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За свідченнями респондентів та опублікованими 
джерелами з’ясовано, що панівне становище в 

сільському господарстві Покуття часів Австро-
Угорської монархії посідало землеробство (рільни-
цтво). Городництво, як його частина, займає окрему і, 
на жаль, малодосліджену ланку в господарській діяль-
ності та згадується лише побіжно у статтях та моно-
графіях, присвячених історії покутських сіл [6, с. 615; 
10, с. 27—32; 11, с. 24—33; 12, с. 873; 14, с. 13; 20; 
21; 22, с. 10; 23, с. 247; 24, с. 41; 26, с. 902]. 

Про місце городництва вказують п’ять головних про-
дуктів, які мали велике значення для життя покутян: 
пшениця, жито, ячмінь, овес і картопля [2, с. 125].

В с. Грушка сіяли «жито, пшеницю, ячмінь, куку-
рудзу, «ленчу» (ячмінь із чорним горохом), коню-
шину, овес, просо, коноплі, льон, і дуже рідко греч-
ку. Садили багато картоплі і дещо менше фасолі (різ-
них сортів), бобу, гарбузів, буряків, і дуже рідко дині 
та сонячника» [26, с. 902]. 

У селах на межі з Гуцульщиною, де земля була 
менш плодючою, садили найбільше картоплю, куку-
рудзу, менше горох, квасолю, біб, буряки, капусту, 
гарбузи й ін. Сіяли багато конопель, менше льону 
[9, с. 848].

Незважаючи на те, що рільництво займало панів-
не становище на Покутті, у кожному найбіднішому 
господарстві був «яриновий город». «Це частина від-
діленої землі, яку господар, а, властиво, господиня, 
віддавала культурним рослинам, городині, зокрема 
цибулі, огіркам, моркві, петрушці, капусті, червоним 
бурякам до борщу, кминові, часникові, помідорам, ма-
кові, гірчиці, кропові, чорнушці, та ще іншим таким 
рідким, як редиска, салат, шпінат тощо» [2, с. 50].

Городи на Покутті відомі ще з часів панщини. Їх 
наявність пов’язана з тим, що кожна «господиня уса-
мітнювалася, не хотіла бути залежною від пана, від 
ярмарку, на який або не мала часу йти, занята ден-
ною працею, або треба було далеко йти. Вдома мала 
все своє» [2, с. 50] — найпотрібніші продукти що-
денного вжитку. І сьогодні побутує думка, що хата 
без городу не багато варта. Для селян, які втратили 
свої поля, присадибна ділянка (город і сад) — чи не 
єдина можливість забезпечити себе та свою родину 
продукцією для харчування.

За спогадами покутян на присадибних ділянках 
були «поля-городи, де селяни сіяли кукурудзу, тро-
хи конопель і садили всяку городину, й невеличкі 
садки овочевих дерев» [6, с. 615]. Відділення з го-
родиною називалися грядками.© Я. ТАРАС, 2016

Ярослав ТАРАС

ТРАДИЦІЙНЕ ГОРОДНИЦТВО  
ТА ТЮТЮННИЦТВО НА ПОКУТТІ

Розглядається городництво Покуття з давніх часів до сьо-
годення; з’ясовується його місце й значення для покутян; 
аналізуються чинники, які визначили вибір городніх куль-
тур; висвітлюється його зв'язок з християн ськими святами, 
днями тижня, фазами місяця, технологія вирощування ран-
ніх овочів та його перехід з домашніх занять селян у товарно-
ринкову галузь сільськогосподарського виробництва; ха-
рактеризується специфіка вирощування та збуту тютюну.
Ключові слова: Покуття, землеробство, городництво, 
тютюнництво, Снятинщина, Коломийщина, Товмаччина, 
Городенківщина.



1389Традиційне городництво та тютюнництво на Покутті

ISSN 1028-5091. Народознавчі зошити. № 6 (132), 2016

За дослідженням Дмитра Мохорука, в Топорів-
цях «звичайно господині мали грядки, на яких 
обов’яз ковими були — цибуля, часник, столові бу-
ряки, морква, мак, огірки» [21, с. 269]. Не тільки 
селяни мали городи, вони були при панських філь-
варках, садибах, до них було особливе ставлення.

У другій половині XVIII ст. у Чернелиці ремісни-
ки «не виконували селянські повинності, не працю-
вали на панському полі, їх обов’язком було працю-
вати на панських городах» [1]. 

Вибір городніх культур спочатку базувався на 
власних потребах споживача. Згідно з Фр. К. Мроч-
ком, на Покутті «звичайно господині мають яринні 
городи, в яких садять найпотрібнішу городину: морк-
ву, петрушку, цибулю, часник, мак, гарбузи, буря-
ки, огірки, кукурудзу, біб і квасолю» [22, с. 23]. 
Стан городу залежав від заможності сім’ї. Багаті 
мали великі городи, бідні — тільки найпотрібніші 
продукти щоденного вжитку. У покутських селах по-
різному ставилися до певних городніх культур.

На Снятинщині коло хати господиня мала «най-
потрібнішу городину: моркву, петрушку, цибулю, 
часник, мак, гарбузи, буряки, огірки, кукурудзу, біб 
і фасолю» [22, с. 10].

За М. Бажанським, «на більших просторах пле-
кали хвасолю, біб, горох, калафіори, шпараги, струч-
ковий перець, перчицю та іншу різнородну городи-
ну, як різнорідні дині, кавуни тощо» [2, с. 50].

В с. Джурів садили білу та чорну квасолю на тич-
ці, яка називається таргани, також садили буряк, ко-
ноплю, льон 1.

З городини на Товмаччині садили «бараболю, 
видаток якої в деяких місцевостях часами доходив 
до 150 центнерів з морґа, садили також тютюн» 
[13, с. 873].

В кінці XIX ст. садівництво і городництво на По-
кутті починає ставати важливою складовою матері-
ального благополуччя селян. Це було пов’язано з тим, 
що певні овочі мали попит у Європі та на місцевих 
ринках. За Австрії особливим попитом користувала-
ся квасоля, боби, горох, які експортували у Краків, 
Відень, Гамбург, Берлін [19, с. 59]. Були городні 
культури, які давали можливість добре заробити. 

«З давніх часів в Городниці вирощували часник і 
тютюн. Ці культури давали гарні урожаї і коштува-
1 Зап. 5.07.2015 р. від Войчука Дмитра, 1935 р. н. в 

с. Джурів Снятинського р-ну.

ли дорого, тому їх вирощувати було вигідно. За рік 
можна було взяти 30—40 ринських» 2.

Капусту почали вирощувати у 1870—1880 роках 
у Великому Ключеві, Похівцях, її возили возами до 
Коломиї. В кінці XIX ст. почали вирощувати пе-
рець, який возили до Львова.

За спогадами старожилів «віддавна цибуля, час-
ник, тютюн були у попиті. За Польщі — картопля, 
квасоля, кукурудза», «за Австрії вирощене прода-
вали жидам, зокрема цибулю, часник, фасолю, 
бараболю» 3.

Багато городини садили на Снятинщині в селах 
Джурів, Княже, Прутівка, Видинів [10, с. 29], Стри-
ганці; на Городенківщині — в селах Незвиська, Лука, 
Раковець, Хмелева, Далешева, Михальче.

На раціональне ведення городництва в кінці 
XIX ст. впливали сільські школи, при яких закла-
далися пришкільні ділянки.

В с. Топорівці у 1879 р. була відкрита нова шко-
ла, при ній закладено пришкільну ділянку. У роз-
витку городництва та вирощуванні тютюну відзна-
чився управитель Топорівської парохіяльної школи 
Петро Стефанів, який в 1895 р. на сільськогоспо-
дарській виставці у Львові особисто одержав від 
Франца Йосифа золоту медаль за вирощування 
тютюну [20, с. 153]. 

Допомагали селянам в рільництві та городництві 
мандрівні учителі, які надавали поради рільникам 
про рільництво та і в домашньому господарстві 
[27, с. 195].

Сприяли розвитку городництва на Покутті ярмар-
ки в Коломиї, Городенці, Снятині, Тлумачі, Заболо-
тові та Обертині. На цих ярмарках продавали також 
городину, картоплю. Починаючи з XX ст. на роз-
виток городництва впливає не тільки родючість зем-
лі, кліматичні умови, а й розташування сіл відносно 
міст, курортних територій, які вимагають вирощу-
вання певних овочів для міського населення та від-
почивальників. 

У міжвоєнний період Городенський повіт, зокре-
ма Городниця, разом із сусідніми Заліщиками на 
Тернопільщині, були кліматично найтеплішими міс-
цевостями в межах тодішньої Польської держави; 

2 Зап. 13.07.2016 р. від Власія Василя Дмитровича, 
1924 р. н. в с. Городниця Городенківського р-ну.

3 Зап. 20.07.2015 р. від Кузика Петра Михайловича, 
1933 р. н. в с. Прутівка Снятинського р-ну.
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це спричинилося до того, що в 1920—1930 рр. Го-
родниця стала важливим курортом, сюди влітку при-
їжджали відпочивати з Кракова, Варшави, Львова, 
а це вимагало розвивати городництво та садівництво 
з метою забезпечити відпочиваючих продуктами.

Так згадують про Городницю у міжвоєння: «Го-
родниця — село положене на кітловині Дністра з 
360 господарствами, з чудовими городами, що в 
них плекали теж помідори, виноград, морелі (абри-
коси), кавуни, вишні, черешні, груші та яблуні» 
[8, с. 496].

Рекреаційна індустрія вплинула на вирощуван-
ня таких овочів як помідори, перець, часник; фрук-
тів, винограду та на розвиток тваринництва (три-
мання корів).

У міжвоєнний період катастрофічне безробіття в 
українських селах через політику поляків заставило 
селян «шукати розв’язки в себе самих через коопе-
рацію і піднесення сільського господарства» [3, 
с. 648]. Цей чинник посприяв створенню шкіл та 
кружків, в яких вивчалося сучасне городництво.

Як і на садівництво, великий вплив на городни-
цтво мала школа в Миловані, її шкілка городних рос-
лин та кружки «Сільського господаря». Активні 
кружки «Сільського господаря» були в селах Тиш-
ківці, Топорівці, Торговиця, Серафимці, Рашків, 
Чернятин, Вербівці. Товариство «Сільський госпо-
дар» видавало одноіменний тижневик накладом 
11 тис. примірників, у якому були поради для горо-
дників [18, с. 313]. Селяни, вишколені в кружках, 
вирощували «заграничну моркву, капусту, гарбузи, 
буряки, горох, помідори та іншу ярину, а восени кож-
ного року всі кружки Товмаччини з’їжджали до Ми-
лованя на конкурс» [26, с. 904].

Сприяли також раціональному веденню городни-
цтва Просвіта та товариство «Cіч». Просвіта мала 
в Городенці невеликий город, який «давав поважні 
прибутки» [4, с. 263]. Впливали на розвиток горо-
дництва болгари, які переважно провадили городни-
цтво [13, с. 873].

Певна спеціалізація щодо вирощування городини 
приносила славу окремим селам. Села Княже, За-
луччя славилися 10—20 кг кавунами, динями, горі-
хами, абрикосами, потужними качанами кукурудзи, 
маком, гречкою [24, с. 41], села Великий Ключів, 
Похівці — капустою, село Підпечери — огірками, 
Городниця — помідорами. 

Городи та сад обсаджували грабовими та букови-
ми живоплотами. Наявність каменю та кар’єрів 
сприяла спорудженню довкола ділянок городини 
кам’яних огорож, які виконували також роль тепло-
вих акумуляторів, віддавали тепло вночі, яке заку-
мулювали вдень. Це також сприяло одержанню ран-
ніх помідорів, перцю та огірків.

Городництво та садівництво на Покутті вплинуло 
на ландшафт населених пунктів. На Городенщині 
оселі «не є вельми скупчені і тому тонуть у садах і 
поперешивані городами» [17, с. 542].

Родючість землі та кліматичні умови зумовили 
специфіку щодо вибору вирощування певних куль-
тур. У міжвоєнний період с. Підпечери «вирощува-
ло велику кількість огірків, їх кооперативним спосо-
бом і залізничним транспортом відправляли навіть 
до Познаньщини і на Шлеськ, маючи з цього кра-
щі прибутки, як зі збуту пшениці» [15, с. 727].

Особливо придатними для городніх культур є пів-
нічні частини Городенківщини, Тлумаччини.

Перевагу в городництві мали такі села, як Горо-
дниця, Незвиська, Лука, Раковець, Хмелева, Ре-
пужинці, Далешева, Колінки, Михальче, які були 
розкидані по ярах, особливо узбіччя Дністровсько-
го яру, де тепліше і раніше розпочинається весна і не 
дошкуляють вітри. Села, розташовані недалеко від 
міст, перші запровадили вирощування ранньої горо-
дини на продаж.

Близький ринок збуту — Городенка — сприяв 
вирощуванню городини в с. Глушків [16, с. 479]. 
Городництво на Городенківщині було тісно пов’язане 
зі селами, які знаходилися за Дністром. Зі села Ле-
тячого (Литяче Заліщицького р-ну) селяни прино-
сили овочі на продаж у міста і містечка Городенщи-
ни [25, с. 471]. Поява на ринках Покуття овочевої 
продукції із сусідніх сіл з-за Дністра — Летячого, 
Зеленого Гаю, Печорної, Заліщиків — стимулю-
вала розвиток городництва на Городенківщині, 
Снятинщині.

У післявоєнний період городництво, разом із ріль-
ництвом, стає складовою колгоспного ведення гос-
подарства. Потужно розвивається городництво в 
колгоспі с. Лука Городенківського району. Відоми-
ми колгоспними-городниками в цьому селі були Ба-
лабан Павло Іванович і Сівка Микола 4. За дослі-
4 Зап. 13.07.2016 р. від Буєчка Миколи Васильовича, 

1937 р. н. в с. Лука Городенківського р-ну.
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дженнями Я. Левкуна, на Покутті у післявоєнні роки 
«на полях добре почувають себе овочеві — помідо-
ри, огірки, перець, морква, картопля, буряки, ріпа, 
редька» [14, с. 13]. Вирощені сьогодні на Покутті 
помідори, перець, огірки мають попит в Україні.

У багатьох покутських селах цибуля, квасоля, 
огірки, часник, буряк мають власні назви, приписи 
щодо посадки, догляду та зберігання. Необхідно за-
значити, що цибуля та часник — давні городні куль-
тури в Україні, відомі зі скіфського періоду. Геродот, 
описуючи племена каліпідів і алазонів, згадує, що 
вони вирощували цибулю та часник [5, с. 84].

На Покутті садили цибулю-кущівку, яка в селах 
має власні назви. В селі Топорівці — «кочениця». 
«Вона має довкола середньої до восьми цибулин. 
Щоб цибулини були великі, середню знімають під 
час росту» 5. 

У селі Лука її називають «картоплянкою», «вона 
дрібна і сильно пекуча» 6, у селі Вільшаниця — «від-
гортанка», у селі Уніж — «барбуленка» 7. «Кущівка 
буває синя та біла, вона була модною» 8. «Садили її, 
коли почали квакати жаби» 9. Для посадки брали ци-
булини, що були іззовні, садили у рівці через 5 см, її 
часто сапали 10.

«Щоб цибуля не мала цибухів, треба, щоб добре 
висохла. Сіянку колись плели в коси або в сітці ві-
шали коло печі» 11.

«Якщо цибуля була довго зелена, щоб скоріше ді-
йшла, її толочили ногами, ходили по ній. Бур’яни по-
магають її росту» 12. Викопану цибулю сушать тиж-
день у тіні, знизу обрізають вуса, залишають їх до-
вжиною 10 мм. Зберігали цибулю в коморі під дахом, 
під час морозів накривали. Цибулю та кукурудзу 

5 Зап. 20.07.2016 р. від Попович Марії Іванівни, 1928 р. н. 
в с. Топорівці Городенківського р-ну.

6 Зап. 19.07.2016 р. від Буєчка Миколи Васильовича, 
1937 р. н. в с. Лука Городенківського р-ну.

7 Зап. 19.07.2016 р. від Гнедюк Марії Михайлівни, 
1931 р. н. в с. Уніж Городенківського р-ну.

8 Зап. 19.07.2016 р. від Гнедюк Марії Михайлівни, 
1931 р. н. в с. Уніж Городенківського р-ну.

9 Зап. 20.07.2016 р. від Попович Марії Іванівни, 1928 р. н. 
в с. Топорівці Городенківського р-ну.

10 Зап. 22.07.2016 р. від Кудик Марії Дмитрівни, 1939 р. н. 
в с. Михальче Городенківського р-ну.

11 Зап. 22.07.2016 р. від Кудик Марії Дмитрівни, 1939 р. н. 
в с. Михальче Городенківського р-ну.

12 Зап. 14.07.2016 р. від Волинської Софії Іванівни, 
1932 р. н. в с. Острівець Городенківського р-ну.

в’язали у вінці-фестони, які продавали на ринках 
Польщі, Австрії.

На Покутті у великій пошані була квасоля. Вона 
має також різні назви, утворені на основі зовнішньо-
го вигляду, кольору, величини та часу дозрівання.

В селі Михайлівці садили «фасолі»: «червонень-
кі з візерунком, біленькі, маленькі тичкові та фа-
солі білі тичкові — бадолі» 13; у Глушкові — «два-
надцятки» (червона, бордова, невеличка), тичко-
ві білі, великі; кущові, таргани — чорні» 14; у 
Семенівці — тичкові, бабохи (велика груба), ко-
ровки (червоні з білими плямами), довгі, круглі, 
жовті 15; в с. Топорівцях — тацівки (довга біла), 
писані червоні жіночки, маленькі 16; у Луці — жов-
ті, білі, рябі, червоні ласі (на червоному тлі кра-
почки), спасівки (дозрівали на Спаса), кобильохи 
(грубі, великі) 17.

Горох, біб, квасолю садили по три зернини. «Біб 
садили скоріше, ніж фасолю. Це було пов’язано з тим, 
що як посадиш пізніше, в ньому кинеться хробак» 18. 
Фасолю садили в кукурудзі або картоплі.

Огірки садили «скоріші і пізніші». Раніші огірки 
садять в травні, червні. У селі Рогиня огірки, щоб були 
зелені, садили на літнього Миколая (22 травня) 19, а 
в с. Михайлівці «ранні огірки, посаджені у вівторок, 
будуть зелені та рясні. Пізні огірки найкраще садити 
в зелену суботу» 20. 

В с. Глушків огірки, посаджені в зелену суботу, 
не буде їсти «земледух» (медведка) 21. В с. Рогиня 
господині перед Зеленою неділею готують грядки, 
роблять рівчаки, часник садять за день до свята або 

13 Зап. 22.07.2016 р. від Кудик Марії Дмитрівни, 1939 р. н. 
в с. Михальче Городенківського р-ну.

14 Зап. 14.07.2016 р. від Бундяк Параски Петрівни, 
1947 р. н. в с. Глушків Городенківського р-ну.

15 Зап. 16.07.2016 р. від Родемнюка Миколи Дмитровича, 
1915 р. н. в с. Семенівка Городенківського р-ну.

16 Зап. 20.07.2016 р. від Попович Марії Іванівни, 1928 р. н. 
в с. Топорівці Городенківського р-ну.

17 Зап. 19.07.2016 р. від Буєчка Миколи Васильовича, 
1937 р. н. в с. Лука Городенківського р-ну.

18 Зап. 15.07.2016 р. від Попович Марії Юріївни в с Роги-
ня Городенківського р-ну.

19 Зап. 15.07.2016 р. від Попович Марії Юріївни в с. Ро-
гиня Городенківського р-ну.

20 Зап. 22.07.2016 р. від Кудик Марії Дмитрівни, 1939 р. н. 
в с. Михальче Городенківського р-ну.

21 Зап. 14.07.2016 р. від Бундяк Параски Петрівни, 
1947 р. н. в с. Глушків Городенківського р-ну.
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після Зелених свят 22. В с. Топорівці восени фіксу-
вали день, коли пішов перший сніг, в цей день вес-
ною садили огірки 23. Як і цибулю, огірки починали 
садити, коли жаби квакали. Майже всі респонден-
ти вказують, що мали власне насіння огірків. Як на-
зивається сорт огірків, який вони садять, не знають, 
лише в с. Семенівка вказали, що садять огірки «ба-
ранячі роги» 24.

Часник на Покутті завжди був у великій пошані, 
займав особливе місце в харчуванні та в покращен-
ні добробуту селян. У покутських селах є багато при-
писів та застережень щодо одержання доброго уро-
жаю часнику.

Більшість сіл на Покутті садили часник до Дми-
трія. «Котра жінка садить часник по святому Дми-
трію, то умре» [23]. В с. Топорівці жінки «садили 
часник до Дмитрія, аби не бути вдовицею» 25. Інші 
господині в цьому селі «часник садили, коли бара-
болю викопаємо» 26.

«Озимий часник не можна садити в суботу, бо 
хтось із родини помре» [23, с. 247]. Були села, які 
пов’язували посадку часника зі св. Лукою.

В с. Городниця були свої приписи щодо вирощу-
вання часнику. «Часник садили на св. Луки, 30 жов-
тня, дуже добре, якщо в цей день є четвер. Жінка 
збиває (робить рядки), а садить чоловік, тоді ро-
дяться великі головки. Посаджений рядочками час-
ник посипають дерев’яним попелом. Навесні, як зі-
йде сніг, покажеться часник, землю треба заскоро-
дити граблями, як пускає стрілки, їх обламують. 
Часник тільки пололи, не сапали» 27.

В с. Глушків також «садили часник на св. Лу-
ки, коли місяць йшов на спад, пололи, не поливали, 
бо буде гнати у верх» 28. У цьому селі його садили 
«осінню, коли хмариться, тоді жінки робили рядки 
22 Зап. 15.07.2016 р. від Попович Марії Юріївни в с. Ро-

гиня Городенківського р-ну.
23 Зап. 20.07.2016 р. від Попович Марії Іванівни, 1928 р. н. 

в с. Топорівці Городенківського р-ну.
24 Зап. 16.07.2016 р. від Родемнюка Миколи Дмитровича, 

1915 р. н. в с. Семенівка Городенківського р-ну.
25 Зап. 20.07.2015 р. від Попович Марії Іванівни, 1928 р. н. 

в с. Топорівці Городенківського р-ну.
26 Зап. 20.07.2015 р. від Попович Марії Іванівни, 1928 р. н. 

в с. Топорівці Городенківського р-ну.
27 Зап. 22.07.2015 р. від Кучмей Дарії Дмитрівни, 

1955 р. н. в с. Городниця Городенківського р-ну.
28 Зап. 14.07.2016 р. від Боньків Марії Миколаївни в 

с. Глушків Городенківського р-ну.

і просили чоловіків потикати (посадити) або перши-
ми розпочати його садити. Часник не сапали, бур’ян 
лише пальцями вимикали» 29. В селі Рогиня часник 
садили до Покрови (14 жовтня) 30.

Як згадує старожил Василь Власій, в с. Городни-
ця були господині, які садили часник не до Дмитрія, 
а до Покрови 31. В с. Семенівка «часник садили чо-
ловіки і тільки в чоловічі дні, тоді вродять великі го-
ловки, урожай буде файний» 32. Цього правила та-
кож дотримувалися в с. Стрільче 33 та у с. Уніж 34. 
Тут садили часник у понеділок і четвер. В с. Воро-
нів «часник починали садити наприкінці вересня аж 
до Дмитрія. Його викопували у серпні, тепер виби-
рають на Івана» 35. Мали власну технологію вирощу-
вання часнику в с. Михальче. «Його садили до 
св. Дмитрія на одному і тому самому місці, землю 
посипали сажею, не сапали, щоб не гнив, бур’ян ми-
кали. Щоб був великий, луки зрізали. Вибирали, 
коли пожовкне» 36.

На Покутті загальним правилом було «не сапати 
часник, його лише пололи; бо коли сапали і обтина-
ли вуса, він жовкне і сохне» 37. Садили тільки зо-
внішні зубці часнику. В с. Серафинці вважали, що 
краще, щоб часник ріс у бур’яні 38.

Садили на Покутті також ярий (білий) часник. 
Він краще зберігається, ніж посаджений восени. Са-
дили весною та восени насіння часнику, яке одержа-
ли в «бабушках» (верхня частина головки). Весною 
сіяли насіння часнику, що виріс у стрілках, по поса-
дженому восени часнику, який зійшов. 
29 Зап. 14.07.2016 р. від Бундяк Параски Петрівни, 

1947 р. н. в с. Глушків Городенківського р-ну.
30 Зап. 15.07.2016 р. від Попович Марії Юріївни в с. Ро-

гиня Городенківського р-ну.
31 Зап. 13.07.2016 р. від Власія Василя Дмитровича, 

1924 р. н. в с. Городниця Городенківського р-ну.
32 Зап. 16.07.2016 р. від Родемнюка Миколи Дмитровича, 

1915 р. н. в с. Семенівка Городенківського р-ну.
33 Зап. 17.07.2016 р. від Романіва Олексія Михайловича, 

1939 р. н. в с. Стрільче Городенківського р-ну
34 Зап. 20.07.2016 р. від Гнедюк Марії Михайлівни, 

1931 р. н. в с. Уніж Городенківського р-ну
35 Зап. 18.07.2016 р. від Андрухович Ганни Іллівни, 

1949 р. н. в с. Воронів Городенківського р-ну
36 Зап. 23.07.2016 р. від Кудик Марії Дмитрівни, 1939 р. н. 

в с. Михальче Городенківського р-ну.
37 Зап. 20.07.2015 р. від Попадюк Ганни Михайлівни, 

1956 р. н. в с. Прутівка Снятинського р-ну.
38 Зап. 12.07.2016 р. від Малярчук Марії Григорівни, 

1928 р. н. в с. Серафимці Городенківського р-ну.
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За свідченням старожилів, «давно до Петра ні 
часник, ні цибулю не брали» 39. «Копали часник, 
коли стебло коричневе. Його ложили в тінь на тиж-
день, щоб дійшло стебло. Коли воно дійшло, його 
обтинають, залишають 10—15 см, знизу головки 
ріжуть «вуса», залишають лише 2—5 мм. Підго-
товлений для зберігання часник в’яжуть у полукі-
пок. Він складається з двох зв’язаних докупи пуч-
ків по 15 головок часнику. Полукіпки часнику збе-
рігають в стодолі, якщо морози — ставлять у 
тепліше місце» 40.

«Картоплю садили синю, почасти і жовту, а та-
кож і білу» [2, с. 125]. В радянський час почали ви-
рощувати гіркий червоний перець, від якого був до-
брий дохід. Його сушили в печі і гільзах, мололи і 
продавали по всій Україні.

Протягом багатьох століть під впливом природ-
них та економічних чинників на Покутті виробила-
ся власна технологія підготовки грунту, садження та 
догляду за рослинами. Оранку, копання присадиб-
них ділянок проводять, як правило, восени після збо-
ру урожаю та весною перед посадкою. Удобрюють 
городні ділянки восени переважно гноєм, попелом; 
весною попелом, курячим послідом, який розробля-
ли у воді. Перед садінням городи обов’язково боро-
нують, дотримуються правила сівозміни. Вона від-
бувається на ділянках, на яких висаджують карто-
плю, кукурудзу, на них на другий рік садять іншу 
городину. В с. Топорівці часник садили на місці, де 
була викопана картопля 41.

Вздовж зовнішніх сторін ділянки з картоплею ви-
саджують квасолю на тичках. Квасолю садили в «ба-
рабулях або кукурудзах» 42. Практикують по карто-
плі висаджувати гарбузи. Городні культури саджа-
ють рядовим посівом — у борозди, невеликі ямки, 
кидають у них насіння чи кладуть розсаду.

Знали покутяни власні секрети городництва. Не 
можна садити поряд моркву та петрушку, гарбузи, 
кабачки та патисони. Від такого сусідства «зводить-
ся» морква, гарбузи, кабачки.
39 Зап. 16.07.2016 р. від Родемнюка Миколи Дмитровича, 

1915 р. н. в с. Семенівка Городенківського р-ну.
40 Зап. 14.07.2016 р. від Бундяк Параски Петрівни, 

1947 р. н. в с. Глушків Городенківського р-ну.
41 Зап. 20.07.2015 р. від Попович Марії Іванівни, 1928 р. н. 

в с. Топорівці Городенківського р-ну.
42 Зап. 20.07.2015 р. від Попович Марії Іванівни, 1928 р. н. 

в с. Топорівці Городенківського р-ну.

В радянський час, коли селяни-колгоспники мали 
не більше 20 сотих землі, виробилася в селах По-
куття наступна технологія садження городини.

Садили «стежку» (ряд) огірків, стежку кукурудзи. 
Така посадка забезпечувала холод для огірків та да-
вала змогу огіркам витися по кукурудзі. Садили стеж-
ку буряків, стежку картоплі. В с. Михальче садили 
стежку картоплі, паралельно до неї — стежку буря-
ків та кущової фасолі. Така технологія забезпечувала 
отримати кращий урожай. «Перше микають фасуль-
ки, потім копають картоплю, кормові буряки мають 
простір для росту, їх викопують найпізніше» 43.

Для захисту від хвороб помідори садили між ци-
булею. Капусту садили на грядці, яка попередньо 
була посипана попелом від спаленого горіхового лис-
тя, або грядка восени була перекопана з листям го-
ріха. Оберігали капусту від осільниці (гусениці) по-
сипанням попелом 44. Як добриво використовували 
попіл, курячки, гній та кал. Щоб одержати гарний 
урожай часнику, в с. Семенівка кал розробляли, ви-
ливали його на скопану грядку, через 2—3 місяці 
знову перекопували і садили часник 45. Цибуля до-
бре родила, коли грядку «погноїли коров’ячим, ко-
нячим гноєм» 46.

За свідченням багатьох респондентів, важливим 
елементом одержання врожаю овочів було сапання. 
З початку червня починалася війна з бур’янами. Уро-
жайність городини збільшувалася від кількості са-
пання. Сапали три, а деколи чотири рази. 

Для правильного ведення городництва, підвищен-
ня урожайності покутяни мали низку вірувань, 
прив’язаних до календарних християнських свят, 
святих, які визначали час висаджування та збиран-
ня городніх культур, догляд за ними, захист їх від 
шкідників. Необхідно відзначити, що вони на По-
кутті стали складовою аграрного процесу. Селяни 
сприймали технологічні та світоглядні правила рів-
нозначно, а в деяких випадках надавали перевагу сві-
тоглядним. Перед садженням на Покутті звертали-
ся до Бога з такими словами: «Господи Боже, допо-
43 Зап. 22.07.2016 р. від Кудик Марії Дмитрівни, 1939 р. н. 

в с. Михальче Городенківського р-ну.
44 Зап. 14.07.2016 р. від Бундяк Параски Петрівни, 1947 р. н. 

в с. Глушків Городенківського р-ну.
45 Зап. 16.07.2016 р. від Родемнюка Миколи Дмитровича, 

1915 р. н. в с. Семенівка Городенківського р-ну.
46 Зап. 20.07.2015 р. від Гнедюк Марії Михайлівни, 

1931 р. н. в с. Уніж Городенківського р-ну.
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можи, аби ся вродило у мене, і в людей. Не коби я, 
аби люди мали» 47.

Не можна було нічого садити в день Благовіщен-
ня (7 квітня). Якщо Благовіщення припало на чет-
вер, то в с. Михальче не садили городини всі четвер-
ги після цього свята. Заборона була пов’язана з тим, 
що «Бог того дня благословляє землю й усі росли-
ни, а тому великий гріх братися за будь-яку роботу» 48. 
Цього вірування дотримувалися в багатьох селах, а 
в деяких навіть не виходили на город. Щоб наступ-
ного року в господарстві був добрий врожай горо-
дини та велося на певні овочі, на Святу вечерю по 
кутах стола клали мак, часник, цибулю. 

Вважалося, що буде багато овочів, «якщо копати 
грядки під овочі на Конона, 18 березня. Навіть якщо 
на городі ще лежить сніг. 5 травня — на Теодора і Ві-
талія — висаджують на грядки цибулю. 18 травня, на 
Ірини висаджують капусту. На Сидора, 27 травня, сі-
ють огірки. 2 червня, на Талалея, продовжують сіяти 
огірки. Якщо 3 червня, на Констянтина-огірочника, 
на огірках багато пустоцвіту, треба знайти стару в’язану 
шкарпетку або панчоху, ногою приволокти і закинути 
в огірки, примовляючи: «Як густо ця панчоха плела-
ся, нехай так плетуться і мої огірки». 5 червня, на Єф-
росинії — останній день посіву огірків. Якщо багато 
літає оводів — на врожай огірків» [21, с. 22—23].

На Йордан не можна нічого їсти з казанів, ка-
струль, у яких варять страви на Святий вечір. «Хто 
цього не дотримується, в того ціле літо в городі 
кури будуть дзьобати огірки, помідори, інші овочі» 
[21, с. 146]. 

На Покутті були вірування щодо днів, у які мож-
на садити ті чи інші городні культури. Цибулю не са-
дили до Благовіщення, після Благовіщення її сади-
ли в жіночі дні. Найурожайнішим днем для цибулі 
була середа. Часник найкраще було садити у чоло-
вічі дні до Дмитрія. Огірки також садили у чоловічі 
дні. Найкраще їх садити в понеділок. Другий уро-
жай огірків садили в зелену суботу (перед Зелени-
ми святами). Ранню капусту садили у Великодню 
П’ятницю 49. «Не можна було садити, сіяти, коли 

47 Зап. 20.07.2015 р. від Гнедюк Марії Михайлівни, 
1931 р. н. в с. Уніж Городенківського р-ну.

48 Зап. 22.07.2016 р. від Кудик Марії Дмитрівни, 1939 р. н. 
в с. Михальче Городенківського р-ну.

49 Зап. 19.07.2016 р. від Нагірної Олени Степанівни, 
1948 р. н. в с. Хмелева Городенківського р-ну.

жінка нечиста. Огірки, посаджені цією жінкою, по-
паршивіють, будуть мати пустий цвіт» 50.

Садіння городніх культур, їх догляд, насінництво 
було й лишається переважно жіночою справою. Кар-
топлю саджали всі разом. Догляд за городніми куль-
турами виконували жінки та діти. Вони підсапува-
ли, пололи на городі до дня св. Петра (12 липня); 
після Спаса — Преображення Господнього (19 серп-
ня), збирали городину.

«Спершу вибирали цибулю і зрізували соняшни-
ки, потім збирали квасолю, мак, копали картоплю, 
відтак викопували моркву й буряки. Найпізніше зрі-
зали капусту» [7, с. 368].

Особливе місце в історії городництва Покуття за-
ймають помідори. За свідченням респондента Дарії 
Кучмей, «моду вирощувати ранні помідори в Городни-
ці взяли зі с. Добровляни Заліщицького р-ну. Їх роз-
почав вирощувати Петро Бялий, який взяв собі жін-
ку з цього села. Він був власником поля під назвою 
«Городище», на якому були насипані вали, під якими 
було джерело води. На цьому полі він почав вирощу-
вати помідори» 51. За іншою версією помідори появи-
лися на Городенщині від діда Паньківа з Передіван-
ня, який їх привіз із Канади 52. За розповіддю Василя 
Власія, «помідори почали садити в Городниці за Поль-
щі, це пішло зі Заліщиків. Їх вирощування запровадив 
Василь Никитчин, який почав їх садити на 20 сотках 
городу в лузі. На цьому городі робили наші люди, во-
зив помідори поромом до Заліщиків, де їх бракувало, 
бо там був великий курорт» 53. У селі Стрільче вважа-
ють, що «помідори з Канади привіз дідич Іван, вони 
не сподобалися населенню, він перестав їх вирощува-
ти, перейшов на тютюн» 54. За Олексієм Романівим, 
помідори запровадили із сусідніх сіл Печорна, Зеле-
ний Гай, Добровляни 55. В інших селах вважають, що 
помідори почали вирощувати в радянський час.

50 Зап. 20.07.2015 р. від Гнедюк Марії Михайлівни, 
1931 р. н. в с. Уніж Городенківського р-ну.

51 Зап. 22.07.2015 р. від Кучмей Дарії Дмитрівни, 
1955 р. н. в с. Городниця Городенківського р-ну.

52 Зап. 25.07.2015 р. від Коломийчука Дмитра, 1961 р. н. в 
м. Городенка.

53 Зап. 13.07.2016 р. від Власія Василя Дмитровича, 
1924 р. н. в с. Городниця Городенківського р-ну.

54 Зап. 17.07.2016 р. від Романіва Олексія Михайловича, 
1939 р. н. в с. Стрільче Городенківського р-ну.

55 Зап. 17.07.2016 р. від Романіва Олексія Михайловича, 
1939 р. н. в с. Стрільче Городенківського р-ну.
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Не тільки природні умови, а й економічна ситуа-
ція в радянській Україні вплинула на розвиток горо-
дництва на Покутті як індивідуального, так і колгосп-
ного. В районі Городниці та Заліщиків в 1970-х рр. 
розвивається тепличне городництво. Тут почали ви-
рощувати ранні помідори, огірки, перець. Для їх ви-
рощування приготовляли розсадники, в яких висіва-
ли насіння різної городини. 

Для вирощування ранніх помідорів «виготовляли 
скриню-парник шириною 1,5 м, яку вистелювали ша-
ром вапна (проти хробаків), соломи, поверх якої на-
кладали теплого гною (кінського. — Я. Т.). Таких 
шарів мало бути чотири, верхній шар соломи засипа-
ли перегноєм, який приплескували дощечкою. На 
приплескану поверхню висівали насіння помідорів, 
зверху на 1 см присипали просіяною на решеті землею 
(перегноєм) та скроплювали (віником) водою і на-
кривали вікнами 1 x 1,5 м. Усередину ставлять градус-
ник, за яким визначають, чи відкривати опівдні вікна, 
чи накривати їх на ніч очеретяними матами. Не сіяли, 
не садили помідорів, коли був повний місяць та коли 
настає новий. Садили, сіяли, коли зростав місяць» 56. 
Сходи помідорів з’являються через 3—4 дні. 

Тим часом виготовляють великий парник 
1 x 5,0 x 1,5 м, в який садять помідори, коли з’яв-
ляються 3—4 листочки. У березні їх пікують, садять 
квадратно-гніздовим способом (10 x 10 см). Коли ви-
садили помідори, їх пасинкували — обламували мо-
лоді пагінці, яки виросли в пахах. Це робилося, щоб 
сформувати крону рослини. Підживлювали рослини 
коров’яком, пів відра якого заливали водою до повно-
го, він кис 10—14 днів, потім ним підливали. Кропи-
ли помідори молоком, розведеним водою. Коли помі-
дори починали цвісти, їх висаджували на город» 57. 

В Городниці заготовляли для помідорів до 7 тисяч 
тичок. Захист помідорів від хвороб залежав від погод-
них умов, у сухе літо мало кропили. На межах «ярин-
них відділень не бракувала полину, що служив як лі-
карство для хворих, а також віниччя для замітання хат 
чи забудувань на господарстві» [2, с. 50—51].

Вирощували на Покутті також тютюн. Найкращі 
умови для цього були у Городенківському районі. Ав-
стрія мала монополію на тютюн. Давали ¼—½ або 

56 Зап. 13.07.2016 р. від Власія Василя Дмитровича, 
1924 р. н. в с. Городниця Городенківського р-ну.

57 Зап. 22.07.2015 р. від Кучмей Дарії Дмитрівни, 
1955 р. н. в с. Городниця Городенківського р-ну.

морг землі на тютюн. Його вирощували, сушили, зи-
мою складали листки докупи, великий до великого, 
малий до малого, та в’язали в папуші і на означений 
урядом час відвозили на склад («до магазину») в За-
болотові. Селянам не дозволяли лишати тютюн для 
куріння і не можна було продавати, весь вирощений 
тютюн необхідно було віддати «до магазину».

Надзирали за тютюном спеціальні урядовці, зва-
ні «фінансами», або ревізорами, «вони ходили по 
плантаціях ціле літо та обчислювали провізоричний 
збір тютюну».

«Гуцули зі Жаб’я, Косова, Кутів купували тютюн 
цілими шварами, пакували «бесаги» та пачкували на 
верхівцях в свої сторони» [2, с. 58]. Гуцули платили за 
тютюн в 3—4 рази більше, ніж плантатор [2, с. 58].

Тютюн переробляли на тютюновому заводі у За-
болотові. У міжвоєнний період «тютюн управляють 
у невеликій кількості в усіх місцевостях (Снятинщи-
ни. — Я. Т.), за винятком Завалля» [22, с. 9]. В 
цей період «тютюн дає значні прибутки, більші на-
віть, як пшениця» [22, с. 9]. Сьогодні на Покутті 
також вирощують тютюн для своїх потреб.

«За Польщі на посадку цукрового буряка необ-
хідно було мати дозвіл, польському шляхтичу дава-
ли дозвіл на більшу площу, українець, щоб одержа-
ти дозвіл на більшу площу засіяти буряком, мав ста-
ти поляком» 58.

Паралельно з харчовими культурами вирощува-
ли технічні: льон, коноплю. Ці рослини використо-
вували для виготовлення ниток, з яких ткали полот-
на. Із сім’я конопель виготовляли «макогоняче мо-
локо» до каші, а насіння льону використовують з 
лікувальною метою.

Городні культури на Покутті стають об’єктами пі-
сень, народних ігор. Огірки присутні в грі «огироч-
ки». Дівчата і молодиці в цій забаві «завиваються» 
і співають:

Огирочки, пупіночки, завивайте си,
А молоді молодички, напивайте си.
Огирочки, пупіночки, тут си в’ют,
А молоді молодички мід, горілку п’ют.
Пожич, сестро, бочки
Наквасити огирочки тут.
Як си наші огірочки
Дуже красно в’ют.
Огирочки, пупіночки, розвивайте си,

58 Зап. 12.07.2016 р. від Малярчук Марії Григорівни, 
1928 р. н. в с. Серафимці Городенківського р-ну.
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А молоді молодички, наливайте си.
Огирочки, пупіночки, розвивали си,
А молоді молодички, наливали си.
Про городчик згадують у піснях:
Ой чінчику, Васильчику,
Посію лен в городчику,
Буду тебе шінувати,

Три рази на день поливати [22, с. 45, 58—59].
Біля хати для краси, лікування та святкування са-

дили в городчику чорнобривці, васильок, любисток, 
канупер, м’яту (для запаху) [22, с. 23].

Трави, квіти з городчика вживали для лікування: 
любисток — проти пропасниці, васильок, «пощірен-
ник», мальву, м’яту — проти болі шлунка; жовті 
гвоздики (жовтачки), кріп — від болю голови [22, 
с. 68]. Стріхи хат прикрашали зіллям, головно ло-
пухом, який є ліком проти болю голови [22, с. 68].

Про те, що лікарські рослини з давніх часів були 
в городчиках, свідчить колядка:

В городчику, на зілечку
Лежить Маланка долів личком [22, с. 68].

Вживають сухі освячені квіти для відвернення дій 
відьом. «Вим’я корів, котрим чарівниця відібрала 
молоко, окаджують васильком, чебрецем, сафити-
ною (Assa foetida), чорним ладаном, розхідником, 
перервою, материнкою…» [22, с. 65].

Сушеними квітами прикрашали ікони, свічники. 
«Сушеним зіллям: любистком, васильком, жовтими 
чорнобривцями і червоними ягідками калини при-
крашали дерев’яний свічник трійці» [22, с. 47].

З давніх часів на Покутті мало місце городництво. 
Воно присутнє в кожному селянському дворі, займа-
ло ключову роль протягом багатьох століть у задо-
воленні споживчих потреб.

Город розглядається покутянами як одне із дже-
рел вирішення харчової проблеми. Мати свою влас-
ну городину було однією з умов виживання. Незна-
чні надлишки городньої продукції збувалися селя-
нами, які жили близько міст і містечок.

В кінці XIX ст. городництво починає ставати 
складовою матеріального благополуччя, що було 
пов’язане з певним попитом на овочі в Європі та в 
Галичині. Залежно від кліматичних умов, ініціативи 
окремих селян, села починають вирощувати часник, 
цибулю, квасолю, картоплю на продаж.

Сприяли раціональному городництву просвіт-
ницька робота священиків, учителів, ярмарки, круж-

ки «Сільський господар», товариства, сільськогос-
подарська школа у Миловатові.

Незважаючи на зусилля щодо розвитку городни-
цтва, cелянство Покуття XIX ст. не виявляло осо-
бливого інтересу до інтенсифікації городництва. 
Воно інтенсифікувалося у 1920—1930-х рр. в ра-
йоні Городниці, де був курорт та особливі для цьо-
го природно-кліматичні умови, та біля міст і місте-
чок Покуття. Тут воно одержує ринковий харак-
тер, переходить з допоміжного заняття селян у 
ринкову галузь.

У 1960—1970-ті рр. починає розвиватися та удо-
сконалюватися тепличне індивідуальне та колгосп-
не городництво, яке набуває ринкового характеру. 
Сьогодні на Покутті вирощують часник, цибулю, 
помідори, перець, ранні помідори та редиску.

Протягом століть городництво на Покутті виро-
било свої правила, які були тісно прив’язані до хрис-
тиянських свят, святих, днів тижня, фаз місяця, ство-
рило власну технологію вирощування ранніх овочів.

До недавнього часу городництво залишалося 
стійкою особливістю сільськогосподарської діяль-
ності. Городні культури вирощуються не тільки для 
власних потреб, а й на продаж, городництво пере-
ходить із домашніх занять селян у товарно-ринкову 
галузь сільськогосподарського виробництва. Сьо-
годні індивідуальне городництво починає поступо-
во занепадати у зв’язку з тим, що не приносить ба-
жаних прибутків, що пов’язано з економічною си-
туацією в Україні. 
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Yaroslav Taras

TRADITIONAL VEGETABLE GROWING  
AND TOBACCO CULTIVATION  
AT THE TERRITORY OF POKUTTIA
Traditional vegetable growing of Pokuttia at the period from for 
a long time since nowadays is under consideration; its role and 
importance for Pokuttians are under clarification; factors which 
determined the variety of green crops are analyzing; its connec-
tion with Christian holidays, days of the week, phases of the 
Moon, the technology of early vegetables is ascertaining; both 
the transformations process of vegetable growing from the ca-
tegory of housekeeping engagement into the branch of agricul-
tural production is illuminating; the peculiarities of tobacco’s 
cultivation and selling are characterizing. 
Keywords: Pokuttia, agriculture, vegetable growing, tobacco 
cultivation, Snatynshchyna, Kolomyishchyna, Tovmachchyna, 
Horodenkivshchyna.

Ярослав Тарас

ТРАДИЦИОННОЕ ОГОРОДНИЧЕСТВО  
И ТАБАКОВОДСТВО НА ПУКУТЬЕ
Рассматривается огородничество Покутья с древних вре-
мен и до наших дней; выясняется его место и значение для 
покутян; анализируются факторы, которые определили 
выбор огородных культур; освещается его связь с христи-
анскими праздниками, днями недели, фазами луны, техно-
логиями выращивания ранних овощей и его переход из до-
машних занятий крестьян в товарно-рыночную отрасль 
сельскохозяйственного производства; характеризуется 
специфика выращивания и сбыта табака.
Ключевые слова: Покутье, земледелие, огородничество, 
табаководство, Снятинщина, Коломыйщина, Товмачщина, 
Городенковщина.


