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ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ САДИБ НА ПІВДЕННОМУ ПОЛІССІ
ТА ВОЛИНІ В ПЕРІОД XIX - ПОЧАТКУ XX ст.

Основу кожного традиційного селянського
господарства становить садибний комплекс, до якого
входить двір з хатою і господарськими будівлями
та присадибна ділянка, що характерно для усіх
історико-етнографічних регіонів України. У
розташуванні будівель на території садиби
простежуються не лише індивідуальні особливості, а й
місцеві традиції, які складалися в процесі еволюції.

На формування садиби і на розпланування
забудови двору впливали різні чинники:
соціально-економічні, природно-кліматичні, історичні,
етнічні традиції тощо. Так, від стану землеволодіння
залежали розташування, план і величина садиби.
На локалізації будівель на садибі позначились
прадавні звичаї орієнтації українського житла по
сонцю, природно-кліматичні умови, будівельні
матеріали, господарські заняття селян та інше.

На Волині, як і на всьому Правобережжі, в 1-й
пол. XIX ст. переважало дрібне селянське
землеволодіння. Після земельної реформи на кінець
XIX ст. значно зросла кількість безземельних
селян, що відбивалося на формуванні традиційних
селянських садиб. Залежно від ширини земельного
наділу садиби переважно мали форму
видовженого прямокутника. В описі про становище селян
в кінці XIX ст. с. Баглаї Старокостянтинівського
повіту відзначається, що селяни жили досить
бідно, маючи недостатню кількість землі і
недостатньо худоби. Відповідно у них було мало й
господарських будівель, замість дерев яної
огорожі -солом яні і земляні вали. ЗО дворів із 160 були
зовсім безземельні і мали лише хату і шмат городу
[8]. У деяких районах через нестачу землі садиби
відзначалися скупченістю, як, зокрема, в селі Здо-
вбиця Здолбунівського району по обидві сторони
вулиць дах з дахом були розташовані суцільною
стінкою лісяних господарських споруд або в
кількох кроках одна від одної [9].

Обмежені економічні можливості незаможного

селянства змушували їх, заощаджуючи будівельні

матеріали і простір садиби, об єднувати будівлі
під спільним дахом. Подібне планування описує
в повісті «Остап Бондарчук» Ю. Крашевський:
«Стодола скористалася з тину і, заощадивши одну

стіну, приліпилася до нього; хлівець притулився до
хати; повітка до хлівця і так далі» [6, с.131].

Згідно класифікації Є. Е. Бломквіст (в основу
якої взято характер прилягання двору з
господарськими будівлями до житла) на південному Поліссі
й Волині, як переважно й по всій Україні, слід
вважати основним типом двору відкритий зверху і
незамкнений в плані, по якому довільно розміщені
окремі надвірні будівлі [1, с. 161-163].

За системою дослідника традиційних поселень
Українського Полісся М.З. Козакевича, на Волині
й південному Поліссі можна виділити три типи
садиб:
 тридільний (подвір я, господарський двір і
город) - характерний для заможних господарств;

 дводільний (двір - подвір я і город) - садиби
середняцькоїта менш заможної верстви населення;

 однодільний (невелика хата та подвір я) -
властивий для селянської бідноти [3, с. 23].
В об єднанні господарських будівель, що

характерно до лінійного типу забудови, проявляється
спільна риса для дворів усіх слов янських народів.

Для всіх типів садиб характерне розміщення
житла на передньому плані від вулиці.
Дотримуючись орієнтації на південь, хати традиційно ставили
посередині двору чолом до вулиці або причілком з
виходом у двір. У багатьох селах Волині хати
переважно були з двома виходами - на вулицю й у двір,
або ж на вулицю і в город, інколи хату оточує город
із садом. Рідше хату розміщували в глибині
двору, від вулиці вона була схована проїзною шопою,
а все подвір я зазвичай буває забудоване хлівами,
як це зафіксовано в 1896 р. вх. Красилівка Ново-
градволинського повіту [10].

По-різному розміщувалися на садибі
господарські будівлі, що залежало, головним чином, від
занять господарів та їхнього достатку. На садибі
селянина бідняка з господарських будівель стояв
лише хлівчик, який розміщувався поблизу хати.
Обов язковим компонентом селянської садиби

середнього достатку були хліви для худоби і сви-
нинець: «Подвір я, звичайно буває забудоване
різного роду хлівами» [14]. Хліви ставили переважно
поблизу житла, навпроти хати, якщо вона стоїть
«причьолком до вулиці, або в один ряд із нею [15].
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Для зберігання овочів робили ями-льохи, у за-
можніх господарів кам яні. Для
сільськогосподарського реманенту та іншого господарського
призначення будували повітки (шопи) - возовню,
дровітню. «В один ряд під одним спільним дахом
ставили хліви, возовню, дровітню» [16].
Облаштування хати в одному спільному зв язку з усіма
господарськими будівлями: хлівами, повіткою для
возів, саней і соломи та гумном-стодолою
називають хоромами [11]. У заможних господарів окремо
від хати стояли в глибині двору хліви на велику
й дрібну худобу, станя (стайня) для коней, часом
будували хлівчик на свині, вівці, кури коло клуні,
що стояла в глибині городу [17]. Віддалено від хати,
в кінці садиби знаходилося гумнище з клунями для
зберігання і обмолоту снопів, «у діда мого було зо
штири клуні на сохах» [18].

У господарів з більшим достатком на подвір ї
ставили проти вікон хати комору (кліть) для
зберігання зерна.

При тридільному плануванні садиби подвір я з
хатою відокремлювалося від господарського двору.
Подвір я обгороджували плотом з лісяного
хворосту, рідше частоколом [17]. Наприкінці XIX ст. ще
побутували огорожі з частоколу:« на садибній для
священика землі... поставлена священиком...
огорожа із 2082 частоколин» [12]. Перелік
традиційних господарських будівель на кінець XIX ст.
подається в описах садиб для церковних служителів:
при хаті священика побудовані «кам яний погріб,
дві дерев яні клуні, два хліва, комора, льодовня і
конюшня з возовнею» [13]. На садибі псаломщика
«клуня з дощатими стінами побудована в 1883 р.,
хлів для худоби, комора, повітка для екіпажів,
погріб, побудовані 1886 р.» [12].

Один із поширених варіантів розміщення
будівель на садибі на південному Поліссі подається
в етнографічному описі с. Кобилля Корецького
району: «в один ряд з хатою будується звичайно
повітка надрова, а навскіс від неї-хлів для свиней
і птиць. Огорожа біля двору скрізь робиться із
дубового частоколу, дуже рідко жердьова. Гуменники
будуються скрізь віддалено від хати. З обох сторін
клуні ставлять хліви для соломи, а попереду хлів
для худоби, так що клуня з цими хлівами утворює
квадрат» [7; с. 297]. На Волині об єднання
господарських будівель під спільним дахом називали
підварок: «на городах на підварку стояли клуні
довжиною дванадцять - чотирнадцять метрів, у
стовпи, дильовані» [19]. Таке планування становить
підгрупу садиб із замкненим господарським двором,
тут частина господарських будівель відокремлена
від житла. На південному Поліссі таке планування

двору з вираженим характером замкнутості
трапляється спорадично. У селах Камінь-Каширського
району об єднання господарських будівель під
спільним дахом, окремо від хати, у формі літери
П називають загорода або круглий підварок, де до
ряду хлівів під прямим кутом приєднуються сілник
і клуня, до клуні під прямим кутом приставлені
хліви на худобу, посередині влаштовані в їзні ворота
[20]. Подібний підварок побутував у Сарненському
районі, в якому об єднані клуня на дві сохи, шопи,
селник і два хліви [21]. У селах Ковельського
району у круглому підварку господарські будівлі
об єднувалися навколо хати: дві клуні, хліви, ко-
лешня, шопа для воза, хата з прибудованими до
напільної стіни комірчиною і свининцем [22]. На
Старовижівщині таке планування житла й
господарських будівель називали окружник, окружний
або околистий двір [23].

У забудові відкритого двору в залежності від
того, як взаємно розташовані будівлі на садибі,
який зв язок між ними, виділяють кілька варіантів:

- однорядна забудова
господарські будівлі стоять в один ряд із
хатою і можуть при цьому бути частково або
суцільно з нею об єднані спільним дахом;

- дворядна забудова
господарські будівлі і хата утворюють два
паралельні ряди з частковим або
суцільним об єднанням під спільним дахом;

- Г- подібна
забудова господарські будівлі і хата
об єднані у формі літери Г;

- П -подібна
будівлі розташовані у формі літери П;

- замкнена забудова
всі будівлі з єднані між собою спільним
дахом у формі квадрата або прямокутника [5].

Визначені варіанти забудови досить виразно
простежуються в плануванні садиб на Волині до
20-30-х рр., що зафіксовано в актах Волинського
інспекторату по страхуванню житла і
господарських будівель по воєводству Волинському [2].
Однорядну забудову представляє план садиби
з с. Булька (мал. № 6), де всі будівлі поставлені
в один ряд, але розміщені двома комплексами: під
спільним дахом з хатою об єднані комора й шоп-
ка, а стодола з прибудованою невеликою шопою
віддалена від житла в межах 20-ти метрів. Кілька
садиб мають дворядну забудову, де хата і
господарські будівлі розміщені паралельно двома рядами.
Це заможні господарства із значною кількістю
господарських будівель. На садибі із села Острів
(мал. № 1) в одному ряду стоять нарізно дві клуні
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(одна з прибудовою), в другому - частина
господарських будівель об єднані під спільним дахом
з хатою, а пивниця стоїть віддалено. На садибі із
селаОкнин (мал. № 9) всі будівлі розміщені окремо.
Плани дворядної забудови середняцьких
господарств представлені з невеликою кількістю
господарських будівель. Це шопи, клуня (стодола), хлів
(стайня), які поставлені в окремому ряду від хати
(мал. № 7.8). План садиби з П-подібною забудовою
зафіксовано в селі Темногайці Кременецького
повіту (мал. № 5), де хата і господарські будівлі (хліви
і клуня) розміщені окремо, без спільного даху.

Інша садиба з села Темногайці має дещо відмінне
планування, тут хата з невеликою прибудовою
розміщена по один бік вулиці, а господарський двір
з хлівом і клунею знаходиться на протилежному
боці через дорогу (мал. № 4). Таке планування
побутувало і на Волинському Поліссі у вуличних
поселеннях, «як наслідок урядових заходів,
зокрема з прийняттям у 1557 р. «Уставу на волоки»,
за яким житлові споруди мали розташовуватися
по один бік вулиці, а господарські - по другий» [4,
с. 20], що можна вважати однією із особливостей
в садибному плануванні Полісся й Волині.
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На основі архівних джерел та польових досліджень простежуються особливості планування садиб на
південному Поліссі та Волині в період 19 - початку 20 століття. Розглядається низка чинників, що
впливали на їх формування. Подаються різні типи дворів з різними варіантами розташування будівель. Значна
увага приділяється плануванню господарського двору, з характерними для краю особливостями, зокрема
підварків та окружних дворів.

On the basis of archive sources and field research the planning peculiarities of cottages in the southern Polissya
and Volyn in the XIX - beginning of the XX century are retraced. A range of factors, which influenced their
formation is considered. Various yard types with different variants of building location are given. Great attention is given
to the planning of the host yard with characteristic peculiarities, particularly of «pidvarok» and neighbor yards.
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