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тори абсолютно одностайнi в позитивних характеристиках смереки як будiвельної деревини (“в
смерекову хату грiм не б’є”)2 , то ведучи мову
про ялицю часто її характеризують як дерево дещо гiршої якостi:
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Спорудження нового житла, як i повсюдно в
Українi, вважалось надзвичайно вiдповiдальною
справою, оскiльки, згiдно з уявленнями, вiд дотримання точностi виконання обрядiв та звичаїв,
вiд ретельностi перевiрки будiвельного матерiалу,
вибраного мiсця будiвництва, на всiх етапах зведення житла, за допомогою рiзноманiтних заборон та прикмет, i так далi i тому подiбне, залежав не тiльки добробут майбутнiх мешканцiв
житла, але й їхнє здоров’я, добробут, а в деяких випадках i життя. Все це складало обрядовозвичаєвий комплекс, який прийнято означувати,
як “будiвельна обрядовiсть” i побутування якого
на бойкiвсько-пiдгiр’янському пограниччi ми послiдовно розглянемо нижче.
З огляду на природно-географiчнi умови, про
що вже йшлося вище, основним будiвельним матерiалом, в дослiджуваному регiонi, було дерево.
Паралельно хоч i меншою мiрою використовували
глину та камiнь. Основними породами, якi використовували в будiвництвi були ялиця та смерека,
якi вiдзначаються мiцнiстю, довговiчнiстю та легко пiддаються обробцi1 . Якщо опитанi iнформа-

[...] ялиця десь-десь, найбiльше смерека... Ну
то якби ялиця бiльше вологостi має, а смерека
скорiше i висихає. Якось вона доступнiша була...3 .
Вибiр будiвельного матерiалу мав двоступеневий характер. На першому етапi визначали суто практичну придатнiсть деревини. Надзвичайно важливе значення мав час лiсозаготiвлi. Як
i на iнших залiснених територiях, найкращими
для цього вважалися зимовi мiсяцi. “Зима” на
цих теренах триває 3,5-4 мiсяцi i починається iз
встановлення середньодобової температури нижче
0◦ С, переважно в кiнцi листопада4 . Таким чином, до категорiї “зимових” потрапляють кiнець
листопада, грудень, сiчень i лютий5 . Мотивували
це тим, що в цей час у деревинi “нема живицi”6 , “соку немає”7 , “менше соку має, черваки не
їдять”8 . Якщо зрубати в iнший час – “мала солодiсть i хробак борше їв”9 , “поки сок воно нездале,
його червак точит”10 , “сок осiдає i воно сильнiше,
а навеснi сок пiдходит i воно не є таке моцне”11 .
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Звертали також увагу на фазу, в якiй перебував мiсяць:
[...] коли новий мiсяць настає – деревина тягне
сок догори. Коли є рiвно стояння, повний мiсяць
– деревина трима її, питаєця. А коли iде на спад...
тодi треба рiзати на будову...12 .
Найпридатнiшими вважалися дерева, що росли на пiщаних горах, галявинах, на кам’янистому
ґрунтi13 , “як росте в буковому лiсi – воно твердше”14 . Не брали дерево яке росло над потоком –
воно швидко порохнявiло i розсипалось15 . Дерево
мало бути рiвне i високе, з вузькими в перерiзi кiльцями (вважалося мiцнiшим), без губок (їх
наявнiсть вказувала на те, що дерево гниле всерединi)16 , гладке – без сучкiв17 . Стосовно вiку дерева, то iнформатори сходяться на тому, що добра
для будiвництва смерека мала мати 40-50 рокiв18 .
При доборi будiвельної деревини особливо
уважно стежили, щоб серцевина не була гнилою:
[...] щоб [стовбур дерева. – Прим. авт.] був
здоровий, щоб не було червакiв, порохна, щоб не
гнилий...19 .
Найпростiшим способом оцiнки стану дерева
було простукування стовбура сокирою та подальша орiєнтацiя “по звуковi” – якщо при ударi
воно дзвенiло, був “твердий стук”20 , то вважало12
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ся здоровим, а як “глухо гуло” – порохнявим21 .
Зокрема, коли вибирали деревину для сволока,
то для цього шукали “спiвочу” сосну – щоб вiд
удару по нiй сокирою “йшов тонкий звук, як на
скрипку”22 . Також орiєнтувалися по малюнку кори: борозни на корi мали йти строго вертикально
знизу догори i нi в якому разi не закручуватись
у спiраль. Останнє означало, що серцевина так
само “покручена” i гнила23 .
Коли вибрана деревина визнавалась з практичної точки зору придатною, починався наступний
етап – перевiрка ритуально-символiчної придатностi. Це вiдбувалось за домогою рiзноманiтних
прикмет та заборон. Загалом вибiр будiвельного
матерiалу був дуже важливим процесом i тому
привертав значну увагу. Для схiдних слов’ян, як
стверджує Альберт Байбурiн, назагал притаманним було уявлення про “те, що було втiлене в
буття при актi творення, може i повинно вiдтворюватись у ритуалi, оскiльки лише це вiдтворення
гарантує безпеку i процвiтання колективу”24 . З
усiєї, на перший погляд, придатної для будiвництва деревини, вибирали лише “дозволенi” традицiєю дерева, тобто такi, якi вкладались у рамки iснуючих семантичних класифiкацiй. Ця система формувалась на основi символiчних протиставлень, за допомогою яких людина орiєнтувалась у довколишньому свiтi25 . Наприклад, загальнопоширена заборона будiвництва iз сухого дерева26 , найiмовiрнiше, ґрунтується на протиставленнi “сухе-зелене”, що в пiдтекстi означає “мертве-живее”. Також певну роль вiдiгравала магiя
подiбностi, коли в хатi, збудованiй зi здорового,
1924 р. н.
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мiцного дерева, повиннi були народжуватись такi
ж здоровi та мiцнi люди27 .
Не придатними для будiвництва деревами традицiйно вважали березу28 , вiльху, вербу, тополю, що пояснювалося їхньою недовговiчнiстю –
“крушiє скоро”29 . Неоднозначна оцiнка давалась
стосовно придатностi осики, табуйованої традицiйно30 . Iнформатори дещо розходяться в поглядах стосовно можливостi будiвництва з неї, але
здебiльшого визнають її як не придатну: “мнєке
дерево”31 . Зустрiчаємо i традицiйне апокрифiчне
пояснення, подiбнi до якого описанi в народознавчiй лiтературi32 :
[...] не дуже [осика придатна для будiвництва.
– Прим. авт.], бо не сховала Матiнку Божу...33 .
[...] Осика сi не брала, бо осика то таке, грiшне
дерево. Тому що як Iсус сi ховав з Матiнков в
горах та й стали пiд то дерево, осика. Вона сi
трiсла би її, бо то: “Йо-йо-йой!”. Вона ака як
жiнка була. Тряслася бо боялась жидiв. I сказав
Господь:
– Будеш сi трясти цiлий вiк!...34 .
27
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Привертає увагу i дуалiстичнiсть цього табу –
поряд iз непридатнiстю як будiвельного матерiалу,
визнають її могутнi апотропеїчнi властивостi35 i
активно застосовують в родиннiй, та охороннiй
магiї36 .
Важливим було класифiкацiйне протиставлення “чисте–нечисте”. Воно виявлялося, наприклад,
у використаннi для спорудження житла чи будьякої iншої будiвлi, дерева зрубаного “з пня”, а
не того, що лежало в лiсi, зламане бурею чи вiтром37 : “то дерево є грiшне”38 . Уникали i дерева
враженого блискавкою39 . Вважали, що блискавка
може потрапити в хату40 та що пiд час бурi дерева валить диявол, i якщо використати таке дерево, вiн може прийти слiдом41 . Таку деревину не
брали навiть на опал42 : “навiть i зараз не беруть
на дрова”43 . На Бойкiвщинi таке дерево вважали
пристанищем нечистої сили: “бо злий дух сидiв
пiд тим деревом i Бог стрiлив в то дерево”44 .
Табуйованою була велика група дерев iз природними аномалiями та дефектами – дуплами та
потовщеннями стовбура45 . Уникали також дерев
35
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Радович Р. Вибiр та заготiвля будiвельної...– С. 524.
45
Сiлецький Р. Вибiр будiвельного матерiалу...– С. 531;
36
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iз наростом “вовком”, тонким вертикальним суком “свiчкою”46 : “в ту хату грiм вдарит”47 . На
Дрогобиччинi з метою “погашення” негативних
властивостей такого дерева, на мiсце “свiчки” забивал цвяхи48 або дерев’яний кiлок49 . Багато заборон пов’язано з так званим розсохатим деревом, нехiть до “задвiйного” дерева iнформатори
пояснювали тим, що з нього “щось ворожили”50 ,
“навiть на дрова нездале”51 .
Зрубане дерево обчищали вiд гiлок i звозили на подвiр’я, де складали “штабелi”, “миглi”,
“латри””, а кожен ряд перекладали “воринками”,
щоб мiж ними вiльно проходило повiтря. В такому виглядi деревину залишали до весни, коли її
“окоровували” (здирали кору) i кололи на “плиницi” (двi частини) чи тесали “на чотири боки”
– “кантували”. Пiдготований таким чином будiвельний матерiал складали в “латри”, “штабелi”,
де вiн просушувався один-два роки52 : “з сирого
дерева не класти хату, воно потiм си всихає, то
не то...”53 .
На згаданiй територiї у значнiй мiрi поширенi й
iншi будiвельнi матерiали: каолiновi i вогнетривкi глини, пiсковики, вапняки, мергелi тощо54 , але
вiдомостей про їх використання, а тим паче про
певнi, пов’язанi з ними, повiр’я, обрядодiї є неймовiрно бiдними. З каменю-пiсковику, викладеГалайчук В. Дерево у свiтоглядних уявленнях i вiруваннях
та в обрядовостi // Мала енциклопедiя українського народознавства / За ред. чл.-кор. НАН України, д-ра iст.
наук, проф. С.Павлюка.– Львiв: Iн-т народознавства НАНУ, 2007.– С. 146.
46
Сiлецький Р. Звичаї та обряди, пов’язанi...– С. 58.
47
Зап. 10.07.08 р. в с. Пiдгородцi Сколiвського р-ну
Львiвської обл. вiд Джуфер Марiї Євстахiївни, 1932 р. н.
48
Зап. 28.07.09 р. в с. Сторона Дрогобицького р-ну
Львiвської обл. вiд Думич Василя Йосиповича, 1930 р. н.;
Думич Ярослави Кузьмiвни, 1937 р. н.
49
Зап. 29.07.09 р. в с. Пiдбуж Дрогобицького рну Львiвської обл. вiд Кугiвчака Йосипа Олексiйовича,
1927 р. н.
50
Сiлецький Р. Вибiр будiвельного матерiалу...– С. 532.
51
Зап. 29.07.09 р. в с. Пiдбуж Дрогобицького рну Львiвської обл. вiд Кугiвчака Йосипа Олексiйовича,
1927 р. н.
52
Будзан А. Ф. Поселення, садиби, житло...– С. 162.
53
Зап. 14.07.08 р. в с. Пiдгородцi Сколiвського р-ну
Львiвської обл. вiд Шисак Антонiни Андрiївни, 1921 р. н.
54
Тесля I. Географiчний опис Стрийщини...– С. 31.

ного “на сухо” на сухих ґрунтах, зводили фундаменти жител55 . У районах поширення каркасновалькованого будiвництва глиновальками заповнювали стiни – як зовнi, так i всерединi. З глини також споруджували “приспу” – обов’язковий
додаток до стiн56 . Причому глину для мащення
долiвки намагались накопати до Введення. Далi
її приносили додому i використовували цiлу зиму
“бо глина потрiбна, особливо сива, замастити пiч
або залiпити вхижi”. Це пояснювалося тим, що
вiд Введення не годилося турбувати землю аж до
Благовiщення, “коли Бог землю благословить”57 .
Вибiр мiсця для майбутнього житла виступав
важливою частиною обрядово-звичаєвого комплексу будiвельної обрядовостi. Згiдно з народними уявленнями, рiзнi частини простору, як правило, мали рiзне ритуальне “значення”58 . Вiдповiдно основним сенсом процедури вибору мiсця
був вияв iстинної iнформацiї про значення тiєї чи
iншої частини простору59 . Це проявилось в побутуваннi уявлень про так званi “чистi” й “нечистi” мiсця: “бувають такi мiсця [нечистi. – Прим.
авт.], що як стати на нiм або зробити що, то
чоловiк заслабне або навiть нагло вмре”60 .
Загалом процедура вибору мiсця для житла мала триступеневий характер61 . Спочатку вибирали
реально придатне, з суто прагматичного погляду,
мiсце для будiвництва. Житло намагались ставити на рiвному “пляцi”, переважно на пiдвищеннi,
щоб до нього не пiдступала вода62 .
Наступним етапом було своєрiдне “тестування”
цього “пляцу” за допомогою рiзноманiтних прик55

Радович Р. Традицiйне сiльське житло Пiдгiр’я
кiн. ХIХ – поч. ХХ ст. // Народознавчi Зошити.– 1995.–
№ 4.– С. 221.
56
Там само.– С. 222.
57
Файник Т. Житло та довкiлля...– С. 44.
58
Байбурин
А.
К.
Жилище
в
обрядах
и
представлениях...– С. 34.
59
Там само.– С. 35.
60
Франко I. Людовi вiрування на Пiдгiр’ю // Етнографiчний збiрник.– Львiв, 1898.– Т. 5.– С. 212.
61
Сiлецький Р. Традицiйнi ворожiння про мiсце для житла в українцiв // Вiсник Львiвського унiверситету: Серiя
iсторична.– Львiв, 2000.– Вип. 35-36.– С. 427.
62
Зап. 06.07.05 р. в с. Пiдмостичi Старосамбiрського р-ну Львiвської обл. вiд Лучишина Iвана Iвановича,
1923 р. н.; вiд Лучишин Олени Семенiвни, 1931 р. н.

ТЕТЯНА ГОЩIЦЬКА. Вибiр будiвельного матерiалу...
мет та низки заборон63 . Насамперед, традицiйно
не бажаним було будiвництво на мiсцi дороги,
межi64 чи стежки:
[...] бо там рiзнi люди ходили. I добрi i злi i
всякi ходили... В нас на присадi такий чоловiк
був ставив, поставив плiт i поставив був стовп у
дорогу – калiков був до смертi. А жiнка пасла
худобу, та ще дiвка була, та й уснула на межi, та
й тоже калiков була до смертi...65 .
[...] на межi хто хату ставив – калiцтво. На дорогах, на мостах... де є дорога, де ходили, їздили
не можна, не ведеться сiм’ї калiки...66 .
Це пов’язано, насамперед, iз семантичним протиставленням “свiй–чужий” i кордоном, межею
мiж ними, ритуально непевним, а тому ймовiрно
“нечистим” мiсцем67 . Окрiм того пiдгiр’яни пояснювали це тим, що диявол ходить за певними
людьми i залишає при тому свiй слiд, на який небажано натрапляти68 , а тим бiльше будувати там
щось.
Табуйованим, зi зрозумiлих причин, було будiвництво на мiсцi цвинтаря69 . Заборонено було
будувати на мiсцi вбивства чи поховання людини, померлої “без сповiди” (“повiшеник”, “потопельник”). Пiдгiр’яни вважали, що душа такого покiйника залишається на цьому мiсцi (“покутує”), вiдтак може “мстити” майбутнiм меш63

Сiлецький Р. Традицiйнi ворожiння про мiсце...–
С. 427.
64
Зап. 30.08.04 р. в с. Монастирець Стрийського р-ну
Львiвської обл. вiд Олексишин Iрини Василiвни, 1925 р. н.,
сер. осв.; Зап. 15.07.08 р. в с. Урич Сколiвського р-ну
Львiвської обл. вiд Сенишин Юлiї Федорiвни, 1928 р. н.;
Зап. 04.08.09 р. в с. Орiв Сколiвського р-ну Львiвської
обл. вiд Якуба Василя Павловича, 1925 р. н.; Fischer A.
Rusini: Zarys etnografii Rusi.– Lwów; Warszawa; Kraków,
1928.– S. 114.
65
Зап. 10.07.08 р. в с. Пiдгородцi Сколiвського р-ну
Львiвської обл. вiд Джуфер Марiї Євстахiївни, 1932 р. н.
66
Зап. 13.07.08 р. в с. Ямельниця Сколiвського р-ну
Львiвської обл. вiд Молодян Марiї Iванiвни, 1928 р. н.
67
Левкиевская Е.Е. Дорога // Славянская мифология:
Энциклопедический словарь.– Москва: Международные
Oтношения, 2002.– С. 145.
68
Lubicz-Czerwiński I. Okolica zadniestrska miȩdzy...–
S. 185.
69
Зап. 28.08.04 р. в с. Конюхiв Стрийського р-ну Львiвської обл. вiд Брик Розалiї Дмитрiвни, 1915 р. н.
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канцям70 . В цьому контекстi потрiбно згадати,
що забороненим було також будiвництво на мiсцi
зрубаного дерева чи куща71 : “...хiба як вона усхне, її можна рiзати, а як вона родит її не мож –
грiх...”72 . Особливо остерiгалися зрубаних плодових дерев73 : “на пни не велося”74 . Якщо виникала нагальна потреба будувати на такому мiсцi, то
дерево викорчовували, а саме мiсце засiвали пшеницею75 . Про це вдалось зафiксувати наступний
сюжет:
[...] Мiй дiдо поставив хату, та й стайня була,
та й дерево таке, все невеличке, грушка. Дiдо так
зломив, а пеньок си лишив i так худоба гинула...,
а якась баба, така шо ворожила, та й каже:
70

Людовi вiрування на Пiдгiр’ю...– С. 212.
Узенева Е.С. Закладка дома // Славянская мифология: Энциклопедический словарь.– Москва: Международные Отношения, 2002.– С. 144.
72
Зап. 15.07.08 р. в с. Урич Сколiвського р-ну Львiвської обл. вiд Ярош Iвана Iвановича, 1929 р. н.
73
В цьому випадку не можемо не згадати, що саме пiд
плодовими деревами ховали нехрещених та мертвонароджених дiтей, i, ймовiрно, селяни, про всяк випадок, убезпечували себе вiд можливостi потурбувати покiйника (Сiлецький Р. Вибiр будiвельного матерiалу...– С. 540; Дуда Н.
Символ дерева у первiснiй культурi // Науковий вiсник:
Нацiональний лiсотехнiчний унiверситет України.– Львiв,
2006.– Вип. 16.4.– С. 60). Крiм того, в Карпатах, згiдно з
зафiксованими вiруваннями, “домашнiй дух” – “хованець”
iнколи замешкував саме дупла старих яблунь, груш тощо.
I тому їх зрiзали з певними застереженнями. Привертає
також увагу звичай, зрiзаючи плодовi дерева, залишати на
пнi дрiбнi грошi (Галайчук В. Мiфологiчнi уявлення про
рослини // Етногенез та етнiчна iсторiя населення українських Карпат.– Львiв: Iн-т народознавства НАН України,
2006.– Т. II.– Етнологiя та мистецтвознавство.– С. 597;
Колтатiв С. Культура вiльховечан. Будiвництво в с. Вiльховець над Днiстром давно i тепер // Лiтопис Борщiвщини:
Iсторико-краєзнавчий збiрник.– Борщiв: Краєзнавче товариство “Джерело”, 1993.– Вип. 4.– С. 65). У вищеописаному найцiкавiшою є вiдповiдь про адресата всiх цих дiй.
Найбiльш логiчним є припущення, висловлене Р.Сiлецьким
про те, що згiдно з уявленнями наших предкiв, всi дiлянки
простору замешкуванi духами, душами померлих i таким
чином вони убезпечували себе супроти негативних дiй “чужих” покiйникiв, яких могли потурбувати.
74
Зап. 04.08.09 р. в с. Орiв Сколiвського р-ну Львiвської обл. вiд Романської Антонiни Миколаївни, 1929 р. н.
75
Зап. 10.08.09 р. в с. Лоп’янка Рожнятiвського р-ну
Iвано-Франкiвської обл. вiд Кузьми Степана Iвановича,
1924 р. н.
71
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совно будiвництва на мiсцi “пивницi”85 думки респондентiв розiйшлись, оскiльки з частини опитаних вiн все-ж асоцiюється з ямою, а вiдтак з
негативом, а частина стверджує, що це погрiб з
продуктами харчування, а тому не несе в собi
якогось негативного змiсту86 .
Комплекс обмежень, пов’язаний iз будiвництвом на мiсцi, де ранiше щось було збудоване,
селяни намагались зводити житло: “шоб шось не
було будоване, стайня шоб на тому мiсцi не була,
бо шось... шоб чисте мiсце було”87 . Наприклад,
не можна було будувати на мiсцi стодоли88 чи
засипати криницю (“хтось вродиться слiпий”)89 .
У бiльшостi випадкiв на мiсцi старої хати будiвництво все ж дозволялося, але низка застережень була пов’язана з мiсцем, на яке скапувала вода зi стрiхи – “окапом”90 : “не буде вестисi”91 . Вважалося, що будiвництво на такому мiсцi загрожує хворобою чи смертю господарiв: “скапаєш, як вода”92 . Тому рекомендувалося зводити нове житло в межах старого, а якщо такої можливостi не було, то старий окап
потрiбно було викопати93 , а розширювати житло, однозначно, можна було тiльки вперед94 –
76
Зап. 10.07.08 р. в с. Пiдгородцi Сколiвського р-ну
Львiвської обл. вiд Джуфер Марiї Євстахiївни, 1932 р. н. на схiд або пiвдень, оскiльки житла в цьому
77
Зап. 15.07.08 р. в с. Урич Сколiвського р-ну Львiвсь- регiонi туди традицiйно орiєнтують вiкнами. В

– Ви поставили та й дуже плачете шо вам сi
худоба не веде... Викопнiт пень i буде сi худоба...
Не мож на пни ставити нiчо...76 .
Остерiгались також кущiв бузини: “бузина
рахуєця як до нечистого дерева”77 , “то є чортове
насiння”78 . Викорчування такого куща загрожувало смертю господарям79 або хворобами тому,
хто її зрубає. Якщо її все ж викорчували, то на
те мiсце потрiбно було кинути свяченого зiлля,
“розсiльник – най си розходит лихо” i свяченого
часнику80 . Мотивують це тим, що бузина проклята, бо на нiй повiсився Юда81 i пiд нею сидить
нечистий82 . Побутує думка, що це було пов’язано з функцiями дерева як унiверсального медiатора, за допомогою якого людина потрапляє в
цей свiт i покидає його, перемiщаючись на небо,
на “той свiт”; а також з уявленнями про дерево
як пограничний локус, що сигналiзував про початок територiї, де були можливi впливи нечистої
сили83 .
Засвiдчено заборону на будiвництво на мiсцi
старого русла потоку84 та ями. Щоправда, сто-

кої обл. вiд Ярош Марiї Миколаївни, 1928 р. н.
78
Зап. 28.07.09 р. в с. Сторона Дрогобицького р-ну
Львiвської обл. вiд Думич Василя Йосиповича, 1930 р. н.;
Думич Ярослави Кузьмiвни, 1937 р. н.
79
Колесса Ф. Людовi вiрування на Пiдгiр’ю (в Ходоровичах Стрийського пов.) // Етнографiчний збiрник.–
Львiв, 1898.– Т. 5.– С. 88; Агапкина А.Т. Бузина // Славянская мифология: Энциклопедический словарь.– Москва:
Международные Отношения, 2002.– С. 59.
80
Зап. 13.07.08 р. в с. Ямельниця Сколiвського р-ну
Львiвської обл. вiд Молодян Марiї Iванiвни, 1928 р. н.
81
Галайчук В. Бузина у вiруваннях // Мала енциклопедiя українського народознавства / За ред. чл.-кор. НАН
України, д-ра iст.наук, проф. С.Павлюка.– Львiв: Iн-т народознавства НАНУ, 2007.– С. 68; Агапкина А.Т. Бузина
// Славянская мифология: Энциклопедический словарь.–
Москва: Международные Отношения, 2002.– С. 57.
82
Франко I. Людовi вiрування на Пiдгiр’ю...– С. 166.
83
Агапкина А.Т. Дерево // Славянская мифология: Энциклопедический словарь.– Москва: Международные Отношения, 2002.– С. 133.
84
Зап. 09.07.08 р. в с. Пiдгородцi Сколiвського рну Львiвської обл. вiд Андрейкiв Зиновiї Григорiвни,
1924 р. н.; Тимкiв Катерини Дмитрiвни, 1931 р. н.
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жодному випадку не можна було посувати житло назад (“не можна назад вертати, а тiльки вперед посувають”)95 , тобто на пiвнiч, яка
традицiйно надiлялась негативними характеристиками. Наприклад, бойки остерiгалися робити
прибудови до напiльної (“повздовжньої”) пiвнiчної стiни хати, оскiльки пiвнiч пов’язувалася з
уявленнями про нiч, темряву, холод, смерть. А
в лемкiвському дiалектi спiльнокоренева з “окапом” лексема “скапувати” означає “змарнiти”,
“померти”96 .
Окрiм цих обмежень важив перебiг життя попереднiх замешкувачiв цього мiсця. Якщо вони
погано жили чи сiм’я вимерла, таке мiсце було
табуйованим97 . Заборонено було будiвництво, якщо житло, яке стояло на цьому мiсцi, ранiше згорiло98 . Iнодi селяни, щоб припинити якiсь нещастя, переносили хату в iнше мiсце99 . Наприклад,
на Бойкiвщинi було зафiксовано випадок, коли у
зятя, без жодної видимої причини, “вiднiмаються” ноги. Рiднi звертаються до “знахаря”, який
рекомендує переставити хату деiнде, бо вона стоїть “не на чистомъ мxстx”. Його порадою скористалися, зять одужав. При цьому А.Свенцицкая,
яка зафiксувала цей випадок, зазначає, що бойки
надзвичайно бояться “нечистого” мiсця i можуть
переставляти хату 3-4 рази100 .
При доборi мiсця пiд забудову, як i в iнших
регiонах України101 , звертали увагу на поведiнку
тварин i птахiв. На розглядуваних теренах уважали, що “певно буде добре вестися та ховатись

рогата худоба”, там де гнiздяться ластiвки i навпаки – раптове зникнення птахiв вiщувало смерть
цiлiй родинi102 .
На Пiдгiр’ї та Бойкiвщинi фiксуємо свiдчення,
про те, що визначальною при виборi була думка майстра-будiвельника: “...вiн як знає, то вже
знає, що то є чисте мiсце. А як щось там є – вiн
повiсть: “Нє, я тут будувати не буду”103 , “...як
майстер є добрий, то вiн подивився чи той пляц
є чистий”104 , “...але майстри тото знали, де ставити, де чистий пляц, де нечистий”105 , “були такi
старi майстри, вiн тiльки подивився, перейшов:
“Ту я тобi не раджу...” розумiли шось...106 .
Якщо пiсля спiвставлення з усiма цими заборонами i прикметами характеристики вибраного
мiсця були задовiльними, то наступав третiй i заключний етап перевiрки, а саме ворожiння – ритуалу, який мав на метi через встановлення контакту з потойбiчним свiтом, отримати необхiдну
iнформацiю107 , яка мала дати остаточну вiдповiдь
про придатнiсть чи непридатнiсть вибраного мiсця для житла108 .
На жаль, нам не вдалось зафiксувати подiбних ворожiнь в дослiджуваниму регiонi, хоча вони фiксуються i на Бойкiвщинi, i на Пiдгiр’ї.
Зокрема на Пiдгiр’ї, наприклад, на гаданому мiсцi, забивали кiлок i прив’язували до нього на нiч
собаку. Якщо поведiнка тварини була звичною –
вона не рвалася з мотуза, не гавкала, натомiсть
спокiйно лежала на землi, спала, – мiсце вва102
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жали чистим, а вiдтак придатним до забудови.
Якщо ж собака поводився неспокiйно, то “пляц”
трактували як “нечистий”, “на якому не вiльно
будувати”109 . В с. Библо Старосамбiрського р-ну
Львiвської обл. зафiксовано наступне ворожiння: посеред майбутньої кiмнати ставили на нiч
на землю горнятко з набраною з цiлющого джерела водою, посвяченою на Великдень i накривали його зверху окрайцем (“прилiпкою”) житнього
хлiба. Господар серед ночi перевiряв, чи їх “щось
не рушило”. Це ворожiння повторювали три ночi
пiдряд. Якщо хлiб i вода не зникали i не були
“зрушенi з мiсця”, то “пляц” вважали “чистим”,
а отже придатним для забудовування. Воду з ворожiння зберiгали в пляшцi “на якусь бiду”110 .
Подiбнi ворожiння дослiдники пов’язують iз
вiруванням у те, що певне мiсце замешкує певний
“дух”, який харчується не матерiальною їжею,
а “паром” вiд неї. Вiдповiдно, якщо вночi щось
зникне, це означає, що тут побував хтось чи щось
стороннє i “дух” залишився голодним, а вiдтак
“злим”. Тому в майбутньому вiн може помститися мешканцям житла111 .
Важливим був також вибiр часу для початку
будiвництва, оскiльки рiзний час мав рiзне семантичне значення. В дослiджуваному регiонi, так як
i на Пiдгiр’ї, i Бойкiвщинi остерiгались будувати у високосний рiк, “ставити – ставили, а не
заходили”112 :
[...] а кому конче треба було будувати, то цього
року зав’язує, а на другий – високосний – кiнчає
хату. Аби тiльки затягнув тi трами...113 .
За iншою версiєю високосний (“переступний”)
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рiк вважали нещасливим для заснування хати,
оскiльки вiрили, що в нiй “не буде життя вестися”, господар не зможе завершити будiвництво.
Зав’язуючи пiдвалини, зважали i на фазу мiсяця. Зокрема, мешканцi с. Довпотiв, покликуючись на досвiд “старих людей”, уважають найвiдповiднiшим часом для заснування будинку “доповний” або “повний” мiсяць. Натомiсть, коли
свiтило йде “на спад”, розпочинати будiвництво
остерiгалися114 .
Рiзне значення мали також рiзнi днi тижня : “...то робили в певнi днi...”116 . Так “важким
днем”117 для початку будiвництва, як i на загал
у схiдних слов’ян118 , видавався понедiлок119 . Згiдно з отриманими свiдченнями, несприятливою
вважали також середу (“тяжчий день”)120 i п’ят115
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ницю121 . Найкращим днем для заснування житла
була субота122 – “найм’якший день”123 , яка у всiх
схiдних слов’ян надiлялась позитивними характеристиками i вважалась щасливим днем. Будувати
також рекомендувалось у вiвторок124 та четвер125 ,
проте їх характеристика вже не була позитивною
такою ж мiрою.
Пiдсумовуючи потрiбно сказати, що основним будiвельним матерiалом на бойкiвськопiдгiр’янському пограниччi, було дерево (переважно смерека та ялиця). Також використовували глину i камiнь, але обрядодiй, пов’язаних iз
ними, зафiксувати не вдалось. Натомiсть деревина проходила ретельну перевiрку, про що свiдчить значний комплекс зафiксованих забобон, повiр’їв та заборон. Як i в iнших регiонах, з усiєї,
на перший погляд, придатної деревини вiдбирали
лише “дозволенi” дерева, тобто такi, якi вкладались у рамки iснуючих семантичних класифiкацiй. Ця система ґрунтувалась на низцi символiчних протиставлень. Набiр не придатних для
будiвництва порiд є традицiйним: береза, вiльха,
осика тощо. Вагомим видається протиставлення
121
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В свiдомостi всiх слов’янських народiв п’ятниця, за своїм значенням, спiввiдносилась з недiлею, днi строгого посту, стриманостi i заборони на деякi “жiночi” роботи, як
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“чисте-нечисте”, яке виявлялось у заборонi використання дерева, зламаного бурею, пошкодженого
блискавкою, чи дерева, на якому хтось повiсився. Заборона розповсюджувалась i на деревину з
природними аномалiями та дефектами: дуплами,
потовщеннями стовбура, з так званим “розсохатим деревом” (у якому з одного пня виросло два
стовбури). Iз суто практичних мiркувань уникали
“сукатого” дерева та деревини з гнилою серцевиною. Останнє виявляли зокрема простукуванням
та при оглядi кори. Порою року, рекомендованою
для заготiвлi деревини, традицiйно була зима.
Дуже важливим моментом була процедура вибору мiсця для житла. Цей комплекс обрядодiй
мав на метi вияв iстинної iнформацiї про значення тiєї чи iншої частини простору. Йдеться
про уявлення про так званi “чистi” й “нечистi”
мiсця, а будь-якi дiї на останнiх, згiдно уявлень,
могли спричинити подальшi вкрай негативнi наслiдки для того хто їх вчинив (хворобу, або й
навiть смерть, збiднiння господарства тощо). Вибiр мiсця проходив у кiлька етапiв: спочатку з
чисто практичної точки зору вибирали придатний
“пляц” (сухе мiсце, на пiдвищеннi i так далi),
далi перевiрка вiдбувалась за допомогою низки
прикмет та заборон. Традицiйно неприпустимим
вважалось будiвництво на мiсцi стежки чи межi
(протиставлення “свiй-чужий”), на мiсцi вбивства
чи поховання, “на пнi” (особливо в тому випадку,
якщо йшлося про зрубане плодове дерево). Якщо
йшлося про будiвництво на мiсцi, де ранiше стояла хата, то важило, чи щасливо проходило життя
її мешканцiв, чи вона не згорiла. Якщо мiсце вiдповiдало цим критерiям, то слiдкували, щоб нова
хата не “захопила” мiсце, де зi стрiхи скапувала
вода – “окап”. Також уважно слiдкували за поведiнкою птахiв та тварин на цьому мiсцi. Лише
якщо вибране мiсце вiдповiдало всiм критерiям,
розпочиналось будiвництво.
Отже, ми бачимо, що процедура добору будiвельного матерiалу та мiсця для будiвництва
в дослiджуваному регiонi, цiлком вiдповiдає загальноукраїнському контексту, хоч не позбавлена
деяких регiональних особливостей.

