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Вступ
Як швидко плине час, як все змінюється: люди, побут, стиль життя... Цікаво, як
у вирії історичних подій людину кидає, перемелює життя, вона виживає,
пристосовується, діє, йде вперед та зберігає свою самобутність, ідентичність,
традиції, звичаї своїх пращурів.
Якщо торкнутися питання етнічного складу населення нашої Миколаївської
області, нам відомо, що тут проживають представники 132 національностей. Звідки
вони прибули? Які події передували цьому переселенню? Це досить широкі
питання. Тому на прикладі найближчих наших сіл, розглядаємо та досліджуємо
питання примусової міграції.
На початку нашої роботи ми, вихованці гуртка «Юні етнографи» на чолі з
керівником Бащак Л.І., зацікавилися історією депортованих бойків, яких у 1951 році
примусово переселили до Вітовського району Миколаївської області. Які у них були
умови проживання на новому місці? Як вони пристосовувались до географічнокліматичних умов та як переселенці налагоджували стосунки із місцевими
мешканцями?
Наш український народ у своїй новітній історії пережив чимало трагічних
подій. В одному ряду із цими подіями стоять антиукраїнські переселенськодепортаційні акції радянської влади 1944-1946, 1948, 1951 років на території
Надсяння, Лемківщини і Холмщини. У результаті цих подій до радянської України
було примусово переселено понад 700 тис. українців. Так як у селі МихайлоЛарино опинилося 80 сімей? Ми вирішили дізнатися правду про подробиці
переселення з перших вуст, записати спогади, опрацювати літературу, яка є
підґрунтям даних подій і викласти у нашій дослідницькій роботі.
Актуальність нашої робити полягає в тому, щоб дослідити, вивчити та
зберегти господарський досвід горян, традиції, які змогли пристосуватися до
нових умов життя на Півдні України. Дізнатися про особливості та традиції
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ведення господарства, налаштування побуту на новому місті. А також, з’ясувати,
як вплинула бойківська культура на традиції місцевого населення.
Об’єкт дослідження – побут та господарська діяльність переселенців (бойків)
на прикладі життєвих історій бойків Вітовщини Миколаївської області.
Предмет дослідження – особливості життя переселенців, їх господарської
діяльності, характеристика знарядь праці, хатнього начиння, стосунки місцевого
населення та переселенців, традиції, пов’язані із господарською діяльністю
бойків.
Мета дослідження – висвітлення особливостей господарської діяльності
українців загалом та вплив бойківських традицій на місцеве населення; збирання
та збереження перлин народної творчості (слова-діалекти, прислів’я, колискові
пісні).
Основними завданнями роботи є:
- дослідити давні та сучасні народні традиції, пов’язані із веденням
господарської діяльності, побуту бойків у деяких селах Вітовського району;
- проаналізувати народні звичаї, зібрати слова-діалекти та прислів’я бойківпереселенців;
- пропагувати практичний досвід, мудрість нащадків сучасній молоді.
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І. Методологічна та джерельна база дослідження
Проблему переселення бойків, які потрапили на Південь України у 1944-1951
рр. досліджували багато науковців. Перш за все, на початку роботи, ми звернули
увагу на працю Василя Кислого «Статистика переселенсько-депортаційних процесів
в українському середовищі Холмщини, Надсяння і Лемківщини: шлях до радянської
України (1944 – І951 роки). В ній вказуються причини та статистика переселення
українців з нажитих місць. А ось Микола Литвин у своїй праці: «Депортації
українців у 1944-1951 роках» пояснює зміст українсько-польського конфлікту на
завершальному етапі Другої світової війни. Його кінцевим результатом стало
проведення депортацій українців з Надсяння, Лемківщини, Холмщини і Підляшшя
до УРСР та поляків з Галичини і Волині до Польщі.
З навчального посібника С.А. Марчука «Етнографія України» дізналися, що
бойки заселяли гірські райони середніх Лісових Карпат (Львівську, ІваноФранківську, Закарпатську області). У посібнику Галини Лозко «Українське
народознавство» знайшли пояснення назви «бойки». Вона стверджує, що самі бойки
цю назву не люблять, дехто вважає її глузливою, тому віддають перевагу назві
«верховинці» [12].
Книги Н. Кляшторної: «Акція -51», «Книга Пам’яті. Брашнів - Осада МПП»,
«Запорожець – не машина, виселенець не людина» ми опрацювали із задоволенням.
Саме Наталія у 1993 році побувала у нашому селі Михайло-Ларине та сусідніх селах
Пересадівка, Калинівка, Воскресенськ; зібрала спогади депортованих бойків,
зробила фото, потім видала книгу. Через декілька років вона повернулася до села з
подарунками – майже всім переселенцям роздала щойно видану книгу: «Акція – 51.
Останні свідки».
Особливу увагу ми надали праці «Село Мшанець Старосамбірського повіта»
Михайла Зубрицького (1856–1919 рр.), якого нинішнє покоління українських
етнографів вважає «батьком української етнографії». Він достовірно описав традиції
рільництва та тваринництва, будівництва осель та храмів, їжі та одягу. У праці
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«Наслідки теперішньої слоти» Зубрицький дав характеристики хліборобства на
Бойківщині та способи зберігання снопів зернових сільськогосподарських культур у
гірських умовах під час затяжних дощів.
Під час вивчення творів з української літератури, ми дізналися, що видатний
український письменник Іван Франко у таких творах, як «Захар Беркут», «Украдене
щастя», зібрав та відобразив колорит західноукраїнського населення: діалектизми,
повір’я, звичаї. Деякі з них ми чули від наших переселенців.
Депортації докорінно змінили майбутнє культури майже всієї західної
Бойківщини, прирекли її вихідців на асиміляцію і поступову, але невідворотну
втрату своєї бойківської своєрідності. Та, завдячуючи працям етнографів та
науковців, ми дізнаємося про перлини бойківської культури.
Ми також вважаємо цінними записи спогадів очевидців про події 1951 року.
Нами було організовано експедицію по селах Михайло-Ларине, Пересадівка та
Калинівка. Була зібрана джерельна база для написання цієї роботи.
Переселенці згадували про трагічні події 1951 р. та їх наслідки для родин,
ділилися старими фотознімками, показували сімейні альбоми, переселенські довідки
датовані 1951 р. Вони дарували нам речі побуту, хатнє начиння, вишивані рушники,
які зараз вже у господарстві не використовуються. Але натякали, що це для них
родовідна пам'ять (фото№18).
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ІІ. Етнічна група «бойків»: історія походження та переселень
2.1. Походження самоназви етнічної групи бойків
Дослідження засвідчили давнє походження бойків. Територія Бойківщини була
заселена задовго до Різдва Христового. Їхній родовід прослідковується від носіїв
культури лінійно-стрічкової кераміки доби неоліту. В цей період, як відомо,
відбувалися велика кількість міграцій. Вже у середині І тис. до н.е. цей край
захопили фракійські племена. Археологічні знахідки свідчать і про кельтську
присутність у верхньому Подністров’ї.
Від кінця V ст. Карпати вже облюбували племена слов’янского походження. З
ІХ ст. Бойківщина належала до країни Великої Хорватії, відтак бойків називають
нащадками білих хорватів.
Від Х ст. ця земля перебувала у складі Київської Русі, а від ХІІ ст. – ГалицькоВолинської держави.
Про те, чому бойків називають бойками, сперечаються вже понад 100 років.
Назву бойків виводили від кельтського племені боїв, від форми звертання до Бога –
«богойку», а також від вживаної в окремих селах частки «бойє», що означала
ствердження, згоду. Іван Франко виводив цей етнонім від слова бойко, тобто воїн.
Українські мовознавці, в свою чергу, пов’язують термін з антропонімом, віддавна
поширеним у слов’ян.
Карпатські бойки дуже дивували Австрійську імперію своїми бійцівськими та
борцівськими

якостями,

навіть

воїнів

з

багаторічним

досвідом

участі

в

завойовницьких хрестових походах. Найдостовірніша гіпотеза українського вченого
І. Верхратського, який доводив, що бойки у своїх діалектичних говірках часто
вживали слова «боййе», «боййечко», що означало ага, їй-богу.
Так в ХХ ст. з’явилося багато нових теорій про походження бойків, самі ж
бойки вважають себе невід’ємною частиною українського народу.
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2.2. Переселення бойків до села Михайло-Ларино Вітовського району
Наш український народ у своїй новітній історії пережив чимало трагічних подій
і в одному ряду із цими подіями стоять антиукраїнські переселенсько-депортаційні
акції радянської влади 1944-1946, 1948, 1951 рр. на території Надсяння, Лемківщини
і Холмщини[9]. У результаті цих подій до радянської України було примусово
переселено понад 700 тис. українців. Весь процес переселення супроводжувався
бездушним і черствим ставленням до людей, для яких залишення споконвічних
місць проживання вже само по собі стало трагедією. Роз’єднувалися родини,
односельців розселяли по кількох населених пунктах.
Мешканці гір потрапили в незвичні спекотні регіони. Не було звичних церков і
священиків. Будівельні матеріали розкрадалися і розбазарювалися, через що кілька
сімей тіснилися в одній хатині. Або ж мешкали у коморах, стайнях, навіть
землянках. До початку зими житло отримала лише четверта частина новоприбулих.
Люди потерпали від нестачі продовольства. І відчували посилену увагу з боку
органів держбезпеки. А на залізничних станціях чергували патрулі, аби ніхто не
надумав повернутися на Батьківщину.
Четвертий депортаційний етап – заключний (1951 р.). В результаті нього у
Вітовський район на Миколаївщину із сіл Вільхівці, Панищєв, Соколє, Хревт
Устріцького району Дрогобицької області було депортовано бойків. Жителів с.
Вільхівці розмістили у Михайло-Ларине, односельців із с. Панищєв – у Калинівці,
з Хревті – у Пересадівці, жителів с. Соколє переселили у Воскресенськ, а
мешканців сусіднього с. Скородне, аж у Криве Озеро. Бойки-переселенці, маючи
величезний життєвий досвід, унікальну культуру, опинилися на межі виживання,
де їх ні хто не чекав, де треба було все починати спочатку.
Село Вільхівці (місцевою, бойківською говіркою – Ольхувці) – старовинне
село, засноване в кінці XV ст. Офіційно перше повідомлення про нього відносять до
1486 р., але, можливо, саме це село згадується 1389 р. під угорською назвою Ilhoba
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(Ілхоба). Розташоване на автошляху Тячів – Усть-Чорна. Цікавим є місце
розташування села: над центральною його частиною здіймається крутий пагорб
заввишки 544 м, звідки відкривається чудова панорама разом із долиною річки
Тересви, що тече вздовж східного боку Вільхівців.
У 1951 р. на товарних вагонах прибули бойки на станцію с. Грейгове.
Пригадують, що їхали у «товарняках» цілий місяць. Сто вагонів тягнули три
паровози, на яких крейдою було написано «вербованці». Вагони були брудні, видько
(видно) що, там перевозили щебінь та пісок (додаток Г). На станції їх зустрів
бригадир М. Сорочан і оголосив, що жителі с. Вільхівці ідуть до с. Михайло-Ларине.
Сам їхав попереду на возі, вигравав на гармошці, а позаду плентались прибулі і
гірко плакали. Пекло сонце, курилася дорога, гарячий пісок засипав очі. Оці перші
враження були настільки гнітючі, що навіть перед смертю переселенці заповідали,
не сипати піску на могилки (додаток В).
Вісімдесят сімей розташувалися в Михайло-Лариному в 60-их рр. ХХ ст.
Наш Вітовський район розташований на півдні Миколаївської області і займає
1460 кв. км (6,5% її території. З 1939 р. часу він отримав більш-менш сучасні обриси
й свою першу назву — Жовтневий. Районним центром стало село Богоявленське,
перейменоване того ж року в Жовтневе (до 1789 р. – Вітовка). Західну частину
району омивають води Бузького лиману, у північно-західній частині протікає річка
Інгул. Рельєф низовинний, ґрунтовий покрив – чорноземи. Клімат континентальний,
теплий, помірно засушливий. Такі кліматичні умови дають можливість займатися
сільським господарством, огородництвом, вирощувати зернові культури.
По приїзду на Вітовщину переселенців охопила паніка, їх тут ніхто не чекав.
Будинки були або недобудовані, або їх зовсім не було. Місцеві жителі прийшли на
допомогу і на зиму дали притулок бойкам у власних оселях. Засилялися на вулицях
Інгульській, Набережній, Леніна (сучасна назва – князя Вітовта) та на вулиці
Хутірській. З вдячністю переселенці розповідають про Василенко Горпину, Козлову
Нюру(Анну), Мельниченко Трохима, сім’ю Шептеліш. Але, на жаль, серед місцевих
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були й такі, що не сприймали переселенців. Називали їх гуцулами, бендерами.
Місцеві хлопці, навіть, влаштовували засідки і били бойків. Проте парубкипереселенці, фізично сильні, гарні, статні, давали достойну відсіч – бо трималися
разом.
Ще вдома на Бойківщині представниками сільської влади були складені
майнові акти сімей, у яких зазначалось усе майно (додаток В). Пообіцяли, що після
приїзду на нові місця, все компенсують грошима. Стався трагічний епізод вже на
Вітовщині. Держава, ніби то видала по 50 карбованців на кожну сім’ю. Цю
кругленьку суму везли М. Сорочан, І. Моторний і водій «полуторки». По дорозі їх
пограбували, а Іван Моторний загинув. Так гроші більше і не виділяли.
Якось перезимували, а на весну 1952 р. привезли «цвілих» дрючків. Почали
будуватись (фото № 20) . Дехто восени 1951 р. «зліпив мазанку» з дощечок, саману,
глини, очерету, тому що будівельних матеріалів не було. Переселенці на своїй малій
батьківщині будували з дерева і оселі, і церкви. Майстри-деревники зводили
справжні диво-церкви; виробляли з дерева майже всі сільськогосподарські знаряддя,
транспортні засоби, хатнє начиння [6]. Навколо лісів було достатньо, тож з
матеріалом не було проблем.
Люди пригадують, що їх будинки були просторі, затишні та теплі (додаток Б).
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ІІІ. Особливості життя, господарської діяльності та звичаїв у родинах
переселенців-бойків у с. Михайло-Ларино Вітовського району
3.1. Основні напрямки господарчої діяльності бойків
Бойки ностальгували за своїм колишнім господарством… Але треба було
виживати у нових умовах і всьому вчитися «на ходу». Велику роль у традиційному
житті карпатських бойків відігравало землеробство. Там на Бойківщині, вони з
легкістю освоювали долини, гірські схили й лісові масиви: рубали ліси та
чагарники, спалювали їх, викорчовували пні, скопували мотикою і обробляли землю
спеціальними знаряддями. Малородючий ґрунт та кліматичні режими різних
висотних зон на Бойківщині зумовили формування на той момент традиційного
асортименту вирощуваних культур і власної агротехніки.
Головними заняттями карпатських бойків були скотарство, лісове та сільське
господарство. Високо розвиненими на Бойківщині Карпат були всілякі ремесла та
промисли: лісорубство, сплав деревини, гончарство, теслярство, бондарство,
живопис, малярство тощо. Місцеві майстри будували для власного користування і
на продаж хати та господарські будівлі, зводили дивовижні церкви, виробляли з
дерева майже все сільськогосподарське знаряддя, транспортні засоби, меблі для
оселі, посуд тощо. Розвиненим було також ткацтво і кушнірство.
На новому місці все по-новому… Але в колгоспному господарстві с. МихайлоЛарино став у нагоді досвід горян. Згодом у колгоспі розвели до тисячі овець.
Збудували корівник, свинарник. Завідувачем свиноферми обрали Лисиганича Івана
Григоровича. Він був неписьменним, але досвідченим господарем. Свиней випускав
випасатися, як на Заході (додаток Г). Пригадували переселенці, що у своєму
господарстві тримали багато скота. Сприяли тому природні умови: великі пасовища,
удосталь кормів (додаток Б). Сіно перевозили горбою (віз), який був один на все
село. На востирлу (суха гілляста палиця) складали сіно для сушіння. У господі
тримали невеличку підводу (фіру) – транспорт на всі випадки життя.
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Тварина – це гроші для бойків: її продавали, обмінювали на зерно, дарували на
весілля, хрестини. В Михайло-Лариному переселенці теж мали чимало худоби у
власному господарстві. При кожній оселі, господарі тримали обов’язково по
декілька корів. Великій родині молока було вдосталь. З нього робили вершкове
масло, збиваючи його в будинях. Машлянку (рідина, яка залишалася після збитого
масла) смакували з вареною картоплею. У баняках варили курастру (молозиво).
Замість води пили жимтицю – сироватку (фото№14).
В 60-70 рр. ХХ ст. на фермі, у польовій, будівельній бригадах села працювали в
основному переселенці. Десь таїли образу, що місцеві виїздили на роботу до міста;
відправляли своїх дітей здобувати вищу освіту. Бойки ж до 1965 р. не мали на руках
ні документів, ні прав. Так влада убезпечила себе від переїзду (повернення) їх на
захід України. Також до 1965 р. не давали грошей, а працювали за трудодні
(палички) (додаток Г). Отримавши тільки початкову освіту, бойки опановували і
техніку. Працювали на машинах, тракторах (фото№8, №9).
У 1973 р. на базі колгоспу «Гвардія Ілліча» із урахуванням природних умов
с. Михайло-Ларине та за згодою з аграрним міністерством, було створено
винрадгосп «Гвардія Ілліча». Шістсот робочих було задіяно у виноградному
радгоспі. Збільшилась тоді заробітна плата колгоспників, а також покращились
умови проживання для переселенців. Тоді ж в селі побудували школу на 450 учнів,
два будинки для спеціалістів, лазню, торговий центр.
В

Михайло-Ларинській

етнографічній

кімнаті

«Берегиня»,

шкільних

етнографічних музеях Вітовського району зібрано деякі знаряддя праці, хатнє
начиння 50-80-х рр. ХХ ст. Багато чого з тих речей зроблено руками бойків.
Мешканці цих сіл з любов’ю передали ці речі на зберігання та пам'ять про минуле
(фото №21, №22, №23, №24, №25, №26).
З Бойківщини обов’язково везли коритця або довбанку, для замішування тіста.
Борошно зберігали в паці (скриня-ящик). Прибувши до села, відразу клали пец (піч),
для випікання хліба, приготування їжі (фото№15). Майстром у цій справі був Дуда
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Федьо, який допомагав усім хто мав потребу. Біля печі зберігали: шуфельку (совок),
щоб вибирати попіл з попелярки (піддувало); дерев’яну лопату, щоб саджати
жаровню з хлібом у піч; гачок, щоб проштовхувати попіл в рушті (гнізді); коцюба,
щоб розрівнювати жар у печі (фото №10, №9). Залізні знаряддя виготовляли ковалі.
Таким майстровим ковалем на весь Вільхівець, був Галущак Михайло (1898 р. н.) та
й в Михайло-Ларине він продовжив свою справу.
Переселені зіткнулися з проблемою – не вистачало питної води. Лише три
колодязі було на село, та й місцеві неохоче давали воду. Перший колодязь (18 м) –
викопали по вулиці Інгульській (де мешкала Лисиганич Катерина). Копали в ручну,
застосовували лопати, шипи, лом, відра. І нарешті довгоочікувана вода. Встановили
корбу (барабан), щоб намотувати мотузку. Воду носили цебрами (дерев’яна
посудина, яка за формою нагадує відро (фото№12).
Господиням (ґаздиням) доводилось облаштовувати свій побут. Чоловік (ґазда)
майстрував полиці, мисники, лавки, стів (столи).У 70-ті рр. у оселях з’явилися
бамбетилі (дивани). Все було гарно оздоблене різьбою. Робили фаски (діжки) для
соління огірків, капусти, кавунів, яблук.
Їжу готували на «відкритому вогні» та в пецу (печі). Із західної України бойки
змогли привезти: казани (баняки), горнята (глечики), миски, тощо. Баняки та
горнята були різних розмірів. З маленьких пили молоко, воду, узвар; великі –
слугували для приготування їжі (фото № 14). Баняки ставили на металеві покриття
на плиті (бляха) і підкидаючи билля (бадилля з соняшника), курай, готували страви.
У баняках варили борщ, картоплю, капусту підбивану, росів (м’ясний бульйон). Їли
дерев’яними лижками (ложками). Посуд мили миткою (ганчіркою) у великих
мисках. Кожна газдиня мала набір ножів: костур – найбільший, цезорик –
найменший. Для товчення картоплі колотівцю. Стільницю (дошка у формі трапеції),
для вироблення тіста. На вареники говорили – пироги. Готували їх з різною
начинкою і багато. Стверджували, якщо є хліб та пироги у хаті, то є що їсти
(фото№17).
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Спочатку не всі хати були придатні для житла. По вулиці Гвардійській були
збудовані лише (коробки) стіни. Тому довелось добудовувати покрівлю, мастити
стіни, долівку (підлогу). В Михайло-Лариному достатньо червоної глини. Щоб
змастити долівку, глину розмочували, додавали трачиння (тирсу), перемішували.
Потім брали велику митку (ганчірку), вмочували в цей розчин і змащували долівку
роблячи кругові рухи (фото№18).
Інструментів для будівництва було обмаль: сокира, молоток, кельма, гиблик
(рубанок). Вікна і двері без єдиного цвяха робили самі, так як у кожній хаті був
майстровий господар.
Біля кожної хати був город, на якому вирощували часник, цибулю, картоплю,
овочі.

Землю

обробляли

мотикою. Мотикою

садили

картоплю,

потім

її

«поокопували» (глибока сапка) і «вгрібали» (підгрібали), а рискальєм (лопатою)
саджали дерева.
Бойки дуже працьовиті люди. Під час переселення вони не змогли взяти всіх
необхідних знарядь праці. Тому переселенці були змушені робити власноруч все поновому в своїх господарствах.
3.2. Збереження звичаїв в родинах бойків
Традиційна духовна культура жителів Бойківщина вирізнялася регіональними
особливостями. У календарних і сімейних звичаях та обрядах, віруваннях, міфології,
народних знаннях, звичаєвому праві легко помітити вплив різних епох і уявлень,
передусім тісний зв'язок із повсякденними справами людини.
Життя продовжувалось на новій землі. Але ж своїх традицій бойки намагалися
дотримуватись. Тим паче, що переселенські сім’ї були великі, мали троє, п’ятеро, а
то й десятеро дітей. Всі жили разом і вистачало місця. Коли ж діти виростали, то на
ґаздiвство дому батько женив найстаршого сина. Iнших синiв та дочок одружував
“на бiк”, їм давав вiдповiдно до змоги “вiно”(так само). Всiм ґаздiвством порядкував
батько. Його всі слухали. Мати ж порядкувала домашнім заходом, як полотном,
варен’єм i жiночою роботою [24]. В цьому «місцеві» та бойки були солідарні.
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Люди раділи, страждали, закохувались (фото№3,№4,№6№7). Молодь вечорами
збиралась на забаву. Там обов’язково грали музики (скрипка та бубон), всі
танцювали, «вибивали ногами, аж курява здіймалася в хаті» (додаток В). Любили
жартувати підбираючи влучне слівце (додаток А).
Місцевим хлопцям подобалися приїзджі дівчата, але вони на них не звертали
уваги, так як це були «совєти». Та й такі шлюби спочатку не дозволяли батьки. Але
молодість брала своє. І перше весілля у 1960 р. справили: місцевий парубок Іван
Василенко та Марія Галущак. Багато хто засуджував, але потім змирились (додаток
Г). В сім’ях почали народжуватися діти. Традиційно батько, чекаючи на первістка,
майстрував колиску. Цю колиску не віддавали з двору поки діти та онуки стануть
дорослими (фото№ 13).
Діти підростали, а батьки в цей час готували придане, яке складали в окрему
скриню (куферку). Одяг шили з полотна, яке ткали самостійно. Бойківський
менталітет, скромність проявлявся у пошивці одягу та його вишивці (фото№6).
Вони носили світлий одяг з поміркованою вишивкою у чорних або коричневих
тонах, розбавлених строкатими барвами. Застосовували техніку низинки (один з
найдавніших швів!) або уже сучасного хрестика. Дівчата одягали білі сорочки та
спідниці, фартушки, лейбик. Чоловіки – білі сорочку і штани. Місцеві уважно
розглядали вишиванки приїзджих, які дуже відрізнялись від яскравих, вишитих
гладдю сорочках південних українців.
Та все ж серед представників інтелігенції, зокрема тодішній директор школи із
міста Запоріжжя, Іван Максимович, який завжди ходив у вишиванці, дбав про освіту
депортованих. Бойки були не писемні. У 50-ті рр.. всіх, навіть кому було по 15-16
років, примусили навчатися (додаток Г).
Депортовані бойки привнесли самобутність своєї культури місцевим жителям.
Хоча довго намагалися зберігати традиції пращурів, розмовляти власною говіркою,
використовувати господарський досвід горян. Але з часом вони асимілювали

з

місцевим населення, доповнивши культурні надбання один одного.
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Висновки
Отже, Бойківщина – це особливий історико-етнографічний район України,
неймовірно гарний куточок Карпатської землі. Але жорна історії ХХ століття змели
її населення з етнічних земель. З плином часу частково втрачено і самобутність
бойківської культури, яка вважалась неураженою впливом інших культур. Деякі
історики навіть стверджували, що Бойківщина була центром етнографічної
законсервованості. Але залишились бойки носії цієї культури, яка безумовно й досі
залишається самобутньою.
Наша мета, зібрати та зберегти ті перлини самобутності, які залишилися нам у
спадок.
Сплинув час, і на Вітовщині виросло вже декілька поколінь з часів депортації
бойків. Їх діти та онуки про свою історичну Батьківщину знають тільки зі слів своїх
батьків-переселенців. Але у тих, кого депортували (переселенці 1930-1935 р.н.),
ностальгія лишилася за тією Бойківщиною. Це й не дивно, тому що їх дитинство,
юність, найкращі молоді роки пройшли на Західній Україні. І чомусь душа їх
постійно лине у Карпати, долаючи тисячі кілометрів, бродить по тих лісах, ходить
по м'якій, як шовк траві, вдихає пахучі смерічки, піднімається по гірських схилах,
шукаючи затишок і спокій. Бо найкращий час для них залишилося там! Часто у
розмовах вони вживають вислів «вдома», не на мить не забуваючи свої коріння.
У ході нашого дослідження ми, вихованці творчого об’єднання «Юні
етнографи», дізналися зі спогадів бойків-переселенців про правду депортації,
особливості господарської діяльності та збереження традицій бойків у деяких селах
Вітовського району Миколаївської області.
Учасниками

експедиції

було

з’ясовано, що

існує чимало

літератури,

присвяченої депортації бойків, в якій надається характеристика їх культурних
традицій та господарської діяльності. Проте їх життя і діяльність після переселення
у Вітовський район досліджено в неповному обсязі. Було висвітлено особливості
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господарської діяльності, знарядь праці бойків, застосованих на новому місці у
Вітовському районі.
Під час етнографічної експедиції 2016-2017 рр. зібрано спогади депортованих
у

1951

р.

(фото

№16,№17,№18),

поповнено

фонд

Михайло-Ларинської

етнографічної світлиці речами побуту, документами (переселенські квитки 1951 р.,
акти опису майна) (фото №1,№2). Учасниками експедиції було зібрано також і
частину фольклорного матеріалу (бойківські вислови,

прислів’я, колискові,

діалектні слова). Зібрані експедиційні матеріали доповнили фольклорні тексти, які
знаходяться в етнографічній світлиці нашої школи (додаток А).
Вдаючись до аналізу, спогадів переселенців про звичаї господарської
діяльності, дотримання бойками своїх традицій в наш час, ми з’ясували, що з часом
бойківська культура асимілювалася з культурою місцевого населення, але старше
покоління бойків-переселенців намагається вберегти традиції своїх пращурів та
передає їх своїм нащадкам.
Практичне й теоретичне значення роботи полягає у можливому застосуванні її
для створення науково-узагальнюючих праць про господарську діяльність,
облаштування побуту, дотримання традицій депортованих бойків у Миколаївській
області.
Матеріали дослідження можуть бути використані при викладанні спецкурсів з
етнології, етнографії, культурології, українознавстві.
Результати та висновки пошукової роботи допоможуть дати об’єктивну
історичну оцінку значенню трагічної сторінки в історії-депортації бойків з етнічних
земель.
Презентація роботи

відбулася на відкритому засіданні гуртка «Юні

етнографи» в Михайло-Ларинській етнографічній світлиці у вересні 2017 р. Це
своєрідний результат аналізу етапів пошукової роботи. Під час цього заходу були
присутні близько сорока чоловік. Ця подія викликала зацікавленість в сільській
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громаді, тому на засіданні батьківського комітету школи ми повторили свій виступ
(фото № 25, №27,№28).
Також члени гуртка «Юні етнографи» виступили з доповідями на виховних
годинах у 5-х, 7-х класах загальноосвітньої школи с. Михайло-Ларино.
Під час проведення експедиції ми оволоділи методами ведення наукового
дослідження, умінням спостерігати, порівнювати, співставляти історичний матеріал,
а також навичками роботи з історичною літературою, методиками проведення
етнографічної експедиції, ведення документації під час експедиції, інтерв’ювання,
отримали неоціненний досвід етнографа-збирача та позитивний досвід роботи в
творчому об’єднанні.
Пошуковий загін гуртка «Юні етнографи» Михайло-Ларинської ЗОШ І-ІІІ ст.
Вітовської районної ради Миколаївської визначив наступні завдання:
- видання брошури ;
-

організація

та

проведення

концерту

за

фольклорними

матеріалами

переселених бойків;
- проведення театралізованого дійства з використання фрагментів стародавніх
обрядів горян;
- презентація роботи під час проведення II (обласного) етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук
України у 2017/2018 навчальному році у відділеннях історії, філософії та
суспільствознавства, наук про Землю Миколаївського обласного територіального
відділення МАН України.
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Додаток А
Прислів’я та приказки записані зі слів Санітар Ганни Василівни
(1958 р. н.) та Сенчиної В.М. (1958 р. н.)-нащадків бойківпереселенців(1951року)
1.До часу збан воду носить, поки вушко ся не обірв
2.Жибути, дівчино, Кальварію мала, ти б її пропила та й прогайнувала.
3.Шкода атраменту (чорнила).
4.Ліпше шуткувати, ніж хорувати (хворіти).
5.Лисий кінь народився, лисий і здохне.
6.Дитину серцем люби, а руками лупи.
7.Три дні не їж, а весело дивись.
8.Не тільки світу, що у вікні
9.Не люблю, як умре й дивиться.
10. Як музика грає, так і танцюй.
11. Людина живе як та банька на воді.
12. Горілочко мила, пив би м тя до капки, якби ж ти не ставила по дорозі цапки.
13. З кого-небудь бич не буде.
14. Варуйся (бережися) дурня як вогню.
15. Добре палити ватру на всьому готовому.
16. Попереду не вигравай і позаду не зоставай.
17. З людьми лягай і з людьми вставай – будеш видним чоловіком.
18. Жереб’я ще в кобилі, а діти на ньому катаються.
19. Не піп – не мотайся в ризу.
20. Пийте куме, пийте тут, на тім світі не дадуть.
21. Гни галузку, поки ще молода.
22. Свиня міх дре, й квичить.
23. Все має бути як в дзигарку.
24. Моя душа не лаша, хоче того, що і ваша.
25. З той женячки кісна (корисні) не буде.
26. Збитошні діти – батькам горе.
27. За кавалок кишни – три милі кішки.
28. Свиня болото завжди знайде.
29. Вже життя проканарив (важко працював) і бідним лишився.
30. Як карта ляже, так і буде.
31. Цілий день, як в кираті.
32. Роз’їлася , як куфа (бочка).
33. Де сядеш, там і злізеш.
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Обнехуй стіни й лави, і свой писок як халяви.
Май меншу губу до старшого чоловіка.
Втяж їдної куми!
І миша газдиня, як повна скриня.
Хто хоче пса вдарити, той патика знайде!
Кожен має знати свій кляц (місце).
Не бринькай попід ніс старшій людині.
Ворожиля ворожила жибу добре жила.
З дурнем на файку (люльку) не міняй.
Як на свіжому молоці не було сметани, то на квасному вже не буде.
Дівка гарна як шкатівка (шкатулка)
Як би м тя хопила – то би м тя роздерла (про неслухняних дітей).
Робе так, як мокре горить
Ліпше з розумним загубити, чим з дурним знайти
Зійшлися два Яндрухи: єден шліпий, другий глухий.
Скілько вб’єм – стілько в’їдем.
Хто ся не хоче слухати – буде слухати всьої скори (шкіри).
Швидке женіння – довге жаління.
Не жалій козі лісу.
Ти хоч му неба прихили, а воно невдячне.
З кого насміхаються, з того люди бувають.
Наперед язиком не мели.
Якби так до роботи, як до хлопців.
Сім літ мак не родив – голоду не було.
Гни галузку, поки ще гнеться, бо зостаріє зламається.
Кожен п’є, як уміє.
Хвальба сорочку не дає.
Кусай стільки, щоб не подавитися.
До часу глечик воду носить, поки вушко не обірветься.
Порядок як в дзигарку.
Винищити всьо до лаби.
Без Бога ні до порога.
Їж та міру май.
Бог так не дає, щоб не перебути лихо.
Нащо мені гори і ліси, ти дай мені гирі і віси.
Хто рано встає, тому Бог дає.
Ліпше 20 разів дати, ніж раз просити.
Як не з’їж, ніхто не ввидитє, а як ся не вбереш – то всі ввидять.
Як на солодкім молоці сметани не було, то на кислім не буде.
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73. Їдно в луг, друге в плуг.
74. За кавалок кишки – два кілометри пішки.
75. Не вигідно нашій мамі ні на пецу ні на лаві.
76. Не тя в поле, не тя ту.
77. Жебраку мість раз на тиждень дай, а раз ні – всьо на тич.
78. З него кісна не буде.
79. Гендлює як циган місяцем.
80. Шлічне як та ружа.
81. Дівка парубка гнала, а сама стояла.
82. Шися той не вродив, жеби всім догодив.
83. Вбери пня і найдеш му мня (ім’я).
84. Пішла як з листами (ні з чим).
85. Варила бу м пиріжийки, коби сира чі масла, коритця би м роздобила, якби
мука била.
86.Дала мені мати корову з телям щоби не ходила до неї з горнятем.
87.Високий як ялиця, а дурний як гузиця.
88.Заграй же мі як би зміг,
Не жалуй мі моїх ніг:
Мої ноги жилізя,
А до танцю, як гаддя…

Додаток Б
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Спогади від Сенчиної Валентини Михайлівни,1958 року народження, батьки
якої у 1951 році були депортовані із села Вільхівці Устріцького району Дрогобицької
області до села Михайло - Ларине Вітовського району Миколаївської області.
Записали члени гуртка «Юні етнографи»: Бащак С., Вовчек Г., Лемешко О.,
Бондар Д., Бегліца Е., Пархомов Б.
- Що розповідала вам мама про ті місця, де вони жили до депортації?
Вона розповіла про своїх батьків: Лисиганич Марію Федірівну та Лисиганич
Михайла Григоровича із села Вільхівці. Згадували, що село оточували ліси, часто йшли
дощі. Посухи не було ні коли. Всього було вдосталь.
І раптом «ніби небо трісло над селом»: депортація у чужі краї….
- Якими були умови проживання у 1951 році у селі М-Ларине?
Жалілися, що їх тут ні хто не чекав. Будинкі були не добудовані. Воду доводилось
носити далеко з криниці. На роботу в поле ходили 6-8 км. Ні лікарняних, ні декретних
відпусток не було. Переселенці важко працювали. Своєю працею заслужили повагу до
себе.
- Які речі вдалося перевести із собою?
Зовсім мало. Все почали дбати спочатку. Наші люди були досить вміли, щоб обійти
себе. А мій дід Дуда Федір був справжнім майстром по дереву. Все необхідне по
господарству робилося його руками : держаки до знарядь праці, меблі: столи, лави,
стільчики, мисники, ліжка, шафи для одягу тощо. Все це було ще й оздоблено різьбою. У
нього навіть була своя плотня (майстерня), власний верстак, на якому й виготовляв ці
речі. Він міг класти грубу, піч, поставити дах. Бувший парторг, Чорновол Володимир
Васильович, казав: «Мої перші меблі на замовлення зробив Федір Миколайович». А
замовлень було достатньо, щоб прогодувати велику сім’ю. Дід навіть зробив скрипку.
Вигравав на весіллях, проводах до армії та любив повторювати: «Я вторую». Тобто не
веде першу скрипку, а дотримується ритму.
- Яких своїх традицій дотримувались бойки у нашому краї?
Переселенці не працювали у неділю. Свято Івана Купала привезли з собов. З 6 на 7
липня на березі річки Інгул збиралися на собітку. Молодь танцювала під звуки скрипки,
бубона і баяна, а старші люди вели поважні розмови. Потім і місцеві приєдналися до нас .
Так це свято у М-Ларине стало традиційне.
А до сих пір «наші» люди святкують Різдво. На Свят-вечір обов’язково готуємо
дванадцять страв: варимо узвар, горох, квасолю,бараболю; смажимо капусту, рибу,
гриби; ліпимо вареники (у картоплею, капустою, вишнями, грибами), голубці з пшоном,
голубці з тереною картоплею та поливані смаженою цибулькою на олії; коржі з маком та
кутю з товченої пшениці заправленою горішками, маком, ізюмом. Стів ( стіл) обов’язково
устеляємо сіном, на чотири сторони столу кладемо часник, щоб цілий рік уберігав сім’ю
від усіх хвороб. У підготовці Вечері беруть участь всі: бабця, дід,батько, мати, діти.
- Чи дотримуєтесь ви традицій своїх нащадків?
Так. Від мами я перейняла нашу кухню: готую капусту підбивану, голубці з тереної
картоплі, варений біб. Традиційними у моїй сімї стали Святвечір, Великдень. Ми всі за
вірою є греко-католиками, тому і я, і мої діти відвідують церкву. Від мами я перейняла
вишивання, донька Ірина теж займається цим рукоділлям. До шкільної світлиці
подарували картини, зроблені маминими руками. Вони нам, як спогад дуже дорогі. Але,
ми вирішили, не хай милують погляд іншим, бо вони виготовлені з любов’ю . А я і мої
діти продовжуємо традиції бойківської кухні і декоративно прикладного мистецтва.

Додаток В
23

Спогади від Галущака Василя Михайловича, 1930 року народження, мешканця
села Вільхівці Устріцького району Дрогобицької області, який мешкає по вулиці
Інгульській, 69 села Михайло - Ларине Вітовського району Миколаївської області.
Передала донька, Санітар Ганна Василівна, 1958 р. н.
Записали члени гуртка «Юні етнографи»: Бащак С., Вовчек Г., Лемешко О.,
Бондар Д., Бегліца Е., Пархомов Б.
-Василь Михайлович, пам’ятає, як його сім’я опинилися у Михайло- Ларине?
-Так, він пригадував, як у вересні 1951 року вони зі Львова потягом їхали до станції
Грейгове, а потім пішки до села М-Ларине. Розповідав, що було спекотно. Не вистачало
води, люди ледь не вмирали від спраги. У потязі жіночці стало зле, ледь вдалося
випросити у начальника станції літр води…
Йому тоді вже було 21 рік і він все добре пам’ятає. У Вільхівцях описали все майно,
склали акт і запевнили, що по приїзді на Південь їм все компенсують. Акти зберігаються
до сих пір, а грошей так і не дали.
-Які умови проживання на них чекали у М-Ларине?
- Приїхали і почали будуватись. По камінь їздили у пересадівський кар'єр. Приїздили
солдатики, закладали тол і взривали товщу землі. Потім його вибирали, грузили на
машини і везли у село. У 1956 році, коли Попелішєва Ю.Д. призначили головою колгоспу,
почалась електрифікація села. На Грейгове отримали машину лісу, поставили стовпи. Вже
через місяць в селі було світло. Працювали всі дружно: місцеві і переселенці.
- Вашому батькові вже тоді було 21 рік, як часто він згадував
народився?

місце де

- Він згадує завжди. Розповідає про багатющу природу, безмежні ліси, свободу, де
дихалось на повні груди. І про щоб не казав та й пригадує: «а в нас вдома….», тобто на
Западі. Так, так ця рана депортації не загоїться ні коли. Пройшли роки, а старше
покоління так і страждають за своєю Батьківщиною, бо душа їх зосталася там….
- Ким працював ваш батько у колгоспі «Гвардія Ілліча»?
- Ой, ким тільки не працював…А ось коли стало достатньо техніки, вивчився на
водія. «Наші » люди працювали чисто у господарстві, на навчання не відпускали,
документів не віддавали, боялися, що втечуть на западну.
- Як святкували, кажуть, Василь Михайлович був гарним музикою?
- Так. Батько грав на скрипці, вуйко Микола- на бубоні, Хавич Григір вмів- на
бубоні, а Дуда Федір - на своїй скрипці. Гарним співаком був Лисиганич Михайло. Не
одне свято не обходилося без музик. Місцевим подобались переселенські коломийки.
Батько навіть навчив деяких пісень і свого правнука, саме тих бойківських, які
чув від своїх бабці та діда. Хоче, щоб і він знав, звідки наше коріння.
Ще розповідав, як у 1975році, Ніна Литвин виходила заміж. Запросила
бойківських музик, тай батька мого. Три дні не стихали скрипка та бубон. А коли поїхали
до міста фотографуватися, то на вулиці Радянській (Соборна) влаштували справжній
концерт. Люди зупинялись, веселились, аплодували і дивувались майстерності виконання
українських пісень.

Додаток Г
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Спогади від Терлецької Ганни Михайлівни (Бринза), 1944 року народження,
мешканки села Вільхівці Устріцького району Дрогобицької області, яка проживає
по вулиці Інгульській,73, села Михайло - Ларине Вітовського району Миколаївської
області.
Записали члени гуртка «Юні етнографи» Керебуш Д., Таламанюк Н.
- Де проживала ваша сім’я до 1951 року?
- Наша Батьківщина це село Вільхівці Нижньо-Устрицького району Дрогобицької
області. В селі ми газдували тримали коня, , корову, обробляли землю. А природа яка! Ми
якраз копали картоплю (булю), коли я побачила, як стривожилась сім’я. Прийшли воєнні
та поліціанти з районного центру Устрік і повідомили, що нам треба виїжджати. Батьки
були неграмотні, нікуди з насиджених місць не їздили, а тут – переселятись. Галас,
прокльони, сльози!!! Але хто це слухав… Взяли в руки дещо та й погрузились на
машини, а потім і на потяг-таварняк. Вагони були брудні, видько пісок або щебінь
перевозили. Їхали довго. А як приїхали, ще більше галасу було! То була якась пустеля:
посохша трава, колючки, пилюка, що очі виїдала. Йой, чим корову кормити? То у нас на
Западі – трави море: коровки, свині пасуться. Скотини у кожній сім’ї було багато.
- Де спочатку розмістилися в Михайло-Ларине?
- Йой, жити не було де, дякувати Богу, місцеві допомогли. Ну, а потім самі, все з
нуля. Ще була одна велика проблема – вода. Було тільки 2 колодязі, а місцеві воду не
давали, то навіть билися за воду. Потім наші чоловіки викопали колодязь, аж 18 метрів,
біля Лисиганич Катерини, по вулиці Інгульській. Йой намучилися, бо то все вручну.
Водичка така смачна, кажуть, що М-Ларине на підводнім озері стоїть.
Поробили цебра дерев’яні, та й так воду до хати носили.
-Коли приїхали до М-Ларине вам було 7 років,так? До школи ходили?
- Так, я і сестра ходили до школи, але часто пропускали, бо не було що вдіти. А
директор, Іван Максимович, дуже бідкався за учнями . Гарний такий був, все у вишиванці
ходив. Відвідав кожну переселенську сім’ю, узнав наші біди, поспівчував, але все одно
попрохав батьків, щоб споряджали дітей до школи. Так, так всі сіли за парти, навіть, кому
було по 15 і 16 років. Але вчилися недовго, тільки початкову школу, бо треба було
робити, відбудовувати господарство.
- Де ви працювали?
- Після школи зразу пішла на ферму дояркою. Хоча школу я добре закінчила і хотіла
йти далі вчитися. Але нам не давали документи і не відпускали у місто. Тільки місцеві
«виштовхували » своїх дітей вчитися на врачів, агрономів, вчителів, а ми працювали на
«чорних» роботах.
- Як складалися відносини з місцевими жителями?
- По-різному. « Наші » спочатку дуже трималися разом, все чекали, що повернемо ся
домів. Хлопці місцевих не підпускали до наших дівчат, все билися або могорич требували.
(відкупного). Та й батьки не дозволяли шлюби. . Все ж перше весілля у 1960 році
справили: місцевий парубок Іван Василенко та Марія Галущак. Багато хто засуджував, але
потім змирились.
- А ваш чоловік звідки?
- Мій зі «своїх». Такий ґазда був! Всю роботу вмів, я за ним, як краля прожила. Та у
нас усі хлопи були такі, робота кипіла у них в руках. Попелішев Ю.Д., нашим довіряв,
навіть совєт брав. Були мало грамотні, але в усьому розібралися, і в будівництві, і в
електриці, і в садівництві , і в техніці.

Додаток Д
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Спогади від Хомей (Мількович) Катерини Миколаївни, 1931 року народження,
мешканки села Панищев Устріцького району Дрогобицької області, яка проживає
по вулиці
Молодіжній,56,
села Михайло - Ларине Вітовського району
Миколаївської області.
Записали члени гуртка «Юні етнографи»: Керебуш Д., Бащак С., Вовчек Г.,
Лемешко О., Бондар Д., Бегліца Е., Пархомов Б.
- Що ви пам’ятаєте про депортацію 1951 року?
- Нас готували поступово, по під двори ходили «полномочені» і розповідали, як нам
буде добре на Півдні. Наші люди не вірили, що з нами таке зроблять.
Так от коли почали все ж виселяти, такий галас стояв над селом. (плаче). Нам
вдалося взяти одну корівчину, трохи одягу, домашнього начиння, мішок картоплі, муки, а
то все зосталось. Мешканців з Панищева – поселили у Горохівці, це потім я заміж пішла
до М – Ларине. Йой де ся жити?! Хат нема, а якщо і є то не добудовані. Одну кімнату
якось помазали, двері забили і так зимували. Жах!
- У вас є освіта?
- Я закінчила початкову школу, а далі вчитися батьки не пустили. Треба було
молодших братів доглядати. Робити по господарству. А я так хотіла вчитися. Любила
дуже читати, за це мене навіть били. Щоб почитати книжку я тікала у кропиву і раділа, що
мене там ні хто не знайде. Батьки нервували, бо треба було роботи , а не читати. Так весь
вік і проробила, а ви діти вчиться, це ж так гарно і цікаво, а наробитися в житті ще
вспієте!
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Фото№1. Переселенський квиток Галущака Федіра, виданий 14 липня
1951 року .
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Фото№2. Акт опису майна сім’ї Галущака Федіра виданий у 2005 році
Львівським державним архівом.
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Фото№3. Молодь 50-х у святковому вбранні у селі М-Ларине.

Фото №4. Свято Пасхи у селі М-Ларине сім’ї Максимішаків.
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Фото№5. Проводи в армію Василя Лисиганича, 1958 рік.(М-Ларине)

Фото№6. Бойківське весілля.
Фото№7. Світилки-подружки.
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Фото №8. Нова техніка
у колгоспі «Гвардії Ілліча».

Фото №9. Галущак Василь та його
помічник готують техніку до поливу.
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Фото №10. Зустріч в етнографічній кімнаті «Берегиня» з Сенченою В.М.,
батьки якої були депортовані у 1951р. на Вітовщину.

Фото №11. Піч та приладдя для приготування їжі.
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Фото №12. Ось такими цебрами бойки носили воду.

Фото №13. Батько для первістка готував колиску.
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Фото №14. На Вітовщину бойки привезли горнята та баняки різної форми.

Фото №15. Найперше будували піч для випікання хлібу та приготування їжі.
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Фото №16. Спогади Санітар Г.В. доньки депортованої сім’ї Галущак у 1951
році на Вітовщину.

Фото №17. Спогади Терлецької Г.М. депортованої у 1951 році із села Вільхівці
Панищев Ново-Устріцького р-ну Дрогобицької області.

36

Фото №18. Спогади Хомей(Мількович) К.М.,1931 р.н., депортованої з
села Панищев Ново-Устріцького р-ну Дрогобицької області.

Фото №19. Фото на згадку з Хомей Катериною, 1931 р.н.
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Фото № 20. Переселенська хата Хавич Ганни побудована з саману та
каменю буту.

Фото № 21. Гуртківці у Михайло-Ларинській церкві, побудованої з
ініціативи бойків-переселенців ( УПЦ КП) у 1994 році.
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Фото №22, 23, 24. Макітри, горнятка від бойків у Михайло-Ларинській
етнографічній світлиці.
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Фото № 25. Ікона від Ковбоши Ярослави Іванівна (1944 р. н.)
депортованої у 1951 році до Михайло–Ларине
з села
Хревть
Устрицького р-н Дрогобицької області.

Фото № 26. Гуртківці під час збору етнографічного матеріалу. Ночви,
жаровня для випікання хліба – подарунок до світлиці від Хомей Катерини.
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Фото № 27. Підготовка до презентації у школі вихованцями гуртка
«Юні етнографи».

Фото № 28 . Бащак Сергій під час виступу-презентації на виховній
годині з фотоальбомом Максимішак Ганни (1947 р. н.)
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