
КАТЕРИНА ЛАЗАРЕВСЬКА.

Заможній двір на Стародубщині у першій
половині ХУШ в.

(До історії будівництва на Україні).

Після того як Богдан Хмельницький вигнав з України Поляків, влада
опинилася в руках козацької старшини. Крім давньої української
шляхти, що маліа привилеї від королів польських, і якої тепер
залишилися одиниці, ця козацька старшина вийшла з-поміж військових
товаришів, які виділилися або через особисті здібності, або ж через
щасливий випадок.

І тому, в перші часи після революції, побут та житлове оточення
цієї старшини не відрізнялися від побуту та житла заможнішого
населення, козацтва та міщанства, від якого вона тільки що відділялася.

Але довго так тривати не могло. Старшина, що набирала зверхности,
як кляса, поклопоталася, щоб і економічно забезпечити себе; вона
набувала маєтності наданнями гетманськими, куплею, тощо, здобуваючи тим
самим і засоби на виконання культурних потреб та примх, що виникали
в міру того, як з являлися засоби, щоб їх задовольняти; це зміняло побут
та оточення старшини.

Оселя, житлове оточення, що нас цікавить зараз, належало до тих
ділянок життя, в яких зміни відбувалися особливо мляво. Це зрозуміло,
бо будівлі річ складна й дорога, будувалися вони на довгий час, так
що обслуговували й два покоління. Вимагали вони й певної техніки,
а техніка, набута уже поколіннями, не легко міняється, робити спроби
на такій складній й дорогій речі, як будинок, не кожний умів і
зважувався. І тому будинки, в яких жила старшина, ще довго, у другій
половині XVII в., а часто й в першій половині XVIII в., зберігали
архаїчний тип, тип простої хати.

Оскільки житло вищої верстви на Україні в той час було просте,
видно з описів гетьманського «хоромного строенія» в Гадячі 1734 р. г).
Житловий будинок має тип звичайної хати, де обидві половини чисті
світлиці з кімнатами. Кількість вікон (4 в світлиці) показує, що вони
були навіть не великі. Тільки зовнішні прикраси: ґанки навкруги,
віконниці, чердаки над рундуками, та те, що вони стояли над коморами,
мусило відрізняти їх від хати заможнього козака. Гетьманські «хороші»
в Глухові, описані 1727 р., мають той же простий тип2).

Коли гетьмани жили в таких будинках, то зрозуміло, що й
старшинське житло, про яке далі буде говоритися докладно, не було складніше.

Такі будинки на той час здавалися видатними, коли їх порівняти до
житла посполитих: останнє бувало таким простим, що мало тільки хату
без сіней і двора3). Звичайно, що жили в такому убогому житлі не від
невмілости поставити щось краще, а від бідноти. Зазначимо таку про-

0 М. Судіенко, Матеріалы для отечественной исторіи, т. І. Кіевъ, 1853, cc. 104 110.
-) Ibid,, с. 4, А. Лазаревскій, Гетьманскіе дома въ Глуховѣ, Кіевская Старина*.

1894, т.1, с. 160 і 166. 3) Опис сл. Оленівки ( Всенар. Бібліот. України, рукоп. збірка
Ол. Лазаревського, ч. 12. Говоримо тільки про дерев яні будівлі й тому не згадуємо
ще простіші житла як мазка, тощо).



Замоленій двір на Стародубщині у першій пол. XVIII в. 23

стішу хату, як вихідний пункт, з якого вона розвивалася далі в двох-
камерну хату (з сіньми) й нарешті трьохкамерну*), яка була основою
житла тодішнього замояшього населення.

Заможня старшина кінця XVII в. та початку XVIII уже незадоволь-
нялася такою простотою свого житла, її життя багатшало, розкішнішало
й вимагало ширших та кращих «хором»; були й засоби виконати такі
вимоги. Почали шукати нових форм для своїх будинків, але різких змін
на початку не робилося, нових форм, власне, не було, а були тільки
деякі поліпшення попереднього типу житла, а саме трьохкамерної хати.
Поширювали житлову площу, перетворюючи комору при хаті на житло,
або прибудовуючи до неї ще приміщення, чи з єднуючи кілька хат в
один будинок. Крім того, житлові приміщення почали ділити на більшу
кількість камер. На цій стадії розвитку легко пізнати основний плян
трьохкамерної хати, хоча він і зміняється, як змінявся вже й зовнішній
вигляд будинку.

Такі розширені хати вже не задовольняли старшину, яка з другої
чверти XVIII в. все частіш стала навідуватися до Петербургу й
запозичати звідтіля різні новини та розкоші, задля яких старосвіцька
батьківська хата здавалася тісною й убогою. Почали ставити будинки на
багато камер 2): плини таких будинків виладновувалися з дальшого
розвитку тієї ж хати. Запозичалися вони й з чужих країв3).

Вищим типом житлового будинку на Україні XVIII в. були ті
палаци, що їх ставили за проектами відомих чужоземних архітектів,
великі пани та царські фаворити1).

Такі намічаються стадії розвитку й змін житлового будинку на
Україні в другій половині XVII в. та XVIII в. Рівнобіжно із змінами,
що відбувалися в самих житлових будинках, розвивалися і дворові
будівлі, більшала їх кількість та з являлися нові типи їх на нові
призначення.

Про дерев яні будинки другої половини XVII в. та першої XVIII в.
збереглося у нас мало відомостів. Самих будинків до нашого часу
звичайно не збереглося', а описи не дають всього того, що хотілося б знати.
Не говорячи про техніку будування, на яку здебільшого є тільки
натяки, не завжди з певністю можна визначити плян будинків та
зовнішній вигляд їх. Одначе, розглядаючи кілька описів з певної місцевости
й певного часу, можна в деякій мірі уявити головні характерні риси
будинків і зміни, що поступово відбувалися. Спробуємо тут розглянути
розвиток житлового будинку, а разом і всіх дворових будівель у лісовій
північній частині України, приблизно на території Огародубського полку,
з тої стадії, коли хата почала набувати нових рис, які перетворили їх на
панський будинок, що припадає переважно на першу половину XVIII в.

В документах XVII XVIII вв. вживаються для дворів5)
старшинських назви «жилий» двір, «приїздячий», «владѣльческий», «дворецъ».
«Жилий» двір це була оселя, де мешкав сам господар, або його будовано
для цієї мети. Приїжджий двір, як вказує сама назва, був місцем
для приїзду господаря в тих маєтках, де він не жив. «Дворецъ»,
«владѣльческий» двір це осередок господарства в маєтках, де не було «жилого»

*) Себто вона складалася з хати, сіней і комори (ibid). 2) Див. Дневникъ Ха-
ненка , сс. 148, 187, 218, також Описание старой Малороссіи*, 1, cc. 135, 166, 178,
241, 335 тощо. 3) Ibid, cc. 135, 404 ( Въ Топали дом Румянцова на итальянскій
манеръ на 10 покоевъ*). 4) Коли проекти запозичалися, то тут не, могло бути
поступового розвитку, а наступала раптова зміна, але місцеві впливи могли бути і в
таких випадках. Див. А. Лазаревскій, Гетьманскіе дома въ Глуховѣ, К. Ст. ,1894, 1,
сс. 160 166).5) Вживаємо назву двір* тому, що так найчаетіш зветься садиба в
документах XVII XVIII в. До останього часу на Чернігівщині збереглася назва двора
Для панської садиби.
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двора; те ж саме означало «хутір», тільки в менших розмірах. Треба
додати. що ці назви, ж і сама мета існування окремих дворів, часто міпя-
лися й плуталися., або заступали одне одного; державця маючи кілька
дворів, міг міняти місце свого життя, а двірець міг заміняти лриїзджий
двір і навпаки. Тому ми, виясняючи розвиток «жилого» двора,
користуємося описами різних родів дворів1).

Зазначимо описи дворів, що служать нам головним матеріялом.
Наводяться вони тут в порядку поступового, розвитку будівель, головне
житлового будинку, незалежно від хронології, бо й пізніше збудований
двір міг бути менш розвиненим щодо форм будівництва і навпаки* і 2)-
Проте і дати описів не е датами їх будування, здебільшого описи
зроблені набагато пізніше.

1. Двір попівський в с. Машеві (велике село Шептаківської сотні)
1743 р. Це двір доброго господаря на селі, що мав будівлі на всі
призначення. Але крім більшої кількости будівель, він ще своїм розвитком не
різниться від двору заможнього козака чи міщанина3).

2. Попівський двір в Стародубі 1739 р. Детальний опис двору
заможнього священика Спаської стародубської церкви. Будівлі в нім ще
прості4).

3. Володільницький двір в слободі Оленівці, Новоміської сотні,
полкового обозного стародубського Скорупи. Коротенький опис осередку
господарського на селі, в якому було тільки найпотрібніше5 6).

4. Житловий двір у Стародубі 1719 р. Кому він належав, в описі не
зазначено, але видко, що заможньому стародубському мешканцеві °).

5. Шматківський хутір, Почепівської волости, 1776 р. Хоча дата пізня,
але типом будівель він підходить до зазначених дворів попереднього
часу, а можливо, що й збудований він був багато раніш вказаного року,
коли він належав Розумовському7).

6. Житловий двір в Стародубі Станіслава Полубинського, городового
атамана, 1754 р. В цьому дворі конструкція будівель складніша,
носкі льки можна зрозуміти з короткої й зіпсованої копії опису8).

Ц Пануюча кляса мала у великій кількості ще шинкові двори, в яких
шинкували горілкою, та харчові те, що тепер заїзди. 2) Так само на цей час
на який найбільше припадають описи наших дворів могла ставити старшина двори
і в стадії меншого або більшого розвитку дворових будівель. 3) Опис взято 8
рукописів, що залишилися після небіжчика В. Л. Модзалевського, Описание села
Манієва. Далі в тексті він зазначається скороченням  Маш. Цього описа надруковано
при кінці цієї статті. 4) Цей опис взято із справи Євдокії Борозднівни, з рукоп.
збірки В. Модзалевського. Скорочення: Спас. Його надруковано при кінці цієї статті.
Користуємося описами двох попівських дворів, тому що на той час духовенство не
утворювало замкненої касти. У сільські священики йшли і козаки і посполиті (між
іншим див. Кіевская Старина", 1901, ІХХІУ, сс. 78 82). А вище та міське
духовенство часто виходило з старшинських родин (як Ракушка-Романовський, Романовичі,
Берло, Герцнки, Домонтович, Горленки, Бутовичі й багато ще інших), так що й побут
їх не міг відрізнятися від побуту старшинського.

5) Дати не зазначені, але ця слобода була оселена Демяном Скорупою 1713 р.,
мабуть незабаром там був заснований і двір. Опис цей можливо був зроблений, коли
після смерти Дем яна Оленівка перейшла до його сина Григорія Скорупи 1753 р.
(А. Лазаревскій, Опис. Ст. Малороссіи, 1, 82). Ориґінал в Рук. Від. В. Б. У., збірка
Ол. Лазаревського, Акты фамиліи Скоруп, № 12. Скорочення: Олен.

6) Описа знайдено в рукописах Ол. Лазаревського, рукою якого зроблена ця
копія, як зазначено, з документів Борисоглібського Чернігівського манастиря №312.
Скорочення: Стар. ого над руковано при кінці цієї статті.

7) Копія з коп/ї" цього опису знаходиться в Рук. Від. В. Б. У., збірка Ол.
Лазаревського, Малороссійскій Сборникъ, № 41 (9). Скорочення: Шмат.

8) Ст. Полубинський помер 1709 р. (Оп. Стар. Малороссіи, 1. с. 400); мабуть
збудовано цього двора на початку XVIII в або у самому кінці XVII в. В 1754 р. цей
двір у спустошеному стані перейшов до Григорія Скорупи. Надруковано цього описа
в Кіѳвекой Старинѣ", 1887 р. октябрь, с. 336. Скорочення: Полуб.
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7. Житловий двір Івана Мануйловича, генерального осавула, має
складніший тип вищого розвитку будинку1).

8. Двір в с. Шепта-ках, 1750 р.* 2).
9. Двір в м. Ропську, 1742 р.8).
Ці два гетьманські господарські осередки описані досить докладно і

своїми будівлями досить складні. Крім того, на такі великі господарства
з великою кількістю галу зів потрібно було різних устаткувань, які
розміщалися або коло дворів, або в окремих дворах, що знаходилися
недалеко від головного. Такий виробничий характер міняв тип двору, але
окремі будівлі в нім цікаві нам, як зразки дальшого розвитку головне
житлового будинку тої стадії, яку ми роздивляємося4).

Згадані двори, досить різноманітні, об єднує спільна риса
поступового розвитку житлового будинку трьохкамерної хати, в кількокамерний
будинок.

Зміни під впливом цього розвитку ще незначні, й приміщення- для
житла, навіть найскладнішої форми з наших дворів, ще дуже просте,
щоб не сказати примітивне, хоча воно починає набувати деяких
культурних рис більшу кількість вікон, ділення на більшу кількість камер,
два входи, вихідник, тощо.

Відбувалися зміни' і в дворових будівлях-схованках; коли в не дуже
заможнього господаря їх була обмежена кількість, найпотрібніші тільки5 *),
то заможній старшині їх треба було багато; вони витрачали зайві гроші,
щоб набувати предмети розкоші, речі нещоденного вжитку, що збере-
галися, як мертвий капітал, і на ці речі треба було чимало схованок,
треба було й робити їх міцнішими, такими, щоб не боялися вони ні
злодіїв, ні вогню. Ото у дворі й побільшується кількість будівель і
ставляться вони кріпкими, навіть мурують кам яниці з залізними
ґратами. Так само щодо варева, харчів і питва вимоги більшали,
потребувалися різних типів схованки, щоб в них запаси не псувалися.

Потрібний був кращий захист і для коней та худоби, бо що далі, то
набували кращих порід, які потребували і більшого догляду. Поволі
життя у заможньому дворі ускладнялося, ускладнялися й дворові
будівлі, більшала й їх кількість. Двори заможньої старшини набували
дворових будівель різних типів, навіть з усякими відмінами.

Потрібного матеріялу на будування дерева на Стародубщині було
досить. Ще у ХУІІІ в. на території Стародубського полічу збереглися
величезні ліси й кущі найрізноманітніших порід дерева0). Крім цього
місцевого лісового матеріялу, багато спускали його Десною з Росії: з
їрубчевську, Брянську до Новгородсівер ська, де була велика торгівля
лісом7). Не зважаючи на велику кількість лісу, він високо цінився
на той час і старшина охоче захоплювала лісові ґрунти разом з іншими8).

Ц Дати не зазначено, але осавулою Мануйлович був з 1736 до 1740 р., коли він
помер. Можливо, що цього описа зроблено після його смерти. Села, де знаходився
цей двір, теж не зазначено. По тому, що цей двір досить складний і по деяких
будівлях у дворі (напр. скарбець) можно думати, що в цьому дворі жив сам господар.
А село, в якому жив Мануйлович і записав своїй жінці, це був Ромашків,
новгородської сотні (Оп. Стар. Малороссіи, 11, 224), то можливо що цей двір і був у
Ромашкові. Ориґінал опису в Рук. Від. В. Б. У., збірка Ол. Лазаревського, Малороссійскій
Сборникъ, № 41 (12). Скорочення: Мануйл. Цього описа надруковано при кінці.

2) Ориґінал в Рук. Від. В. Б. У., збірка Ол. Лазаревського, Малороссійскій
Сборникъ, 41(8). Скорочення: Шепт. 3) Ориґінал в Рук. Від. В. Б. У., збірка Ол.
Лазаревського, Малороссійский Сборникъ, № 41(3). Скорочення: Ропськ.

4) Крім опису цих дворів гетьманських користуємося ми й описами дрібніших
дворів гетьманських, що б в описах Шептаківеької волости та Ропської і м. Баклані,
(Рук. Від. В Б. У., збірка Ол. Лазаревського, Малороссійскій Сборникъ, № 41(3).

5) Міщанський двір в Стародубі наприкінці XVII в. мав в собі тільки такі бу¬
дівлі: ..хата, свѣтелка, імбар, комора, ділювання, баня та ворота* (Акт. кн. Старод.
маґістрата 1693 р., с. 3). с) Оп. Стар. Малоссіп, І сс. 110, 324. 7) Ibid., с. 213.

8) Ibid., сс. 52, 53, 240 243, 362, 367.
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А ще вище цінилася деревня, виготовлена на будівлі, що вимагала
чимало людської праці, так що іноді й у заможніх господарів дерево
заміняли дешевшим матеріялом: ласою, соломою, тощо1). Але такі
випадки рідкі. У старшини тогочасної була змога ставити такі будівлі в
свойому дворі, що не тільки на їх вік ставали, а ще й залишалися
дітям та -внукам. Добрим будинком пишалися-, й тому на нього витрачали
багато, коштів та сил. В тому, щоб будинок був довготривалий, велику
ролю грає добре висушене дерево. Тому добрий господар запасався
заздалегідь деревом, чи то рубав своє, чи купував, а то, часто, визичав
або прохав дерева погрібного ґатунку у сусідів близьких і далеких.
Потрібні частини будівель розшукувалися в далеких місцевостях, а були
такі місцевості, що славилися умінням заготовляти спеціяльнічастини* 2).
Таким робом набивалися бруси соснові й дубові, бервіння, кругляк
сосновий, шули, тертиці двоцальні й трьохцальні, лотоки, лати, вільчики,
обаполки, дрань двосаженну та полуторну, тин, липові та дубові дошки,
тощо. Дещо привозилося готове, оброблене в лісі, дещо обробляли дома,
але й в тому, й в другому випадкові треба було довезти до двору; це
була річ не дешева й не легка, й тому старшина старалася, щоб це
зробили підданці дурно, як «роботизну»3), іноді, коли це не вдавалося,
приходилося й наймати4).

Коли деревня була готова, себто, крім обробки ще й вилежалася у
дворі5 *), треба було подбати й про майстрів-теолів та сніцарів. Простіші
будинки ставилися найближчими майстрами-теслями, а заможня
старшина розшукувала досвідчених фахівців; бували майстрі такі вмілі, що
їх особливо намагалися заполучшис).

В простіших будинках теслі робили й дрібнішу роботу: вікна, двері
тощо. Різниця в роботі мусила бути помітна, бо в описах зазначається,
коли двері та вікна «простої» роботи, себто тесельської, й коли «сніцар-
ської роботи», себто особливо тонкої. Сніцарі робили й вищу роботу, так.
напр., «перильця», «баляси», але таких фахівців було не багато й їх
приходилося спеціально розшукувати7)-

*) Ще у першій половині XVII в. (1638 р.) у таких заможніх панів, як Борозни
у Горську були стайні з ліси ( Кіевская Ст. , 1889 р., XII кн.. сс. 622, 628). В заможніх
дворах крили соломою деякі дворові будівлі (Щепт., Шматк., Машев. дв.) робили
повітки з тину (Шмат).

2) Напр. у лищиницьких посполитих  дрань. Дневникъ Ханенка.
3) Валькевичу від гетьмана Апостола опредѣлоно два сельца въ послушаніе

для пѳревезенія только на хоромное строеніе дерева" 1728 р. Судіенко, Матеріялы
для отеч. ист.. 1, 78.  На привозку брусовъ сосновыхъ 200, да дубовъ 20 з Литицъ
велено отправить людей з Пятовска и другихъ деревень свободно войсковыха, 1732 р.
Дневникъ Ханенка, с. 38.

4) Ibid. сс. *24, 25, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 125, 140, 166, 221. Деякі вказівки на ціни
за деревню маемо в щоденнику Ханенка. Ціни ці не сталі, мабуть часто вони
залежали від сторонніх впливів, від того у кого купувалося (напевне що піданні
мусили оддавати дешевше), а також від якости матеріялу, напр., за 10 липових дощок
17 к., за 12 липових дощок 29 к. (Дн. Хан., сс. 39,119). За 9 тертиць 72 к.,
за 17 тертиць  63 к. (Ibid. 175, 24). Дрань двохсаженна, копа 15 к.,
полуторка, копа 10 к. (Ibid. 24). Драні 5 коп.  6 зол., тину 13 коп. 5 зол.) справа
Озерського з отцями Печерськими за ґрунти Куровські. Рукоп. збірка Лазаревського,
№ 6, с. 80). Але здебільшого деревня не просто купувалася, а добувалася
побічними засобами і тому ціни важко встановпти.

5) Оскільки розуміли цінність витриманого дерева видно з того, що купували
старі будівлі: хату старую за копу купил у жителки перегонской подданной своей"
(Дн. Хан., II). А то й свої розбирали й вживали на нові будівлі отправлѳни
подводи в Курковичи... для разобрания тамъ большой свѣтлицы" (Ibid., с. 194).

G) Яків Гетманич прохає Михайла Рубця прислати йому тесельного майстра
(1686 р.) Оп. Стар. Малороссіи, 1,26. Ханенко прохає Івана Гамалію прислати сніцаря
який мешкав у його погареьк. дворі, щоб той зробив йому віконниці. Дн. Ханенка,
сс. 27, 113, 175, 177, 224, 225.

7) Ханенко за таким фахівцем звертався на Мглинщину до сотника мглинського Ес-
монтовського, щоб той подрядилъ виточить липовых балясъ 150 до будинку нашого го-
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Те саме, що сказано про роботу дерев яних частин будинку, можна
сказати й про роботу частин будинку з інших матеріалів. Так само
розшукували цеглу та ганчарів у Новгородсіверську, Кролевцю тощох),
щоб складати печі, і шклярів щоб вмазувати шибки, слюсарів щоб
робити або приправляти замки до дверей* 2).

Розглянемо докладніше типи окремих будівель, та й ті зміни, що
відбувалися в них.

Будинки, що безпосередньо служили господарям та їх челяді, в яких
вони мешкали, були такі: житловий будинок, хата-пекарня, кухня, літні
світлиці, та для санітарних потреб: лазня і вихідник.

Головні будівлі у дворі: «світлиці»3), «будинки», «покої», себто
житловий будинок звертав найбільшу увагу господаря, найцікавіший він своїм
розвитком і для нас.

Як вже говорилося, заможня старшина в першій половині ХУІІІ в.
мешкала часто в будинку, що нічим не відрізнявся від звичайної хати:.
світлиця, а через сіни пекарня, себто: одна чиста половина, друга
з варистою піччю, щоб варити й пекти, як вказує сама назва (Машк,
Спас., Отар.).

Зміни, що відбувалися в такому будинку в першій половині ХУІІІ в.,
викликані культурними потребами, були такі: в світлиці почали одго-
ро жувати місце для спання піл, і так утворилася спальня, що зветься
в описах кімнатою *) (Спас., Стар., Огар. дв.). Поширивши площу
житлового будинку, огороджували іноді і дві кімнати (Ропськ., Олен.).

Відбувся важливий крок вперед, коли пекарню5 *), де варилося й
пеклося для господарів, челяді та ще й для свійських тварин, відділили від
житлового будинку. Це відокремлення зразу побільшувало житлову
площу, а разом надавало будинкові охайнішого й культурнішого вигляду.
Поширювали й далі житлову площу не тільки поширюванням будинку,
але й прибудовами. Прибудовували «хрестову світлицю» (ІПепт.)с).
Прибудовували й вздовж за світлицею ще світлицю з сіньми (Мануйл.). Або
прибудовували позад одної з світлиць світлицю з сіньми (Ропськ.), і
тоді будинок мав уже два виходи (Мануйл.). Надбудовували теплу
світлицю на горі, над світлицями (Ропськ.)7).

Основа хати світлиці сполучаються з сіньми таким робом в різних
комбінаціях і утворюють будинок на кілька окремих камер, які зде¬

родиского".Дн. Ханенко, 169. Були сніцарі й вищої вмілости напр., в Машевській церкві
над престолом було різне небо", що зробив місцевий сніцар (1743 р.  Наш.). Таких
сніцарів у м. Стародубі було 4; 2 їх учні, й 2 по селах старо дубської протопопи. О.
Соловій, До історії української живописи на початку XVIII в., Україна", 1917 р., І II,
сс. 114 113. Інтересно що по містах Старо іубського полку не було цехів майстрів,
що працювали над деревом. Оп. Стар. Малороссіи, 1, сс. 135, 209, 241, 304.

*) Оп. Стар. Малороссіи, 1, с. 135. Дн. Ханенка, сс. 40, 177, 182, 139, 157, 166, 447,
471, 473, 499, 201.

2) Ibid., сс. 115, 188. З щоденника Ханенка у записах зроблених, коли він ставив
свій городинськнй будинок можемо докладно бачити заходи, що робилися, щоб по¬
ставити будинок на Стародубщині. Але ми мало користуємося ними тому, що його
будинок складнішого типу, ніж ті які ми розглядаємо тут. Через це й всі заходи, що
робилися, були складнішими від тих, що потрібні були для простіших будинків, хоча
загальний характер безперечно був той самий. Тому не наводимо й цін за роботу, які
платилися, як можна згадати за роботу вищу ніж та, що потрібна була на будинки, які
ми описуємо. 3) Світлицею звалася світла" хата, така що мала красні", світлі"
вікна і піч з вихідною трубою. 4) 3 таким значінням і ми вживаємо це слово.

5) Пекарнею, або хатою-пекарнею зветься по тогочасних документах хата, що
мала варисту піч. Назви будівель тут вживаються ті, що й в наших матеріялах, в
яких помічається північна мова й вплив російської мови.

°) Авторові доводилося чути в дитинстві в Конотопському повіті, що хрестовою
світлицею звали світлицю прибудовану до сіней проти входу знадвору, в такому
випадку плян ставав подібним до хреста, особливо коли перед сіньми був рундук.

7) Ці світлиці мали при собі кімнати. На цей час світлиці без кімнат майже не
вживалися в заможніх будинках.
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більшого звуться просто світлицями та кімнатами; тому що світлиць в
одному будинку вже кілька, то вони починають набувати певного
призначення. Поки що виділяються тільки «столові» світлиці.

Крім житлових камер, в будинку бували прибудовані або
надбудовані камери для інших потреб. В сінях обворожували камеру чулан,
також і в світлиці або кімнаті чулан, вихідник, який іноді
прибудовували за кожною кімнатою, так що їх бувало три в одному будинку1).
Прибудовували «прибочок ушпарвий», комірки.

Щодо матеріялу, то світлиці, здебільшого, ставили соснові, рідше
липові (Олен.); завжди вони були рублені: брусовані або з бервіння.
Покриті були дранню «вподовжъ над жолобами» (Отар.) «подъ гвоздь
деревинній», рідше тертицями «подъ гвоздь желѣзный» (Ропськ.)* 2), іноді
іонтою (ГІолуб., Ропськ.).

Світлиці і кімнати коло них були вимощені або тертицями (Спаськ.,
Стар., Шепт.), або рідше цеглою (Шепт.). Сіни теж були мощені
тертицями або цеглою.

Кількість вікон залежала од великости площі житлових камер. У
невеликих світлицях було по 3 вікні (Спас.). У прилеглих до них
кімнатах по 1 вікну. Але коли світлиці стали будувати більшими3), то й
вікон бувало до 7-ми в світлиці і по 3 в кімнатах (ПІепт.). Шибки у
вікнах вживалися тільки шкляні, «круглі прості», або «аркушеві»4).
Оправляли шибки або в «олово» (Стар., Палуб.), або (і вже частіше)
в «дерево». Вікна дерев яні робили ґратами, з «ушаками», «красние»
(«косящание», «свѣтлие»)5 *), себто з лутками. Такі вікна мали іноді й
віконниці «оконници», «обакончини», «затвори» с), які робилися
простіші «на колах деревяних» (Шмат.), а то й «на круках и петлях же-
лѣзних» (Ропськ.), або «на завѣсах желѣзних» (Спаськ.), іноді й «білого
заліза» (Палуб.). Двері в будинках робилися часто ще дерев яні прості,
соснові, на дерев яному п ятнику; але вже нерідко й сніцарської роботи
(Спаськ., Палуб.), липові, бо з лили лекше робити речі, що вимагають
тонкої обробки7). Такі двері відчинялися «на завѣсах желѣзних» (Спаськ.,
Шмат), або «круках и петлях желѣзних» (Шепт.). Робили ці завіси
«большой руки бѣлою желѣза» (Палуб.) на прикрасу. Зачинялися двері
на клямку й защіпку залізні (Шмот., Шепт.), на засови залізні (Шмот.),
не рідко бували й нутряні замки (Спаськ., Стар., Мануйл.).

Грубки в світлицях ставили завжди кахльові («муравлені», «образ-
цеві», «покащані»), білі чи зелені, інших кольорів в таких простеньких
будинках не зустрічається. До кахльових грубок світличних в сінях
бував цегельний комін8). «Труби» вихідні на горищі були теж цеглеві
У прибудованій світлиці бувала й кругла грубка посередині світлиці
(Шепт.). В горішній світлиці теж робилися «круглі пічки (Ропськ.).

!) Вихідник був тільки в будинках більше розвинених (Шепт., Репськ., Мануйл.).
2) Згадуються в Ропському дворі сіни з двома кришами", і далі на верху теж

свѣтлиц над обѣими кришами двѣяс свѣтлицы". Можливо що це був дах з
перекриттям. 3) Столова хата у Федора Ширая мала довк. ІЗѴ2 арш. довж. і шир.
11 арш., а вишиною була б арш. Дн. Хан, 43, 1732 р.

±) Арку шовий розміром паперового аркуша. Це була певна міра, що часто
згадується і для інших предметів, напр., ікона аркушова". Круглі шиби могли бути
квадратовими які і тепер в народній мові звуться круглими. Але вживалися і справді круглі:
на офорті Шевченка Судна рада", а також на його картині Родина під хатою
нарисовані круглі шибки, дві круглих і дві квадратових в одному вікні. Свѣтъ
огня блѣднѣлъ въ круглихъ оболонкахъ темной старинной церкви". Шевченко, Прогу¬
лка съ удов. и не без морали, Кіевская Старина", 1887, XVIII п. 314 с.

5) Красное окно косящанное" (Словарь Даля).  Косящаное окно съ косяками,
колодками въ отличіе отъ окна волокового" (ibid). Косякъ часть закладной оконни¬
цы и дверной рамы, которая стесывается наискось" (Ibid). .

в) Окончинами й оконницами в документах тогочасних звуться або шкляні шибки
у вікнах, або віконниці дерев'яні. 7) Дубові двері не згадуються. 8) Б сінях
ставилася й кухня цегельна"  мабуть пічка в якій молена було куховарити (Ропськ.).
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В печах бувалії «заслонки» залізні (Шепт.), перед печами  «бляхи»
залізні.

Навкрут світлиць ґанки бували ще рідко. У дворі Полубинського
були «ґанки навкрут, под одну кровлю ґонтами побите». А при вході
у сінці бував рундук («присінки», «крнщо»)х). Про вигляд такого
рундука не маємо вказівок, крім того, що на ньому бував «чердак» з вікнами
шкляними (вісім вікон Шепт.).

Такі «чердачки», літні світлиці, у той час на Огародубщині бували
мало не завпеди по заможніх дворах (Мануйл., Полуб., Спаськ., Ропськ.,
Шепт.). Виставляли їх або над рундуком, як було сказано, або над
самими світлицями («двѣ свѣтлицы лѣтніе без печей с окончини стеклян-
ними 17». Ропськ.); до таких світличок вхід був мабуть по середині
світлички, а навкрут були вікна. Бували вони й з дверима, коли
будувалися разом з теплою світлицею або чуланом і торили зачатки другого
поверху (Ропськ.)2). Вікна в таких «чердачках» бували як іпкляиі
«красние», так і «рѣшетчате», з дерева без плела (Мануйл.); іноді в
тому самому «чердачку» були і шкляні і з дерев яних ґраток, В такому
«чердачку» стояли дерев яні лави і поміст був дерев яний.

Такі самі «чердачки» ставили й на воротях: «чердачок новій с тер-
тицъ, до него сходи доромь вставлени, в томъ чердачку одна лавочка
липовая! и двери лшювие ж, на завѣсах желѣзних з засовкою и защепкою
желѣзними ж, окно в нем на улицу з простих шиб, новое, другое мен-
шое на дворѣ аркушовое» (Спаськ.). Бували й іншого типу: «лѣтняя
свѣтлица, в ней одинадцать окон с окончинами в деревѣ, дверейна
круках и петлях желѣзних двое покрита гонтом» (Ропськ).

Такі «чердаки», що їх ставили на горі якоїсь будівлі, мабуть
зберігалися з того часу, коли вони правилі! за дозорчі пункти. Особливо це
молена думат про світлички над ворітьми, коли за ворота треба було
виглядат, чи немає якої небезпеки. Двори, про які ми говоримо,
знаходилися серед поселення, поміж будинками, які перешкодлеали
визирати з чердачків у далечінь, але вони зберігалися і, мабуть, набули
іншого значіння місця розват, з їх вікон можна було дивитися
на"дорогу, бо двір було обведено високою огорожею, а житловий будинок
завпеди стояв серед двору. Ставилися такі світлички над льодовнею з
іншою метою: це було місце, де літом молена було сховатея від спеки,
якої на ті часи так боялися. Ставилися вони з перильцями, мабуть,
навкрут ями з льодом, «двери одни, 4 окна шкляние, две лавки»
(Мануйл.). В Шептаках була над льодовнею «свѣтлица лѣтняя 'соснового
дерева с скляними окнами, шесть окон и двери, навкруги ганки» (Шёпт.).
Іноді таке літе приміщення ставили окремо у дворі без вікон, щоб мухи
влітку не заваяеали: «имбарець, двери сосновій на пятнику, и в том
имбарце скамя липовая, зовсѣмъ вдлину коло трехъ аршин," в ширину
же мало больше аршина» (Спаськ.), очевидно, цей ослон призначався
для відпочинку. Для цієї ле меш прибудовували над світлицею «чулан»
(Ропськ.).

Повернемося до леитлового будинку. Із зробленого опису видно, що
відміни відбувалися не тільки в тому, що змінявся плян та внутрішній
розподіл камер, але вони відбивалися й на зовнішньому вигляді. Більша
кількість вікон, горішні світлички та чердачки, ґанки навкрут, все це
відрізняло будинок від простої хат й надавало вигляд хоча
невеличкого, але панського будинку, а цього мабуть і добивалася старшина, яка
намагалася показат своє шляхетство.

х) У будинку Мануйловича згадуються сіни з вікнами, що були зроблені
ґратками, без шкла  теж на зразок ґанку.

-) Згадуються тут і перильця", але неясно де саме "вони були. Можливо, що
коло цих горішніх світлиць був ґанок  балькон.
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Побільшити будинок так, щоб великість житлової площі задовольняла,
очевидно, ще не вміли, й тому, щоб мати потрібну площу, іноді ста-
ЕИЛИ два й більше житлових будинки з двох, трьох світлиць в одному,
дворі (Ропськ.).

Треба одмітити, що крім перетворення житлового будинку під впливом
економічних моментів, впливало ще й запозичення чужих форм, хоча
цей момент, може, на цій стадії ще був не досить сильний. Вказівкою
на це може бути двір Полубинського, який, молозиво, був Поляк1). Цей
двір один з найдавніших з-поміж описаних нами. Він був збудований
не пізніше самого початку XVIII в., але мав культурні деталі, що інші
двори набували їх тільки пізніш. Можливо, що вони були занесені з
Польщі. Чула форми мусили вносити й чужі майстрі, що нерідко
працювали у старшини, Росіяни* 2), а то й майстер «шведской нації»3). Але
це питання потрібуе окремої розвідки.

Як вже говорилося, хати-пекарні на цей час ставили здебільшого
окремо від світлиць. Іноді крім пекарні4), ставили ще й кухню (Отар.,
Палуб., Мануйл.). І та, й друга були рублені хати, по бідніших дворах
навіть з «кругляку соснового витесаного извнутри», з сіньми; по другий
бік сінець бувала або світличка з кімнатою (Шепт., Мануйл.), або лазня,
та комора (Палуб.). Пекарня бувала ще з чорною піччу, яка вимагала
волокових вікон5 6), себто «без виходної труби» (Шепт.). Але здебільшого
складали печі з «виходною трубою» (Шмат.); бувало й дві пічки: грубка,
щоб обігрівати, й вариста («куховарська», «пекарня»), щоб варити
(ІПепт., Спаськ., Ропськ.).

В хаті-пекарні варили для челяді і свійських- тварин, в кухні на
господарів; в обох мешкала челядь. Можливо, що кухня з явилася у дворі
не стілько для потреби, щоб варити кращі страви господарям, скільки
для побільшення приміщення для челяді, якої кількість мусила
більшати разом з набуванням нових звичок, що перетворювали недавніх
товаришів військових на панів. На це вказують і назви хат пекарнями,
у дворі «людская изба», «молодецкая», «парубочая» хати.

Лазня була майже необхідною приналежністю хоч трохи заможнішого
двору на Стародубщині. В бідніших дворах ставили маленьку лазеньку
(Спаськ.), а по більших дворах велику (Палуб.) брусовалу, або з
соснового кругляку, з сільцями. Бувала лазня з чорною піччю і волоковими
вікнами (Шепт.), а іноді мала білу піч з «вихідною трубою кирпичною»
(Огор.).

Холодні дворові будівлі, в яких ховали рухоме майно та містили
свійських тварин, теж будували міцно, на довгі роки. Часто їх ставили
рублені, з бервіння, брусоовані, або з кругляку (комори, амбари, стайні),
іноді навіть на помості. Простіші будівлі робили «в столби» або «шули
заметали» с) (інопи, сараї). Рідію робили з теріиць «у шпари» (комора
(прибічок-чулан, сарай). Ще рідше «загорожували» з тину повітки, які
тоді були «на сохах», або ворок «плетневий» на худобу (ПІепт.). Дерева

і) Polubióski herbu Jastrzybiec,  відома польська фамілія, а також і ім я Стані¬
слав  вказує на польське походження. Kaspzar Niesiecky, Herbarz polski, Lipsk, 1841,
t. VII, 340. 2) Дневник Ханенка, с. 187. 3) Ibid., c. 137.

4) Пекарнею зветься в документах хата, що має варисту піч.
5) Волоковое окно четверти въ полторы съ волокомъ 8адвияшымъ извнутри,

ставнемъ, иногда и для вытяжки дыма съ курной избы". (Словарь Даля). В
останньому випадку очевидно воно само совалося,

6) На рогах будівлі, а іноді й по середині стіни становлять шули, що мають
поздовжні поглиблення, в які вкладаються кінці брусів, кругляків, тощо, які й
піддержують і утворюють таким чином будівлю. На таку будівлю потрібні коротші, а тому
і дешевші бервіння, або бруси, Ставилися амбари шестинніе" (Шмат.)  в шист
стѣнъ" (1730 р. Искъ бунчукового тов. Григ. Скоруппы от Лук. Григорихи лсителки
Стародубской, на талярей 20 . В. В. У., рук. збірка О. Лазаревського, № 12). Можливо
що шість стін робилося замісць 4-х, щоб вживати коротших брусів.



Заможній двір на Стародубщині у першій пол. ХУІІІ в. 31

да ці будівлі вживали здебільшого соснового, рідче ярового, а на
простіші будівлі мішали «різне дерево». Осика вживалася на «жерді на
ллетні».

Ті частини будівель, що знаходилися в землі, погреба, льохи,
льодовні, ями на пашню, обставлялися дубовим деревом або робилися з нього;
зрідка робили ці частини з дубового тину (Шепт.). На погреби й льохи
вживали ще й міцнішого матеріялу, а саме цегли, з якої робили й
скарбці.

Покривали дворові будівлі здебільшого дранню «в жолобки», рідше
гонтою й тертицями, а ще рідше соломою.

Двері в будівлях дворових простіших робилися на п ятнику
дерев яному, а в кращих і на завісах залізних. Замикалися вони на дерев яний
кіл, або на защіпку залізну, засовку з защіпкою, рідко й на замок; іноді
на дверях був і залізний ланцюг.

В бідніших дворах маленьких прибудов  «прибічки», «чулани»,
«дриклеті», «прикоморки» було досить, щоб ховати майно господарське.
Але коли у заможньої старшини набиралося багато всяких речей, то
треба було й більших схованок, і таких бувало чимало під різними
назвами у дворі. Назви ці не завжди певно вказують на призначення
будівлі, іноді будівлі під одною назвою мали різні призначення й навпаки:
будівлі для однакового призначення мали різні назви. Будівлі під назвою
амбар мали досить різноманітні призначення. Робилися вони «на
поклажу», себто схованку хатніх і господарських речей, так званий «кла-
довий амбар». Бували вони й з вікнами можливо, тоді заміняли літні
світлиці. Амбар на більші речі з ворітьми широкими, щоб в їздшати
просто в них, в які все можна внести, для «разной поклажи».

По тих речах, що переховувалися в «кладовому амбари», він здається
не різнився від комори, бо колишнього призначення комори для
переховування одягу в цей час не дотримувалося, в ній переховували
різноманітні господарські речіх). Комора мала й ще одне давне призначення,
літнього приміщення, про що вже говорилося, і таке призначення міг
мати й амбар (Опаськ.). Ще ставилися амбари «хлібні, зсипні», на
зсипання пашні, й тоді в них робили засіки; в менших дворах в кладовому ж
амбарі ставили бочки з збіжжям (Шматк.), а спеціального хлібного
амбара могло не бути. В такому великому господарському осередку, як
ПІептаки, коло хлібного амбара була й «комора, называемая важниця»,
але підчас опису в ній ваги не було.

Згадані будівлі-схованки будувалися кріпко, але старшині, яка що
далі, то більше збирала цінних речей та грошей, здавалися не досить
міцними, й стали вони будувати кам яниці для схованки: «скарбці»,
«скарбнички». їх робили маленькими в якійсь мурованій будівлі: «шія входна
(в поіреб) мурована з кирпичу, в шіи избоку змурована скарбничка»
(Шепт.). Робили скарбець і окремою будівлею, мурований, «двери
залізні, а на вікнах залізні ґрати» (Мануйл.).

Робили кам яні схованки з залізними дверима й під землею льохи
(Мануйл.), склепи. У дворі Полубинського було 2 льохи у ЗО сажнів
завдовжки. В льохах ховали вино й всяке питво, а також і цінні речі* 2).

В землі ж робили схованки для харчів та варева, погреби. Погреб
робили влазний, коли це була яма, в яку треба було лізти, або вхідний,
«походний», коли вхід «шія» поступово понижаючись приводив у самий
погреб. Часто їх перегороджували на дві половини, що мали двері; робили
погреби й муровані (Мануйл.). В погребах робили льохи, склепи, про які
говорилося,

0 Co dziś garderoba, to przedtym komora*. Gloger, Enciykopedya Staropolska,
IV, cc. 63.

2) Реєстр речей по небожчпку Микиті Потаповичу бурмістру стародуб.*, де
говориться, що ці речі були заховані в склепу, Кіевская Старина*, 1887 р., с. 336.
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Щоб краще зберігати харчі, у цей час почали робити льодовні, а^над
льодовнею завжди ставили якусь будівлю, щоб літом краще лід
зберігався, ставили або холодні світлички, або комору (ТТТеттт.), або «нмбар»
(їїолуб.). Спеціальні возовні («топи») бували не по всіх дворах. В
бідніших їх заміняли повітки на сохах, під їздні «сараї» (Шмат., Спаськ.),
себто такі, що не мали четвертої стінки, а дах піддержувався сохами, без
стелі. При возовні бувала коморка на дьоготь, «дьогтярня» (Шепт.). На
коней, тварину, дорогу й потрібну майже завжди в заможньому дворі,
була добра стайня, з окремими стійлами (на 17 коней. Шепт.), над нею
бував сінник, а поміст був вимощений тертицями. Прибудовували коло
стайні комору для зсипання вівса. Для худоби ставилися менш солідні
будівлі: повітки, сараї1), «ворок з плетня». У великих дворах коло
конюшні бувала кузня, а коло кузні «станок, де коней кують на чотирох
стовбах, покритий драеыо» (Шепт.); до стінки були прироблені шлеї, що
одягалися на коней, щоб стояли тихо* 2).

Що заможніше робився господар, то більше мусив він дбати й про
огорожу двора. Двір заможнього на той час було обведено обов язково
доброю дерев яною огорожею («дильованнязм», «палями», «заметом в столби»,
«забором»». У Мануйловича огорожа мала 22 «звена», себто планиці.
Вхід у двір, ворота, звертали особливу увагу господаря; вони мали бути
міцними, але разом мусили задовольняти естетичні почуття. Ворота були
завжди двійчасті («створчаті», «притворчасті»), на залізнім п ятннку, на
горі покриті драншо «под вильчик», або ґонтою, бували й чердачки на
них, про які говорилося; зачинялися засовом залізним; коло них завжди
була хвіртка з клямкою, або засовкою залізною, іноді й на залізнім
ланцюгу (Шепт.); ворота бували прикрашені різьбою (Шепт.).

Уже згадувалося, що до житлових світлиць прибудовували всякі при-
бічки, комори, тощо. Так само стіни й стелю дворових будівель охоче
використовували на прибудови та надбудови, мабуть економили на цьому
деревню. Над льодовнею ставилася комора або світличка літня. Іноді над
їсоморою ще ставився і чулан (Полуб.). Або над амбаром ставилася
комора з ґанками (Шепт.), на вороці  дві клеті (Шматк.), на
стайні сінник (Палуб.), тощо. Ставили й «в одну линѣю», себто прибудовували одну
до одної кілька будівель: до стайні топу, або сарай, возовшо, дегтярню
(Шепт., Ропськ.); до комори прибудовували «приклѣть» (Маш.).

Часто коло цих будівель бували ґанки, присінки, піддашшя: «комора
с присенками», «амбар з трема поддашами» (Шепт.), «комора на имба-
рѣ округъ ганки» (Палуб.), тощо3).

Перераховані тут дворові будинки можна вважати за необхідні для
двору нашого типу. Але по дворах ставились будівлі на спеціальну мету,
що 'Виходила поза межі дворового господарства. До таких належать спе-
, діяльні будівлі на гумні; в простіших господарствах гумно знаходилося
коло двору, але пізніше в;гой час його вже ставили й окремо4). Таким
робом його не можна вважати за необхідну приналежність житлового
двору. Будівлі, що стояли на гумні, були: клуня5), іноді «з
надкриллями», пуня та овин, устатковання конче потрібне на Стародубщині, де
хліб не доходить на полі й тому його треба досушувати.

На току, або іноді і в дворі ще бували викопані ями, в яких збері-

х) Сараї могли служити й для інших потреб, напр., схованками на всяку по¬
клажу", заміняти возовню, тощо. 2) Дн. Хан., с. 130.

3) Такі будівлі мусили бути подібними до комори в Потоках, що намалював
Шевченко. Кіевская Старина", 1891, декабрь.

4) Коли заможні житлові двори дуже поширилися й ускладнилися, то гумно стали
переносити і в господарські осередки.

5) Клуню, яку ставлять на сохах без стелі робили спеціяльні майстрі-клунники.
Дн. Маркевича, III, с. 305.
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гали пашню1); в заможніх дворах їх обставляли дубовим лісом (Шепт.)
і всипали пашніо мірою (від 340 четвертів до 503-х).

Господарство тогочасне було натуральне потрібні продукти й речі,
оскільки можливо виробляли у себе в дворі. Виробничий характер
почасти мають і будівлі на гумні, принаймні деякі з них, як напр. овип.
з явилися у розвинених дворах і ще спеціяльні будівлі для виробничої
мети, як от: винокурні (Ма-шк., Шепт.), броварні, (ЇЇІепт), солодовні2),
віскобійні (Шепт.), тощо. Ці будівлі не входять в обсяг нашого завдання.

Двір, що мав уже стільки будівель, мусив займати чималу площу.
Маємо в Оленівці єдиний певний розмір не дуже розвиненого двору 25
та 241/£ сажнів. Будинки були розкидані у дворі3 *) та поділяли двір на
закутки, задворки, в яких бували невеличкі городи, коло будинку
бував «заходень чили садок»і), тощо; їх городили ліскою від худоби.
Бував коло двора й більший сад (Отар., Ропськ.); в Оленівці сад" був 42 на
17і/з саж. різного дерева. Коли не ставало місця коло двору в Стародубі,
то сад бував і окремо: під валом «в садку 20 дерев», поміж деревами 
грядки (Спаськ.); на Заріччі5 6), тощо. Дерева здебільшого були*вишневі,
або «овочні дерева», яблуні та груші (Опаськ., Опис., Шепт").

Не раз згадувалося, що будинки були річчю дорогою; почасти пе
доводить та складна робота, що мала одбутися, поки поставити їх. Щоб
довести це, наведемо суми, які платилися за пусті пляци й за двори з
«хоромнимъ строеннемъ». Більший дворовий пляц в самому Стародубі в
кінці XVII, поч. ХУІІІ в. купувала або продавала старшина за 200, 300
й 500 кіп. °). Були й дешеві, очевидно менші, купували їх у простих
міщан по 60 кіп, 34 копи7). Двори зо всім «хоромним строенням» коло
церкви Петра и Павла в Стародубі 500 зол., в «самомъ Огародубы» 
200 зол., на «Красной улицѣ» 200 зол., на «Кривой улицѣ» 500 зол.8 *).
А «Тимофей Олексієвич на передмісті на Чернігівській улиці заплатив
800 зол.»0).

На карбованці ціни в першій половині ХУІІІ в. були такі: Ханенко
купив двір у Музики «з хоромним строением» в Стародубі на 40 руб.
(1732 р.)10). Іван Модзалевський продав двір свій за 100 руб. (1729 р.)łl).
Григорій Силевич продав двір в Стародубі за 210 руб. (1730)12). Іван
Плотний продав двір «близь вала» за 150 руб. (1744 р.)13). Як видно,
гроші платилися за двори на той час немалі.

Розглянувши детально всі будинки, що були по заможніх дворах
на першу половину ХУІІІ в., можна сказати, що дворові будівлі-схованки
досягали вищого розвитку, ніж житловий будинок. Ще більше впадає
у вічі невисокий розвиток на той час житлового будинку, порівнюючи
-з іншими ділянками матеріяльної культури, коли звернути увагу на речі
хатнього вжитку, які у цей час досягли досить високого культурного
рівня. Коли порівняти речі хатнього вжитку, що їх ми знаємо з числен¬

1) Кіевская Старина", 1887, X, с. 386. Записки Черн. Стат. Комитета", кн. II, с. 77,
2) Коло солодовні завжди був колодязь з дубовими цямринами (Шепт.).

Інтересно, що по описаних дворах ніде немає колодязя, очевидно, що мати свій окремий
колодязь на цей час було розкішно, а користувалися водою з річок і ставків, до яких
і тулилися коли обирали місце для житла. А громадські колодязі були: в Стародубі
братський колодязь 1729 р. (Модзалевскій, Родословникъ, III, с. 779).

3) Російский офіційний опис 1883 р. звертає увагу на цю особливість Стародуб-
іцини, яка Росіянам мусила впадати у вічі: въ Стародубской округѣ селенія
обстроены дурно., без всякого плана, каждый дворъ хуторком, жилая изба посерединѣ,
а кругомъ холодные постройки, рѣдкая изба выходнт окнами на улицу", Черн. Губ.
Вѣд. , 1854 р., № 3. *) Зап. Черн. Ст. Ком.  И, сс. 214, 731.

5) Галецький купив сад з городом по Заріччі за 35 р. 1726 р. Модзалевскій,
Родословникъ, IV, с. 250, Ibid, сс. 55, 73. Актовая кн. Старод. 1693 р., с. 60.

6) Акт. кн. Старод. 1693 р., 9. Модзалевскій, Родословникъ, IV, с. 76.
7) Ibid, с. 79.8) Акт. кн Старод. 1693 р  сс. 34, 9, 36, 79. °) Ibid, с. 96.10) Дн. Хан.,

с. 40. u) Модз., Род., III, с. 780. і2) Ibid., IV, с. 615. і3) Ibid., IV, с. 77.

-^Україна", вересень 3.



34 Катерина Лазаревська

них реєстрів за другу половину ХУ в. та першу ХУІІІ в.г) які
належали тій самій старшині, що мешкала в описаних будинках, речі
різноманітні, то це місце мешкання здається занадто убогим. Наведемо
докладніш зразок такого порівняння з детального опису попівського двору
у Стародубі (1739 р.).

В реєстрах, які щойно згадувалися, трапляється чимало речей,
вивезених з чужих країн, продукції чужої культури, яка могла -бути вища
за українську; будинки ж були виробами своєї місцевої культури. Тому
щоб порівняти житло й хатні речі в ньому, беремо будинок, в якому
пі речі були теж місцевого виробу, зроблені мабуть стародубськими ж
ремісниками.

Будинок цей мав у собі світлицю з двома вікнами, кімнату при ній
з одним вікном, через сіни пекарня з коморою, себто це була звичайна
хата.

А в ній, крім звичайних лав і столів, знаходилися такі речі: шафка
на завішення рушника, рукомийка з трубою на воду, столик шахмат-
ний, розмальований овочами, ліжко липове сніцарське, дві полиці
мальовані на посуд, шафа мальована з двома дверцями «в рамках сницарских,
над нею Делиба з Бахусом», дзеркало в рямках з «вырѣзанними пер
сойками». І нарешті 6 великих ікон різноманітної й складної композиції,
деякі в сніцарських рамах, деякі в простих мальованих. Всі пі речі
вказують на високі як на той час культурні та естетичні вимоги, на
економічні можливості їх виконувати, яким нібито не відповідає простенька
хатка.

Цю різницю почали відчувати й самі господарі цих будинків і
прикладали багато клопоту в другій чверті ХУІІІ в., щоб будувати складніші
будинки, які відповідали б тим потребам, що входили що дальше, то
більше в життя.

Двір попа Хвѳдора Громакова в с. Машеві 1743 р.

Ворота в шулах дощатые с форткою, прикрити под вилчик. Дворъ дилованемъ
огороясенъ, в ономъ дворѣ свѣтлица з двома комнатами; противъ свѣтлицп пекарня
изъ сѣнцами и ґанком^ Баня брусованая з сѣнми. В ономъ дворѣ винокурня
з саясем изо всѣй винокурной надлеясащей посудиной. Потреб походной з лядовнею,
на одной лядовнѣ комора рубленая круглого дерева соснового. Імбар з двома
дверцами круглого дерева соснового. Комора с круглого дерева соснового с приіслѣттю.
Імбаръ с круглого дерева соснового з васѣкамъ. Сараюв два покритих соломою.
Возовня прикрита соломою. Сарай ведле воротъ покритъ драню. За свѣтлицею сад,
огородъ за виныцею...К оному двору против другий дворникъ. В ономъ свѣтлица,
пекарня и инбар с круглого дерева соснового, и стайня, кузня рубленая. Огородовъ
большихъ два, на одномъ огородѣ овина и клуня из закриллямъ, а в концѣ току
пуня. (З рукописів Модзалѳвського Описаніе села Машева 1748 р. ).

Дворъ и что в дворѣ вещей у ощѳнника Спского стародубовского 1739 года 17 мая.

Дворъ в самомъ городѣ Стародубѣ, стоячи от меяси, з единой сторони от меіца-
нина Никити Ципкина, 8 другой улиця, против двора іерея Василя Булавки. В томъ
дворѣ свѣтлица с комнатою брусованою вимощена тертицами, черев сѣнци брусо-
вани ясъ, в шулахъ, вимощеныхъ тертицями жъ, изба с кругляковъ звнутри
витесаних с коморою из тертицъ.  В той свѣтлицѣ вишъпомянутой образъ преображенія
гспдня с многими стыми, ово крести носящими, ово вѣнци берущими, ово с палмами
в руках держащими и с хоров аггловъ; на полотнѣ, в долясину 3-х аршин, в ширину
двохъ аршинъ; около него рями сницарскіе; на стѣнѣ передней прпбыто.  Другий
образъ подля к дверамъ комнатный, прчстыя бцы, Іисуса на правой рукѣ держачой

А) Иапр. такі реєстри речей стародубської старшини: Вѣновная запись виданная
бунчуковим тов. Мнхайломъ Есимонтовскимъ Григорію Скорупѣ при женитьбѣ па
дочери его Маринѣ, 1744 г.  (Сулимовскій Архивъ, с. 218)  Реєстр худобы
забранной чрезъ Гаврилу Ивановича гр. Рагузинского у Ивана Бороздни, 1726 г.  ( Записки
Черниг. статист, ком., кн. II, сс. 26 28). Бытовая малорусская обстановка въ
документах XVII XVIII вв. ( Кіевская Старина", 1887 р., октябрь, сс. 336 390), і
багато інших.
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н скипетръ в оной же имѣючой: на полотнѣ с рямами простими маліонованими; в
длину з рамами полтора аршина, в ширину же з рамами аршинъ.  Третій образ
свтителя Николая на блятѣ древяномъ в рамах сницарскихъ маліоваиихъ, аркушовий.
На другой стѣнѣ от входу по лѣвой сторонѣ образъ баи Баликинской, на полотнѣ
без рамъ, в длину аршина и двох четвертей, в ширину же аршинъ. Над окномъ
ибраз спасителя б л агосл являючий, на блясцѣ жестяной аркушовий, в рамах
сницарскихъ, шумихою сребреною наведеный. На ушаку окономъ зеркало мѣрою чверти
локтевой, в рамахъ сницарскихъ, на вереѣ вырѣзанними персонками. На той же
стѣни между окнами образъ бци на лонѣ Іисуса держачи, з чотирма агглами, на
полотнѣ, в длину двохъ аршин, в ширину лсъ полтора аршина, без рам. За тимъ
образомъ за окномъ» другим епалеръ старий, в длину двох аршин, в ширину йол аршина.

На третей стѣнѣ дверной образъ Хреста страждущого, в лѣвой руцѣ трость
держачого аггли ясе коло него порфиру красную держачи, а внизу гвозди, молоток н
иротчии инструменти в расияти бывшіе; на полотнѣ без рамъ, в длину двохъ аршинъ
без четверга, в ширину же аршинъ с чверкою. На той же стѣнѣ от печи шафка
деревянная, зелоно и жолто маліована для завѣшена ручника. Поблизу тоеи же печи
рукомойка малая оловяная, з шрубком на води спущанне, къ стѣнѣ прибита.

К четвертой стѣнѣ от печи шафа маліована цеглясто зводами з двума
дверцами в рамкахъ сницарскихъ, над нею Деліба з Бахусомъ.

У пецѣ (?) двѣ парѣ чашокъ чайныхъ. Перечница оловяна з трубкомъ.
Пѣчъ кахліовая зеленая еще добрая, с трубою кирпичною. В дверахъ

свѣтличныхъ внутренній замокъ спорченій, лавки двѣ липовіе. и малая третая подля порога
липовая ж. Ослон липовий в длину трохъ аршинъ с четвертю, в ширину ж пол
аршина, без паренча: добрий стол липовий в длину полтрета аршина, в ширину
аршин. Другий ослонъ липовий же старий. Столик другий маліований посродѣнѣ з
шахматами, а по краям з овощами, в длину мало болить аршина, в ширину ж мало
болш аршина.

Внутр свѣтлицѣ вещей: лохань мѣдная средномѣрная, корецъ мѣдний старій,
в окнахъ двохъ свѣтличних оболонъ шиб аркушових. До комнатн двери липовіи
енпцарскіи, на завѣсах желѣзных, з замкомъ внутрнимъ. Унутръ комнати ложко
липовое сницарское, на которомъ подушка без наволочки и перина, так же и коцъ
стручастий, болший, притертий, над тим ложкомъ завѣса гарусная в трехъ полкахъ,
темнозеленая, притертая. Панва мѣдная на трохъ ножкахъ желѣзннхъ з ручкою
желѣзною, звнутръ давно нобѣляна. На полицѣ маліованой мисокъ глинянпхъ поливаних
десять, на другой полицѣ нижней двѣ чашки глиняиихъ московской роботи, чайникъ
глиняний, рукомойка глиняна, под полицею на лавѣ яндолка глиняна московской же
роботи. Под лавою сковородъ три желѣзних. Лихтарик мосенжний с пяти прутиками
иодвижниѳ, в с[р]едісѣ шруб спорченій. Кукшинчшс на уксус глиняній московской
работа. На другой лавѣ коробочекъ двѣ любяних, в одной талѣрокъ деревяныхъ
употребляемыхъ двадцать сѣмъ, у другой ложокъ простихъ деревянихъ сорокъ
восѣмъ. На жердочцѣ от двери килимъ старий простий в длину двох саженъ. Окно
в ней одно с простих шиб краткими здѣланное. А оконци свѣтличніи двѣ и
комнатное на завѣсках желѣзных. В той помянутой против свѣтлици хатѣ пѣчъ кахлевая
простая грубная и пѣч пѣкарня с трубою кирпичною, при той печи заслонка
желѣзная и бляха от труби желѣзная ж, окна три простого стекла, а четвертое в коморкѣ
також простое, оконници хатніе три и коморочное четвертое на завѣсах желѣзних.
Лави липовие и судннкъ с коникомъ липовие ж. Полици двѣ сосновіе. Помостъ тер-
тичній старий. От комнати свѣтличной поблизу лазня малая з сѣнцами с тѳртиць,
съ трубою кирпичною, дверѣ до лазнѣ и до сѣнець на завѣсах желѣзнихъ. От изби
пекарной к воротамъ погреб входній тином дубовим обставленій, сверхъ же
дубовими бруссям тесаним покритий. Над гамъ погребом от угла хаты замету от улицѣ
одна пленица. За заметомъ ворота притвурчестіи з фортою, форта на завѣсахъ
желѣзних с клямкою кручкомъ, з засовкою желѣзннми. Над воротами чердачокъ новій
с тертиц, а до него сходи доромъ вставлены, в томъ чердачку одна лавочка липовая
и двери липовіе ж на завѣсах железнихъ з засовочкою и защепкою железними лс.
Окно в немъ на улицу з простих шиб, новое, другое меншое на дворъ, аркушовое..
За воротами и чердачкомъ от улицѣ, коморка с кругляков яворнихъ, в той коморкѣ.
риховъ железных колеснихъ восѣм, два звена лселѣзных от колес же, бляха желѣзная
от печи, прутов от печи полатныхъ нѣсколько, ісадубов два, дѣжѳчки порожніе, и
двери в ней сосновій старій на завѣскахъ желѣзних без замка виу[т]рнего, знать,
бывшого, с прибоями двома желѣзннми. За тою коморкою имбарецъ в едномъ по-
ложеню, двери сосъновие, старіє на пятнику; в томъ амбарцѣ скамя липовая зовсѣм
в длину мало не трехъ аршин, в ширину лсе болше аршина. За тимъ имбарцем пле-
иица одна замету з другой стороны улицы с кругляковъ хвойныхъ, от которой по-
вѣтка виведення, пороясная. За тою повѣткою стайня соснового дерева брусованого,
у лсе зветшалая, стайня лс пороленая лс. За стайнею меле лазенкою повѣтіса на сохах,
в той повѣткѣ санѣ лубяное московской роботи.

За городомъ под валомъ садокъ невеликій, в том садку по сторонам деревецъ
* двадцятъ, а посрединѣ грядки на огородину, обведенний з двох сторонъ ово тиномъ
дубовим ово тертицями, не в шулях, но в коліях. Межуетъ з едной сторони, с лѣвой*
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от берега рѣки двор бунчукового товариша Григорія Скорупи, з другой правой
сторони от пустого пляця Тишка Кравця. (З рукописів Модзалевського  Справа
Евдокії Бороздяовни 1739 р. ).

Двір у Стародубі 1719 р.

Первѣе ворота з форткою под ґонтами, з улицы в дворъ входя по лѣвой сторонѣ
шофа чили возовня, подля шопы стайня з бервѣня рубленная под жолобомъ, имбарцы
два чѳтвероугольныѳ под жолобками двери на завѣсахъ з чинами желѣзными; за
имбарцами задворокъ до самого цминтаря и форта на цминтарѣ двери на завѣсахъ
з завалками желѣзними; погреб з ліохомъ и иструбъ в немъ дубовий; отъ погреба
свѣтлиця бервѣнная з брусованою комнатою; окна в олово роблены; пред окнами
огородникъ и в немъ вишнѣ посажденны; огородникъ лѣскою огороженъ. Яапротив
другая свѣтлиця без комнаты, окна, в олово оправны, наісритіе драню вподовлсъ под
жолобами, пѣнъ кахліовая зеленая,^ столик круглий и ослонъ; у дверях обоихъ
свѣтличныхъ замкѣ нутряные желѣзніе, прибочокъ з тылу за первою свѣтлицею ушпар-
ний, дверей до его нѣтъ з сѣнецъ. Двери з тылу в садъ на завѣскахъ и з завалками
желѣзными. За будинкомъ в тилу кухня ушпарная, дверцѣ заевыя в кратву роблен-
ные деревяніе з желѣзними завѣсками, в сѣнцяхъ стоитъ и ослон; за будинкомъ садъ
обширний... Хата пѣкарня з сѣнцами бѳрвенними и в сѣнцях зхована перегородка,
тут же к воротамъ имбаръ шистѣнный с большими воротами, ослонъ с порен-
чемъ, задникъ з поренчемъ, пѣчъ кафліовая зелена...

Докум. Борисоглѣбск. монастира, № 312 ł). (З паперів Ол. Лазаревського).

Гетьманський двір в м. Ропску 1742 р.

Бо оном местечкѣ в земляном окопаномъ замкѣ дворъ панской; огороженъ
заметомъ в столбы, ворота двойные резные с калиткою на нихъ лѣтная свѣтлица, в ней
одпиадцат оконъ с окончини в деревѣ, дверей на ісруісахъ и петлях железных двое,
покрытъ ґонтомв. В томъ дворѣ насерединѣхоромы панские, в нихъ болыпих свѣтлицъ
три, комнаты четыре, в нихъ святых образов писаны на полотнѣ три, столовъ
липовыхъ три, печей зеленых обращовыхъ три. Между светлицамп сѳней двои; в томъ
числѣ одни сѣни з двума крышами; з других сѣней одинъ чуланъ и нужникъ. В тех
же свѣтлицахъ одинъ шкапъ столярной роботы, оконъ красныхъ с окончинами сте-
клянпми двадцат з деревянимп затворами на круках и петлях железныхъ; на верхъ
тѣхъ свѣтлицъ над обеими крышами двѣ свѣтлицы лѣтни без печей; в нихъ оконъ
красныхъ с окончинами стекляними семнадцать, в оных во всѣхъ свѣтлицахъ и в
комнатахъ и в сѣняхъ дверей на круках и петляхъ желѣзнихъ восемнадцать, всѣ
они строения соснового, а все оное покрито тертицами с гвоздем желѣзнымъ. Да
особая свѣтлица, в ней пѣчъ бѣлая кахлевая, противъ той свѣтлици, баня: мелсду
оними сени; в нихъ оконъ краснихъ пять со стеклами; в сѣнях кампнъ кирпичной;
прп тех сѣнях крылцо и нуяшикъ; в онихъ хоромах дверей на ісруісахъ лселѣзныхъ
шесть; строение соснового дерева, покрыто драню. Близъ воротъ трое свѣтлицъ подъ
одною связю; при нихъ двѣ комнаты соснового лесу; в нихъ святыхъ образовъ пять,
намалеваны на полотнѣ, в томъ числѣ спаситель з богоматерю и предтечею,  одни:
богородица  три; Іоан Лѣствичникъ  один; столъ липовый с килимомъ; двои оконъ
краснихъ, с стекляними окончинами в деревѣ шестнадцатъ, затворами дѳревяипми
и на ісруісахъ и петляхъ лселезныхъ печей три, в томъ числѣ двѣ зеленых обращо-
вых, одна бѣлая кахлевая между тѣми свѣтлицами двои сеней; при нихъ крылцо,
в одних сеняхъ кухня кирпичная; в другихъ сеняхъ два чулана и лѳдовня рубленая.
На тыхъ свѣтлицахъ наверху двѣлс свѣтлици, в одной груба зелена кругла, кахлева
другая свѣтлиця лѣтная без груби, в них оконъ красних з стекляними окончины
в дереве десять; при тѣхъ свѳтлицах три нужника; в оних свѣтлицах і сенях п во
всѣх хоромахъ двери на круках и петлях лселезнихъ двадцать четире: оное строение
соснового лесу покрито драню, да особая изба черная соснового дерева, в ней окна,
одно красное четире волокови з стекланпми окончими в дереве; две печи куховарские;
двери на ісруісахъ и петлях желѣзних; проти той нзби сени дощатпе с коморкою,
и двома дверми. На дворѣ погребъ походной дубовий перерублен на двое; в немъ
дверей на круках и петлях желѣзных трое, на томъ погребѣ амбар рубленний
соснового лесу, двери на круках и петлях лселезних, покрит драню. Близъ того амбару
возовня или сарай рублений в столби разного лесу, в нем ворота двойниѳ. Да два
особих амбара, один хлебний, в немъ одна дверь, закромов четире, а в другомъ
амбаре ворота двойниѳ в верху прибита бляха жѳлезная. Близ ворот конюшня
рубленая разного лесу в ней стойлов конскихъ тринадцат, ворота двоиние покрити
драню. К той конюшне сарай забранъ заборомъ с воротами и покрит драню. При
том же дворѣ садъ разныхъ деревъ, огороженъ заборомъ в столбы. (Руїс. від. В. Б.У.
зб. Лазаревського, № 43 (3). у

х) Де точна копія, зроблена Ол. Лазаревським. Можливо тут есть помилки.



Заможній двір на Стародубщині у першій пол. XVIII в. 87

Опис двора генералного есаула Мануйловича, что во ономъ дворе имеется хоромного
строєная, о томъ явствуетъ ниже сего.

А именно:

Хоромы дерѣвянные, светлица столовая, в ней дверей двое, в переднпх дверѣхъ
замокъ без ключа, в задних замка нетъ, семъ оконъ в томъ чнслѳ целых два, в пятн
по стеклу выбито, печъ муровленая, три лавки дерѣвянных. Из неи комнатка, в ком-
натке двери одни без замка, два окна, в одномъ половини окончины нетъ, в другомъ
сътворіса стекла; противъ ее нужникъ, в немъ двери без замка, из столовой свет-
лицы сени перѣдние, в нихъ двои дверей, адни без замка, а других нет; в них же
два окна рѣшетчатых дерѣвянных. Против оной же столовой светлицы через сени
светлица жъ в неи две двери бѣз замковъ, три окна, в одном окснчина цела, в
другомъ затворки нет, в третьей стекла; в неи же две лавки, печь муравленая, цела;
из неи спалня светѳлка, в ней дверѣй двои; четырѣ окна целых, столъ две лавки,
кравать, стол же маленкой, скамейка, из неи нужникъ. Против оной же светлицы
светлица ж с комнатою, в неи трои двери бѣз замковъ, одне целые, а двои ломаные,
оконъ четырѣ, два целых, а въ двухъ по стеклу нетъ; две лавки, ящикъ с пробоєм;
в комнатке окно одно окончнна вся розламана, три лавки, одна полка; задние сени,
в них двери одни, десять оконъ, рѣшетки в них дерѣвянные, одна лавка. На верху
светличка холодная с перилцамн, в неи двери одне, три окна, два рѣшѳтчетых дере-
вянных, одно стеклянное, створки нетъ, в ней же полъ досченой, лавки одна. На
верху чуланъ, в немъ двери одне три окна решѣтчетых деревяных, две лавки,
кравать худая, полъ дерѣвяной. Против дерѣвянных хором, сенцы дерѣванные, пола-
точка каменная, в неи двери жѳлезниѳ, одно окно^ решѣтка железная, из неи ком-
рочіса каменная ж замкнута, в неи дверь дерѣвянная одна, пять оконъ, окончены
стѳкляние, все целы, решетки железные. Погреб каменной, двери железныѳ замкнути
погреб земленой з выходом, в нем были три двери, а ннѳ ни одних нет. Ледникъ
в нем двери, одне; наверху светеліса с перилами в ней двери одне, четирѳ окна, в тех
стеклы, выбиты, а в одном совсем нетъ, две лавки.

Кухня в ней дверь одна, очакъ вес цел, окно одно, окончины нетъ; из неи изба
с комнатою, в избѣ две лавки два окна косященые, одно волоковое, а в комнатке
дверей нетъ, окно одно окончины нетъ. Ізба людская в неи два окна болших третье
маленкоѳ, в болыпих окончин нетъ, в маленысом окончнна стекляная в ызбѣ печь
цела, перед ызбой сени... Сарай в нем двои дверѣй, а нне одних нет, крышка худа;
амбаръ замкнутъ, крышка худа. А другой бѣзъ дверѣй и раскрыт вес. Конюшня
с воротами, вороты худы стонл нет, мостъ которой былъ под стойлами вес цел,
вороты двойные створчатые с калиткою засовы были желѣзные, а нне ни одново
нетъ. Вокругъ двора заборъ, два звена целых, с четирех по одном заборене снято,
с шести по две зоборинны снято, с четырех по две снято з двухъ по четыре снято,
все разобраны, только одни столби оставлены четырнатцать звена. (Рук. від. В. Б. У.
зб. Лазаревського, № 41 (12).


