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У ній зібрані свідчення щодо технології будівництва хат, основних її
конструктивних елементів, вибору матеріалу, процесу забудови,
записані традиції і обряди, пов’язані з забудовою житла,
збереженням хати як мікровсесвіту господаря, а також взаємовпливи
регіонів в межах Кіровоградської області. 

Окремо поданий словник будівельної лексики, зібраний на
етнографічній (Східноподільській, Степовій,
Середньонаддніпрянській) території Кіровоградщини.
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ПЕРЕДМОВА

 CЕРГІЙ САВЧЕНКО

Історіографічний огляд вивчення житлобудівної культури різних етнографічних регіонів України засвідчує, що духовне відродження нашої держави залежить від того, наскільки
збережена національна історико-культурна спадщина України. Особливо помітних змін житло зазнає в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Цьому сприяють соціально-економічні умови життя
народу, розвиток культури, глобалізація, індустріалізація.

В Степовому, Середньонаддніпрянському, Східноподільському етнографічних регіонах наприкінці ХІХ століття популярними були дві технології зведення стін: каркасна і безкаркасна. В
залежності від цього ми виділили декілька типів поширених хат: каркасно-валькова, її варіантом розвитку була лампачева (Степовий регіон), саманна (Середньонаддніпрянщина) і
топтана (лита), її варіантом була в Середньонаддніпрянщині валєрна хата. Звертаємо увагу: термін «мазанка» в нашому етнографічному регіоні не використовується.
У 50-60 роках у зв’язку з масовим будівництвом і масовим переселеннямз’являються топтані як варіант назви в Середній Наддніпрянщині литі хати, перш за все це був швидкий спосіб
зведення стін. За день гурт людей міг повністю «вилити» стіни, зустрічалися випадки, коли за день «топтали» до 2 хат. Технологія будівництва топтанки полягала у використанні підйомно-
переставної опалубки. Фундамент не використовувався. По периметру стін виставлялася дощана опалубка (готували заздалегідь). Пізніше закладали довгі дощечки, а в них заливали
глину. Після того як опалубка була повністю виставлена, чоловіки колотили чамур, подавали його у відрах жінкам, який присипали зверху соломою і втоптували, чекали конструктивної
міцності і після знімали опалубку. Потім знову ставили риштовання і процес відбувався доти, поки заливка не досягала необхідного рівня (від 2 до 3 метрів висота і до   0,5 м ширина).
Для дверей і вікон лишали спеціально отвори, потім господар оздоблював на свій розсуд. Щодо вікон, в Середній Наддніпрянщині, Східному Поділлі поширеним явищем є віконниці,
інколи зустрічаються матки, в Степовому регіоні – віконниці не використовуються.

Звертаємо увагу на свідчення інформантів, що топтана хата була теплішою в порівнянні з каркасною (лампачевою). Але і перший, і другий тип хат були без фундаменту, це значно
впливало на термін експлуатації стін й житла. Як варіант для захисту стін від руйнування, впливу погодних умов, просідання використовувалася призьба (виготовлялася з глини + соломи+
полови). Варто зазначити, що з’являються і варіації: в Східному Поділлі зустрічаються топтані хати з каркасом і без. В Середній Наддніпрянщині «валєрна хата», синонімом для неї є багата,
відрізнялося шириною і використанням густої, пластичної глини.

У дослідженні ми прослідкували за плануванням інтер′єру в хатах Кіровоградщини. Воно було типовим: дводільна (сіни + жила хата) і тридільна (комірчина + жила хата + кухня),       
 (кухня + сіни + жила хата), (сіни + клуня + жила хата). Згодом зустрічається варіант, коли утеплювали холодну частину і перетворювали на хату, таким чином розширювалися, а клуню,
сіни ставили в садибі поряд. В ХХ ст. з’являються хати з декількома приміщеннями для житла, які розділяють сіни.

Порівнявши традиції, звичаї, пов’язані з житлом Кіровоградщини в етнографічному розрізі, ми дійшли висновку, що вони мають незначні відмінності і особливості. Хата для кожного
селянина була окремим Всесвітом, який передавався з покоління в покоління, тому намагалися дотримуватися всіх засторог для привернення щастя, достатку, благополуччя. Значну
увагу приділяють вибору місця (не тільки практичний, екологічний аспект, а й духовно-енергетичний), часу для будівництва хати, обрядово-ритуальному оформленню, атрибутиці в
середині хати, ритуалу при входинах. Це все вказує на те, що підсвідомо на генетичному рівні кожний селянин прив′язаний до своєї етнічної ментальності, батьківського краю, оселі. Варто
зазначити, синкретичність обрядів на Кіровоградщині, які поєднують в собі пласти Середньонаддніпрянської, Східноподільської, Степової культури. Основна особливість – єдність концепції
будівництва житлової споруди, звичаїв, традицій, що об’єднує всі етнографічні регіони Кіровоградщини в одне ціле.



ПИТАЛЬНИК 
(ДЛЯ ЗБОРУ ПОЛЬОВИХ МАТЕРІАЛІВ)

1. Як будувалася хата? Чи була толока? Кого кликали на допомогу?
2. Екстер’єр в оформленні? Коли, як, які зміни були? Коли побудоване житло?
3. Чи є призьба? Веранда? Сіни?
4. Які вікна? Чи були віконниці? Ставні? Яку функцію мали?
5. Екологічний аспект, наскільки дотримувалися? Який матеріал використаний? Ліпили лампач, використовували глину, кізяк чи
щось інше? 
6. Як технічно будувалася хата? Як зводилися стіни, дах? Як це називалося раніше? Композиційний поділ житла? Призначення?
7. Інтер’єр? Що використовувалося? Чи є сволок? Яку функцію мав?
8. Яка система опалення? Як будувалася та використовувалася піч?
9. Чим прикрашали ззовні і всередині житло?
10. Де був покуть? Чи був взагалі? Червоний кут?
11. Яку функцію виконували рушники, ікони, чим застеляли підлогу?
12. Чи прикрашали вікна рушниками? Вішали трави? Які саме?
13. Які застороги, пов’язані з процесом будування? Як обирали місце?
14. Чи були входини?
15. Які обряди з хатою поширені на свята?
16. Як освячували житло? 

«ЖИТЛОБУДІВНА КУЛЬТУРА КІРОВОГРАДЩИНИ В ЕТНОГРАФІЧНОМУ РОЗРІЗІ»



З архіву родини Щупки Світлани Валеріївни, 1954 р. н.
На фото Щупка Марія Семенівна 1924 р. н.,

Щупка Валерій Миколайович, 1921 р. н.,
Щупка Векла Миколаївна, 1932 р. н.

с. Верблюжка, 
сучасна та розвалена лампачна хата під стріхою,

фото з експедиції 2021 р.

с. Вершино-Камʹянка, 
курятник обкладений цеглою, до 1980 року на цьому

місці була «топтанка», фото з експедиції 2021 р. 

          Помню батьки казали, коли мати була мною вагітною вигнала її свекруха з хати.
Спочатку батьки жили по чужих хатах, а потім в 1954 році збудували свою глиняну хату, де я
і народилася. Батько казав, що сходилося все село, мішали глину, кізяк коняки, потім шукали
вербу на дах, укривали солом'яною стріхою. Так і жили в цій хаті… піч була, плитка була.
Топили чим було. Не пропали. Місце обирали ближче до берега, щоб і глину тягати легше
було, та і кізяк носити, там же худоба паслася. 
 Коли батько став головою колгоспу сам спланував і побудував в 1988 році велику хату з
призьбою, фундамент вже був, кірпіч…ще на кірпічині брат вирізьбив, коли хата построїна.
Весь будівельний матеріал підводою возили. Конів у нас було 3, то й працювали гуртом.
Кожен рік білю хату, щоб чистенька була. Але мишей все одно багато…коти ловлять.
Атрибутика? Ікона старенька висить в кутку з картиною, також мама крючком зв’язала
господаря, казала що він має велике значення передавати з покоління в покоління, рушники
були мама вишивала. Коврів не було, мама брала старий одяг крючком плела ряднини, щоб
в ноги не холодно було. Підлога деревяна, а дах оцинкований…О…на той момент такий дах
дуже коштовним був але ж він надійний до сих пір служить нам, не те що шифер, який вже
міняли не переміняли на сараї. 
          А та хата стала сараєм, свиней туди, тепло ж було. З часом захотів і другу хату
побудувати, але вона недобудована, хоча є в ній піч.. і тут піч груба були, дві печі. Мама
такий хліб смачний пекла, все готувала. На ній. І живу я зараз ще в цій хаті…а тільки вже газ
провели то не треба думати за опалення….дорого тільки…А новосілля яке було: все село
зійшлося у батька багато друзів було. 
          Але влітку в новій недобудованій хаті варю кашу свиням, собаці, так дешевше…буваю
радую онуків смачною їжою з печі. Нічого смачнішого немає. Двір великий, сараї у нас,
погріб надійний бетонний, батько казав від війни в ньому ховатися можна.. сінник, тільки
тхори там живуть, криси.. постійно борюся…
 Піч топили кочережками, шелухою від соняшникового насіння, кукурудзяними палками,
качанами, робили коровії лєпєшкі. Йшли дорогою збирали кізяк, потім кидали солому,
ліпили, сушили і топили.

Кіровоградська область Кропивницький район 
Новгородківська селищна громада 

с. Вершино-Кам'янка
Василиненко Валентина Петрівна, 1954 р.н.

Записано: 25 червня 2021 р.



З архіву Жук Надії Семенівни, 
с. Олексіївка

Сучасне подвірʹя в с. Олексіївка Скриня як атрибут в хаті Жук Н. С. 

 "А як толока була... Оце ж завозять глину, солому, коні місять заміс. На неділю. На неділю сходяться люди, валькують, мужики викидають на стелю,
мужики топчуть. Ше й сипали попіл, шоб було тепло. Посипали попіл, а тоді поверх попілу ложать ті ж, вальки... Це така була толока. А мазали ж тоже ж,
то це ж ходили, бо строїлися багато. То кожну неділю оце. У цьої обкидали. Тоді на другий день кізяки конячі собираємо, понамісювала такі це. Дощечки і
гладимо. 
 – Багато людей сходилося?
 – Да, чоловік десять тільки на мазку. А як толока, то чоловік 20 і даже до 30-ти. І мужики, і жінки за один день оце роблять вальки і все, і викидають.
Тоді накриваєм стіл, п’янки, пісні, гулянки до вечора".
 – А були якісь забобони, коли толока?
 – Я знаю, я молода була і там лили хату. Оце ставили отакіго ці... Колотять чамур, береться чамур і зверху солома. А людей - це все село - і це ходять
топчать. То тоді як оце фундамент заложений, а в фундаменті ложили гроші, копійки ложили. Цю хату ми купили в 64-и, дід Федька мені казав, шо тут
жив якийсь Гладкий, це хата з 29-го року, то в нього була на городі майстерня. 
 – А як правильно – лита чи топтана?
 – Правильно "топтана". Зато хата крепка. Я знаю, там вони, аж там живуть... Я ж кажу, усе село. І це за день стіни виходили". Кіровоградська область Кропивницький район 

Бобринецька міська громада с. Олексіївка
Жук Надія Семенівна, 1933 р. н.
Записано: 23 вересня 2021 р.



З АРХІВУ СКРИПНИК ТАЇСІЇ АРТЕМІВНИ 
ПРОЦЕС «ЙТИ НА ГРАСУ» 

     Будівництво нової хати. Правильно вибране місце під
будівництво нової хати-це не таке просте завдання, як здається.
Принаймні, раніше до нього ставились з належною серйозністю.
Ранньої весни підшукували таке місце, яке найшвидше
звільнилось від снігу й просохло. При цьому пам’ятали: якщо там
вже стояла колись хата, то будувати нової на цьому місці без
перепланування не слід. А коли там стояла хата й згоріла від
блискавки, то будуватись на такому місці взагалі не можна.
     
     Облюбувавши місце, визначали 4 кути майбутньої хати, у
викопані ямки насипали жита або пшениці, клали в них по
невеликій перепічці. Вранці до сходу сонця дивились: якщо
протягом ночі все це лишилось незайманим, то місце «чисте»-
можна будувати нову хату.
     
     Коли місце для хати було обране, а матеріали для будівництва
підготовлені, кликали родичів, сусідів, знайомих на закладання
нової хати. На закладини приходилиз непорожніми руками:
чоловіки несли борошно, крупу, а жінки-хлібину. Будувати хату
починали в «легкий» день: не в понеділок, суботу і не у дні пам’яті
святих мучеників за церковним календарем.

ЗБЕРЕЖЕННЯ СВОЛОКА ДО СЬОГОДНІШНЬОГО ДНЯ 
(ФОТО З ЕКСПЕДИЦІЇ)

Кіровоградська область 
Голованівський район с. Перегонівка
Скрипник Таїсія Артемівна, 1949 р. н., 

Мамалига Галина Володимирівна, 1948 р. н., 
Бербега Неоніла Леонідівна,1956 р. н.

Записано: 30 липня 2021 р.



Процес мазання хати глиною с. Цибулеве
(фото з експедиції)

(Лагодять свою хату) … Всі люди з міста, коли приїздять, вони підбігають до
хатини: “ Ій, боже, це ше ж... Це ше ж так, це ше ж зовсім по-старинному. Ну, для
людей це цікаво. Тому ми...
(О. С.) - А як у вас ця суміш називається?
- Це просто глина з соломою.
- (О. С.) Глина з соломою...
- Да, глина й солома, все.
- (О. С.) Зрозуміло
- А потім зверху уже будемо мазати. Це поїду далеко в сусіднє село, в Цвітну, бо
тіки там коні залишилися. Кінський навоз, кінський кізяк будемо збирать, потім
тоже з глиною змішувать. Там в майже рівних пропорціях. І знову ж таки будемо
наносити зверху.
- (О. С.) Мг...
- А потім пофарбуємо...
- Це воно утепляє, так? Кінський навоз.
- Ні, воно не те, щоб утепляє, а просто згладжує оці всі дефекти
- (О. С.) Добре
- Так, так, так, воно потім получається таке гладеньке, гарне... Тому, якось так
- (О. С.) Да, це класно
- Я кажу старі бабусі говорили, кажуть: “Порпайся в глині, довго будеш жить”. Ну, от
чомусь глина, вона завжди, ну, якби, продовжувала життя. Ну, так говорили
старенькі люди. Не знаю як. Тільки-тільки ось Інні говорила:”Порпайся, Інна, в глині
- будеш довго жить”, а вона каже - “Да, і останемося ми з тобою тут на Калинівці
старожилами”. Бо, каже, тільки ми вже...
- У нас там в кінці села теж, в кінці вулиці тут хатинка моєї бабусі, мамина мама, то
вона ще досі там до цього часу підтримуємо... Ну, не даємо їй розвалиться. Тоже.
Через рік, через рік, але ж... Все таки можемо. Так само мажемо, обмазуємо...
Білимо, підводимо... Біленька хатинка така...
- (Інна) Серед полєй одна хата... 
- Да, біленька хатинка така...
- (Інна) Кругом поля і одна хата...
- Да, серед степу стоїть собі...
(Біля хати)
- Коли було побудоване житло?
- В п’ятдесятих годах.
- Добре, а яке було оформлення ззовні? Як ви його змінювали з роками?
- Ніяк. Мазали, білили, мазали, білили... Тоді ж, мої батьки як построїлись, тоді не
було, шо обкладали, клали. Призьба... Можна проїхать туди. Там слижі, сволока. Там
ше построєно воно в старім стилі
- Так, а планування садиби? Що є поряд? Сараї? Сінники? Погреби? Може ще щось?
- Ні, нема, все поваляне.
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Роль жінки в мазанні глиною с. Цибулеве
(фото з експедиції)

Реставрація традиційної хати в с. Цибулеве 
(фото з експедиції)



Інтерʹєр хати зі старовинної цегли с. Цибулеве 
(фото з експедиції)

- Але було?
- Було, аякже: один погріб, другий погріб, сарай, тоді цей... дровник, саж для свиней.
Все було, аякже. Забори були. Огорожені кругом, ми піддержували... Прийшли,
підпалили, вигорілося...
- А по екологічному аспекту? Чи використана глина, лампачі? Цегла тут є?
- Нема. Тільки глина.
- Толока, бачу, присутні
- Аякже, да, толокою робилося. Це все сокирою стругали... Все під сокиру
- Єдинствене, шо хата була вкрита соломою, а тоді вже, з годами, ото батьки вкрили
желізом, і все...
- Було якось ззовні розписано чи прикрашено?
- Ну, як була мамка жива, то да, то вона занімалася, підводила й вимальовувала, і
викрасювала, ну, уви, люди такі, що не можна нічого зберегти. Все уничтожають.
- Мг... А рушники раніше висіли?
- Аякже! Без рушників нікуда. Рушники були...
- Килими?
- Які килими? Коврики?
- Коврики, да.
- Не було... Дорожки. Дорожки домоткані.
- Ага.
- Дорожками домотканими лава застелена, долі... Все було.
- Добре... А божник рушник?
- Були на покуті рушник же і отут уже рушники... Красний був отой. А тоді вже ж
рушнички... Без рушників куди? Нікуда...
- Ага. А вікна були прикрашені рушниками? 
- Вікна?
- Так.
- Ну да, по молодості, як мамка тут жила, то воно було все. Як зайдеш - така краса...
Українська хата... Зараз як побачиш...
- Трави у вас висіли? Полин, м’ята? Рута?
- Да, да, ти шо в неї в чулані все забите всякими травами. Принесе... А батько, була
трава якась, а батько каже: “О! Уже занесла! Уже смердить, у хату не зайдеш!”
- Добре. Був у вас червоний куток?
- Був, був, да, по-молодості в мамки був. Вона оцим... Там мисник отуто був,
жордочка така і там були тарілки виставлені а отуто в вуглі, отуто в вуглі, тут у неї
все було. Божественне. Все було в неї.
- Зрозумів... Ну, і останнє таке що застороги з житлом, може, ви нам якісь традиції
розкажете, забобони якісь? Як освячують житло, які молитви читають? Чи очищають
його від злої сили? Раніше, чи робили це?
- Було раніше. Це все робив покойний батько.
- Мг
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Оздобленя віконниці в с. Цибулеве 
(фото з експедиції)



Інформант Вознюк Володимир Анатолійович,
краєзнавець, 1959 р.

- Це все робив покойний батько. Ми ше ж були більш менші. І оце він встає,
молиться, обхажує, святе, він обійде всю оселю, а тоді по межі, по межі обійде всю
хату. По межі обійде всю хату, все посвяте. Це для їх була традиція. Оце як була оця,
водохресна, це для їх... Ти шо.. На каждій вікониці хрестики й на дверях, і колодязь і
все, це для їх було... А ми вже більш... Тоді, як ми в школу ходили, церкви поваляли,
запрещалося все, боже збав. Даже Бога згадать і словами. То для нас воно більш
було забите, а для батьків, ти шо... Він як умирав, батько, казав: “Ви як хочете, ну
шоб мені батюшка був, щоб мені поспівали”. То ми шукали і в Знамянкі, кругом, то в
Веселому Куті там договорились, то приходив батюшка. Так. Сам от себе, бо тоді ж у
восьмидесятих годах не було. Щоб церква була, щоб пішов і оце... Все забили. А
тепер... Вспомнили, ну шо ж...
- А, може, якісь забобони з нечистою силою пам’ятаєте?
- Ні
- Ну, може щось запам’яталось? Ні?
- Ні
- Добре...
Це ж осика, яка, кажуть, бореться з нечистою силою... Да, там кілки осинові, от...
хрестики осинові. Ну, я рідновір, вивчаю “Вєди”. Ну, аналітично підходю до всього і ні
в яких концесіях не участвую. Сам по собі все це. То, знаю одну історію про ту
нечисту силу, я з деяких джерел. Коли ми прийняли християнство, охрестили так... ну,
якби охрестили Русь, хотя сто років ішла громадянська війна і було знищено до семи
міліонів словян, і цей кровавий Володимир, це... байстрюк хозарський, натурив
(натворив -ред.) дуже багато шкоди для нас і для нашого духовного стану. І от до
того... ну ше баби у мене були такі, цікаві: моя баба була знахарка, мати була
травниця, сестра зараз займається, то ведичний стан нашого сімейства він десь
заложений. От, і... от, стосовно нечистої сили, в нас кажуть Баба Яга, от така страшна
баба, там, дітей краде, саде їх у піч. Насправді ше у... ну, за часів Орати там, за часів
словянської державності, Баба Яга це була молода, гарна дівчина, яка, да, займалася
дітьми, вона собирала сиріт по селах, де, як пройшла війна там залишилось..., ну, як
козаки брали джур, так вона збирала дітей сиріт і виховувала їх, от, потім з неї
зробили таку страшну Бабу Ягу, а “дідько” у нас, у нас же якби слов, слова чорт там і
так дальші не вживалося в Україні. Ми не “чортихалися”, а в нас казали “дідько”.
“Дідька лисого”, або ”дідька рогатого”, моя баба каз: (казала - ред.) “А, дідька тобі
лисого!”, або “Дідька тобі рогатого”. Виявляється, “дідько” це дядько, це місяць: коли
він повний, він лисий, коли він молодий - він рогатий. От у нас все так... близько
звязане з природою, дуже-дуже тісно повязано, ну це я вам тільки такі... коротко, те,
шо згадую, там, ви знаєте, “чур тобі!”, “пек тобі!”, це ті, які жили під пічю - чури, пеки,
це такі хатні божки, їх було дуже багато, кожен мав свою функцію. От, як насправді,
це тонкий світ, він біля нас, це зрозуміло, є, і, чи вони були, чи вони залишились, чи
вони пішли в іншу, в інший вимір, нам важко сказати, 

Кіровоградська область
Кропивницький район 

Знам’янська міська громада 
с. Цибулеве

Куценко Катерина Семенівна, 1928 р. н.,
Вознюк Володимир Анатолійович, краєзнавець, 1959 р. н.

Записано: 3 серпня 2021 р.

 тому шо з нами, з такими “битовими” і “технократичними”... жити важко. Ну, от, ми
стараємся все перетворити в гроші, знищити, ну... а природа, от дивіться, сто років би
нас не було, я бачу по цій вулиці. Я приїхав сюди в двітисячному році, тут було повно
людей, повно хатів, зараз від тих хатів навіть місця не залишилося, природа
відвойовула, (відвоювала - ред.) туди залізти неможливо. От, а уявіть собі, шоб
людини не стало на Землі сто років... природа сама по собі виживала...
- Було... Було покойна мамка уміла корови одроблять... І оце було бере віничок і йде,
і читає, начитує. І оце перед цим, що оце в пасбище вигонить, вона оце було приходе
в сарай, віничок і оце молитву читає. Кажу їх: “Мамо, шо ви читаєте? Та ше ж таке
длінне!” А вона каже - “вчися, дітки, вчися”
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 - Ольго Іванівно, як раніше вибирали місце для будівництва хати? 
 -Я пам’ятаю, що коли ми будували хату, то особливо місце не вибирали, бо не
давали їх. Знайшли місце над проваллям. Добре, що поблизу був ставок і багато
глини. 
 -З чого починали роботу? 
 -Спочатку чоловік біля ставка обкопав місце, накопав туди глини, у колгоспі
виписали соломи. Залили те місце водою, накидали соломи. Тоді кликали чоловіка, у
якого були коні. Він зранку приводив коней, водив їх по кругу аж поки заміс був
готовий. В цей час приходили всі сусіди, у кожного була форма для лампача.
Чоловіки накидали у ті форми заміс, а жінки формували лампач. Викладали його
поруч на сонячному місці, де вже була підстелена соломка. Ми так за два рази
наліпили 9 тисяч лампачу.  Його потрібно було багато, бо мали будувати хату на дві
половини. Як у нас кажуть: теплу і холодну. У теплій ми жили, а холодна була
прибрана завжди, коли приходили гості, то там їх стрічали. 
 -Поки він сох лампач кілька разів перекладали його, а сухий сладали у п’ятки, щоб
сонце і вітер робили свою роботу. 
 -Як робили фундамент для будинку? 
 -Каменю тоді не було, дорогий дуже, то викопували рівчачок, колотили трохи
цементу з піском. У рівчачки клали дошки, заливали туди розчин, чекали поки
застигне. 
 -Як продовжували роботу? 
 -Наймали чоловіка, який клав лампач, а самі подавали. 
 -А чим з’єднували між собою лампач? 
 -А все ж тим глиняним розчином. Копали поряд ямку, змішували глину, дрібну
солому й воду, колотили, у відрах подавали майстру. 
 -Як довго це тривало?
 -Може 2 тижні, може більше, адже влітку багато роботи, то працювали у вихідні та
вечорами. 
 -А коли були виведені стіни, що робили далі? 
 -Тут уже потрібне було дерево. Клали сволоки на стіни. Били рейки, заплітали лозою
пізніше мазали. Перший раз із половою, а вже далі мазали з кізяком гладили. Були
такі спеціальні дощечки, щоб рівно було. 
 -А хто це робив? 
 -Коли накидали стелю і мазали, то кликали людей. Потрібно було покласти навхрест
васильки і кілька копійок як мазали стелю. Колотили. Толокою виходило швидше і
веселіше. Такі всі дружні тоді були. Сусіди всі молоді допомагали нам, а ми їм теж
пізніше. Я вимазала більше 20 хат. Толоку доводилось збирати кілька разів. У хаті
стіни вимазати, а потім вигладити (змішаною глиною з кінським кізяком), стелю.
 -Розкажіть, як робили дах? 
Прибивали крокви до сволоку. Дерево на крокви повинно було бути сухе, тож його
заготовляли заздалегідь. Латами улатували (переплітали між кроквами лозою,
дошками). Це теж робили толокою, бо важко було подавати 

 -мокрі снопи наверх. Там чоловіки поступово викладали ці снопи знизу до верху
рядами, а коли все було готове, граблями нагрібали, щоб рівненька була і подавали
наверх. аж до гребня. А наші сусіди робили покриття хати з очерету. Робили сніп
навхрест (парки) зв’язували перевеслом і вкладали. 
 -А як робили підлогу в хаті? 
 -Це була долівка. Спочатку вимазували глиною з половою, а потім глиною з
кізяком. 
 -А коли можна вже було жити в хаті? 
 -Спочатку вибілювали хату всередині, а потім і знадвору, ставили вікна. Ми вікна
купили на толочку в Кіровограді. Чоловік сам зробив віконниці.
 -І можна було заходити? 
 -Ні! Треба було ще випробувати піч. А я пам’ятаю, що цеглу для печі ми робили
самі. Колотили розчин з піску і глини, висушували, потім клали піч. Після цього
кликали батюшку, щоб він освятив хату. 
 -Як проходило освячення? 
 -Приходив батюшка. Кожен повинен був проказати «Отче наш». Він прикріплював
свічки на стіни між вікнами, ставив воду, читав над нею молитви, а потім бризкав
всю домівку і всіх, хто мав у ній жити, а ще малював хрест на сволоку, обходив з
кадилом хату і двір. 
 -Ольго Іванівно, а чи пам’ятаєте ви якісь пісні, обряди, пов’язані з будівництвомхати
?
 -Я знаю багато пісень, але якось не пам’ятаю, щоб ми співали саме про хату. 
 -Скажіть, а чим підмазували призьбу? 
 -Різною глиною, добре що у нашому селі були копанки з білою, жовтою, червоною
глиною. Підводили жовтою або червоною, а білою білували. 
 -На вашій вулиці багато хат, чи всі на той час будували з лампача? 
 -Багато, але в кого не було можливості, то робили плетьонки? 
 -Як це? 
 -Ставили сохи, обплітали лозою, навіть молодими гілками, між ними ставили
дерево, яке було, так само замішували глину, робили вальки, обкидали глиною
кілька разів, щоб стіни були товщими. Зараз таких хат уже нема. 
 Дякую вам, Ольго Іванівно, за розповідь. Здоров’я вам і довголіття.

З архіву Версаль Ольги Іванівни, 
на фото зображена сестра 1925 р. н.

З архіву Версаль Ольги Іванівни,
зображено входини після
будівництва хати 1958 р.

З архіву Версаль Ольги Іванівни, 
каркасні побілені хати з лампачу, 1960 р. 



     Цікавий був процес накриття хати
соломою. Ох важка це була робота. Брали
житню солому, робили парки. Переплітали
навхрест сніп соломи, зв’язували у куль,
замочували у воді, а потім подавали наверх.
Той, хто подавав, повинен був мати велику
силу. Шари парків клали знизу до верху.
Потім клали кулі соломи, заливаючи їх
розчином глини з половою. Розводили глину,
додавали туди полови, колотили, щоб була
рідка, як сметана, і заливали. Все це стікало
вниз, поступово висихало, але хата ніколи не
промокала. Коли ми перекривали хату,
знімали верхній шар, то зісподу солома була
ніби тільки із поля. Підстригали солом’яну
стріху косою, щоб рівно було і красиво. Були
хати криті очеретом, його спеціально косили,
але його було мало. 
     На нашій вулиці Садовій приблизно 19 хат,
і всі вони лампачеві. Коли будувались хати,
то в кожній жило не менше як по 4 людини.
Були і вальковані хати, але менше. 
     Найбільше, що запам’яталось, новосілля.
Перед цим запустили у хату кішку і
дивилися, де вона ляже. Як казала матір, там
треба ставити ліжко Далі приходили сусіди,
всі, хто нам допомагав, мужики приносили
пляшку, жінки допомагали накривати на
стіл, нам малим перепадали цукерки.
Співали, танцювали, жартували, бо казали
так: «Як у хату ввійдеш весело, так і
житимеш гарно». Я думаю, що це дійсно так,
бо сварок у нашій хаті ніколи не було. 
     Можу назвати цікавий факт. У 1960 роках
у нашому селі працювали аж два заводи, які
виготовляли цеглу. Для їхньої роботи
знайшли у селі гарну глину. Студенти –
геологи проводили розвідку, а ми, хлопчаки,
їм допомагали. Серед геологів був і
майбутній відомий співак, Народний артист
України Анатолій Мокренко.

     Моя мати, Мусик Євдокія Кіндратівна,
розповідала, що місце для хати вибирали,
керуючись бажанням жити близько біля
родичів. Зараз батьківська хата збереглася
повністю, її тричі перекривали, але вона
стоїть до цього часу. Пам’ятаю ще з дитячих
років, що кликали на толоку всіх родичів,
сусідів. Всі йшли охоче, казали: «Мені треба
одробить, бо вони були у мене». За один
сезон хату не встигали побудувати, спочатку
заготовлювали лампач і не тільки для хати, а
і для господарських будівель. Добре, що у
нашому селі багато гарної глини, є навіть
гончарна. Отож вибирали рівне місце
неподалік від ставка, а в нас було саме так,
бо на вулиці була одна криниця – води
треба було багато. Засипали це місце
половою (мілкою соломою), так заготовляли
місце для сушіння лампачів. Біля ставка
накопували глини, накидали соломи,
заливали водою, заганяли пару коней,
водили по колу, таким чином готували заміс.
Тим часом мужики готувалися: намочували
водою рамки, здебільшого подвійні (вони не
так розпадалися). Коли заміс був готовий,
вилами накидали у ці рамки, жінки
утоптували, а оскільки рамки були мокрі, то
швидко відставали від глини. А ще пам’ятаю,
коли до хати було далеко, то запрягали волів
у спеціальні сани, щоб дотягнути до місця, а
вже там робили лампачі. 
     Пізніше, коли лампач уже був наліплений,
його сушили, перевертаючи час від часу на
різні сторони, а коли вже був сухий, то
звозили до місця будівництва хати. Складали
його у бурти, накривали соломою, очеретом,
щоб не промокав і не розкисав. 

     Наступної весни починали будівництво.
Хату ставили на ті часи досить велику. На дві
половини. Спочатку ганок, потім сіни і
комора, а потім на дві сторони хата: тепла і
холодна. Викопували невеликі рівчаки,
плели з лози або м’яких гілок фруктових
дерев щось схоже на тинок, ставили у ці
рівчачки і заливали розчином глини, піску,
полови, закидали камінцями. Це вже знав
майстер, якого наймали. У фундамент
ставили стовпи, на яких потім трималася
стеля. Цікаво, що піч робили з цегли,
купували її в майстра Карпа Яреми. Він був
один такий у селі – майстер робити цеглу. 
     Коли приходив час класти стіни, то це
знову ж робив майстер, а допомагав йому
господар та його сім’я. У дворі копали
невелику яму, робили заміс із глини та
соломи, набирали у відра і подавали
майстру. 
     Дерево для крокв і даху виписували у
колгоспі, а якщо не вистачало, то пиляли
старі фруктові дерева, особливо грушу або
яблуню, бо воно міцне. Коли стіни були
виведені, то клали крокви, переплітали
гіллям і накладали стелю. Тут знову
скликали толоку, бо одночасно мазали хатні
стіни всередині і ззовні та накладали стелю.
Пам’ятаю, жінки щось примовляли і клали
гроші, щоб був достаток у хаті. Кожного разу
після толоки господарі пригощали людей, які
були в них на толоці. А потім грали музики:
дві скрипки і бубон. Танцювали парапет,
краков’як, падиспанець. Весело було. Як
дружно жили. 
     Стіни мазали двічі: перший раз з крупною
соломою, а коли висихало, тоді мазали з
кізяком, а тоді вже білували стіни та стелю. 

Стара закинута хата 
Ніколаєнка Олександра Степановича,

1940 р. н. (фото з експедиції до с. Рівне)

 Кіровоградська область  Новоукраїнський район 
 Рівнянська селищна громада с. Рівне 
 Ніколаєнко Олександр Степанович, 1940 р. н.
 Записано: 4 серпня 2021р.

З сімейного архіву 
Ніколаєнка Олександра Степановича, 

1940 р. н.

Сучасна хата в с. Рівне



 Розповідь протоієрея Іоанна Петровці Свято
– Покровської церкви с. Рівного.
 На новосіллі обов’язково освячували житло,
обкурювали його ладаном, смирною,
вугіллям та шматочками шкіри.
 “Без Бога не до порога”, – так кажуть
віруючі люди, ті, хто цінить благословення
такого особливого місця як оселя, де
проходить велика частина життя людини. 
 Оселя віруючих людей має бути міцною,
добре збудованою, а найголовніше –
благословенною і захищеною Богом.
 Важливою причиною освячення оселі є те,
що освячені місця завжди вважались
особливими місцями, бо відчувалася
особлива присутність Бога. 
 Священик, який прийшов освячувати
будинок, повинен мати з собою воду і
кропильце, єлей в невеликому сосуді, для
написання на кожній стіні на чотири сторони
світу хрестів, бере на себе єпітрахіль. 
 Коли зібралася вся родина, починаю читати
тричі «Прийдіте поклонітеся» тропарь. Читаю
перед столом, накритим скатертиною. На
ньому повинен бути хрест із свічками, які
горять, вода, елей. Священик повинен стати
обличчям на схід і промовляти молитву,
звертаючись до Господа, просячи миру
цьому дому, збереження всіх благ, славу і
честь. Час від часу промовляючи: «Мир Вам»,
«Голови Ваші приклоніте». Прошу у молитві
благословити цей дім, і всіх, хто в ньому
буде жити, примножити всі блага в цьому
домі. Потім тричі промовляю: «Во ім’я Отца і
Сина, і Святого Духа». 
 Далі у молитві прошу Господа послати
благодать на єлей цей і освяти його, як буде
освячено місце це, щоб прогнати всі
супротивні сили. 

 Після молитви, треба посвяченою водою
окропити всі стіни, і всіх, хто в цьому домі
буде жити, промовляючи: «Во ім’я Отца і
Сина, і Святого Духа».
 Коли лунають слова освячення, вірні
запалюють свічки і творять знак
благословення над знаком святого хреста,
що помазується священиком святою олією. 
 Окропивши всіх, беремо єлей і помазуємо
стіни дома цього, малюючи хрест. Починаємо
зі східної сторони, під кожним помазанням
прикріплюємо свічку (зараз є спеціальні
наклейки). Далі помазуємо західну сторону
оселі, після цього західну, а після неї
південну, промовляючи: «Благословляється
дом цей, помазанім святого єлею, во ім’я
Отца і Сина і Святого Духа. Амінь.».
 По завершенню помазання єлеєм
запалюються свічки перед кожним хрестом
на кожній стіні. Далі звучить звертання до
Господа з проханням благословити дом цей,
зберегти всяке ізобіліє, дарувати щедрість,
милість.
 Закінчивши помазання, треба стати
обличчям до сходу і прочитати псалом і
кадити весь будинок, при цьому
промовляючи: «Помилуй нас, Боже, по
великій милості твоїй, молітеся, і будете
почуті. Амінь.».
 Далі молитва, щоб Господь послав
благословення дому цьому і рабам дома
цього ...(вказуються імена), які хочуть жити в
благочествії .. дарувати їм здравіє,
довголіття. Молимося за всю братію і за всіх
християн.
 Далі читають звичайну молитву, дякуючи
Богу.  Кіровоградська область,Новоукраїнський район

 Рівнянська селищна громада с. Рівне 
 Петровці Іван Васильович,1961 р. н.
 Записано:4 серпня 2021 р.

ІНФОРМАНТ 
ПРОТОІЄРЕЙ ІОАНН ПЕТРОВЦІ



     Найперше пан Олександр згадав, що у них хата, в
якій народився, була бідненька, дітей багато, але
жили всі дружно. Згадав, що хата у них була
валькована, але міцна. Коли вже батьки вже
надумали ставити нову хату з лампачу, то йому вже
було років 15. А стара хата стала клунею. Розпитував,
як будували ту хату, без лампача. Ще його дід Сашко
розповідав, що дерева на будівництво не було, то
плели лозу, як на тинок, ставили у викопаний
рівчакзаливали сумішшю глини, піску, соломи, давали
затвердіти. Потім робили заміс із глини, соломи,
виготовляли вальки, ними поступово піднімали стіни.
Зроблять трохи, дадуть засохнути, потім знову, аж
поки не виводили всю стіну. знову давали вистоятися,
знову мазали глиною, але вже з кізяком, рівняли так.
Робили долівку. Найважче було зробити дах. Коли
виводили стіни, то вмазували стовпи, а потім уже на
них клали крокви, переплітали лозою, вкривали
соломою. 
     Вже як будували нову хату, то дід казав, що та
була ще міцна, жодна миша туди не пролізла, а в
лампачеву може залізти між дирками. 
     Нову хату будували в одному дворі зі старою, вона
мала бути великою, на дві половини, бо сім’я вже
збільшилася. Дід наполіг, щоб на тому місці, де мала
стояти хата, посіяли жито. Так і зробили, а коли жито
зійшло, то дав згоду на будівництво. Починали з
толоки. Скликали родичів, сусідів, готували заміс із
глини, соломи і води. Заміс робили коні, бо лампачу
потрібно було багато: для хати, сараїв, бані. Коли
заміс був готовий, чіпкий і від рук відставав, чоловіки
вилами накладали заміс у форми для лампачів, а
жінки втовкували його, щоб лампач був міцнішим.
Перед цим жінки вимочували ці форми у воді, бо
якщо вони були добре мокрими, то лампач добре
відставав від форми. Готові лампачі виставляли на
рівному місці, яке покривали тирсою. Наробили
багато. Потім пригощали людей, грала гармошка,
люди співали, веселились. 
     Коли лампач висихав, його складали у гурти,
накривали соломою, до наступного літа, щоб
вистоявся. 

     Коли прийшла весна, починали закладати хату на
тому місці, де зійшло гарно жито. Спочатку зарили
по сторонах майбутньої хати стовпи, зробили
фундамент майбутньої хати, для цього сплели із
лози і вербових прутів тинок, поставили у рівчак,
виритий квадратом, залили чамером із глини, піску і
соломи. Коли все висохло, прийшов дядько Василь із
своїм сином, їх просили батьки допомогти виводити
стіни хати. Ми з батьком подавали лампач, а дядько
Василь клав стіни. Його син подавав розколочену з
половою глину, щоб скріплювати лампач. Роботу не
гнали, потрібно, щоб стіна вистоялася. Коли стіни
були готові, тоді робили дах. Ставили крокви, робили
лати, переплітали лозою, щоб потім укласти солому. 
     Через деякий час, знову скликали толоку,
приходили мазальниці. Перед цим робили заміс, він
повинен був простояти ніч, щоб затужавіти, тоді
краще приставав до лампача. Мазальниці ділились
на групи: одні мазали стіни, інші – стелю. Пам’ятаю,
що коли закінчували мазати стелю, то вкинули туди
кілька монет, щоб гроші у домі водилися. Ще
допомагали мазати сарай. 
     Давали висохнути, а потім накривали хату. Саме
проходили жнива, у колгоспі виписали соломи із
жита, сплітали парки, навхрест перев’язані кулі сіна,
замочували їх у воді, подавали наверх, а там
укладали знизу наверх. Вгорі викладали навхрест,
як віхоть. Та це ще було не все. Через кілька днів
знову клали солому і заливали чамером із глини,
соломи і води. Таке накриття захищало від
протікань. 
     Час було заходити в хату, тоді заборонялось
кликати батюшку, але дід привіз із сусіднього села
попа і він ввечері освятив хату. Ми всі прочитали
«Отче наш», батюшка покропив усіх водою,
намалював на сволоку хрест. Тоді вже жити в хаті
можна було. 
     Покликали людей, які нам допомагали, на
вхідчини. Накривали столи, гуляли, танцювали. 

Кіровоградська область Новоукраїнський район
Новомиргородська міська громада с. Капітанівка 
Таран Олександр Петрович, 1923 р. н.
Записано: 5 серпня 2021р. Інформант Таран О. П.

Хата з віконницями і черепицею 
1970 року в с. Капітанівка 

Віконниці на хатах в с. Капітанівка

Сучасна хата в с. Капітанівка 
(фото із експедиції)



Кіровоградська область Новоукраїнський район
Рівнянська селищна громада с. Рівне 

Харченко Ганна Якимівна, 1942 р. н.
Записано: 24 липня 2021 р.

 Пам’ятаю, що мама розповідали, що, коли вибирали
місце для хати, то придивилися, де сідає тирлуватися
череда. От там і вибрали місце. Батько тоді покликав
священика, щоб той прочитав молитву. 
 Я була ще підлітком, але мені було доручено
допомагати варити пригощання для людей на толоку.
Батько покликав сусідів, родичів, знайомих, щоб
зробити першу толоку, а глину і солому навозили
кіньми на возах. Приготували місце, а командував
сусідський дядько, бо він уже збудувався. Зробили таку
ніби чотирикутну яму, насипали туди глини, соломи, а
воду підвозили в бочці із ставка. Ми з сестрою поряд із
цією ямою приготували місце для майбутніх лампачів,
притрусили рівне місце половою (мілкою соломою). 
 Вранці прийшли люди, загнали коней в яму і почали їх
водити по колу, аж поки заміс був готовий. Тоді
чоловіки вилами набирали заміс, клали його у форми,
які були у жінок, а ті вже формували лампач.
Працювали весело, лунали всякі примовки, сміх. Мені
було жалко коней, забрьохані, важко дихали, але їх
повели до ставка і там викупали. Коли виробили весь
заміс, всі помилися у ставку, ми поставили столи у
затінку дерев і всіх пригощали. Наїдки були прості:
борщ, вареники з картоплею та кампот. 
 Лампач залишили сохнути, час від часу його
перевертали, щоб краще висох, а потім батько звіз його
в одне місце, накрив соломою, щоб дощі не зруйнували
зробленого. Так цей лампач стояв аж до наступної
весни. Коли стало тепло, кликали майстра, дядька
Охріма, він складав хату на дві половини. Посередині
мали бути сіни і комора, щоб зберігати там
солонування, борошно, гарбузи тощо. З обох боків
планували дві хатини. Одна була тепла, бо там була піч,
а друга холодна. Там завжди було прибрано, хоч і
стояло ліжко, але ніхто на ньому не спав. Там приймали
гостей на свята. Лише пізніше, зробили там плиту, щоб
топити, і можна було жити. 

 Спочатку розмітили, де мали бути кути, забивали у
землю товсті стовпи, лише потім я зрозуміла, що то для
того, щоб на чомусь держалася стеля. Потім майстер
клав лампач, а в отвори лив розведену з половою глину,
вона була як сметана. Він не поспішав, любив ретельно
все робити, за це його і цінували. Стіни вивели і
починали робити стелю. Я все думала, як вона буде
триматися, а побачила, що поклали на ті стовпи менші,
переплели їх, як тинок. 
 І знову готували толоку, тут уже більше кликали
мазальниць, які мали досвід. Так само робили заміс,
чоловіки вилами накидали на стелю, а жінки
розрівнювали. Коли вже були у кутку, то взяли копійки і
вмазали їх у стелю наверху. А тим часом інші жінки
мазали хату всередині і надворі. Роботи було багато,
проте жінки співали, сміялись із дотепів, робота не
здавалась такою важкою. Цього разу після застілля
грали музики: гармошка і бубон. Де ті сили бралися для
танців і співів. Зараз такого настрою при будівництві я
вже не бачу, бо роботу всю виконують наймані
робітники за гроші. А раніше, мені здається, що ота
веселість, бадьорий настрій при будівництві і потім
жила в цьому будинку, бо не було в ньому сварок. 
 Вікон у нашій хаті було троє, на чотири шибки, а ставні і
двері зробив майстер із сусіднього села. 
 Далі чекали жнив, бо крили хату соломою. Нас навчили
крутити кулі, разом з іншими жінками, ми їх
замочували у невеликій ямі з водою, а чоловіки
подавали наверх майстру. Той вшивав ними крокви,
шар за шаром. Через кілька днів робили знову розчин із
глини і соломи і поливали зверху, все це стікало на
землю, засихало. Жінки тим часом допомагали
очепурити хату, білили, підводили призьбу. 
 Ближче до осені можна вже було заходити в хату. Був
початок осені, урожай майже зібраний. Кликали
батюшку, всі промовляли, «Отче наш», він малював
хрест на сволоці, окроплював свяченою водою. 

Традиційна піч в хатах с. Рівне

З архіву Версаль Ольги Іванівни, 
каркасні побілені хати з лампачу, 1960 р. 
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Інформант 
Бербега Неоніла Леонідівна біля своєї хати

     Щоб зробити вайки, колись люди строїлися, ну, багато людей строїлося, і до вайків ішли все село, кому треба було. Шоб один
другому ходили помагати. Виробляли це в нас казали всігда як ішли робити вайки “іти до грас”. І всі збираються і йдуть, там...
чоловіки рвали ті глину, а жінки габлями. Рвали глину, кидали на кучки, а жінки потом вимісювали їх у соломі і получалися такі
вайки.
     Хата з 1907 року. Жили старі три жінки, потім їх розкуркулили, вони цю хату комусь продали. І їх було завербовано, аж десь вони
повиїжали на Грузію. Потім, через якийсь час, ну це в війну вони повиїжали, після війни вони приїхали назад і купили назад цю хату.
Ну хата була... А потім ми десь у сімдесят восьмому році чи шо. Вони були старі, вже повмирали, і ми відкупили цю хату. Ну, хата ше
була вкрита соломою, сніпками, і це вони самі сіяли жито на городі, жали його, молотили, і робили сніпки, і ними вкривали.
     А стіни? Стіни зроблені із вайків. Ну, це робили глину, місили із соломою і виробляли такі великі грудки, як грудки воно. І тоді
частинами, помаленьку складали рядами їх...
 Ну, в хаті... Як ми купили, то в хаті була піч... Трошки інакша... Ну, піч, комин, комини робили колись із плиток. Сама піч наливалася,
глиною вона була зроблена. Не з кирпича, а з глини, якось заливали там ті... Стіночки. І комин робили плиток, а плитки ті робили,
стелили околоти - це довга солома. Житня або пшенична. Ну, треба, щоб була довга. І мисили глину з половою і накладали на оту
солому. Воно висихало, і получались такі довгенькі плитки. І тоді з тих плиток робили комінки. Із комина дим ішов лежачком у
комірчинку, а потом з комірчини аж у комин великий на горіща, а на горіщі комин був зроблений із хворосту, і той хворост був
обмастяний глиною з половою, ну каждий год приходилося в той комин лізти і трусити сажу, обмастювати його, щоб нігде не було
видно хворосту, щоб той хворост і не зайнявся.
     Стіни зроблені з вайків, ну вайки робили збиралися люди, навозили глини, соломи. Стелили солому, потом розсипали глину по тій
соломі, місили кіньми, чи, як не було у кого, то частину люди місили ногами. Виробляли потім вальки. Першу частину вальків могли
класти того дня в стіну, а як навиробляли багато, то складали у кучу, накривали соломою, і, бо стіна мурувалася, ну там, 50
сантиметрів і не більше. Вона трохи просихала, скріплювалася. Потім, через кілька днів, їхали і брали із тих куч, а на тих кучах... ті кучі
були накриті соломою ті вальки, і їх поливали ще й водою періодично, щоб вони не дуже засихали, потім брали з тої кучі вальки і на
другий шар вимуровували, потім, скільки там треба, 5 чи 6 раз за період вимуровували.
     Комин був на горіщі. Був дуже великий, що й в нього можна було залізти. Робили таку... залишали таку як велику дірку, а потом на
ту дірку клали... робили ляду. Ляда була зроблена із якихось дощок і добре обмащена глиною, потім її притуляли, обмастювали, як
уже все зробляно в комині, і так воно було з году в год. Воно ще й вимуровувався комин аж вище криші, а тоді ще геть ізверха
вилазили обмастювати той комин. Драбини клали, якось дві драбини зв’язували до кучі і клали на ці вже, по цьому колотові так і
драбина, і тоді лазили і мастили того комина геть і надворі.

Покуття
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А Н Г О Б И  
тонкий шар глини, який наносять на поверхню
керамічного виробу перед випалюванням, щоб закрити
колір або грубу структуру матеріалу 
(середньонадн. етн. регіон, Світловодська МГ).

А В Т О Р О Т А
гараж (степовий етн. регіон, м. Новогеоргіївськ
Кіровоградської обл., затоплене водами Кременчуцького
водосховища у 1959-1961 р.).

Б А Л К А
колода або залізний брус, що є основою перекриття,
настилу стелі, підлоги
(степ., середньонадн., східнопод. етн. регіон).

Б О В Д У Р  
димар 
(середн. етн. регіон, м. Новогеоргіївськ, Світловодська МГ).

В А Л Ь О К ,  В А Л Ь К А
грудка мокрої, замішеної з соломою глини для
спорудження глиняних будівель або обмазування стін 
(східнопод. етн. регіон, Перегонівська СГ).

« В А Л Є Р Н А »  Х А Т А
хата з густої глини (східнопод. етн. регіон,
Благовіщенська СГ с. Камʹяний Брід).

Ґ Р А́ С А
існують припущення, що термін «граса» («grasa»)
запозичений з польської мови, й етимологічно
пов’язаний зі словами «gradus» (крок), «ґрасувати»
(витоптувати землю копитами). Тобто, слово «гряса» зі
семантикою «глиняний будівельний заміс» могло
поширитися завдяки процесу виготовлення глиняно-
солом’яної суміші – перемішуванню ногами (чи то за
допомогою худоби, чи толочан), (східнопод. етн. регіон).

Д О Л І В К А
утрамбована, вирівняна та помазана глиною земля в хаті,
застелена соломою (середньонадн. етн. регіон,
Світловодська МГ с. Стара Ревовка).

Е Т Е Р Н І Т
черепиця (східнопод. етн. регіон, с. Камяний Брід
Благовіщенської СГ).

« Ж У Р А В Е Л Ь »
будівничий самостійно виготовлений пристрій, 
яким подавали матеріали для конструювання даху 
(степ. етн. регіон, с. Цибулеве Знам’янської МГ).

З А М І С
глина змішана з соломою (середньонад. етн. регіон, 
с. Серебряне Світловодської МГ).

А-З
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К А Г Л А
отвір у димоході (до стелі), який затуляють для
збереження тепла тощо (середньонадн. етн. регіон, 
с. Нагірне Світловодської МГ).

К Л А К А
організація людей на спільне мазання хати
(середньонадн. етн. регіон, с. Каніж 
Новомиргородської МГ).

К О М О Р А  
приміщення у житловому будинку, де зберігали
продукти харчування (східнопод. етн. регіон, 
с. Кам’яний Брід Благовіщенської СГ).

К Р И Л Ь Щ И К  
той, хто крив дах 
(степ. етн. регіон, с. Цибулеве Знам’янська МГ).

К Р О К В А  
два бруси, з’єднані в горішній частині під кутом і
закріплені долішніми кінцями до стін будівлі, на яких
тримається дах. (середньонадн. , степ. етн. регіони).

К У Л І  
подвійні снопи з очерету
(степ. етн. регіон, с. Чечеліївка Петрівської СГ).

Л А М П А Ч ,  Л И М П А Ч  
необпалена цегла з глини з домішкою соломи або інших
органічних речовин (степ., східнопод. етн. регіон,
подекуди середньонадн. етн. регіон). 

Л А М А Н А  Х А Т А
утрамбована, вирівняна та помазана глиною земля в хаті,
застелена соломою (середньонадн. етн. регіон,
Світловодська МГ с. Стара Ревовка).

Л И Щ Е Т А  
покриття із соломи околотом 
(степ. етн. регіон, с. Цибулеве Знам’янська МГ).

М А З А Л Ь Н И Ц Я  
жінка, яка мазала хату
(степ., середньонадн., східнопод. етн. регіони).

« Л И Т А »  Х А Т А  
хата з жидкої глини і соломи 
(степ. етн. регіон, с. Олексіївка Бобринецька МГ).

О К О Л О Т  
сніп жита або пшениці, обмолочений нерозв’язаним,
«околотити хату» означало «покрити стріху околотами»
(середньонадн. етн. регіон, 
Новомиргородська МГ с. Каніж).

К-О
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О К О Н Н И Ц І  
непрозорі щитки для прикривання вікна 
(середньонадн. етн. регіон, 
Новомиргородська МГ с. Каніж).

О П А Л О К  
відходи з дерева 
(степ. етн. регіон, с. Цибулеве Знам’янська МГ).

П А Р К И  
перекриття хати (середньонадн. етн. регіон,
Новомиргородська МГ с. Каніж).

П О В І Й  
чагарникова рослина з колючими гілками, що росте на
засмічених місцях крутосхилів для опалення печі (східнопод.
етн. регіон, с. Кам’яний Брід Благовіщенська СГ).

К Р О К В А  
два бруси, з’єднані в горішній частині під кутом і
закріплені долішніми кінцями до стін будівлі, на яких
тримається дах. (середньонадн. , степ. етн. регіони).

П О В І Т К А  -  П О В І́Т К А ,  
Д І А Л .  П О В І́Т Ь  
господарське приміщення для утримання свійських
тварин або зберігання сільськогосподарського реманенту
та різного майна. Зазвичай це слово вживається як
синонім до «сарай» (середньонадн. етн. регіон, с.
Розумівка Олександрівської СГ). 

П О К У Т Ь  
куток в українській селянській хаті, розміщений по
діагоналі від печі, де сходяться краями дві лави 
(степ., середньонадн., східнопод. етн. регіони). 

П О Л О В А  
відходи при обмолочуванні й очищанні злаків
(середньонадн. етн. регіон, 
с. Захарівка Світловодської МГ). 

С А М А Н  
композитний матеріал з піску, глини, соломи, води
(середньонадн.етн. регіон).

С В А Ї  
це стрижні, які при заглибленні в ґрунт виконують
функцію фундаменту під будинок (степ. регіон, 
с. Вершино Камʹянка, Чечелівка Новгородківської СГ).

С В О Л О К  
балка, яка підтримує стелю в будівлях, мав ритуально-
обрядове значення (середньонадн., степ., східнопод. 
етн. регіони с. Нагірне Світловодської МГ).

С І Н И  
нежила частина селянських хат і невеликих міських
будинків, яка з'єднує жиле приміщення з ґанком
(середньонадн. етн. регіон).

О-С
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С О Х А  
товста жердина, що служить підпорою, підставкою до
чого-небудь, «хата на сохах» (середньонадн. етн. регіон
с. Нагірне Світловодської МГ). 

С Т Р О П И Л О  
див. те саме, що кроква.

« Т О П Т А Н А »  Х А Т А  
це коли використовували глину і солому, місили, тобто
топтали. Так люди і казали: "Стоптали хату". Щоб
зробити "топтану" хату слід було володіти великою
майстерністю (середньонадн. етн. регіон с. Розумівка
Олександрівської СГ, степ. етн. регіон). 

Ч А М У Р К А  
розмочена глина 
(степ. етн. регіон, с. Чечеліївка Петрівської СГ).

Ч У Л А Н  
комірка для зберігання продуктів (степ. етн. регіон с.
Вершино-Камянка Новгородківської СГ).

С-Ч


