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«СПЛАВЩИК – ЦЕ БУЛО ДУЖЕ ГОНОРОВО»  
(до етнографії лісосплаву на Гуцульщині)

Юрій Бідношия

УДК  630*31+626.74](477.86)

До 1970х років лісосплав відігравав важливу роль у господарському житті гуцулів, як і інших груп населен
ня Українських Карпат. У матеріалі пропонуємо наративи керманича  із 30річним стажем Гаврила Крамара  із 
с. Білоберізка Верховинського рну ІваноФранківської обл. та Ганни Бельмеги, дочки сплавщика з с. Устеріки 
того ж району. Спогади про лісосплав представлено на ширшому соціальнопобутовому тлі 1940–1970х років: 
повстанський рух, життя колгоспників, заборона школярам відвідувати церкву тощо. У текстах збережено діа
лектні та усномовні особливості. Додано глосарій з місцевих термінів лісосплаву та незрозумілих для широкого 
кола читачів діалектних слів.

Ключові слова: Гуцульщина, лісосплав, усна історія.

Until the 1970s, rafting played an important role in the economic life of the Hutsuls, as well as other groups of the Ukrainian 
Carpathian population. In the paper, we bring forward the narratives of Havrylo Kramar, a 30yearexperienced timber floater 
from Biloberizka village (Verkhovyna District, IvanoFrankivsk Region), and Hanna Belmeha, a raftsman’s daughter  from 
Usteriky village of the same district. Their reminiscences on rafting are presented against the 1940s–1970s broader social 
background:  insurrectional  movement,  life  of  collective  farmers,  prohibition  to  schoolchildren  from  attending  church,  etc. 
The dialectal and coloquial expressions are preserved  in  the  texts. A glossary of  local  rafting vernacular and dialect words 
unintelligible to a wider audience is attached.

Keywords: Hutsulshchyna, rafting, oral history.

На Гуцульщині, як і в інших регіонах Укра
їнських Карпат, одним із важливих господар
ських занять був сплав лісу, який мав тут давні 
традиції  та  значне  поширення.  Сплавщики 
гуцули вміло пристосувалися до гірських умов. 
Розвинена  мережа  водосплавних  споруд,  на
дійні  способи  кріплення  плотів  і  кермового 
управління засвідчують високий рівень розви
тку сплаву лісу на Гуцульщині  і майстерність 
сплавщиків.  Про  давні  традиції  лісосплаву 
свідчать пов’язані з ним різноманітні побутово 
ритуальні  звичаї  та  обряди.  Лісосплав  віді
гравав важливу роль у господарському житті 
гуцулів, давав чи не найбільший у цих краях 
заробіток.  Удосконалення  інших  видів  тран
спорту, насамперед розширення мережі заліз
ниць, будівництво спеціальних вузькоколійок, 
прокладання  доріг  призвели  в  1970х  роках 
до  припинення  лісосплаву  на  Гуцульщині  як 
нерентабельного.  Лісосплаву  в  Українських 
Карпатах  присвячено  низку  видань,  у  яких 
розглянуто його  історію, технологію та термі
нологію [3–6; 12; 16–21; 23–25]. Культурно 
етнографічна  цінність  цього  промислу  була 

усвідомлена  відразу  після  його  занепаду  –  у 
Карпатах  був  створений  унікальний  Музей 
лісу і сплаву [1]. 

Важливими  є  і  усні  свідчення.  Пропону
ємо  спогади  керманича  із  30річним  стажем 
Гаврила Миколайовича Крамара із с. Білобе
різка Верховинського району  ІваноФранків
ської  області  та  Ганни  Танасіївни  Бельмеги, 
дочки  сплавщика  із  с.  Устеріки  того  самого 
району.  Спогади  про  лісосплав  представле
но  на  ширшому  соціальнопобутовому  тлі 
1940–1970х років: повстанський рух, життя 
колгоспників, заборона школярам відвідувати 
церкву тощо.

Тексти  подано  зі  збереженням  діалектних 
та  усномовних  особливостей.  Риси  гуцуль
ських  говірок  описані  в  працях  діалектологів 
[2; 9–11; 13; 22], загальна гуцульська лексика 
представлена в діалектних словниках [7; 8; 14; 
15; 19]. Для зручності читання подаємо глоса
рій, де вміщено лексеми, які можуть викликати 
труднощі у сприйнятті текстів: місцеві терміни 
лісосплаву та малозрозумілі широкому загалу 
діалектні слова.
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ади ́ (ади ́сь)  виг.  уживається  для  вислов
лення здивування; диви, бач

би спол. аби, щоб
би ́рше присл. більше
бужени ́ця, -ці буженина
ва ́тра, -и вогнище, багаття (пор. рум. vátră)
вига ́куваний причеплений

гамо ́ванка, -и  водопідйомна  гребля  (пор. 
пол. hamować ‘стримувати, гальмувати’)

гоноро ́во  присл.  почесно  (пор.  пол. 
honorowo)

дара ́ба, -и  пліт,  збитий  з  кругляків,  який 
сплавляють по ріці (пор. угор. darab ‘шматок, 
штука’)
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зарєдо ́м  присл.  підряд,  послідовно,  один 
за одним

зафасува ́ти  виплатити  заробітну  плату 
(пор. пол. fasować, нім. fassen)

зицирува ́ти  муштрувати  (пор.  нім. 
exerzieren ‘муштрувати’)

зу ́па, -и (пор. пол. zupa) суп, юшка
каши ́ця, -і  дамба  з  колод;  плетене  укріп

лення  берега  і  каміння  на  річці  (пор.  пол. 
kaszycy  ‘дерев’яні  скріпи  для  захисту  берегів 
при сплаві лісу’; нім. Kaischütze ‘захисне укріп
лення набережної’)

кєпта ́р, -а  хутряна  безрукавка  (перев.  з 
орнаментом)

кє ́рма, -и кермо на плоту
кєрма ́нич, -а той, хто керує плотом
кля ́уза (кля ́вза) -и загата на річці, перев. 

для сплаву лісу (пор. лат. clausa ‘замикання, 
закінчення’)

книш, -а ́корж (перев. картопляний), начи
нений бриндзою, сиром та ін.

ков́бок, -бка відрізаний кусок дерева; колода
коли ́ба, -и житло лісорубів, пастухів (пор. 

рум. colibă; уг. kaliba)
ку ́бік кубометр (деревини)
майби ́рший найбільший

ми ́ґла, -и складені колоди, які готують до 
сплаву (пор. рум. mîglă ‘стіс дерева’; уг. máglia 
‘стіс, штабель’)

миґлуват́и штабелювати деревину в «миґли»
по ́длуг  прийм.  згідно  з  чимось,  з  ураху

ванням чогось, відповідно до чогось
през прийм. повз
призера ́ти придивлятися, звертати увагу
пропуцоват́и  насварити  (переносне  від 

пуцова ти ‘чистити, начищати’; пор. пол. pucować, 
словац. pucovat’ з нім. putzen ‘чистити’)

сапін́а, -и  лісорубський  інструмент  для 
переміщення колод, має вигляд держака із за
лізним гаком на кінці (пор. нім. Zappin, італ. 
zappone ‘т.с.’)

спира ́ти зупиняти, стримувати
спло ́тчик, -а робітник, що зв’язує плоти
та ́лба (та ́льба), -и одна секція плоту сплав

ного лісу (у закарпатських говірках та бла ‘т.с.’; 
пор. лат. tabula ‘дошка’)

тверди ́й справжній
флє ́ша, -і  пляшка  (пор.  пол.  flasza,  нім. 

Flasche)
ци спол. чи
цисе ́ займ. це
шва ́ра, -и трос

«У мене вуйки та й тато – усі сплавщики 
були...»

– Скільки ви років на сплаві працювали?
–  З  сорок  осьмого  по  сімдесят  осьмий. 

Я  пішов  працювати  в  п’єтнаціть  років  у  цей 
сплав  таки.  Я  начав  з  сорок  п’єтого  року... 
У мене вуйки та й тато усі сплавщики були, та 
й так мене брали все з собов. І я зароб’єв коло 
них по пару рублів. Бо тогди ще наряди не ро
били.  Тогди  звели  сплав,  обрахували,  кілько 
гроший, бригадиру дали. Бригадир уже ділив 
гроші – котрому бирше, а котрому менше. Ше 

так  уже  стало  трохи  легче,  єк  зачєли  робити 
наряди  та  вєдомості  та  й  усьо.  Тогди  ти  вже 
видів, шо там получив. Занімав розряд, робив 
по розряду...

Людям  треба  було  заробити,  треба  було 
грошей.  Бо  сплави  зароботок  непоганий 
був:  триста  рублів,  триста  п’єдісєть,  шти
риста – як робили, так мали. А робота у нас 
була раненько з шестої години, а в вечір доки 
видко. А чєсом і вночі. У нас не був норміро
ваний день, у нас був світовий день робочий.  
Отакє було.

ТЕКСТ 1

Записав Ю. Бідношия 27 липня 2012 р. 
в с. Білоберізка Верховинського р-ну Івано-Франківської обл. 

від Гаврила Миколайовича Крамара, 1931 р. н. 
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Було  важко,  важко  було.  В  березні  місяці 
лазили в воду, чобіт не було. Аж у шіїсєт пер
шому році дали резінові чоботи. То так і ноги 
поперестужували  та  й  сами  перестудилися. 
Общежитіїв  не  було,  спали  денибудь,  межи 
штабелями. Штабеля, а межи штабелями ро
били  таку  халабуду,  луб’є  лупили  із  смереки 
та  накривали,  бо  не  було  чим  накрить.  Було 
важко. Ну нічого не зробиш, то було після ві
йни, тоді було всім важко. Тогди не було таких, 
шоби  йому  було  добре.  Але  хоть  було  де  ро
бити. Ну, а тепер адись молодьож сеся не має 
пристанівку,  не  має  де  робити.  Хто  має  десь 
якусь роботу, то має, а хто не має, то туда ходє 
нелегалами...  і скрізь... Аби хоть дали роботи 
людєм, то вже би було добре.

***
Я сплавщиком був. Сплавщик то одне й те 

саме, шо кєрманич. А цесі, шо в’єзали, то на
зивалиси сплотчики – це зв’єзували.

– А скільки людей пливло?
– Три. Вибирали одного собі старшого, ко

трий розумів від того, та й всьо... А видтак уже 

трохі  молоді  поробили,  то  вже  кождий  розу
мів, уже кождий міг бути бригадіром. 

– А хто де стояв?
– Упереді усі три – там три кєрмі було. Там 

робилоси такий багажник, шоб було де сумки 
покласти,  було  де  сісти  попоїсти...  А  вже  єк 
приходило  єкесь  начальство,  шо  хокіло  по
їхати сплавом, то робили на другій талбі... ну, 
перелогу таку робили, стів там робили, лунки 
навколо  того...  Кілька  начальства  приходило 
проплисти...

«Зразу тракторів не було, всьо кіньми 
там, всьо вручну...»

– Частини дараби як називалися?
–  Талби .  То  талби  були  вигакувані  одні 

до других, бо тут були кєрми ... ну, сказати б, 
весла.  А  понашому  то  кє рма.  То  воно  мало 
одинаціть метрів довжини. Три кє рмі. То й це 
си  кєрмувало,  та  й  управ’єлоси  так  єк  рулем 
машина. Та й так... Так їхали... А ця річка по
гана в нас до цего. Вона бистра. То тепер шось 
води в ній нема. А давали кляузи , то вода була 
велика.  То  так  мусів  чимось  плисти.  Мусіла 
буть така вода, би вин приплив. Робили ком
бінати. Комбінати возили ліс із ділянок. А тут 
уже,  коло  цеї  ріки  складали  в  штабеля  усьо. 
Зарєдом, це перед за передом. Там третя, чет
верта талба так, до десять табе л. Мали такий 
промежуток,  шоб  собі  миґлува ти.  Миґлували 
там...  Зразу  тракторів  не  було,  всьо  кіньми 
там, всьо вручну. Але зразу не так, як тепер... 
заготов’єли,  зімов  ліс  заготов’єли,  він  стоєв, 
аж  на  весні  зачинали  плавити.  То  його  там 
всьо корували, жеби не було кори. А тепер так 
уже: раненько смерека стоїт у лісі, ввечері уже 
її грузє на вагони. Мучили людий. І люди му
чились, бо треба було за шось жити, треба було 
заробити. Та й кожний ішов, де би бирше заро
бив. Ну, тогди, за Союзу, шось не дуже люди 
десь  їхали  за  границю.  Їхали  сюда  на  Сибір, 
бригади  їхали. Але це було в Союзі. А тепер 
Румунія,  Польща ,  Чехословакія,  Італія  –  де 
лиш наш народ не працює. Працюють скрізь. 
Працюють, бо мусять працювати.

– А як зупиняли дарабу? 

Керманич Гаврило Миколайович  
Крамар, 1931 р.н. 

с. Білоберізка Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл.  
Світлина Ю. Бідношиї
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–  А  був  трос  такий.  Це  називалоси 
подори жна  шва ра.  Були  місця,  шо  були  за
копані такі стовпи дубові грубі, де вода тиха, 
та й  там з цим тросом вискакував,  той  стовп 
замотаєт  –  та  й  тримаєт.  Потім  сплав  уже 
утихомиритси,  стане...  той  трос  тримают  за 
конец...  А  видтак  уже  ловили  бульдозерами. 
Треба – виніс на сплав, притис та й сплав став 
сам.  Ідеш  та  силиєш  його  там...  У  Вижниці, 
там  тоже  стоєли  бульдозера .  По  триштири 
лов’єтси до сплава і покєгли на берег. Там уже 
розбирають його та й грузєт у вагони... Ну, те
пер добре, тепер приїхав лісовоз, за раз заче
пили, скєгли з лісовоза, поклали в вагон... Те
пер ці кранбалки є, шо це вже тепер лиш аби 
тілько лісу було... Та особенно найбирше тепер 
запродуют отуда, тоже на Східну Україну... та 
й скрізь... Зачєли були давати за границу... те
пер ше, може, дают переробку єкусь і тепер...

***
– Воду як... Там були спеціальні збірники, 

це називалоси кля уза. Там збирали воду ці
лий тиждень. У п’єтницю давали воду видти 
шлюзами. І вже сюда, котрі нижче тої кляузи 
були, ці сплави видти плавилися. Плавилиси 
сплави  довцюдова  на  гамо ванку,  це  на  Кут
ський  участок.  А  з  Кутського  участка  пла
вилиси в Чернівці, у Неполоківці, обшім, де 
були доки великі, шо перероблєли ліс. У нас 
було  шо  й  по  півмільйона  кубіків  на  сезон 
сплавити. 

В’язали  сплави...  до  шіїсєкь  другого  року 
в’язали  вручну,  а  в шіїсєкь другому році  вже 
стало легше – дали бензодрелі, то вже бензо
дрелями.  То  так  до  сімдесєть  восьмого  року 
плавили.  А  в  сімдесєть  восьмому  році  сплав 
ліквідіровали.  Вже  прийшли  великі  машини, 
возили уже напряму у Вижницю. 

Сплав у Жаб’єму (нині – смт Верховина Івано-Франківської обл.). 1956 р. 
Електронний ресурс (режим доступу: http:// victour.io.ua)
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***
–  Тогди  самі  собі  готували.  На  дворі  на

клали  ватру,  так  єк  туристи  тепер.  Наклали 
ватру,  мали  спеціальні  горшки  собі  такі  до 
того... Там варили зупу. Ну, але хто мав мнєсо, 
хто  не  мав  мнєса  –  то  так  си  обходив.  І  так 
уже... після шіїсєтих років зробели котлопунк
ти  такі,  столові. Там можна було піти поїсти. 
Зробели  ОРС  *,  а  ОРС  зробив  для  людий 
столови, шо вже можна було недалеко поїсти. 
А тогди ні хліба не було, нічого в світі. Оце нас 
пограничники виручєли із хлібом. А то варили  
кулешу.  Шє  вона  єк  горєча,  то  добре  їсти,  а 
вже  стигне,  та  й...  Але  їсти  мусіли.  Мусіли,  
шо  ж...  Отак  це  ОРС  єк  зробив  столові,  то 
вже  було  всьо:  огірки,  капуста,  бужени ця, 
сало, масло, олія – всьо було у магазинах. Але 
це вже після.

***
– А довго сплавляли?
– Єк добре йшло, то день. Єк не було за

торів. А бувало, шо були й затори. Називало
си  зага та.  Хтось  зробив  загату,  так  там  уже 
усі сплави си зитнут. То зразу все розбирали 
вручну,  а  відтак  дали  лебідки,  а  потому,  піс
ля лебідків тих дали бульдозера . Це на учас
ток два бульдозери. То вже тогди було легко: 
прийшов, потєг, потрутив та й усе там. За пару 
годин  розибрав,  поплили  далі.  То  в  нас  тут 
найдальша точка сто двацєть кілометрів було 
плавити.  Та  й  пускали  раненько,  не  було  за
торів,  це  десь  четверта,  п’єта,  шеста  година. 
А чєсом і вночі плавили. Клали ватри на спла
ві, то освічувало – та й так плавили.

Зразу у нас були сплавщики та й сплотчи
ки. То три сплавщики, а сплотчиків уже кіль
ко вони собі хотіли: ци два, ци три, ци штири. 
Кілько вже хотіли сплотчиків – це ті, шо вже 
в’язали  тоті  сплави.  А  відтак  зробили  уже, 
мо,  в  шіїсєть  другому  році  комплексні  бри
гади.  Уже по п’єть  чоловік  було.  Було  по два 
бензо дрельщики. То вже плавили по два рази 

* Російська абревіатура: ОРС – отдел рабочего 
снабжения.

у тиждень: у середу  і суботу. Так, аби бирше 
кубиків сплавлялоси.

У нас був начальник на Кутському участку 
Городило,  а  тут, на Верховинському, був Ко
ломієць  Володимир  Федорович,  а  на  Єблу
нецькому Поп’юк Дмитро (по батькові я його 
забув). Були три участки – та й  три началь
ники були. А директор... директорів я перебув 
штирьох. Ну, послідній у нас був Гіт директор.

«Ми єк збудуєм Україну, відки, каже, 
буде ліс у нас?»

–  А  сплави  збивали  від  сто  кубіків  до 
п’єкьсот  кубіків  –  як  єкі  сплавщики  були. 
Майби рший  сплав  ишов  один,  попробували 
такий сплав, та й то не вдалоси їм, вісімсот ку
біків. Це був такий один сплав, а то в серенно
му треста, до штириста, триста п’єдесять, двіс
та – єк робели хлопці. Робили дуже – бирший 
сплав був, робили помали – менший сплав. Та 
й отак ми жили.

– А чому не вдалося?
– Ну, завеликий до цеї ріки сплав був. Ві

сімсот кубіків...
– А що тоді зробили?
–  Уже  менші  сплави  зробили.  Той  сплав 

довезли  уже  куда  йому  було  положено,  о,  а 
зробили менші сплави. Тогди були повстанці, 
повстанча армія – не давали плавити. Трошки 
цесі повстанці до нас шуміли, шо великі сплави 
збивали. Каже, ви ліс вивезете, ми, каже, єк 
збудуєм Україну – то відки буде в нас ліс? Ну, 
вже дішло до того, шо є Україна. Та й ліс є. То 
й тепер цей ліс так возєть, шо то... Ви думаєте, 
шо  то  видко,  шо  то  є  ліс?!  То  вже  лишилоси 
все пусте: гниле та криве якесь таке лишилоси. 
А  шо  добре  –  вирубали  вже,  вирубуют.  Ну, 
за Союзу хоть садили. Рубали, вкєли ділянку, 
ділянка так рік стоєла, на другий рік уже дава
ли там людей, посадчиків, мали ту розсаду та й 
садили ліс. А тепер ніхто не садит. Дивишся, 
шо де впилили – самосів, шо сам си засіє, то 
він стоїть, самосів, а бирше нічого.

–  А  повстанців  тих  ви  самі  бачили  чи 
вам переказували?
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– Бачив.
– Вони з вашого села?
– Та нє. Я їх бачив, є таке село в Верховин

ському  районі,  в  Зеленому.  Там  вони  сперли 
нас, то там я бачив їх. Був такий дядя моцний, 
там уже нас зібрав усіх докупи та й зачєв чи
тати нам мораль, шо... «Ви, каже, не гонні лиш 
по сто кубіків, а то лиш ви зачинаєте по двіста, 
то по триста. Ви возите ліс, каже, ми єк збуду
єм Україну, відки, каже, буде ліс у нас?» Відки 
він тогди знав, шо буде ше Украї на, я понятія 
не маю. Ну це вже політика, це не до нас.

– А ви тоді не вірили, що буде самостій-
на Україна?

– Та хто тогди вірив, хто за Союзу вірив?!
– Це який рік був?
–  Сорок  сьомий.  Я  вже  з  сорок  осьмого 

зробивси постоянним у лісосплаві, а до сорок 
осьмого  брали  мене  вуйки  з  собов  на  сплав, 
приучували,  би  знав.  Єк  коло  цеї  річки  уро
дивси, з нев знакомий був...

«Цей сплав і ця річка – то був другий 
фронт...»

–  Були  случа ї  всєкі.  Мого  вітчима  сплав 
убив.  На  сплаві  вбивси.  Аді  так,  шо  кє рма 
його кинула в воду, а сплав проходи в, то так єк 
його ймив, то всьо перетер, цілий таз. Отакє. 
І ше дві годині після того жив. Ми його в боль
ніцу в Буркуті там віднесли, везли на машині, 
то вже не було права покласти – тримали так, 
у руках. У Буркуті була тоді лікарня. Та в ту 
лікарню. То ще дві годині прожив. Лишиласи 
жінка, та й хлопец лишивси.

– То це у вас на очах було?
– Так.
– А коли?
– Ніби приблизно в шіїсєт сьомому, шіїсєт 

осьмому. Бо я робив ще  із сорок осьмого по 
п’ядесєть шестий на Кутському участку. Туда 
плавили – в Чернівці, Неполоківці... В Но
воселиці в колгоспі плавили ми тоже. Колгосп 
закуповував, то ми туда плавили аж. Отаке. 

Лісодільниця в c. Буркут Верховинського р-ну Івано-Франківської обл. 1956 р.
Електронний ресурс (режим доступу: http:// victour.io.ua)
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–  А  з  вами  ніяких  випадків  не  було,  не 
травмувалися ви?

– Я єкось на щєськє нічого, ніяких пере
ломів у сплаві в мене... Один перелом є в мене, 
двоє ребер уломив, но цисе я на березі вломив. 
Коли збивали, то я верків бензодрелем тим, 
та штука викрутиласи, то впав на цей бік, то 
двоє ребер уломив. Ото кілько в мене  трав
ма  була,  а  бирше  ніякої  травми.  Було  хлоп
ці, шо ноги ломили  і  всьо,  всєке було. Всєкі  
случаї були. 

То цеся, цей сплав і ця річка – то був дру
гий фронт. Тут приходили із Росії, приїха ли. 
Та  з  Китаю  приїхали  дивитися,  єк  то  тут 
в’єжут та єк сплав’єют, інтересовалиси. То ті 
китайці,  може,  в  себе  хокіли  оце  се.  Бо  був 
китаєць  тут  шось  два  місяці  сидів  коло нас. 
Та бігав туда та зазирав, єк то си робит, ста
вав на сплав, єк си сплав’єє.

«Аж коли згадали за сплав!..»
– У мене були тут, хочут зробити в Кутах 

музей. То збирают всі дані, хто де робив. Хто 
має якесь таке, шоб дали в музей. В кого якісь 
знімки, в кого ра чки, сапіни , сокіри  – це вони 
думають набрати.

– А які інструменти у вас були?
–  Зразу  в  нас  був...  сверло,  це  шо  дірки 

оці...  потім дали  бензодрелі,  шо  дірки  роб’єт, 
там оцю штуку вивертів, там в оту дирку вси
лив трос... і так там трицікь, сорок штук за раз 
на один трос, цілу талбу насилив... Та й сапіна, 
сапіна така до кочення була, кочєти ліс. Ну, та 
й сокєра... о стро та й сокєра... одна тупа – для 
тросив, рубать. Отакі у нас були.

Тут  ше  є...  Ви  зараз  у  Верховину?..  Тут 
є  в  Хороцеві  ше  один  сплавщик  –  Джиґоля 
Юрій. Їхайте відси, тут заразтаки Хороцево 
за нашим селом. Кінчєєци Хороцево, на само
му повороті хата. Як їхати звідси, з правої сто
рони  при  самім  повороті.  Єкшо  його  найдете 
дома, бо він, може, десь сіно робит.

– Це ви з ним працювали разом?
– Ні, він собі в другій бригаді. Ми працю

вали  по  бригадах.  Я  вам  розказую,  шо  є  ще 
чоловік такий. Тут у нас у Білоберезці тілько 

один  я  лишивси.  Є  такі,  шо  вони  си  сплав
щиками називали,  але...  там поробив дватри 
роки, то це вже не сплавщик. Я собі поробив 
з сорок осьмого по семдесєть осьмий, а з сем
десєть  осьмого  по  вісімдесєть  шестий  у  лісо
комбінаті поробив, пилив ліс. Бо нас то не так, 
єк тепер, шо хто  імив пилу, той пилит. А нас 
учили  і  пилити,  і  вертіти,  просто  були  курси 
такі, дві неділі курсів.

Аж коли згадали за сплав!.. Було б добре, 
би згадали, бо цим сплавщикам би треба шось 
добавити, а шо...

«Кожний начальнік хоків ше з того кол-
госпника собі шось укєгнути...»

– То це вважалася хороша робота?
– Так. Сплав у той чєс сама ліпша робота 

була, са ма платна . В комбінаті тоже... В комбі
натах кєжчє ше було робити, єк нам на сплаву. 
Вони там ішли на місяць на роботу. Общежи
тіїв не було, будували такі спеціально колиби , 
а в тій коли бі містилоси трицікьсорок чоловік 
ув одній. І там варили їсти спеціально, робели 
таку ватру велику, штири метри задовгу, метер 
зашироку.  Там  варили  їсти  всьо,  там  спали, 
там шушилис, єк вимочитси – це в зимі, в сні
гу... та й там шушилиси. А видтак уже зробили 
общежитіє, уже общежитіями жили. 

Грошей вистачало. Я хочу вам сказати, тог
ди в магазинах було всьо, та й всьо недороге. 
Ковбаса  така, шо  тепер коштуї  сорок рублів, 
коштувала  два  шізьдесекь  кілограм.  Так  шо 
можна  було  жить.  Олія  дешева  була,  масло 
дешеве  було.  А  тепер  є  тоже  доста,  нема  шо 
казати, шо тепер біда. Такого гаразду не буде, 
єк тепер, лиш аби гроші були. Аби були гроші, 
а купити всьо можна.

***
–  Хату  будував  у  шіїсєкь  третьому  році. 

Тут була стара хата, отут. Я жив у старі, а вид
так помали трохі назбирав грошей, та й на ліс 
до начальника заяву...  із сільради справку, шо 
я будуюси. Та й виписували. Не дуже вони хо
кіли виписувати, але мусіли виписувати. Вони 
знали, шо єк не випишуть, то й так украде та й 
побудуєтси. Не дуже в нас призера ли... обшим, 
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ні міліція, ні з району не дуже призерали на лю
дей, єкі де будувалиси. Не інтере сувалися, від
ки ліс,  відки шо. Але документи кождий мав, 
кождий мусів мати. Бо були такі, шо не годен 
побудуватиси, а йшов у район та й там обгово
рював, шо ади той будуєтси, то одно, то друге... 
Всєкий народ. Та й тепер так є, і тогди було. 

– Ви самі будували чи наймали людей?
– Були. Строїтелі були тут. У нас був кол

госп,  уже  єк  я  будувавси,  то  була  колгоспна 
бригада.  Договоривси  з  хлопцями,  заплатив 
їм,  то  вони  прийшли  та  построїли.  А  це  вже 
трошки підшальовував син...

– Колгосп не допомагав?

– Я не був колгоспником. Я не мав єк бути 
колгоспником. Був на роботі... Та й вони нас 
не дуже кєгли в колгосп. То кєгли, але хокіли, 
би жінки робели. Вони тоді давали підісєт со
тиків присадиби, хто записавси в колгосп. А я 
був на пєтнацікьох сотиках... Відтак уже трохи 
добавили.

– Жінка теж не пішла в колгосп? 
–  Ні.  Жінка  трохі,  поки  ше  ми  були  мо

лоді, не було дітей, то ще працювала у сплаві.́ 
Були такі прочі роботи, шо... були бригади, шо 
працювали. А видтак, коли уже пішли діти, то 
жінка лишиласи дома. Дітей у нас небагато – 
два хлопці.

Сплавляння лісу по Черемошу. 1950-ті рр.
Електронний ресурс (режим доступу: http:// victour.io.ua)
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– Як людям у колгоспі платили?
– Та єк платили?.. За копійки робили. Шо 

тут за плата могла буть? Шо тут, вирощували 
лани  пшениці?  Отаке  шось  –  бураки  єкісь... 
Обшим,  тут шо вивці  були  та й корови – оце 
се. Мали свої полонини, тепер ті полонини пусто 
стоют. Ну, але наш колгосп мав шось півтори ти
сячі овець, там рогатої було десь ізо триштири 
соткі,  коні  –  отакео.  Та  й  усьо.  Та  й  на  тото 
були бригади, робили. Але гроші малі були, бо 
кожний начальнік хоків ше з того колгоспника 
собі  шось  укєгнути.  Не  записували  йому  так, 
шо єму положено. Ну, то ніби так, єк я читав у 
газетах та дививси телевізор,  і туда на Східній 
Україні не дуже колгоспники зароб’єли. 

«Народ мусів єкось з положення вихо-
дити...»

– У вас церкву не закривали?
– Нє.
– Школярам  забороняли  ходити  до 

церкви?
– Заборонєли. Були такі, шо стоєли коло 

церкви та ґітей не пускали, ні великонних свєт, 
ні різдв’єних. У церкву діти хочут  іти. Та ко
тре  діти...  Тут  у  нас  діти  тоже  не  такі  дуже 
пеще ні, тут не питали, шо не пускают – през 
не го та й пішов. А єк єкі, шо забагато говорив, 
то  обштуркают дітища  так,  єк має бути. Ше 
й пов’язку зирвут із рукава, всьо... А закрити 
церкву – нє...

– А хто це там стояв і не пускав?
– Були такі люди, шо робили на руку КГБ, 

то вони це ходили. Та партійні...
– Свої?
– Свої, свої, а шо ж... Свої, ви знаєте, шо 

тут  єкби  єкісь  прийшов,  то  він  би  не  стояв  з 
пов’язков, він би встидавси. А так наші, мєсні. 
В кождім селі є по одному такому, шо... А те
пер нихто никому ничого не спирає. Ходите в 
церкву – ходіт, молітеси – молітси.

– А комсомольці, комуністи своїх дітей 
хрестили?

– Ну, так, аби не виділи начальники. Аби 
менше  начальники  виділи,  ну,  єкісь  районні 
начальники. Так, єк у селі був парторг та пару 

комуністів...  Ну,  вечерами  хрестили  –  попа 
закличут додому та й похрестят...

– А за кумів кого брали? Теж комуністів?
– Сусіди були... Ви думаєте, шо єк? І ко

муністи  хрестили.  Усєко  було.  Народ  мусів 
єкось з положення виходити. Народ є народ... 
Я тоже був комсомолець, я собі тоже...

– У якому році вступили? 
–  Я  був  із  сорок  шостого  року  по  шізде

сєкь  сьомий.  Ну,  багато  грошей  там  лупили, 
членських внесків. Дуже багато грошей  ішло. 
Так  єк  промсоюз*,  так  і  це.  З  мене  в  місєць 
удержували  сорокп’ядисєкь  рублів  із  зарп
лати.  Комсомольська  ячейка  була  на  кождим 
участку,  там  був  секретар.  Та  тогди,  коли  я 
був  в  комсомолі,  трохи  пагано  було,  трохи  ті 
повстанці зицирували тих комсомольців, били. 
Зза лісу, десь так перестріли... Але я єкось си 
витримав.

– І вас перестрівали?
– Мене шось не дуже...
– Вас примушували вступати до комсо-

молу чи ви самі?
– Були такі, шо примусювали, а мене нихто 

не  мусив.  Я,  знаєте,  так  єк  хлопці.  Тут  була 
комсомольська  організація,  сільський  такий 
хлопець секретарем: «Та ну, та ну, та йди... Ми 
в  комсомолі,  та  й  ти  йди  в  комсомол...»  Та  й 
пішов... Мої ровесники в армію... в армії були, 
та не були в комсомолі...

– А вас не брали в армію? 
– Ні, через око.
– У вас воно травмоване? Коли?
– Так. У сорок осьмому році. Рибу бив. Мі

нов...  Ну,  єка  міна?  Тогди  було  доста...  Після 
війни було доста,  то ми порох висипали  із па
тронив і насипали в флєшу. Тоді була така губ
ка – такий гриб із дерева, тото варилоси... Бо 
то не було  сирників, кресали ватри. Та й  тоту 
губку...  Були  флєші ́ такі  від  води  газованої 
такі... тепер закручуют, а тоді були такі, шо... ну, 
такий корок, зажим... зажим почистит... це вже 
си заткало... Та й я тим багато разів бив рибу, а 

* Помилково від російського профсоюз  – 
‘профспілка’.
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тогди так, єк це мало бути – напхав той порох 
у ту повну флєшу та й тут присили в ту губку... я 
собі думаю: я вспію кинути... Значить, єк отак 
зробив – в оцій руці [показує ліву долоню. – 
Ю. Б.] взирвалоси. На щєскє, руку ничого не 
пошкодило, ну дістав тут, у шию, та й око...

– То ви вже не бачили цим оком? 
– Нє. Та мені давали пенсію на око. Я не 

хоків, бо то зароботкові мені мішєло. Я робив, 
там гроші великі, а вже єк ци був на пенсії, ци 
вже там скєгали з тебе... Так шо я не хоків іти 
на  пенсію  по  інвалідності.  А  тепер  уже  мені 
її  не  треба.  Уже  обі  нозі  в  мене,  шо  не  годен 
ходити – перестудив ноги та й усьо, пересту
див... То наші сплавщики, то уже мало хто є, 
всі вимерли, усі зарєдом.

–  А  як  ви  пристосовувалися  з  одним 
оком на сплаві? Це ж небезпечно...

–  Я  ще  охотником  був  з  одним  оком!.. 
Ліве  око  і  так  треба  прижимати,  єк  стріля
єш... А на сплаві не травмувавси. Крутив го
ловов! Крутив головов, видів всьо... 

«Сувеніри дали трохи жити людям...»
–  Вже  єк  пішли  сувеніри,  то  там  робили 

всєкеразне: щітки єкісь, хустки єкісь, виши
вали та виплітали, та всєке робили ці гуцули... 
Особенно  бирше  щітки,  шшітки  робели.  Тут 
дерева... є з чого ручки точить, а кольца – за
куповували  труби  мідні  та  й...  з  того  кольца 
пилили  та  й  робили  шшітки...  Сувеніри  дали 
трохи жити людям. І машини деякі покупили 
за сувеніри. А деякі гроші віддали туда, у Ро
сію... та тепер дали по тисячі рублів.

– Ті, що на ощадних книжках пропали? 
– Так. У мене було, то я тисєчу взєв... Ше 

у жінки є тисєча, то сказали, шо аж у серпні 
віддадут. То такого ходженя коло того є, шо... 
поки ті документи вироб’є... Шось мені си здає, 
шо вони вже бирше не дадут. По цій тисячі ще 
дали та й... Ну, а зараз вибори в жовтні *, буде 
видко, ци буде нам легше ци гірше. Кращого 
нічого не може бути, лиш буде гірше.

* Ідеться про вибори до Верховної Ради Украї‑
ни 28 жовтня 2012 р.

«А Верховина – то там таки гуцули! 
Тверді гуцули там...»

–  У  вас  багато  ще  в  гуцульському  
ходять?

– У нас у селі не дуже. То туда уже, в Вер
ховині. Від Устерік начинаєтси туда майбирше 
гуцульська мода. А тут у нас, можна сказати, 
шо  рідко  хто  вже.  Хоть  мають  гуцульську... 
А багато віддали в музеї – кожухи,  сорочки 
вишиті. То тоже були, шо приходили закупо
вували в людей... А Верховина – то там таки 
гуцули! Тверді гуцули там. Ше до церкви рід
ко хто ходит там в костюмі або в чомусь, а по
гуцульському убираютси.

– А у вас?
– А у нас нє, у нас в костюмах ходє... Ну, 

десь єкісь одиниці ходє, мають ше такі кєптарі 
гуцульські. Ну, сорочки ці, вишиванки, майже 
в кождого є. Але цю сорочку можна й під кос
тюм убрать.

– А весілля? 
– Ну, весілля роб’є сильні... Ну, але зараз 

уже  взєлиси,  шо  роб’є  в  ресторанах.  Кажут, 
шо вигідніше в ресторані.

– А в гуцульське одягаються?
– Одєгаютси. 
– Дівчат наряджають спеціальні жінки?
– А котра єк хоче. Котра хоче, то так, а ко

тра ні, то є у магазинах плаття такі свадєбні, то 
купуют. Тепер весіллє зробити, треба грошей 
дуже багато!

– А як ваші сини одружувалися, то в гу-
цульському були?

– Нєа. Мої не мали ні оден гуцульського.
– А ви?
–  Я  мав.  Але  віддав  сестрі.  Кужух,  кєп

тарь та й те... А сорочки є й тепер.
–  Коли  ви  одружувалися,  то  в  гуцуль-

ському були?
– Ні, так був.
– Вінчалися?
– Вінчєвси в церкві.
– Нічого вам не казали комсомольці?
– Ну, в нас тогди єкийсь Лукасевич, секре

тар райкома комсомола, то трохи мене пропу
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ТЕКСТ 2

Записав Ю. Бідношия 4 липня 2012 р. 
в с.  Устеріки Верховинського р-ну Івано-Франківської обл. 

від Ганни Танасіївни Бельмеги, 1939 р. н.

цовав, але не знімав з комсомолу. Я казав: єк 
можете, знімайте. 

– А що він вам казав?
– Казав мені, шо, каже: «Ви не могли нам 

сказати? Ми би були не зробили вам комсо
мольське  весіллє? Ми би  вам дали  грошей  і 
всього би були помогли. А ви, каже, пішли до 
попа...» Я кажу: «Бо жінка не хотіла йти за 
мене інакше». Шо він міг мені тогди казати? 
Це був п’єдисекь перший рік, єк я женивси... 
Пропісочили  мене  трохи.  Я  кажу:  «Нате!» 
Ну, тогди білєт не брали в мене, бо  гроші ті 
кєгли тоді. Гроші були! То вони білєт не взє
ли. Обшим, з сільських цих грошей мало кє
гли. А от  з нас,  хто на роботі  у  сплаві  і  був 
партійний,  тоже  гроші  великі  брали.  А  було 
багато сплавщиків.

– Це правда, що жінка не хотіла без він-
чання?

– Нє, це я думав, би відчепилиси од мене 
[сміється. – Ю. Б.].

– Як ви тоді до комуністичної ідеології 
ставилися?

– Ну, бачите, єкби був... єкби ішло по ленін
ському уставу... то міг народ добре жити. Але 
там і третини не йшло по ленінському уставу.

«Подлуг тої роботи, шо си робила, трохи 
замала пенсія...»

–  Ну,  подлуг  тої  роботи,  шо  си  робила, 
трохи замала пенсія, ну обходимоси й з  того. 
Маю тисячу триста рублів пенсії. А в рублях у 
мене середній зароботок був триста з чимось, 
а пенсії я дістав сто дваціть п’єть руб лів. Руб
лями, за Союза ще. А відтак уже то купонами 
добав’єли,  то...  Ми  мільйонерами  вже  були, 
як прийшли купони [сміється. – Ю. Б.]. То я 
див’юси, шо тепер далі ті гривні зайдут на то, 
шо купони.

Сплави памнєтаю. Сплави возив мій тато 
покойний.  Так  романтично  було...  Він  був 
восьмого  року,  Мороз  Танасій  Іванович... 
Возили  сплави.  Одні  рубали  ліс  та  й  ви
возили,  складали  на  миґлу  таку,  миґли  такі. 
А  ці  сплавщики  –  іде  туда  на  тиждень,  на 
триштирі дні, то там ті дерева мечут на річку, 
ну,  смерекові  ці.  Скидають  це  на  річку  та  й 
тут шваров прошивают спереду й ззаду – та 
й  робитси  така  талба. А видтак  гакуют  так, 
та й другу таку талбу до того. А такі йдуть... 
дванацєть  талбів – це була дараба, найбир
ша. А брали цесі, кєрма напереді. Клали дві 
кєрмі так, та й чоловіки бралис та й рулювали. 
Кєрмуют. Туда  треба дарабі,  туда.  Туда,  до 
тої скали, туда... За течійов аби... А була річ
ка, де були клявзи такі, шо спирали воду та 
й  тут  збиралоси  багато.  Коли  мают  пускати 
ці дараби, сплави ці, то відкривали кляузу – 

вода стрімголов відти летіла, з тої кляузи, на
повнювала річку та й тогди пускали дараби по 
цій воді...

Ну, бувало, шо дараба... вода була така ве
лика, шо неможливо...  кєжко було кєрмувати 
дуже. Туди єк занесе на скалу або на шось, шо 
неуправляємі були в такій великій воді. А там 
уже закрутилоси, тальбу цю занесло на єкісь 
плити, а там уже за ніч бувало такі скали на
складают  ті  дараби...  Загата  називалоси... 
А  відтак  вода  спаде,  то  розбирали  знов,  ви
кєгали  цими...  лебьодками  викєгали  той  ліс  і 
далі...  До  Кутів...  Вижниця,  Кути  –  то  там 
уже продавали ці кубіки по описях. Та й там 
платили гроші. Та й відти вже давали машини. 
Машини грузові, всєкі – і на лісовозах їхали, 
і на чому... Та й уже повертає додому на ту го
дину  чи  на  кілька...  Іде  знов  збивати  дарабу. 
Набере харчів у торбу ту... А єк везуть дара
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бу, треба було ще їм істи давати. Наберут, там 
наварют книшів та пирогів... Всєкого там на
варют... та й жінка чекає... Накладут торбу ве
лику та йде на міст. На мосту було така або де є 
так, шо дараба заходит попри берег низенько. 
Вони приближут кєрмами тими до берега – та 
й жінка подає... Жінки! Не жінка – то на да
рабі одній було зо п’єтьшість чоловік. Помага
ли одни другим. Та й дасть уже цю торбу... А з 
моста  тоже  давали.  Піде  на  міст,  то  вони  єк 
проїхають, так треба торбу пустити, він лиш то 
хапає... Та вже так поїсть. Є там – причасту
єтси трохи. До хати си поверне або й не повер
не,  то треба жінці винести,  тут у торбу шось 
накидати знову... Та й так їхає. Ну, там давали 
зновоп’ять та й зновоп’ять, бо ті сплавщики 
були у сезон мало дома, десь так повертали... 
Та й дуже славилися, бо вони сплавляли бага
то лісу. Хто вже возив дарабу, сплавщик, то це 
вже було дуже гонорово.

Робота  була  вигідна.  Сплавщикам  най
бирше  платилоси.  Вони  мусіли  вміти  ту  да
рабу  десь  вісімдесіт  кілометрів,  може  навіть 
більше,  знаєте,  поки  до  Кутів  вони  її  дове
зут,  то  треба  було  нею  управляти.  Ну,  туда 
йшов сміливий лиш. Є такі... були такі лісо
руби, шо не йшли у сплавщики, рубали про
сто, рубали та й складали. Бо то небезпечно. 
Йой, та й топилиси люди! Єк нароб’є оце ції 
сплави, загати... А буває, шо сплав собі про
йде гарно, делікатно, шо нічого... Не кождий 
робили загати... А буває шось так не дастьси 
управити  йому  добре  тов  дарабов  або  вода 
завелика – десь занесе у бик  та й всьо: да
раба  за  дарабов,  уже  такі  гори  складутси... 
І вже там люди можуть бути убиті, утоплені 
тим деревом.  Сміливі  були  люди!  У них  був 
начальник  лісосплаву  –  Коломієц  фамілія, 

Дочка сплавщика  
Ганна Танасіївна Бельмега, 1939 р. н.

с. Устеріки Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл.  
Світлина Ю. Бідношиї

Малюнок Параски Плитки-Горицвіт  
(1927–1998).

с. Криворівня Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл. 

Світлина Ю. Бідношиї з книги-альбому  
«Доля гуцулки»
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ковпаківець  *.  Дуже  жорстокий,  але  дуже 
любив нарід, любив справедливість. Та й він 
з  ними  сообщавси.  Єк  ідут  перші  дараби  в 
березні, шє лід на річці, але треба показати, 
шо тут уже сплавщики готові. Ну, то давали 
спірт – аби ноги мастили, аби сюда мастили ** 
[сміється.  –  Ю.  Б.],  розігрівалиси.  Давали 
спирт пити, аби не простудилиси. Та й так усі 
слабували на ноги, бо то у воді, вічно в воді... 
Хоч мали такі чоботи резинові, але все одно 
холодно, сиро.

Та й так пройшли. Видтак уже зачєли ма
шини перемагати, машин бирше, машин. По
воленьки  клявзи  вже  тоті  не  ремонтували, 
бо то треба було класти кашиці такі, відводи, 
де круто річка повертає... Кашиці  треба було 
класти,  кляузи  треба  було  робити.  Тут,  на 
Чорному Черемоші, було у Бангофі ***, у Бур
куті, а на Білому сюда були Маріїн **** ото туда... 

* Учасник карпатського рейду партизанського 
з’єднання С. А. Ковпака.

** Тобто пили спирт.
*** Бангоф – колишній лісопункт (пор. нім. 

Bahnhof ‘залізнична станція, вокзал’).
**** Рештки греблі «Марієн», звідки по р. Бі‑

лий Черемош до 1970-х років сплавляли ліс. 
 Мала довжину 59 м, ширину 21 м в основі і 18,8 м 
у верхній частині.

Шє  й  тепер  кляуза  так,  напівкляуза  стоїт  у 
Маріїні... ше не зруйнована... 

Ці  дараби  йшли...  То  десь  кілометрів  ві
сімдесять напевно було... Раз у тиждень. Вони 
пускали відти досвіта, а тут бували десь коло 
обіда. Як уже жінки йшли з торбами, то вони 
тут були. А десь надвечір уже у Вижниці. Ну, 
сутка ні, півсутка... Годин дев’єть, отако, де
сєть, дванацєть навіть, може... Бо то помалу, 
шо  воно  проходить  тілько  кілометрів...  Собі 
пливе потихоньку. 

Співанки були. Стіки їх! Була така співан
ка, я памнєтаю, шо:

А я рубав у Сталіна
Смереки та й буки.
Сталін мені зафасував
Куфайку та й брюки.

Я знаю, навіть малов дитинов там купала
си та ше ловиласи за дерева, би трошки під
плисти. А то не можна було! Кричєли, бо тут 
уб’єтси... Дитина, десь там межи ковбки по
паде – та й усе, пропаде. Це не машина, це не 
стане... Але ґіти є ґіти. Ззаду чіпнувси – ото 
так  добре,  не  треба  управляти  руками,  собі 
пливеш за дарабов [сміється. – Ю. Б.].
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