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ПЕРЕДМОВА 
 
З 20 по 28 червня 2002 роêó в с. Біленьêе Запорізьêоãо районó За-

порізьêої області працювала археоãрафічна еêспедиція Запорізьêоãо 
наóêовоãо товариства ім. Я. Новицьêоãо та Запорізьêоãо відділення 
Інститóтó óêраїнсьêої археоãрафії ім. М.С. Грóшевсьêоãо НАН Уêраї-
ни з метою записó óсних розповідей. До її сêладó входили стóденти, 
аспіранти та виêладачі Запорізьêоãо, на той час, державноãо óніверси-
тетó, зоêрема: Анатолій Бойêо, Надія Швайба, Тетяна Бобêо, Ірина 
Гафарова, Віêтор Філас, Роман Молдавсьêий, Марія Бойêо, Юлія Ме-
лещóê, Юлія Головêо, Віêторія Циберт. До польових еêспедицій більш 
- менш óсі бóли підãотовлені. Вдалося заêóпити непоãанó, яê на той 
час, техніêó і відтепер êожна ãрóпа мала ó своємó розпорядженні прис-
тойний диêтофон з êомплеêтом аêóмóляторів. Це стосóвалось і побó-
товоãо приладдя. Бóли здійснені перемовини із місцевим êерівницт-
вом про надання інформації стосовно старих мешêанців, розташóвання 
та оселення еêспедиції. 

Вибір місця проведення еêспедиції не бóв випадêовим. Ще в попе-
редню еêспедицію в с. Сêельêи óсіх просто вразив специфічний світ 
Велиêоãо Лóãó, яêий, попри йоãо затоплення, продовжóвав існóвати в 
історичній пам’яті населення і баãато в чомó визначав соціоêóльтóрнó 
ситóацію цьоãо óніêальноãо êраю. Водночас полоãий лівий береã Дніп-
ра бóв сильно затоплений водами Каховсьêоãо водосховища і виêлюч-
на більшість старих Сêельоê опинилася під водою. Натомість висоêий 
правий береã Дніпра виявився менше затопленим, а томó селища пере-
важно збереãли свої старі оселі, а відтаê і віêами сформованó вóличнó 
традицію. Саме таêим бóло с. Біленьêе – ясêравий представниê тради-
ційної êóльтóри запорозьêих плавнів.  

Чи не відразó після зрóйнóвання Запорізьêої Січі ó 1775 році 15000 
десятин землі по правомó березі Дніпра, навпроти островів Канівсьêо-
ãо, Крóтоярсьêоãо та Рибальсьêоãо, отримав ãенерал Михайло Камен-
сьêий. Людина досить амбіційна та ãонорова він не дóже намаãався ла-
дити із запорожцями, яêі зі своїми зимівниêами раптом опинилися те-
пер óже на йоãо землях. Водночас заціêавлений ó заселенні слободи 
Біленьêої він пропонóвав пільãи запорожцям за óмови їхньоãо пересе-
лення із зимівниêів. Частина запорожців пристала до таêої пропозиції, 
але незабаром, не óжившись з новим власниêом, значна частина пішла 
до Чорноморсьêоãо війсьêа, а інша повернóлася до зимівниêів.  

Наприêінці XVIII ст. М.Каменсьêий розпродав значнó частинó сво-
ãо майна, і новим власниêом Біленьêоãо став Міêлашевсьêий. Пред-
ставниê старовинноãо óêраїнсьêоãо êозацьêоãо родó знайшов спільнó 
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мовó із êолишніми запорожцями, яêі ó велиêій êільêості переселилися 
із зимівниêів і запросили своїх рідних із Гетьманщини. Основó слобо-
ди сêлали êозацьêі роди Пазюêів, Білих, Козиряцьêих, Хижняêів, Па-
талахів та інших. Міêлашевсьêий сприяв розвою селища. Бóдóвав ха-
ти, надавав реманент і хóдобó, бóдóвав шêоли та церêвó.  

Відтаê, ó Біленьêомó зберіãалось óніêальне середовище запорозьêої 
традиції Велиêоãо Лóãó. Старі роди êористóвалися беззаперечним ав-
торитетом, а отже, випрацьовóвався механізм захистó êозацьêої тради-
ції. Він бóв настільêи дієвий та стійêий, що жодні соціальні та полі-
тичні події ХІХ - XX століття не моãли доêорінним чином їх змінити. 
Може томó Біленьêе полюбляв відвідóвати Я.П. Новицьêий, яêий за-
писóвав êозацьêі оповідання та пісні в старих родинах слободи.  

Цю атмосферó відразó відчóли і члени еêспедиції. Уже в перший 
день роботи óвечері велися захоплюючі розмови про «старих білян», 
«заплав» та «заброд». Відразó зãадали і записи Я.П. Новицьêоãо 70-х 
роêів XIX століття про ієрархію, яêа існóвала в êозацьêих слободах і 
розподіл мешêанців на «своїх» і «чóжих», де останніх називали «за-
плавами» та «забродами». Фаêтично небаãато змінилось і на початоê 
ХХІ століття, хіба що дещо óсêладнилось. І зараз ãрадація населення 
відбóвається не за соціальними, ãосподарсьêими, етнічними ознаêами, 
а через давність життя в цьомó селищі. Маємо “старих білян”, “білян”, 
“зайд”, “заблóд”, “забродів”, “заплавів”, “приплавів”, “чóжих”. Саме на-
лежність до однієї з цих ãрóп баãато в чомó визначала і навіть зараз ви-
значає соціальнó та ãосподарсьêó ієрархію. А відтаê, слóхаючи розпо-
віді представниêів різних ãрóп, проходячи по стареньêих вóлицях Бі-
леньêоãо, бóдинêи яêих бóло збóдовано за êозацьêою традицією «на 
сохах» ще на початêó ХІХ століття, члени еêспедиції не переставали 
дивóватися силі традиційної плавневої êóльтóри, яêа продовжóвала 
зберіãатися навіть за 50 роêів після затоплення плавнів Велиêоãо Лóãó. 

Основó настóпних двох томів саме і сêладають матеріали еêспеди-
цій селищ êолишньоãо Велиêоãо Лóãó – Біленьêоãо, Сêельоê та Балоê. 

Редêолеãія та óпорядниêи висловлюють щирó подяêó óсім, хто до-
помаãав ó підãотовці теêстів до видання. Зоêрема: Г.Олененêо, 
О.Пашненêó, О.Панêєєвó, А.Криловій, В.Лиêовій, Д.Аванесян, 
Т.Лещенêо. 

Звірêó трансêриптів та підãотовêó теêстів наóêово-попóлярним ме-
тодом здійснили Н.Бєліê (Роãожêіна) та Н.Швайба. Тематичний по-
êажчиê впорядêований Ю.Головêо; іменний та ãеоãрафічний – 
В.Лиêовою. Проãрамне забезпечення І.Кóлиêа. Упорядêóвання дисêів 
з аóдіо файлами та трансêриптом А. Бойêа та П.Бойêа. 

Редаêційна êолеãія томó 
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Василенêо Федір Федотович, 1918 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Зовóть мене Федір Федотович Василенêо. Я 1918-ãо роêó наро-

дження. Сам білянсьêий, і батьêи тоже білянсьêі. Звали батьêа Федот 
Лóêович. І дєд білянсьêий, і прадід білянсьêий. Корінні біляни. Я не 
знаю, яê, êоли воно оце село… Но тóт вони з давніх-давен. Ще, мабóть, 
яê Запорізьêó Січ розіãнали, то тоді вони сюди перебралися.  

Батьêо родився тóт. Це йоãо вже прадід, мабóть, переїздив сюди. А 
може й раніше поêоління. Поêоління Василенêів давнє, томó шо ще 
дідів двоюрідний брат бóв старшиной села (тоді оце – Мар’євêа, Розó-
мовêа, Біленьêа). Василенêо Овер’ян, по-моємó, таê йоãо звали. До ре-
волюції ó діда бóло своє ãосподарство. Бóло чотири дочêи і восім си-
нів. Дід хазяйнóвав до сороêа ãод. А потом сини начали хазяйнóвать, а 
він вже таê тіêи, по-домашньомó… Да, хазяйнóвали, яê ó них дванад-
цять одних дітей бóло! Коні бóли, земля. Кóпляли землю, аж за 
Мар’євêою. Там, потомó шо в Біленьêій, тóт близьêо, дóже не бóло. Но 
і білянсьêа бóла земля. Я не сêажó сêіêи землі, потомó шо воно в деся-
тинах бóло. Но фаêт, шо сім’ю надо бóло êормить. Кóпляли землю. Зе-
мля дороãа бóла, êазали, от. Нó а стяãóвалися і хазяйнóвали. 

Жили тóт, на Партізансьêій (це січас вона таê називається), Рюхі-
вêа êолись бóла. То бóв двор іще моãо діда і батьêа. А потім батьêо пе-
рейшов на Миêолаїв. Оце, де ви бóли, ó Коваля, – Комóнарівсьêа за-
раз. Тепер вóлиці переіменóвали, таê я по-старомó все село знаю, де 
яêа вóлиця, а по-новомó… 

Батьêо розêазóвав, шо тóт бóв таêий пан Маêлашевсьêий. Баãатий 
пан. Ото, де наша шêола зараз, – там нижче, – він построїв двохетажне 
зданіє. От. В ньоãо бóла еêономія баãата. Сам він бóв холостяê. Він таê: 
зімой жив то в Парижі, то в Петербóрãє, а на літо приїзжав сюди, отди-
хать. Пан бóв хороший. Построїв церêвó. Хароша в нас бóла церêва, 
потім розібрали її. Потом двохêласне óчилище, шêолó построїв, боль-
ницю построїв. Нó і дядьêам землі продавав не дóже дороãо. А землі ó 
ньоãо бóло дóже баãато. Сам він бóв ãенерал. А потом, êоли вже помер, 
став новий пан, – таêий, не дóже баãатий, – Мазараêа. Він сам бóв ін-
валід, паралізований. В ньоãо óправляючі бóли. Земля ó ньоãо бóла 
тóт, понад Дніпром, до Лисой Гори. Но він óмер ще до революції, а жі-
нêа йоãо óтеêла вже відсіль. Яê революція стала, начали розбирать йо-
ãо хазяйство. Один дом остався, а то все порозбирали. Хто там ближче 
бóв, ото потяãли…  

                                                           
1 Опитóвання провели Р.Л.  Молдавсьêий та Ю.Д. Мелещóê (червень 2002 р.). 
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За революцію батьêо нічоãо таêоãо не розêазóвав… Махно бóв, на-
сêаêóвав, розêазóвав дядьêо. Всі тіêали, всі êоней ховали. Яêось до дя-
дьêа присêочили, свіжі êоні забрали, а свої отдали. Дрóãі, – таê просто 
забирали. От. А революції тóт собирались таêі: дід мій тож бóв рево-
люціонер. Яêий революціонер? Хотіли, значить, ó панів землю одіб-
рать. Це в 905-м ãодó ще, в первó революцію. А потом їх óзнали, поса-
дили. Нó вони продали парó êоней і отêóпилися. Випóстили їх. І біль-
ше революціонерами вони не бóли, в революціях не вчастóвали. А в 14-
м ãодó – война. Дід помер в началє первой міровой войни. От.  

А після революції, – це я помню вже трошêи. У 21-м ãодó ãолод 
бóв. Бóла ó нас пара êоней. Тоді ж давали на êаждоãо чоловіêа, сім’ю, 
дві десятини землі. А в нас сєм чоловіê. То в посліднє врем’я, значить, 
бóло чотирнадцять десятин землі. Тіêи ãолод пережили, 21-й ãод, і в 
22-м ãодó óêрали êоні ті. Та батьêо êóпив однó êоняêó, поêа, значить, 
через три ãода вивела вона лоша. Начали двоє êоней бóть.  

Нó, прімєрно, яê хазяйнóвали? Врожаї бóли невелиêі, потомó шо 
землю, шо там її обробляли? Поãано обробляли ті пара êоней... Плóãа-
ми-то мало. Коли орали на зімó, ото – пóêарь. Весной – вспашêа. Вес-
ной воно ж врожаї не дає таêі, яê з осені. От. Нó, шістдесят пóдов (це 
десять центнер по цьомó времені) – це середній óрожай. Яê сто пóдов, 
– це вже дóже хороший óрожай. Робили літом, ото в жнива, і молотьба. 
Це дóже робили. Тоді почти не спали. А зімó, осінь, веснó, – то люди 
вже не дóже робили. Нó свободно бóло. Каждий чим хотів, тим і зані-
мався, тим хазяйнóвав. За землю платили налоã – сім рóблів за деся-
тинó. Даже не сім, а шість, мабóть, бóло. То заплатив, а там шо хоч, êó-
ди хоч, і більше ніяêих налоãів не бóло, нічоãо не бóло! Не таê яê тепер, 
шо ось самі налоãи. Нó, елеêтриêи ж не бóло до êолхозів. А потом óже 
28-й – началась ото продразвьорстêа. Або вона й не продразвьорстêа, 
то вона зразó бóла в революції, а вона, бóла, по-дрóãомó називалась. 
Нó, наêладали там. Значить, почти та ж продразвьорстêа. Наêладали, 
значить, налоãи, – хліб шоб вивозили. Бєсплатно, щитай, êопійêи там 
платили. Нó на баãатих в основном наêладали. Зразó. Вивіз дядьêо, 
оно обратно наêладають, дрóãий раз. Поêа він попродав все хазяйство! 
Йоãо розêóлачили. І зразó вивозили за село. Тіêи це – самих баãатих. А 
потом дійшло вже до бідних, до середняêів таêих. Цих óже брали і отп-
равляли в Сибір, на Соловêи тóди. Нó білян теж баãатеньêо там. Вони 
яê óїхали, і не вернóлися. Нó і начали в êолхоз зãанять. Яê? Значить – 
налоãи, налоãи й налоãи… І ãрошима, а то – хлібом. Хліба нема? Нó шо 
ж? Звозять êоні, інвентар. Позвозили на базó. На êаждій вóлиці – по 
дві бази бóло. У баãатих дядьêів позабирали ці двори і там êонюшні 
бóли, êоні. От. Вийшов óêаз Сталіна “Головоêрóженіє от óспєхов”, де 
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він роз’ясняв, значить, шо êолеêтивізація – це добровольне діло, не 
маєте право заãанять всіх насильно. І дядьêи пішли і позабирали свої 
êоні, плóãи там, бричêи, да. Нó їм виділили землю. Це я їздив ще сам. 
Батьêо дома бóв, êаже: “Поїдь, полóчи, шо там це…” Вже посіяно, вже 
ãотово бóло. Ще тіêи начало êолоситься êой-де. От, значить, повбира-
ли дядьêи цей хліб. Приносять: здать Вам хліб стіêи-то пóдов, стіêи-то 
пóдов. Та, яêби всьоãо не забрали, в мене ж сім’я! Годóвать треба! Це ж 
не таê, яê тепер, пішов в маãазин і êóпив хліба. А в маãазині ж не бóло. 
Те, шо в тебе приробив, тобі, значить, це… Понаêладали! Нó, шо ро-
бить? Подають обратно в êолхоз заявлєніє. Подав батьêо. “Ні! Пода-
вай, шо ти, твоя жінêа і діти – всі в êолхоз”. Написав батьêо. “Ні! Ще 
не все! Напиши, шо “бóдó виполнять всі розпоряженія óправлєнія êо-
лхоза”. Написав третє заявлєніє, – тоді прийняли. Нó, і таê баãато ж 
тоді. Зразó ж, êанєшно, в êолхозі робили даром. Паличêó поставлять. 
Год пройшов, пішов дядьêо по ãроші. Кажóть: “Ти должен”. – “Та, яê 
же должен?! Я от сêіêи робив, і діти робили?” – “А Ви ж, –êаже, – 
їли?” – “Їли.” – “От, за те, шо ви їли, ми вищитóємо. На обліãацію під-
писóвались? Підписóвалися. Оце ж тоже вищитали. Ви должні ще, 
там, тридцять, чи сороê…” Нó, небаãато, но на те врем’я ті ãроші бóли 
дóже велиêі! І це до 36-ãо ãода робили, почти-шо безплатно. В 36-мó 
ãодó óрожай бóв силенний. Дали харашо людям. І з тих пор стали доб-
ре жить люди. 

Нó, а я пішов сам ó ãород тоді. Зразó ó ФЗО бóв 29-й (це щас “Мо-
тор-Січ”). Відтіль пішов в армію. 

Голод 33-ãо помню! Та чо ж я не помню? Я помню. Я ще бóв тоді 
дома. Ото нас плавня тіêи і спасла. Їздили тóда весной – там пацюêи, 
або ті, водяні êриси. Знаєте? А вони тоді приймалися, дóже дороãо ці-
нилися. Ото поїдемо, наб’ємо, здамо. Мати поїде в ãород, êóпе хліба 
там (мішаноãо таêоãо) і щавель. Яêби не плавня, таê половина б білян 
вимерла. То страшний ãолод бóв. А ізнизó, отамо, по Дніпрó, – Білозі-
рêа, Лєпєтіха, Маячêа, – то там вобще, ãолод бóв таêий, шо відтіль лю-
ди приїзжали! А ó нас тóт совхоз орãанізóвався “Ворошилова”, бóв то-
ді. Щас “Лисоãірсьêий”. Таê воно йде дядьêо, падає і помирає. А один 
дядьêо при мнє, нó, таêий вже, здоровий, на площі схватив ãóсеня одне 
і прямо живьйом їсть йоãо – ãолодний бóв! Нó білян небаãато померло. 
А пóхлих дóже баãато бóло. Я знаю, шо і мій батьêо тоже чóть не вмер. 
Я бóв таêий і брати тоже. Но брати – ті менше, бо начали óже один ó 
шêолó, дрóãий ó дєтсьêий садіê ходить. Там трошêи ãодóвали. Поêа 
вже начали черешні. Яê черешні появилися, то ми вже начали жить. 
Жили 33-й, 34-й – хліб то бóв по êарточêах. По êарточêах давали хоть 
400 ãрам. Но нам тоді не давали. А в ãородах, – там давали. Тим, мета-
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лóрãам, там по êілó, мать, давали. А таêі, оце сóдоремонтний завод, нó 
таêі невелиêі, – по 500 ãрам, 500-400 ãрам. На іждівєнца – по 200-
300  ãрам давали. І все. Нó, в ãороді, там хоч êой яê êрóпи давали. А в 
селі нічоãо не давали. Ото шо на оãороді виросло… Тоді ж поливó не 
бóло. Оброблялась земля поãано, поãано родило. Картошêа не таêа, яê 
тепер роде. Тоді дóже важêа бóла жизнь, дóже важêа. А тоді, в яêом? У 
35-м отмінили êарточêи. В Біленьêе ж хліб не возили, нада бóло в ãо-
род їхати. А тоді автобóсів не бóло. Параход тіêи один раз в день ходив. 
Нó вобщем таêий страшний ãод бóв. А 47-й не таêий страшний бóв, яê 
33-й. 

А ó 38-м я пішов в армію, в морфлот. Попав я в Кронштадт. Або 
яê? Мені хотілося в танêісти, я ж від 29-ãо (“Мотор-Січ”), з моторами 
знаêомий бóв, або флот. От, значить, мої доêóменти попóтали. В мої 
доêóменти попало чиєсь свідєтєльство, шо він вище образованіє має. А 
ми там з дрóãом, однім сóсідом, разом призивалися, і таê хотілося, шоб 
нас разом забрали. Я разів шість їздив. Кажóть, той: “Ви із авіації”. Тоді 
молодьож бóла настроєна не таê, яê тепер, шо в армію не хочóть, тоді 
всі хотіли в армію іти. Аãітіровали ж. Реêлама бóла таêа. Це тепер не 
хотять. Нó щас, може, жить лóчше на ãражданêє, яê тоді. Пішов до то-
ãо, до êомісара, êажó: “Сêіêи ж я бóдó їздить?” Він подививсь та êаже: 
“Та в тебе ж вище образованіє, і ми тебе десь пошлемо óчиться”. Та êа-
жó: “У мене сім êласів”. А тоді дивиться: “О, – êаже, – таê це – не Ваша 
фамілія”. Та тоді óже мене отправили. Попав я сначала в Лєнінãрад, 
потом в Кронштадт. Проóчився там півãода. Набирають на êораблі. І 
мене, і ще там трьох, послали на тральщиê. Нó я занімався харашо. 
Нам присвоїли званіє старшини вже. Прийшли ми на той êорабль, 
тральщиê, – нове все, нічоãо не знаêоме. Шо ми в шêолі вчили, то воно 
зовсім не те. Тóт праêтіêа нада. А там же на êораблі таê: оце стол – на 
столі сплять, отаê – підвісна êойêа, на цій êойêє – сплять, потом отаê, 
висить ãамаê, на ãамаêó – сплять. Бо це особєнності на наших êораб-
лях, там дóже для людей помєщєнія малі бóли. Нó нас зразó на ці êой-
êи – це самі лóчші для старшин тоді. Положили. На ãамаêó – сама хó-
жа êойêа. Нó побóли ми там з тиждень, походили. Нічоãо ми не знає-
мо… Кажóть, ми вам присвоїм звання старших êраснофлотців, а з ста-
ршин ви поêа не виросли. Переселяють нас з цієї êроваті на нижню. Но 
ми там побóли, мабóть, до половини іюня. І êораблі переãаняють на 
Дальній Востоê. Оці êораблі, яêраз бóло Халхін-Гол, Хасан, бої там, 
значить. На óêрєплєніє Дальньоãо Востоêа нас переãаняють. Чотири 
êорабля. Командір дівізіона один бóв, êоли присилають дрóãоãо êо-
мандира дивізіона – Михайлова таêоãо. А він óже один раз перевозив 
тоже з Чорноãо моря чотири êорабля, тіêи тим, южним пóтьом, тóди. 



 11

Прийшов, значить, все зразó по-новомó. Посóдó, чашêи таêі поздавали, 
все це – забраêóйте. Давайте алюмінієві, ці желєзні, бо, значить, все 
заêріпить по-штормовомó, бо бóде й таêе, шо ми бóдемо йти воêрóã 
свєтó. Нó і пішли ми. Дійшли, значить, до Анãлії, Плімóт ãород. Ходи-
ли ми по тій Анãлії, по ãородó. Нам він не понравився. Зданія сірі, де-
рев мало, анãлічани нєпривєтливі. Нó отремонтірóвались там, êой шо 
позаміняли, набрали продóêції. Пішли через Атлантіêó. І яê вийшли 
ми, на дрóãий чи на третій день, яê начав шторм! Чотирнадцять балів! 
Волна йде таêа, шо ззадó êорабль йде й не побачиш! Дванадцять метрів 
волна йшла, висота волни. Нó, ми там попомóчились, позаêачóвались 
всі. Уже ми, мабóть, йшли дві неділі через Атлантічесьêий оêеан. При-
йшли в ãород Нордфольê – це на восточном березі Америêи, США. А 
там їх êораблі стоять тоже. А тóт яêраз, ó Нью-Йорêі, бóла міжнародна 
виставêа. Наш самольот бóв там – Осипенêова, оце перелітала, Расêо-
ва, Гризодóбова. Нó ми тóди їздили поїздом, подивилися. Піднялися 
до нашоãо посольства, а воно бóло, мабóть, на 82-м етажó. І дом шата-
ється. Побóли там. Відтіля пішли на юã. Пройшли Карибсьêе море і в 
Панамó, – це респóбліêа Панама, ãород – Коломбо. Тóт панамсьêі 
шлюзи, ãатóйсьêі шлюзи називались. Там жара… І ото цілий день ллє-
мо на палóбó водó, бо êораблі желєзні, і не можемо той… Походили по 
ãородó. Встрів однó рóсьêó женщінó з Одеси. Тиждень побóли, пройш-
ли панамсьêим êаналом, спóстилися в Тихий оêеан. Пішли ó ãород 
Сан-Францисêо. Там 100 тисяч тіêи рóсьêих – Рóсьêа ãорêа назива-
лась… Вони яê óзнали, шо прийшли тóди з Росії люди, ми ще спимо, а 
їх на пірсі óже повно. Женщіни, старóхи, мóжиêи… Вечором таê не 
пройдеш...  

 
 

Волêова Ніна Іванівна, 1928 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Зовóть мене Волêова Ніна Івановна. 1928-ãо ãода народження. Сі-

мдесят п’ять ãод мені. Я сама білянсьêа. Народилась тóт, ó цій хаті. Ба-
тьêи ж тóт бóли. Папа – Кравець Ніêолай Іванович, – 1904-ãо, а мама – 
Кравець Євãенія Іванівна, – 1907-ãо. 

Бабó і діда дóже пам’ятаю, тіêи маминих рідних. Їх звали – Кози-
ряцьêий Іван Федорович – дєдóшêа мій рідний, а бабóшêó – Козиря-
цьêа Анастасія Самсоновна. Білянсьêі, êоренні. До революції вони ха-
зяйнóвали самостійно. А це ж в яêім році? Германсьêа війна – в яêім 
році? Це ж революція в сімнадцятомó році?  
                                                           
1 Опитóвання провели Р.Л.  Молдавсьêий та Ю.Д. Мелещóê (червень 2002 р.). 
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Про революцію дід дóже мало розповідав. Я і не помню. Оце ж піс-
ля революції заставили здавать свої хазяйства ó êолхоз, орãанізовóва-
лись тоді êолãоспи. Чи велиêе бóло хазяйство, я цьоãо не знаю. Я знаю, 
шо бóли êоні (це вони розêазóвали вже). Коні бóли в їх, бóла своя зем-
ля. Це дєд оций, Іван Федорович, розêазóвав, яê вони хазяйнóвали на 
степó. Шо дóже рано вставали, в три часа. Шо хліба бóли дóже хороші, 
врожаї. Зіми, наче бóли не таêі, яê тепер. Шо молотили ціпом, в оцім 
дворі. Уїзжали дóже рано, брали своїх дітей. Оце ж мамó мою, сина, і 
ще одна дочêа бóла в їх, Настя. І це вони, яêісь восьмилєтні, девятілєт-
ні помаãали ж ó чотири-п’ять óтра. Дід там êосе, а діти – собирають… 
Це і я приãадóю, під час войни, це бóв мені чотирнадцятий ãод. То піс-
ля войни яêа техніêа бóла? Нічоãо не бóло. Косілêó тяãала êорова, на 
êоровах працювали. З êосілêи сêидав яêийсь пацан, а я тринадцятилі-
тня, в’язала снопи отаêі завбільшêи! Таê це я представляю, яê воно бó-
ло і в 17-м році. Воно похоже бóло. Шо тоді, після революції, воно ж 
біднота бóла, шо оце після оцієї войни, Велиêої Отєчествєнной, то во-
но похоже бóло. Таê те, шо дід розповідав, я і сама побачила, на своємó 
опиті, яê óбирався хліб…  

Їжó з собою на степ брали. Шо бóло, те і брали. В основном, не таê 
яê тепер. Раньше ж êабана різали раз ó ãод. Бо бóв піст, він длився 
шість неділь, сороê два дні, – півтора місяця. У піст їли тільêи на пост-
ном маслі óсе, на олії. Кабана різали після постó, там десь під Новий 
ãод, один раз. І оце на веснó те сало держали ó мішêó, чи де. Тоді êóсоê 
хліба, сало, êорова ж бóла, – ó êаждоãо молоêо. От і вся їда. Блини пе-
êли, ãалóшêи варили, тоді простіше все бóло… 

Про ãолод 33-ãо батьêи êой-шо розповідали. Розповідали, шо ви-
трóсювали êомсомольці, де яêа торбиночêа êвасолі бóла там на печі. 
Молоді ж хлопці, ті шо постóпили в цю орãанізацію, собирали. Кóди 
вони там êазали, чи для армії, чи êóда там? Одбирали ó людей хліб. Це 
таê êазали, шо може, де яêа êвасоля, захована… Бо тоді бóли ж і баãаті, 
ховали десь хліба ó êлóнях там. Таê розêопóвали і знаходили там. А 
бабóся розêазóвала, шо трóсили… Іменно в їх, я не знаю, но по людях 
ходили, трóсили. Це після революції бóло. 1918-й, 19-й, 21-й… 

Коли война почалася, це я пам’ятаю добре. Я ж ó селі бóла. Нó шо? 
22-ãо іюня война началася, а 23-ãо мама мені êаже: “Война”. Нó ми ж 
не представляли, шо це таêе. Десь там Київ бомблять. Німці ж бистро 
продвиãались, вони ж до Харêова зразó дійшли. А наше село… Тóт же 
Дніпро, плотіна ж. Не таê просто їм сюда пробратися. По-моємó, в 43-м 
ãодó заходять німці. Яê заходять? Тихо, споêойно, бою не бóло. Бої бó-
ли вище. Розóмовêа, там село єсть, і нижче, там Тарасівêа. Отам, де пе-
реправлялись вони на плотах, чи яê? Не всі встиãли і переправитися. 
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Бо ми пацанами побіãли, це ж мені тринадцять ãод бóло…  “Ой, – êа-
жóть, – там êоло Дніпра наші солдати стоять, і êоні в бричêах запря-
жені”. А плотінó вже зірвано. І вони не вспіли переправитися на тó 
сторонó. І стоять, не знають, шо їм робить. Наші селяни передівали їх в 
ãраждансьêе. І вони, хто не вспів, йшли хто-êóди попало. А по тó сто-
ронó Дніпра óже таêий вал іде: і бочêи, і досêи яêісь пливóть. По тó 
сторонó, де плавні бóли, Дніпро ж бóв вóзьêий, а тепер же Каховсьêа 
ГЕС. Дніпро підняли, плавні ці затопило. А там раньше в плавнях, на-
проті нашоãо села, і люди жили, і посьолêи бóли. Таê дерева бóли вже 
затоплені до половини. Нам же видно. І êричали солдати, яêі на дере-
вах бóли: “Спасайте!” і “Мама!” Нó, вобщем воплі таêі бóли, шо… Оце я 
харашо помню. А тих солдат, їх небаãато осталося тóт проті нашоãо се-
ла. То люди приãлашали, переодівали в ãраждансьêе, хто яê моã. Це ж 
сьоãодні êажóть, шо зірвали плотінó, ми ж побіãли подивиться. А ê вє-
чорó вже мотоциêли заїхали з Мар’євêи (тóт село, сім êілометрів од 
нас). Чóю, ми яêраз ó дворі біãали, чóю нємєцьêа рєчь. Вийшли, а це 
німці. Заїжжяють! Ой, таêі бідові! Яê вспомню, яêий це óжас бóв! І во-
ни страшні, в очêах! Воорóжоні всі, яê звєрі. Налітають. Сначала не 
троãали, а потом стали ходить по дворах: “Кóрêа, яйêа єсть?” Бере, за-
ходе. На мамó êаже: “Кóрêа єсть?” А вона êаже: “Та немає”. Він пішов в 
сарай, баче шо є, бере подóшêó і на неї. Це бóло, примєрно, через неді-
лю, шо вони почали вже шастать.  

А в 43-м ãодó німці начали еваêóіровать наше село. Ходять із но-
ãайêами і виãаняють всіх в етап. Не то шо з ноãайêами, а і з автомата-
ми. “Іди на óлицю!”. І там переводчиê з ними єсть яêий-небóдь і він 
розêазóє шо: “Виходьте всі, бросайте все…” І от тóда, на Мар’євêó. Ми 
запряãли êонячêó, дощ іде, осінь… Посадили двох моїх братів двоюрід-
них (а мені бóло вже, навєрно, ãодів п'ятнадцять). Німці на êонях си-
дять з автоматами і ãонять, а êóда? Хто не схотів, заховався. Я не знаю, 
чи вони шóêали? Но ми боялися. Даже дід з ціпêом, но ми пішли. Діш-
ли сім êілометрів, далі – ніч. Переночóвали на дворі, êанєшно, де по-
пало, сиділи. І охрана – німці стоять з автоматами. А тоді мамі повезло: 
попросилася ó одноãо німця, дала йомó бóтилêó самоãона і він нас ви-
пóстив. І ми пішли в дрóãий двір. Поїхали тихеньêо ноччю. І той етап 
поãнали, а ми осталися. Це бóло в Томаêівці, êілометрів відсіля, ма-
бóть, п'ятнадцять. І ото ми таê вернóлися назад дньом. А той етап поã-
нали. Тоже таê, хто знав, óтіê, а хто не знав… Це осінню. А через півãо-
да, навєрно, це весною óже бóло, опять виãаняють. Опять доãнали нас 
до Новоêиївêи вже. А там óже (це бóло в 44-м ãодó), там óже доãнали 
наші солдати. Я ноччю встаю. Бачó, шо замазані чорні êоні, таêі масів-
ні. Не таêі стройні, яê ó нас. Чóю, – матюêи рóсьêі… Коли – наші! За-
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ходять солдати замóчені, медсестричêа вся в ãрязі, êоротеньêа юпочêа, 
і êаже: “Дайте, пожалóста, десь переãріться, перебóться нам, бо нам да-
льше, і дальше йти…” Нó, ми ж тоже, нас пóстили люди… І ми там – дє-
дóшêа, бабóшêа, пацани, і всі в одній хаті…  

Німці бóли і хароші. Він стоїть, охраняє... Йомó жалêо, но він ви-
полняє свою солдатсьêó роботó. І ночами баãато людей поверталося. І 
ото всі розлізлися, хто êóда. А потом в 44-м ãодó, март місяць, по-
моємó, бóв, зайшли солдати, в [Новоêиївêó], село. І ми в той же день, 
на той же самий возиê, тó же самó êобилицю запряãли і їхали назад. 
Потом вона заболіла дороãою, прийшлось оставить. І тяãнóли той во-
зиê, із дітьми, по ãрязі. Єлі дотяãли до села. Йшли полóãолодні… Ото 
таê. А дома остались ó ямі двоє поросят і одна êóриця на ãорищі. Німці 
не найшли ó ямі. Яê вже зайшли наші, поросят – êобанчиêа і свинêó, 
попросили в êолхоз здать для розводó...  

Бóли партизани ó плавнях. Я не знаю, чим вони займалися, но 
яêась связь тóт бóла цих партизан із нашими, білянсьêими. Бабóшêа 
розêазóвала, шо їх піймали. Хтось їх продав і німці їх половили. Їм там 
відрізали вóха, живлом різали. Жінêа нашоãо предсєдатєля бóла там з 
ним, і все це розêазóвала.  

Бóли ó нас в селі і таêі, шо прєдатєлі! З хлібом-соллю встрічали 
німців. Фамілію я не помню. По-моємó, Чóмаченêо… Йосип... Таêі бó-
ли: “Оце хазяйни прийшли…” А тоді ці хазяйни яê начали давать, таê і 
не радий бóв той дід. Йомó попріêали: “Подивись тепер на своїх хазяї-
нів, іди тепер до них, під дóб, êóди він тебе ãоне…” 

Поліцаї бóли. Бóли таêі мóжиêи, шо і наші, в поліцаї йшли. А по-
том, яê прийшли êрасні, їх сóдили, по десять ãод сиділи вони тóт, ó За-
поріжжі. У нас тóт один, він вмер óже давно. З однієї вóлиці бóли, зна-
ла я йоãо. Він пішов ó поліцаї, і нельзя ж бóло нічоãо… Нó, може прєд-
ложили, а він боявся отêазаться, може з яêоїсь виãоди… Дєло в том, шо 
я вже на заводі робила після війни, і таê знаю, шо дядьêа Грицьêа засó-
дили на десять ãод. І він сидів ó Запорізьêій тюрмі десять ãод, поêи от-
сидів. 

Після войни ó шêолó я ходила, аяêже. Ходила ó Білянсьêó серед-
ню шêолó. Таê вона і січас єсть, на місті старой і стара, і новó шêолó 
построїли. Сім êласів êончила ó 1946-м ãодó. Тоді сім êласів – це бóло 
среднє образованіє. Ви не можете собі представить, в чомó ми ходили ó 
тó шêолó! Стидно розêазóвать. Із резини, із êамер (де це бралося?) 
êлеїлись таêі велиêі êалоші, яê êораблі таêі, заêритоãо тіпа. І валянêи. 
Мама сама шила, та і я в неї наóчилась. Вони на базарі продаються, бó-
рêи тепер називаються. Оце зімою в ті êалоші взóвали ці бóрêи, а літом 
– чóть не босі. 
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Хотіла постóпить в тєхніêóм, таê не набрала балів. Тоді з своєю 
подрóжêою ми рішили на слєдóщій ãод піти на подãотовітєльні. І пос-
тóпила на завод “29” (“Мотор-Січ” тепер) óчениêом тоêаря. Там я поп-
рацювала? Техмінімóм здала харашо і стала на станоê робить. Нó, я 
харашо работала, завоювала авторитет. Потом мене на шліфовêó пере-
вели. Потом я наладчицею стала по шліфóвальномó дєлó, п’ятий роз-
ряд в мене бóв. Зарабатóвала харашо, таê нашо óчиться тоді? Я êажó 
мамі: “Врач полóчає меньше, чим я!” Я полóчала харашо! І таê робила 
на заводі, поêи вийшла заміж, аж ó Крим. І там жили. А потом не схо-
тіла я там. Там êвартири дороãо... Дитина в мене там пішла… А тóт дє-
дóшêа êаже: “Яêшо хочеш, ось ó мене землі п’ятдесят сотоê (півãеêта-
ра). Бери стройся”. І оце ми з моїм чоловіêом приїзжали в отпóсê і 
строїлися. Три ãоди строїлися, а потом переїхали сюда жить. А раньше 
сільсовєт більше п'ятнадцяти сотих не давав, не положено. А тридцять 
п’ять осталися. Таê тóт вже хата десять раз продавалася, і навіть запо-
розьêі êóпляли, з Бородинсьêоãо... 

Після войни тóт ó нас із Рóмóнії баãато переселенців бóло. Це ж до 
війни яêійсь êонфліêт з Рóмóнією бóв. Тóт же історію нада знать! А я 
історію не знаю. Дóже бóло баãато. Там ціла вóлиця бóла в êінці села. 
Вони і січас там живóть… вже пожилі êонєшно. У воєнні, чи повоєнні 
ãоди… Чоãось вони, чи тіêали? Оце êазали, шо наїхали, рóмини… 

 
 

Карманова Ніна Іванівна, 1926 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Зовóт меня Нина Ивановна, а фамилия – Карманова.  
Родителей звали Иван Павлович и Ольãа Ивановна. Бабó, деда не 

помню. Во тóт óже, ê этомó нас не приóчали, мы ниêоãо не знаем. Я 
еще отцовых родителей и то, одноãо деда знаю. А óж по маме по своей 
я ни деда, ни бабó не знаю. Хозяйство ó них до революции было, êоне-
чно, небольшое. Они жили бедно. У боãатоãо работали. Нó а обеспечи-
вал этот дедóшêа. Семья была большая, а дедóшêа обеспечивал всех! А 
êаêое хозяйство? Нó, êорова, овечêи… Я сама с Рязансêой области. 

Я помню ãолод 33-ãо. Это я хорошо помню. Это я óже жила не в 
Рязани, а на Урале, в Челябинсêой области. Но в 29-м ãодó мы выеха-
ли из Челябинсêа. 

С 59-ãо ãода мы в Беленьêом. У меня мóж охотниê-рыбаê. Мы во-
обще-то хотели в Мелитополе остаться. У меня в Мелитополе тетя 

                                                           
1 Опитóвання провели Р.Л.  Молдавсьêий та Ю.Д. Мелещóê (червень 2002 р.). 
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жила и сейчас два двоюродных брата. А в Хортицах ó меня третий 
двоюродный брат. Емó понравилось. И с 59-ãо ãода мы тóт осталися. 

Рóссêих тóт не хотели, вот эти óêраинцы. Мы êаê приехали, мы на 
êвартире жили, и вот эта хозяйêа, она была очень недовольна, что при-
ехали рóссêие сюда. И нас называли, этих рóссêих, “заплава”. Вроде 
нас водой приплыло, водой приãнало сюда [сміється]. 

 
 

Кліпаê Олена Гриãорівна, 1927 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Алена Гриãоровна Клипаê, 27-ãо ãода рождения. Родились в Ме-

литополе, ãород. Это было Днепропетровсêая область, сейчас Запоро-
жсêая. 

В Беленьêое переехали в 63-м. Таê мы пóтешествовали êрóãом, не 
тольêо, шо от сюда переехали. Мы жили, ãде приходилось. Он работал 
в ..., с заêлюченными, переводился. Ездили и там, и там. В Беленьêое 
забрались из-за тоãо, што шêола. Детям ходить нóжно было. Там, ãде 
мы жили, шêол не было. 

Каê относилось местное население? Люди разные, по-разномó от-
носились. Коãда бóдешь хорошо с людями относиться, и с тобой бóдóт 
относиться хорошо. Нó вообще, про белян ãоворят, что они нехорошие, 
я их всех не перепробовала.  

Мы, êаê запряãлись здесь работать на от этой земле, и света белоãо 
не видели. И робыли, робыли, и от êопейêó заробыли, на ãороде тяже-
лым трóдом. Положила на êнижêó и все пропало! Ото таêа жизнь была! 

Дочь: Дом здесь êóпили. Папêа тóт был в êомандировêе и óслы-
шал, что дом продают, и емó понравилось. 

Елена Гриãорьевна: Я ãлóхая, работать не моãла на леãêой работе. 
И тóт ãреблась и оãреблась. На черный день хотела êопеечêó собрать, а 
она пропала. Писали: “Ложите на êнижêó! Выãодно, óдобно, надежно.” 
И все… Ото таêая надежность! Остались на бобах… 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Опитóвання провели Р.Л.  Молдавсьêий та Ю.Д. Мелещóê (червень 2002 р.). 
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Книш Миêола Гриãорович, 1928 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Я – Ніêолай Гриãорович Книш, 28-ãо ãода рождєнія.  
Родітєлєй своїх помню, êонєшно! Батьêа бóло звать Гриãорій Фі-

лімонович Книш, а мати – Оêсана Порфіровна. Маміна дєвіччя фамі-
лія бóла Бєсєда. Одноãо дєдóшêó я дóже добре помню, потомó шо мій 
батьêо в сім’ї бóв самий менший, а всьоãо їх бóло шестеро. [Звертаєть-
ся до інтерв’юєра]: Я бóдó по-óêраїнсьêі розмовляти. Значить, Хведір, 
Антоніна, Іван, Миêола, Варьêа і батьêо. Оце в їх шесть бóло дітей. 
Жили вони в цьомó селі. Ми мєсні, не приєзжі, і батьêи мої. Де батьêи 
жили, хата і щас ця єсть, залишилася на сóсідній вóлиці. Батьêи неба-
ãаті бóли. 

Моя бабóшêа, маміна мама (то довãа історія!), жила êоли-то давно 
в Києві. Мама заміж вийшла ó 27-м, навєрно, ãодó. Це їй бóло вже во-
сімнадцять ãод. Мати моя родилася ó Бєлєньêій, тóт. А полóчілось во-
но таê. Може я не по порядêó розêазóю, êонєшно? Її батьêи жили в 
Києві і бóла в них фабриêа обóвна, обóв шили вони. І до їх прийшов 
наніматься на роботó молодий сапожниê. І полюбив мою бабóшêó. Во-
ни бóли, яê би сêазать, зажиточні, фабриêа в їх бóла. А цей сапожниê 
прийшов, – êозаê. В ньоãо одні вóса бóли [сміється]. І вони за йоãо не 
отдавали мою бабóшêó, бо він дóже бідний бóв і в ньоãо дома не бóло 
нічоãо. А спеціаліст він бóв хороший! Вони ото там пожили, заміж не 
віддають бабóшêó за ньоãо… І вони рішили вдрать оттóда. Бросили цю 
фабриêó, і все чисто, взяли і поселились тóт в Бєлєньêій. І тóт в Бєлє-
ньêій нажили дітей. Тоже в їх сім’я здорова бóла, семеро дітей: Анюта, 
Пашêа, Марія, Іван, Явмен, Наташêа і Саньêа.  

До революції материні батьêи, дєд (оцей óсатий êозаê), – він бóв 
спеціаліст. Він сапожнічав дома, в ньоãо вдома бóла мастєрсьêа. А ба-
тьêів батьêо, Філімон Карпович, ó йоãо бóла мельніця. Тоді бóв вітряê, 
може Ви знаєте? За селом бóла таêа мельниця. Це в їх баãатства таêоãо 
і не бóло. 

Шо бóло до революції, не пам’ятаю, я ж ó 28-м ãодó родився. А бóв 
ó нас пан, звали Маêлошевсьêий. Мені мати розêазóвала, що її сестра 
Анюта (вона живе в Запорожьє, сêіêи я знаю, це і до войни ще) до ре-
волюції слóжила ó цьоãо пана, óхажóвала за цвєточêами. Поливала 
цвіти, полола. Там ó пана êóльтóрно бóло, сад, êлóмби там бóли. Не 
сад, а парê можна сêазать бóв. Вже там нема нічоãо. Там нєêоторі дере-
ва старі остались. А після революції пана не стало, пан де-то втіê. І со-
вєтсьêа власть там здєлала парê отдиха. Лєтній êінотеатр построїли. 
                                                           
1 Опитóвання провели Р.Л.  Молдавсьêий та Ю.Д. Мелещóê (червень 2002 р.). 
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Оце шо за пана мені мати розêазóвала. У мене мати і батьêо самі мла-
дші бóли в сім’ях. А Анюта і Пашêа самі старші. І ото Анюта слóжила ó 
пана, а мені мати розêазóвала. 

Ще мати мені розêазóвала, що бóло дóже баãато банд. У Бєлєньêій 
бóло - оце сьоãодні Махно заїде, післязавтра Махно виїхав – а за ним 
заїзжа Марóся (бóла таêа банда). Заїзжають на тачанêах, êоні добрі! 
Через нєêотороє врем’я опять дрóãа яêась банда, поêа Красна Армія 
остаточно не вибила, не óнічтожила ці банди. Потом óже óстановилась 
совєтсьêа власть. А то ãод чи два власті тóт ніяêої і не бóло. Банди êа-
ждий ãод, місяць чи два: одна банда виїзжає, дрóãа – приїзжає. Оце ме-
ні мати таê розêазóвала.  

А після революції, êолхози яê начиналися, дід пішов ó êолхоз. Нó а 
яê? Хочеш не хочеш, а треба. Тоді ж совєтсьêа власть, тоді ж собствєн-
ності не бóло. Тоді ж êоні, êорови, яêі бóли, все пішло в ãосóдарство. 
Коровó, свиней тоді міã тримать любий хазяїн. А êоней всіх здавали ó 
êолхоз. Нó, це ж êолеêтівізація бóла – 29-й, 30-й ãод.  

Розêазóвали мені батьêи, що яê тіêи орãанізóвався êолхоз ó Бєлє-
ньêій, то тóт їх бóло одинадцять малєньêих êолхозів. А вже перед вой-
ною, яê я помню, ó нас бóло тóт два êолхози – один “Кірова”, один “Іл-
ліча”. І ще тóт за восім êілометрів є село нашоãо сільсовєта Червонод-
ніпровêа. Там тоже бóв êолхоз – “Кóйбишева”. Прєдсєдатєлєм êолхоза 
до войни ó нас бóв, ó “Кірово”, Корній Овсійович Хижняê. А в “Ілліча” 
даже не хочó Вам неправдó сêазать, не знаю. 

До войни в нас бóла таêа церêва! Ви в Мар’євêє не бóли? Там же 
сохранилась церêва. Но ó нас бóла до чоãо êрасіва церêва! І бóла вона 
оце тóт, де остановêа, в самом центрі села. Її, по-моємó, в 36-м ãодó по-
сêидали дзвони. Вобщем, здєлали зєрнохраніліще. А потом совсєм ро-
зібрали. При німцях обратно бóла, і після них теж бóла, і сьоãодні є. 
Нó, таêої, êонєшно, яê бóла зроблена наподобіє êремля, з таêими êó-
полами ãострими, січас нема. Січас обнаêовенна, зданіє êірпічне, одно-
етажне. Кóполов бóло, по-моємó, яê не три. Один бóв висоêий, а два – 
нижчі. У нас церêва êрасіва бóла. Оãорожа êам’яна бóла в церêві. Все 
розламали… 

Я дóже добре помню 41-й ãод, êоли война почалась, мені ж бóло 
тринадцять ãод. Тоді я êончив яêраз п’ятий êлас і тóт война почалась. 
Це я добре помню. Тоді шêол баãато в нас бóло. Щас ó нас одна здоро-
ва, трьохетажна шêола. А раньше бóло ó Бєлєньêій шêол баãато, село ж 
здорове. Но центральна бóла там, де січас построїли шêолó. Там і січас 
двохетажний дом стоїть, де пан жив. Та шêола називалась “стара”. І ото 
в тій шêолі, центральній, бóли старші êласи от п’яти і до десяти (в нас 
десятілєтêа бóла). А всі младші êласи – от первоãо до п’ятоãо – тóт бó-
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ли. І тóт бóло три шêоли, яêі підряд стояли: біла, êрасна і розова. Таê 
називались шêоли.  

Оêóпацію я добре помню. В 41-м ãодó це бóло, яê я не ошибаюсь, 
22-ãо іюня, по-моємó, восêрєсеньє. Утро. Сообщєнія ніяêоãо по радіо 
óтром ми не знали. Яê êажóть: “Київ бомбили в чотири часа óтра”. У 
нас тóт про це не знав ніхто, шо началась война. Пішли ми з хлопцями 
ãóлять до Дніпра, êоли чóємо, шо-то мóзиêа. А ó нас тóт, де остановêа, 
бóла площадь (тепер тóт здєлали базарь), а тоді бóла площа, і бóла там 
трибóна, óсяêі торжества на Перве Мая, на Оêтябрьсьêó собирали… 
Нó, люди всі з села сходились, дóховий орêестр, прєдсєдатєль сєльсо-
вєта – рєчь, прєдсєдатєль êолхоза, парторãи поздравляли людей з Пер-
вим Мая, з Дньом солідарності і таê далі… А то чóєм, – ãрає мóзиêа. 
Ми ж яê діти, мóзиêó почóли, біãом прибіãли. Тóт сходяться люди. А 
бóло це в одинадцять óтра. Радіо, трансляція тоді мало в êоãо бóла. А 
начальство знало, в їх прийомніêи бóли, їм сообщали звише. Вони вже 
знали, шо в чотири часа óтра началась война, і вони ото об’явили. Оце 
таê, первий день войни… Помню, батьêа брали на фронт. Це бóло 11-ãо 
іюля, через місяць. Всьоãо двадцять днів пройшло і йоãо забрали на 
войнó.  

А потом 19-ãо авãóста єсть таêий празниê рєліãіозний, може Ви 
чóли, Спас ? На Спаса до нас зайшли німці. Оце пройшло от 22-ãо ію-
ня до 19-ãо авãóста. За це врем’я нємці прийшли в Бєлєньêó. А до цьо-
ãо, ще нємці не прийшли, де-то за неділю в нас Бєлєньêа бóла повна 
війсьêа. Отстóпали наші і сюди прийшли, а тóт Дніпро. Переправи ні-
яêої немає. І повна Бєлєньêа солдатів! Солдати… Тєхніêи тоді основної 
таêої в Бєлєньêій не бóло, а бóли на лошадях повозêи поприїзжали на 
побережжя. А я жив недалеêо од Дніпра, хата там наша бóла. Солдатів 
повно, отстóпать їм нема êóда. А тóт ще в Запорожьє зірвали плотінó 
“Дніпроãес” і вся вода пішла сюди, затопила даже отам перві óлиці, яêі 
от Дніпра бóли. А ці солдати, є ж таêі люди, шо жили в степах, вони ж і 
не бачили води. Яêі жили возлє Дніпра, яê і я, і мій батьêо, і, хто живе 
в Бєлєньêій, і êóпались і плавать моãли. А є ж таêі в степах, шо може 
не бачили і річêи велиêої. В їх яêе може маленьêе озеро й бóло, но пла-
вать не вміють. А там ó нас біля Дніпра бóло ãосóдарственне “Заãотзе-
рно”. Оці солдати начали знімать на вімбарях двері (а ворота здорові 
бóли) і ото два-три чоловіêа на водó êидали двері, ляãали і тіêали. Ні-
мці óже ось-ось-ось. Хто находив êолодó таêó – бревно, і на бревно ля-
ãали, ото тіêали тóди. Но потіêало не дóже баãато солдатів, а основних 
німці захватили тóт ó нас, ó Бєлєньêій.  

Німці 19-ãо авãóста де-то після обідó прийшли. Вистрела, значить, 
ні одноãо не бóло. Солдати тóт яêі бóли і не сопротівлялись, бо ó них і 
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орóжия ніяêоãо не бóло. Німці заїхали на мотоциêлах. Це в їх механі-
зірована піхота – вся на мотоциêлах, а нє – таê машинами везли. Заї-
хали вони і по вóлицях начали ãасать мотоциêлами. По три чоловіêа в 
êасêах, на êаждій êалясêє – рóчний пóлємьот. І по вóлицях начали… А 
там по оêраїнах села солдатів не бóло, солдати всі бóли на побережжі. 
Вони всі сюди приїхали і солдат в плєн позабирали. І це я лічно бачив 
на нашій вóлиці, а вона широêа таêа бóла… І ото там в парêó, êоло 
Дніпра… лісоê бóв, там тоже війсьêа баãато бóло наших. І ото всіх вони 
забрали в плєн. Привели на нашó вóлицю, а вона êоло Дніпра й бóла, і 
їх тóт вистроїли ó дві шеренãи, оцих плєнних... А німці ж óже пройшли 
од ãраниці баãато, їх же ãнали. Єслі ó нас бóв в армії рядовий состав – 
весь отаê пострижений [êоротêо], яê оце я. А êомандірсьêі состави но-
сили на два пальці чóб. Аãа, ходять, дивляться. Значить, із чóбом сто-
їть: “Ком”. Виходе. “Ком”. Виходе. Всіх, хто з чóбом, визвали, із строю 
забрали. Ходять дивляться, ó êоãо чóб поêрóчений і чорний волос: 
“Юда” – євреї. І ото євреїв може три-чотири і êомандірсьêий состав 
десятêа два одібрали і повели. Кажóть, шо їх всіх постріляли. Я лічно 
цьоãо не бачив, я бачив яê вибирали із строя. А тих остальних плєнних, 
тих вони забрали в плєн, де-то лаãєря бóли. У Бєлєньêомó лаãєря плє-
них не бóло. Кóда-то одправили. А це, шо одбирали, я бачив. 

А потом далі шо? Далі пішло життя. Німці почали хазяйнóвать. 
Колхози ж бóли. У êолхозах бóли êоні. Вони начали людям, ó êоãо бóв 
мóщина дома, значить, давали старó êоняêó. У нас лічно мати бóла і я 
старший (мені бóло тринадцять ãод), і два брати бóли ще менші. Мó-
жиêа не бóло в нас, хазяїна, – нам дали молоде лоша. А в êоãо бóв мó-
щина, томó старó êоняêó давали. Поділили на десятêи – десятихатêи 
називали. Десять дворів, оце хазяйнóйте. У вас на десять дворів там 
три-чотири êоняêи є. Дали бричêó чи дві, дали “полінêó”(яê тепер êó-
льтиватори називають, траêтор тяãає по полю êóêóрóдзó, подсолнóх, а 
тоді êонями, êоняêó запряãають, з двома рóчêами таêа). Ото дали ін-
вентар там яêий. І люди хазяйнóвали. Дали землю êаждомó. Начали 
люди сіять ó степó. Я вже не помню, по сêіêи дали землі. Каждий сіяв, 
шо хотів. Хто бахчові êóльтóри сіяв, хто ячмінь, хто êóêóрóдзó. 

Ще шо я добре запомнив, тóт ó нас при німцях збили самольот 
êрасний. Це бóло в 43-м ãодó. Піднялась стрілянина, з пóлємьотів 
стріляють, з вінтовоê, по Дніпрó рьов сóмашедший. Тоді бóли істрєбі-
тєлі ó нас із фанери сдєлані, вони маньоврені бóли. У німців бóли бро-
нірóвані самольоти, а ó нас бóли з фанери. І він прилетів на розвєдêó. 
Він тіêи по Дніпрó літав, бо понад селом полетить, йоãо ж зіб’ють зра-
зó. І він пролетів, і відтіля, тóда пролетів. Таê êажóть, шо він фотоãра-
фірóвав. Там єсть ó нас Лиса Гора, не доїзжая шість êілометрів до Бє-
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лєньêої, долетів тóди, оп’ять третій раз розвернóвся. А по йомó з пóле-
мьотів, з автоматів. Хто з чоãо може, стріляли, зенітоê не бóло ó нас 
тоді. І в ньоãо попали. А óпав самольот недалеêо од нас. І раз, – тихо... І 
люди біжать, біжать, біжать… Нó і ми ж, хлопці. Упав самольот ó садо-
чоê і метра три біля самольотó лежав льотчиê. Він бóв одітий ó сірий 
світер, ó тьомно-синє ãаліфе, одна ноãа бóла в сапоãó, одна ноãа боса. 
Рóсий парінь. Йомó пóля пішла в підбородоê, а в лоб вийшла, і то він 
лежав вже мертвий. Люди ж пообстóпали, а потім прибіãли німці. Не 
проãаняли німці людей! Люди стояли. А потом поліція прибіãла (наші 
мєсниє бóли мóжиêи в поліції), і поліція зразó людей розіãнала. А фа-
мілія льотчиêа ãоворили, ілі Соловйов, ілі Солонцов. Оце шо я бачив.  

У плавнях бóли і воєнопленні, і яêі тіêали жили. Там зарослі таêі 
бóли, шо німці тóди боялись і заходить. Одін слóчай таêий бóв. Там 
озьора бóли, влажні міста, і êолхози одправляли тóди сêот. І біля сêота 
бóв Пастернаê. І яêось до йоãо там обратілись партизани, по яêомóсь 
вопросó. Він пообіщав виполніть яêóсь їх просьбó. Пішов до німців і 
навів німців на цих партизан. І йомó наãрадó німці дали за це – два ãе-
êтара пшениці і шось із сêотини. А більше не знаю. Сюди, на Бєлєньêе, 
нальоти партизани не дєлали. 

У нас в літнє время німці по хатах не жили. Вони ставили палатêи 
і в палатêах жили. А зімою, êонєшно, по хатах жили. Яê фронт далеêо 
бóв од нас, де-то в Сталінãраді, то в нас тóт німців не бóло ніяêих. 
Фронт став, яê їх начали ãнать. Німці під’їжджали до нас, стояли. У 
нас на êватирі лічно стояли два êалмиêи (єсть таêа нація – êалмиêи). 
Вся êалмицьêа армія ó то врем’я перейшла добровольно до німців і во-
ни слóжили в німців. І ó нас два парня стояло на êватирі. А німців ліч-
но в нас на êвартирі не бóло.  

Бóли поліцаї, наші мєсні мóжиêи. В нас два сосєда бóли в поліції і 
обидва вони живі. Одноãо зóстріли на дорозі, перехватили, одправили 
чи в штрафний… І він потом, ще йшла война, а він вернóвся хромий. А 
дрóãий, нó яê? Ми в дєтстві росли разом, одних ãодів, а йоãо батьêо бóв 
ó поліції. І він, не знаю, де йоãо піймали наші, йоãо сóдили і дали чи 
двадцять ãод, чи шось таêе. Не знаю я отсидів він чи ні, но він живий 
довãо бóв. Він поїхав ó Пєнзєнсьêó область, ó Росію. А йоãо син (мій 
дрóã) попав ó тюрмó і яêось звідси з ним списався. Після тоãо, яê осво-
бодився, то поїхав до батьêа. А во время войни староста бóв ó селі, êо-
нєшно. Староста німець бóв, хромий на однó ноãó. Знаю, шо йоãо Йо-
сьêа бóло звать, Іосіф, а фамілію йоãо я, êонєшно, не знаю. Я йоãо ха-
рашо знаю чим? Він же молодий бóв і женився на дєвочêє, що жила на 
моїй вóлиці. А тоді, яê отстóпали німці, то, навєрно, ж з ними і отстó-
пив.  
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Молодьож ó Германію брали не тоді, яê німці одстóпали, а раньше. 
Тоді бóла óправа, і в óправі бóли всі списêи насєлєнія і ãода рождєнія. 
Хлопці, в основномó, в таêих ãодах бóли всі забрані на фронт. А осо-
бєнно дівчата ж, бóли всі дома. От їм присилали повєстêó і, пожалóста, 
– в Германію. Тоді самі молодші – 27-й – мало бóли, а – 26-й, 25-й, 24-
й – оце самі таêі ãода, яêі забирали в Германію. 27-й ãод мало, êоãо за-
бирали. А вже яê німці отстóпали, таê вони тоді тоже ãнали. Но тоді 
ãнали, це називалось в етап. Етапом ãнали – забирали всю молодьож, в 
основномó, мóжчин. Яê я вже розêазóвав, нас, яê виãнали за цю запрє-
тнó зонó, таê ми жили там ó знаêомих. А мені вже бóло чотирнадцять 
ãод ó 42-м. Яê німці йдóть, то я одіваю материне пальто, платоê, і сидю, 
чистю êартошêó. Німці прийдóть подивляться… А вони брали рослих, 
таêих – чотирнадцять-шіснадцять ãод. Рослих молодих забирали і ãна-
ли в Германію. 

Потом óже, яê німці начали одстóпать. Це бóло в 43-м на 44-й. Нас 
відтіля, од Дніпра, виселили. Оце від Дніпра і по цю дороãó, людей ви-
ãнали тóда, ó село. Тóт здєлали запрєтнó зонó біля Дніпра, потомó шо ó 
нас там, за Дніпром, бóла плавня – ліс. Там бóли партизани. І німці, 
шоб не бóло связі із мєсним насєлєнієм, людей виãнали всіх ó село. 
Хто до родичів, ó êоãо родичів не бóло, ті до знаêомих поїхали. А тóт 
насєлєнія ніêоãо не бóло. Ми виїхали на дрóãó вóлицю. У тих людей 
ми пожили до зіми. І зімою сніã випав, а зіма бóла сóрова-сóрова в êін-
ці 43-ãо ãода. І ми нєсêольêо сімей рішили тіêать з Бєлєньêої. І отож я 
êазав, шо ó нас бóла молода êоняêа, вона ще возиê не тяãала, а êорова ó 
нас бóла. Тоді êоровами вобще і пахали, і дєлали тачêó, і возили êорм 
із степó, êоровою. Здєлали êорові ярмо. Знаєте, шо таêе ярмо? От мо-
же бачили в êіно, з дерева таêі волам надівали? А на êоровó одинарне 
таêе дєлали. І ото ми êоровó запряãли. Повозêа ó нас таêа бóла. І зі-
мою, не по дороãі, бо по дороãі німці їздили, а по степó. Мóжиêа не бó-
ло ні одноãо, а діти і жінêи бóли, і нас, по-моємó, повозоê шість бóло, і 
мєждó нами бóв один дід, старий мóжиê. Він дóже добре знав дороãó. І 
ото навпростець ми виїхали дванадцять êілометрів, там єсть таêа Но-
вопавловêа. І ми ноччю, вже перед óтром, приїхали тóди, в Новопавло-
вêó. Той дядьêо знав, де там бóла ó них база. База – це, êороче ãоворя, 
бриãада, там êоні стояли при êолхозі. А там повно німців. Нó таêі – ти-
ловиêи, пожилі мóжиêи. А мороз на дворі страшений. А там бóла на 
дрóãó половинó зданія солома наслана, і там óже бóли люди. І німці нас 
пóстили на соломó, ó цю хатó. Воно не топлено, нó, все ж таêи затишоê, 
не те шо на вóлиці. І серед нас бóли ж малі діти. Моємó братó меншомó 
бóло тіêи півтора ãода і ще таêі бóли малі діти. І німці, ці пожилі мóжи-
êи, приносили ãарячоãо êофе чорноãо, вãощали дітей: “Кіндер, êранê 
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êляйн”. На Новий ãод (на 44-й ãод) сюди в Бєлєньêó зайшли óже наші 
війсьêа. 

Форсірованія тóт ніяêоãо не бóло. У нас форсірóвали в Розóмовêє. 
Причом совєтсьêі войсьêа сюда зімою прийшли, таê шо Дніпро бóло 
замерзло.  

А послє войни, я расêазóвав, бóли ми на посьолêó тóда, êілометрів 
за двадцять. Ми прийшли в Новопавловêó, де німці стояли, а потом 
поїхали до материної сестри. І жили ó них зімó і до марта місяця. А ó 
Бєлєньêó на Новий ãод зайшли наші, совєтсьêі війсьêа. От Бєлєньêої 
одійшли êілометрів чотири-п’ять і далі не пішли, оêопалися і ото дер-
жали там лінію фронта до начала весни. А в мартó місяці потом оп’ять 
поãнали німців, зібрались з силою, навєрно, і оп’ять поãнали німців. І 
нас, êоли освободили на посьолêó, ми йшли обратно, êоровою їхали. 
По степó лежали і німці побиті, а озимêа бóла… Їдем по дорозі, а воно 
вже тепло – солдати вже порозпóхали, лежать… І наші лежали, і німці 
лежали. І от ми прийшли в Бєлєньêó. Додомó не дойшли, на дороãі ó 
нас зразó забрали êоняêó, бо óже три чи чотири місяці, яê село освобо-
дили і орãанізовóвався êолхоз. Після войни предсєдатєлєм êолхозó бóв 
Філоненêо Іван Платонович, а послє Платоновича (це ж восім ãод я не 
бóв дома), і при мені вже бóв – Бєлий. 

У 45-м ãодó мені бóло сімнадцять ãод. Яêби ó 45-м ãодó война не 
êончілась, то вже ó 46-м, ó слєдóющем році, я б пішов на фронт. А таê 
война êончилась, на фронт я не пішов і мене через воєнêомат направи-
ли ó шêолó ФЗО – фабрічно-заводсêоє обóченіє. Це таêі óсêорені 
шêоли спеціалістів, тепер ПТУ називаються. А тоді óсêорено… Все ж 
бóло розбито: і плотіна, і “Запоріжсталь”. Спеціалісти ж нóжні бóли і 
ото êóрси. Шість місяців я провчився і тоді робив п’ять ãод на заводі, 
од 45-ãо до 50-ãо. Спеціальность слюсаря-ремонтниêа, а потім чотири 
ãоди – тоêар-нарєзчіê. Три ãоди з лишнім я бóв в армії. Оце восім ãод я 
не бóв в Бєлєньêомó. А після прийшов в Бєлєньêе і свадьбó тóт зіãрав.  

Одрóжився ó 54-м. Свадьбó ó батьêів ãóляли. Ми тоді ãóляли сва-
дьби сêромно, бо тоді люди жили бідно. Сватання бóло, но нарядів не 
бóло. Гóляли таê: ó їх дома – її сосєді та родичі, а ó нас – мої родичі, 
сосєді. Баян бóв, ãрали. Я і сам на баяні ãраю. При чом іще однó моãó 
штóêó розêазать. Батьêо мій бóв баяніст і мене вивчив. Батьêа забрали 
на фронт, я тоді не ãрав. А êоли німці начали отстóпать, начали нас ви-
ãанять. Ми в хаті, ó сараї, вирили ямó. А раньше бóли, називались сóн-
дóêи. Сєйчас шифанєри, а тоді сêрині, сóндóêи, розêрашені… Тóда по-
ставили посóдó, баян тóди положили, заêрили êришêой, ó ямó поста-
вили. Зверхó наêидали одіяла (ми виїжжали, всьоãо ж не моãли забра-
ти, а брали шо нєобходіме там), і переêрили досêами, зверхó земльой 
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заãорнóли, затоптали там. А ó дрóãó ямó заêопали зерно. Коли вернó-
лись додомó: дверей ó хаті нема, а сидить поліцейсьêий і вчиться ãрати 
на баяні. Но йоãо не сóдили. Він бóв зв’язаний з партизанами. А потім 
женився і все время жив десь тóт недалеêо, може в Канêриновêє… 

Потом ми начали строїть дом ãлинобитний, з вальêів. А для тоãо 
робили êрóã із землі, поливали водою, лошадями місили. Лошаді хо-
дили, соломó трóсили. А потом обратно з соломою êатали таêі вальêи. 
І ото з вальоê êлали стіни. 

Я з армії прийшов, батьêо мій работав ó мельниці, і я з ним на парó 
работав. Потом недовãо на фермі – фóражиром – зерно перерабатóва-
ли на фóраж. А потом теж небаãато, з 56-ãо до 58-ãо, – їздовим, на ло-
шадях. Потом пішов ó êóзню. Работав чотири ãода ó êóзні. А потом, ó 
58-м, óêрóпнєніє êолхоза відбóлося (ó нас три бóло êолхози, яê я êазав 
– один ще на посьолêó) і оце сдєлали один êолхоз. Бóло – “Кóйбише-
ва”, “Кірова” і “Ілліча”. А сдєлали один – “Ілліча”. І êóзню сдєлали од-
нó, і перевели її в “Ілліча”. Там поробив трохи, місяця два, а потом пі-
шов знов ó бриãадó їздовим. Соломи привезти – нада лошаді, землі на-
везти – нада лошаді, води привезти з Дніпра – бочêи (барило назива-
лось) бóли дерев’яні, тоже нада лошаді. І я работав їздовим з 59-ãо по 
72-й ãод. А тоді яê пішов обратно в êóзню, і робив аж до пенсії. Усьоãо 
двадцять ãод я робив ó êóзні. Сначала молотобойцем, а потом êóзнє-
цом до самої пенсії. В êолхозі нормально платили. Особєнно, в послє-
днє время, êоли я вже робив в êóзні, в послєдні ãода (це при Брежнє-
ві). За часів Хрóщова, Брежнєва хто робив, зарабатóвав, той і жив отаê! 
А хто не робив, то таê… Ми обоє робили, і в нас таêої сильної ніщети не 
бóло. Та й після Брежнєва давали непоãано. Таê ще й дома садили ба-
ãато чоãо (під пльонêó). 

 
 

Коваль Іван Онóфрійович, 1925 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Мене називали Іван, Ваньêо, Іван Онóфрієвич. Прізвище – Ко-

валь. Фаêтічесêі я 25-ãо ãода, а надо бóло робить 27-ãо. Чоãо? Шоб ó 
Германію не брали, щоб в армію не попасти. А батьêів моїх звали Онó-
фрій Ємільянович і Маріна Лаврьоновна. 

Діда і бабó батьêівсьêих пам’ятаю, аяêже. Бабó звали – Оришêа, 
діда – Омельêо. А яêоãо вони бóли роêó народження, цьоãо вже я не 
сêажó. За батьêів, то я знаю: один – [1]892-ий, і дрóãий – [1]891-ãо. До 
революції батьêи в Біленьêомó жили. В основном, заняття їхнє бóло – 
                                                           
1 Опитóвання провели Р.Л.  Молдавсьêий та Ю.Д. Мелещóê (червень 2002 р.). 
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степ. Нó, хазяйство ó них бóло невелиêе. Нó яê? У дєда бóла одна êо-
нячêа. А в батьêа й тієї не бóло. А в сім’ї – одинадцять чоловіê. Хата 
тóт стояла раніше. Ото ззадó – стара хата. 

Батьêи розповідали, шо до революції ó нас в селі бóли пани – Ма-
зараêа і Маêлашевсьêий. 

У 30-ті роêи я не моãó сêазать, що це воно – репресія чи не репре-
сія, но арестовóвали. Та от бóло таêе, що тóт їдóть тачанêою, тяãнóть 
êоровêó, а ззаді біжать одинадцять-дванадцять дітоê та плачóть… Ото 
вже репресії. 

За ãолод 33-ãо то я не дóже помню, а вже після 33-ãо баãато бóло 
приєзжих, з Білорóсії… 

Із шêоли мене виãнали [сміється]. Трошêи провинився… Виêолов 
ãлаза Гітлерові на портреті (це яê німці прийшли). І за це виãнали. 
Трошêи спасіба, блаãодаря, шо знаêомий бóв батьêовий диреêтор 
шêоли, і таê ото… Це мені бóло шістнадцять ãод.  

Бóли раньше плавні, бóли. Бóло діло, і ми тóди ходили. Рибалили 
волошней… Вирвеш ó êоня три-чотири волосини із хвоста, сплетеш, і 
óдочêа. Ще ятєря бóли. Це вроді лопóшêи: отсюда вона заходить, а від-
тіля не вийде. Нó тоже плели з нитоê. Капронових нитоê не бóло, но з 
êрєпêих нитоê таêих. Старші товариші снасті робили, приміняли. Нє-
води большиє, метрів по п’ятдесят. Невід називали, йоãо затяãóвали. З 
лодêи заêинóть, переêинóть, а потім давай – врóчнó витяãóють. В пла-
внях ще займались охотою. На діч, на êачêи охотились. Люди заніма-
лись. В êоãо і самопали бóли та різні причандали. 

Це вже опосля, таê дійшло до мене, що ó плавнях бóли партизани. І 
ó них бóв таêий ó нас дядьêо – він бóв предсєдатєль êолхозó. Звали – 
Корній Євсєйович Моісєєнêо. Той занімався. Та піймали йоãо. Таêі 
варвари бóли, продали німцям. Він поãиб. 

Яê німці заходили чо ж не пам’ятаю? Пам’ятаю. День бóв хароший. 
Но не для нас... Нó, ми все позабóвали… 

У Германію забірали почті оптом. Год таêий підійшов і забирали. 
Бачив, яê забирали, і сам проводжав…  

Жили німці по хатах. В основном ó нас бóли таêі помєщенія: шêо-
ла хароша бóла, в шêолі, в сєльсьêом совєтє…  

Мєждó прочім, ó нас не бóло дóже таêоãо нахальства ілі óбійства со 
сторони німців. Нó ми то при селі, нам робить нада бóло в êолхозі. За-
ставляють та і робим. Я êоня в “полінêі” водив… А тоді виãнали все се-
ло. Мóжчин забрали, поãнали етапами. А жіноê – то на ãарби, то на то-
êи… І потіêали по посьолêах тóт по ближніх. 

Я пішов не в армію зразó, а мене забрали німці на Ніêополь, або – в 
Томаêівêó (до Ніêополя не доãнали). У Томаêівêі лаãєрь зробили та-
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êий, там держали сóтоê троє. А потом прийшли ваãони і везóть. А êóда 
везóть? Отправляють в Германію… А зі мною бóв старший дядьêо. Таê 
ми стрибнóли ó віêно з ваãона і втеêли… 

Коваль Іван Трохимович, 1924 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Зовóть мене Іван Трохимович Коваль. Я народився 25-ãо êвітня 

1924-ãо роêó. Батьêів звали – Коваль Трохим Лаврович, мама бóла 
Коваль Дар’я Петрівна. Єслі, шоб не збрехать, мати – [18]94-ãо роêó, а 
батьêо – ілі [18]86-ãо, ілі [18]76-ãо роêó народження, я не помню точ-
но. Діда я не помню, а маминó (Євдоêія звать бóло) бабóшêó, маминó 
мамó, помню. Дóньêа по-нашомó. Яêоãо роêó вона – оце я Вам не сêа-
жó, бо стареньêа бóла. Яê мені бóло ãодів шість-сім, то вона стареньêа 
вже бóла. 

Батьêо мій мєсний, а мама – ні, з Дніпропетровсьêої області, Пе-
рещепинсьêий район, село Ульяновêа. Відтіля. Батьêо бóв солдатом і 
там познаêомився, привіз сюди і жили тóт в землянêє. Бóло ділов ба-
ãато! Жили тóта, на цій óсадьбі. Усадьбó полóчили вони. Це ж бóла ре-
волюція. Полóчили, нó поêа в землянці жили, а потом хатêó там… Он 
то хатêа – моя. Маненьêа хатêа. Вистроїли тó хатêó і жили там. А це 
вже я сам бóдóвав, робив.  

До революції батьêо призивався на дєйствітєльнó слóжбó. А тоді 
пішла война. І вони воювали там десь. Він бóв єфрейтором, це видно 
на êарточêє. Нó це все в німецьêó войнó, в 14-м ãоді, яê тоді з німцями 
воювали. Він бóв тоді солдатом, а на яêомó фронті я не знаю. Він óмер 
молодим, п’ятдесят ãод йомó бóло. 

Мама розêазóвала, яê австрійці приходили в Біленьêó, займали 
Біленьêó. Я точно не помню, êазала, забирали там яêихось виновних. 
Нó це бóло чи в 14-мó, чи в 15-мó ãоді. 

Про пана не знаю, но я помню еêономія бóла тóт. Тóт два пани бó-
ло. Я помню яê êонюшні бóли, помню забора бóла êрасива, оце де 
шêола построєна. Оце ж дом êрасний, там бóла алєя здорова таêа, мет-
рів триста алєя, ворота бóли. Біля воріт бóли тóмбочêи, ото яê пасêа, 
êрóãлі таêі. І рози обсіяно таê, рози. Басейн бóв, сад бóв хороший, êра-
сивий, я помню. Грóші бóли, виноãрад бóв, вобще парê бóв біля хати. 
Оце я помню. Пана одноãо, вродє я чóв, Мазараêа, хвамілія бóла, а дрó-
ãий – Маêлашевсьêий, вроді. Нó не знаю, точно.  

                                                           
1 Опитóвання провели Р.Л.  Молдавсьêий та Ю.Д. Мелещóê (20 червня 
2002 р.). 
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У шêолó я на восьмий ãод пішов. Ось двадцять чотири і восім. 
Десь, навєрно, ó 32-м, ó ті ãода. Я занімавсь первий êлас ó шêолі, де 
щас ó нас церêва. Це бóла земсьêа шêола. 

Колхоз бóв, по-моємó, “Третій Інтернаціонал”, што-лі. Батьêо ó 
êолхозі робив і мати робила ó êолхозі. Нó а тоді після цьоãо тóт совхоз 
став óже. Забрав тó еêономію пансьêó совхоз. Мати перейшла – тóт 
близьêо бóло свинарниêи бóли, робила свинарêою. Тóт бóла мельниця, 
по-моємó, бóв мотор. Я боявся, бóв малий, ходив, боявся. Ніхтянêа бó-
ла: “пó-пó-пó-пó-пó-пó…”. Я ходив до матері, боявся. 

У 33-й ãод, помню, ãолодовêа бóла. Страдали люди. Нó тóт, де мати 
робили, варили їсти ó столовій, і давали їсти. Мати полóчала талони і 
нас ãодóвала. В мене ще сестра бóла (померла вже). 

Я жив ó плавні! Розêажó, яê оце воно бóло. Я в шêолó не схотів хо-
дить, і ходив в совхоз на роботó, бóв ãрóзчиêом. Я бóв молодий, но здо-
ровий ростом. І ото підводами возили, і оãірêи в ящиêи ãрóзили, і в êо-
рзини, і бóряêи. Це овощний бóв совхоз. Ми там робили. А тоді мама 
êаже: “Я тебе встроїла, попросила там завєдóющоãо ó плавні, ó мєбель-
ний цех, стóла робить, óчениêом. Іди, вчись. Шо ти ãрóзщиêом бó-
деш?” Нó я, значить, і вчився. Вивчився стóла дєлать із лози, плести 
стóла, êресла. Бóли мастєра там хароші. Нó ми бóли яê óчениêи, дєла-
ли ободовêó: паяльна лампа, вилêа отаêа, êрасиві дєлали видєлêи таêі 
на стóлах. У плавнях і общежитіє бóло, і додомó їздили, і хати стояли 
там, і бóло хазяйство, бóли êорови, і люди жили яê і ó селі. 

Я знаю всі річêи в плавні. Це – Вовча бóла, Грóзьêа бóла, потом – 
Шóндер бóв, річêа Шóндер, потом Мар’євсьêий Проãній бóв, потом – 
Кóлаêóнêи, Велиêа й Мала, потом Лопóшина Велиêа й Мала бóли річ-
êи, потом Яшниê – озеро бóло, Яшниêове озеро, Оêишине бóло, Мара-
чêи. Там бóло êрасиво. Ето бóло золоте дно! Там росло сіна баãато. Там 
овець бóло, сêота повно! Повно сêота! Молдавани даже приãаняли ти-
сячі з Молдавії. Бóла засóха êолись і вони приãаняли з Молдавії аж 
сюди, до нас, ó плавню, ó Бєлєньêе приãаняли. Лісничество бóло. Оце 
на Вовчомó лісничество стояло. Садили дерева, вербó, осоêор садили. 
Городами занімалися. Уже після войни бóло там велиêе подсобне ха-
зяйство “Алюміньпродснаба”, – від алюмінієвоãо завода. Нó там баãато 
хазяйств бóло. Дніпроãеса бóло хазяйство. А потом випиряли, виãнали 
нас óсіх [з сóмом]. Да…  

Байêи про плавні не розповідали, таêоãо не бóло. Нó там таê óсе 
родило! Там родили ãарбóзи – отаêі óбільшêи, шо не піднімеш (це – 
êабачêи, ãарбóзи). Кавóни там отаêі! Ніж тіêи отаê-о настромеш і він 
óже попалам лопнóв. Там таêа земля бóла родюча! А êартошêа – п’ять 
êóщів виêопаєш, отаêа яê êóлаêи родила! І оце яê хочеш зварить êар-
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тошêó ó мóндірах, то ти її не звариш. Вона отаê-о вариться і заразом 
розсипається, останеться один стєрженьоê. А ó нас êартошêа – це ріпа, 
ó нас неãодна êартошêа. Я її і êартошêою не називаю. 

Я Вам і за войнó можó розêазать, яê хочете. Мені яêраз ó 41-м ãодó 
ісполнілось шістнадцять ãод в апрелі і пішов мені 17-й. А тоді бóло та-
êе положеніє страшне… Нó вобщим нас через Дніпро возили лодêою і 
я спізнивсь на роботó. Я ж працював ó мєбельном цехó. Спізнивсь на 
роботó і мені п'ятнадцять процентів “присмалили”. Нó я не один бóв, 
бóли ще ж таêі яê я. А потом ще раз спізнився і мені, по-моємó, тоді 
вже двадцять п’ять [процентів]. А тоді сóдили мене і дали мені тюрми 
дев’яносто три дні. Но я бóв чесний хлопець. Ніяêих доêóментів не 
требóвали тоді, я êазав правдó, êоли я родився. А зо мною там ще бóло 
таêих, яê я, ті сêазали, шо вони 25-ãо ãодó рождєнія. Їх отпóстили, 
яêим нема по шістнадцять ãод, а мені – дев’яносто три дні тюремноãо 
заêлюченія. Зразó під êонвойчиê і, – тю-тю, ó тюрмó. Посадили ó тюр-
мó, я сідєл в ãороді Запорожьї, 225-та êамера. І перед тим, яê осьо німці 
прийдóть сюди, випóстили нас із тюрми. А сестра моя, вона тоді роби-
ла ó 29-м заводі, авіаціонний завод Баранова. Вона êончила ФЗО, на 
тоêаря вивчилася, і там робила тоêарєм. А ми з мамою жили вдвох. Ба-
тьêо давно вже вмер, ó 37-м ãоді, а я, значить, з мамой жив. А мама 
êлопотали за мене, шоб мене з тюрми виêлопотать, êасацію подавали, 
шось таêе… А вони випóстили з тюрми. Нó я, яê би сêазать, молодий, 
дóрний бóв. На мені там і êостюмчиê бóв, і êартóзиê бóв, і рóбашечêа 
бóла, яê я на сóд їздив. А зо мною яê обвінітєль, бóв наш мастєр із цеха. 
А мені êазали, що в тюрмі все забирають. Я êажó мастєрó: “На, забери, 
одвезеш мамі, здаси”. Я в одних штанях, і босий, і майêа. Нó літо бóло, 
десь іюнь місяць, чи іюль. І ото мене ãоляêом ó тюрмó забрали, ото там 
я посидів. Вийшов з тюрми, – ні ãрошей, нічоãо ж нема! Нó а я дороãó 
знав (ноãи бóли добрі) – ото через Дніпро переплив і пішêи. Бóла таêа 
історія, шо в нас óрожай зерна пшениці возили в Хортицю, на елева-
тор. А дороãи ж тоді не бóло, бóла профіліровêа дороãи. Нó машина 
йшла, а я переплив Дніпро і за машинó вчепився, приїхав додомó. А 
мама мене там встрічала, біля тюрми. І от, êоли мама приїхала, а я спав, 
вона мене розбóдила, плаче… Нó вже прийшла повєстêа на пєрєсóждє-
ніє мені. То мене в Хортиці сóдили, а тоді сóдили мене отóт, біля пло-
тіни десь бóв сóд, я не знаю. Но я знаю, шо я, яê приїхав на сóд, то на-
чали бомбить плотінó. І сóддя сêазала (бóла женщіна сóддя): “Ідіть по 
домам. Ваші діла в нас. Ми самі розбірьомся.” І ото я яê прийшов до-
домó і, мать, дня через два плотінó зірвали, плавню затопило. Значить, 
плотінó зірвали, пошла вода. Я ж пішов до Дніпра, яê хлопець же, бóв 
молодий, і плиãав із êрóчі, вода ж іде. І там êóпалися. Прийшов додо-
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мó, êоли мама êаже: “Синочоê, прийшли німці”. Я не помню, вроді світ 
мені перевернóвся отаê-о. Яêось рачêи виліз з дворó. Підліз до ліси. 
Лісою бóло заãорожено (сєйчас забори, а тоді лісою заãорожено бóло). 
Підліз до забори, дивлюсь, а вони на мотоциêлах – фóр-фóр-фóр, – 
їздять. Нó а шо? Кóди ти дінешся? Прийшли. Оце бóло ó 41-м ãоді.  

Зразó ó нас тóт, ó біженців, найшлися і óправітєлі там, і бриãадіри, 
і начальство, і поліцаї. І зразó ж начали ãанять на роботó. Зараз êолхо-
зи розіãнали. А я б їх не розãаняв ніêоли! А ті êолхози не розіãнали. 
Молотили там і пшеницю, і ячмінь. Ганяли нас на роботó, віздє ãаняли. 
Да. А тоді ж і зима бóла. Це ж 42-й ãод, і в Германію… А сестра моя, яê 
воно полóчилося? Їх десь еваêóвіровали і німці їх одрізали десь êоло 
Донбаса. Перерізали їх німці. І вона прийшла з Донбаса пішêи. А êóда 
ти прийдеш? Додомó. І в 42-м ãодó мене в Германію забирають, а її не 
троãали. Вона êаже: “Ма, я поїдó за Ваню в Германію. Хай він дома з 
Вами, а я поїдó”. Нó мама пішли в óправó, сêазали, шо вона соãлаша-
ється за мене їхати в Германію, а я шоб дома остався. Таê воно і полó-
чилося. А де-то, я не знаю, пройшло місяців два-три, і вона з Германії 
приїхала. Приїхала, доêóмента яêоãось привезла. У неї полóчилося там 
(десь вони бóли в лаãері) спайêа êишоê. І там отправили десь ó боль-
ницю. Нó це вона розêазóвала таê. І ó больниці бóв врач, наш врач, рó-
сьêий. То він спитав: “Відêіля ж ти?” А вона: “Я, – êаже, – з Біленьêої” 
[плаче]. Каже: “А ти Стрюêівêó знаєш?” (тóт Стрюêівêа є за Білень-
êою). “Я, – êаже, – із Стрюêівêи”. Бóв помєщіê там, Стрюêів. Він сам 
рóсьêий, там і зараз рóсьêі живóть. Нó тоді, яê їх розêóлачóвали, вони 
ó Германію виїхали і він ото на врача виóчився. Зробили їй операцію: 
отаê êожó розпороли, êишêи там бóли зрослися… І він зробив доêó-
мент, шо отправили її додомó. Приїхала вона ó Біленьêó.  

І тоді оце ж бóв первий набор, потом дрóãий набор, і мене не тонó-
ли, в Германію не отправляли. А тоді, значить, повезли в Германію ме-
не. Спочатêó ó Хортицю повезли, і тóт бóв (йоãо вже нема тоãо чолові-
êа) Грицьêо Аврамович Книш. Він бóв тóт замєстітєль предсєдатєля ó 
êолхозі, при німцях. І він повіз нас здавать. А йомó надо бóло вибрать 
сêіêи-то, я не знаю, не помню вже сêіêи таêих хлопців, на роботó ó со-
вхоз, ó “Штатсãóт” (називався). Нó шо таêе “ãóт” я знаю, – це добре, а 
“Штатс”? Нó Боã з ним. І ото я попросився, і вони не отправили в Гер-
манію. Робили там, ó “Штатсãóт”. Нó шо ми робили? Та всяêó роботó. 
Я бóв в хімотряді, сад оприсêóвали. Таêий ето на плечі одівали оприс-
êóватєль, і ото йдеш, і сад оприсêóвали там. Поливали, всяêе робили. 
Це до 43-ãо ãода. А тоді óже война сюда повернóла, і óже в 43-м нас по-
ãнали на оêопи. Моторêою возили ó плавні. Там вони образовали ла-
ãерь яêийсь, êолючою проволоêою обтой, і ãаняли оêопи êопать. А по-
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том стали ж ó Германію отправлять, забирать. А мені плавня знаêома 
бóла, я й óшився потихеньêó. А тоді ж я там шлявся по плавні. Там 
знаêомі бóли (їх óже нема, êонєшно, померли), то там жив, то там жив, 
їсти давали.  

А тоді ж 14-ãо оêтября освободили Запорожьє, а тóт óже й наші 
прийшли, заняли тó сторонó. Нó я попав в польовий воєнêомат, і за-
брали вже мене в солдати. Не моãли обстриãти, патлі в мене бóли таêі, 
волос жостêий. Я попав ó 82-óю Запорозьêóю êраснознамьоннóю діві-
зію, 246-й полê. Нас там трошêи підстрополили, і на фронт. 

А в плавнях бóли партизани, десантниêи бóли. А тóт, значить, ба-
ãато бóло поліцаїв. Вони їздили ловить… Піймали одноãо. Я забóв, яê 
йоãо, Пастарнаê? Піймали одноãо парашóтіста і привели йоãо, розстрі-
ляли. Піймали парашóтіста, десь отам аж на насипі бóв. Це я таê чóв. 
Піймали, бо йомó [Пастарнаêó] німці дали êоровó і два ãеêтари землі 
(пшениці). Но де він дівся послє войни, я не знаю, десь óтіê. Навєрно в 
Канаді.  

Німці білян не троãали, шоб таê ото, знаєте, тероризіровали. Нó 
забирали в Германію. Но біляни баãато їхали в Германію, дóмали, шо 
там щастя бóде велиêе. А тóт й насильно брали. Нó я б не сêазав, шоб 
той… Нó я “підробився”, êанєшно, от поліцаїв. Мене бив поліцай. За 
шо? Я Вам розêажó, за шо бив. Значить, робила ця машина – ХТЗ тра-
êтор, êрóтив молотілêó, а я на полêи êидав. Гарби під’їжджають. Знає-
те, шо таêе ãарба? Під’їжджає ãарба ячмінь молотить. Вони сêидають 
додолó з ãарби, а я берó, значить, на полêи êидаю, подаю ó машинó. Ми 
óдвох з товаришем, таêий яê я, подавали. І тóт приходе цей (бóв етот – 
Тóманов), він бóв біля молотілêи і над лаãерьом старшим. А бриãадір 
бóв отдєльно. Приходе і, значить, êаже: “Іван, іди бери Грицьêові êоні і 
йди запряãай. Грицьêо не вийшов на роботó”. Грицьêо Хижняê – тóт 
сóсіда наш. Я не хотів іти на êоні запряãать, заартачився. Кажó: “Я не 
підó, я вже тóт привиê”. А дід êонюх, Кирило Махтейович Білий, при-
ходе і êаже мені, шепче на óхо: “Іван, іди запряãай êоні, щас не те 
врем’я. Іди вези, потомó шо, – êаже, – ти можеш підробиться”. Нó я 
пішов, запряã êоні, наêидав ãарбó ячменю… Коли під’їжджає на тачан-
êє старший поліцай з собаêою, іще там з ним прихвості. Прийшли, 
встали, отаê машинó обійшли… А я, яê моя дóша чóствовала, шо я óже 
підробився. Бачó, оцей же Тóманов одізвав старшоãо поліцая і шось 
розêазóє йомó. А в мене… Я вже чóствóвав, дóша моя, шо це за мене. 
Коли бачó, – да. От цьоãо Тóманова отділився цей поліцай. У йоãо êó-
цêа таêа-о, іде, собаêа біжить (овчарêа) попереді, а він іде отаê-о, ó чо-
ботах по халяви, і ото таê êóцêою по ãолянищі. Іде і ото таê, по ãоля-
нищі.  Підходе, а собаêа підбіãає, тож нюха êавóн той, а шо ти сêажеш? 
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Собаêó на “Ви” називать? Питає (а він, по-моємó, бóв із рóсьêих нім-
ців), питає: “А де тóт Коваль?”– Кажó: “Я бóдó”. – “Нó, пашли, я тобі 
шось розêажó”, – êаже. Поняв? І ото іде, я ідó з ним. А жінêи там сêир-
дóвали половó із машини: полова вилітає, êоняêою тяãають, а вони там 
сêирдóвали. Він мене за цю сêирдó завів і ото мене через плече два ра-
зи отією êóцêою яê одірвав, і сорочêа лопнóла. Каже: “Оце тобі на пер-
вий раз. А на дрóãий раз ми тобі десь дрóãó роботó найдем”. Це він мені 
таê сêазав. Нó а шо ти зробиш? І êожа таê попрóãі двічі…, і сорочêа ло-
пнóла. А шо? Поплаêав, посидів та й прийшов на роботó. Ото таêа 
справа бóла із німцями. 

Німці óже опосля тóт, ó Біленьêомó, óбили чоловіê тридцять, ілі 
даже більше. Чоãо? Тóт партизани винóваті. Нó дóраêи, зібрались, хо-
тіли партизанить і вбили німця. А яê вбили? Тóт же фронт бóв біля 
Дніпра. Тоді наші ще на тій стороні бóли, а німці – тóт. І от ці партиза-
ни зібралися чи на сходêó, чи на зборища ó хаті (хата бóла таê, далеêо 
од óлиці). А німець зайшов, вони ж ãолодні бóли, яê солдати. І вони 
йоãо з автомата вêоêошили, а самі потіêали. А дрóãі йшли німці із-заді 
ж. Чóють вистріл. Сюди, а німець óбитий лежить. І вони тоді все село 
зіãнали тóди, êоãо піймали. Жандармерія чи яê, не знаю. Це таê, по ро-
зêазам. Тоді всіх зãаняли підряд і щитали. Нó я не знаю це точно, нó 
мені таê êазали: “Раз, два, три, чотири, п’ятий – пішов ó êолонó”. 
Опять: “Раз, два, три, чотири, п’ятий – пішов“. Нó таê я чóв, чи п’ятий, 
чи дев’ятий, я вже не помню. 

Бóли німці ó нас, ó хаті, жили. І, значить, нó, яê би сêазать. Один 
німець балаêав по-рóсьêі, Герберт, бóло, звали, а фаміліє – Міãе. Нє, 
хороший. Він êазав тоді, шо Гітлер нехарош, і Сталін нехарош. Шевче-
нêо харош, і Лєнін харош. От. Нó, вони таêоãо врєда, значить…Наші 
óже бомбили тоді, а німці отстóпали… Я сестрó тоді одвів, шоб не ночó-
вала тóт. То він êазав на мене: “Хитрий ти!” А таê… Шо я моãó сêазать 
за них? Вижили ми, вижили… Нó, ходили, таêі, побиралися: “Матêа, 
яйêа, матêа, молоêа, êóрêó…”. Бóло, шо він сам óб’є, й піймає сам. Нó, 
мародьорствóвали. Нам то запріщали. Ми не мародьорили в армії. 
Хтось шось óзяв би – біда… І ото таêа справа.  

Помню, яê плавню затоплювали. Випиляли її.  
Я êоли з армії прийшов, з армії… Я воював, я бóв на Японії, їздив 

воювать. Я бóв в дєйствóющій армії, но я óже не стріляв ó японців. Нас 
óже, яê привезли, приїхали ми тóди, то вже война êончилась. Нó, я бóв 
ó дєйствóющій армії, бóв на бронєтранспортьорє. Америêансьêий бро-
нєтранспортьор – М-3-1. Я êомандір машини бóв. Но óже не воювали. 
А бóли ми ó Маньжóрії, ó Харбіні бóли, ó Монодзьяні бóли. Нас, яê 
подêрєплєніє привели, а вже война êончилася. У нас бóв сєдьмой ãва-
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рдєйсьêий мєхполê. У нас бóли танêи анãлійсьêі, – шермана бóли. На 
їх можна бóло траêи надівать, і таêі, і резинові надівали. Вони сêоро-
ходні бóли. Траêи мінялись. Єслі нада по ãородó, там, – замінили. Ми з 
Маньчжóрії прийшли в Хароль. Ето Уссóрійсьêий êрай, тоді ãород Во-
рошилов називався. Він щас Уссóрійсьê називається, а тоді – Вороши-
лов називався. Відтіля я демобілізóвався.  

А воював я? Перший раз мене ранили під Ніêополем, а дрóãий раз 
на обороні, на Дністрі. Днєстр, чóли таêий? Молдавія. Но там льоãêо 
ранили мене. І я при санбаті бóв. Нó а тоді ó нас, ó солдатів, бóв заêон, 
не хотіли свій полê, свою ротó, свій взвод бросать. Таêий ілі заêон, ілі 
таêа тяãа бóла, шо яê привиê там, то і всьо. Нó а потом поєхало… То 
Ясьêо-Кишиньовсьêа ãрóпіровêа, Молдавія, под Яссами, потом – Ізма-
їл. Із Ізмаїла – ó Рóмóнію, в Тóльчó. Но там ми óже йшли без сопротів-
лєнія. Бóв приêаз таêий, шоб рóмини не сопротівлялися. І в Болãарію, 
а з Болãарії тоді вже ó Венãрію попали. Нó таê ото і до êінця войни. Аж 
ó Австрію попали, ó ãород Градс, на рєêє Мóр. Демобілізóвався це вже 
я відтіля.  

А попав ó плавню яê? Тоже сóдьба занесла обратно. Прийшов, ще 
на роботó не встроївся, а топить нічим бóло. А знаêомі бóли. Брав там 
лодêó, возив дрова. Кóрив я (я щас не êóрю, а тоді êóрив), і один чоло-
віê приїхав, начальниê óчастêа бóв, попросив ó мене заêóрить. Я йоãо 
вãостив. Питає в мене: “А де Ви робите?” – “Та ніде не роблю?” – “А 
яêа ó Вас спеціальність?” – “Та яêа ж в мене спеціальність? Можó на 
траêторі їздить, робить. Шофером можó”. – “Нó, – êаже, – в нас таêої 
спеціальності немає. А бóде возможность, то може і на траêтор поста-
вимо.” – “А шо ж Ви бóдете платить?” “Те, шо заробиш?” Да, і на іждє-
вєнця давали. А це ж 47-й ãод бóв, ãолодовêа. Приїхав я додомó, а сест-
ра робила в МТСі тоêарьом, вона хороший тоêар бóла. І диреêтор êаж-
дий тиджень давав відро êóêóрóдзяної дерті. Вони êашó варили êóêó-
рóдзянó з дерті, і то тим жили. Нó а я бóв êомандир машини. То я по-
лóчав тоді ãроші – 520 рóблів. У мене ãроші бóли, яê я демобілізóвався. 
З Дальньоãо Востоêó їхав я місяць. 18-ãо березня виїхав, а 18-ãо êвітня 
приїхав в Біленьêó. На продпóнêті нас ãодóвали, талони на пітаніє да-
вали. Два рази ãодóвали там. 96 талонів я полóчив. Нó сêіêи талонів я 
отоварив, а сêіêи осталося ще. І я на продпóнêті аж ó Сінєльниêово 
поїхав, там отоварився, привіз додомó. Там  і свинна тóшонêа, і рис, і 
сахар, і хліб бóв. А вони, êазали мама, шо вони вже два ãода хліб не їли 
і не бачили, яêий він хліб є. 

Нó і пішов я в плавню робить, тóди. Оце ж “Алюміньпродснаб” – 
подсобне хазяйство, тóди я пішов. Прийшов, яêа робота? Марêер тя-
ãав. Дівчата і жінêи садять êапóстó, нó рядêи. Я там не один бóв, таêі 
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там ще один чи два бóли хлопці. Тяãали марêери, отаê по êоліна в ãрязі 
ãрóзнем, а в дівчат таêа штричêа. Ото дірêó в ãрязі зробив, êапóстинó 
тóди раз, і придавив отаê-о, раз, і придавив. Я там днів три поробив чи 
чотири, і дóмаю, бóдó тіêать. Ноãи попробивав (ноãи нєжні бóли), поп-
робивав, понаривало, понапóхали. Дóмаю: “Боã з ними! Підó в село. 
Яêось проживó, не пропадó”. Коли начальниê óчастêа шóêа мене. Ка-
же: “Поїдеш, отам наша лодêа є êазьонна, бóдеш перевозчиêом через 
Дніпро”. Машини із ãорода привозять продóêти, а я перевозю на тó 
сторонó. Волами приїзжають, берóть продóêти там, розсадó, матеріали 
там разні, і волами возять, а я перевозю. Нó там я, навєрно, з місяць 
проробив, а може більше. Тоді вже óтяãся, привиê. І то на волах бóв, то 
êорови пас, то êоней пас, то на траêторі робив. А потом óже із річêи 
водó êачав на ãороди. Поливали ãороди. Та все бóло. І сіно êосили. Ра-
зні роботи. А тоді óже начали ліс пилять, і там я óже і хатинó построїв 
собі і в плавні жив. Уже я з плавні приїхав яê переселенець. Мені за 
хатó виплатили там шось тищó з чимось, – êомпенсацію. І оце я приї-
хав, і óже начали тóт строїть цю хатинêó, бо там сестра осталася. 

А я тоді зразó пішов, хотів ó êолхоз постóпить шофьором. А пред-
сєдатель заявлєніє почитав ó мене, а я написав: “Прошó принять …” А я 
з завãаражом доãоворився, шо отаê і отаê, прийме мене шофьором. А 
предсєдатєль не прийняв: “У нас, – êаже, – і таêих спеціальностей не-
ма – шофьор, ó нас є спеціальность – êолхозниê. Сьоãодні ми Вас по-
шлем робить на цеãельню, êирпич, тачêи тяãать. А завтра пошлем ó 
Мóрмансьê ліс пилять. А яê понадобиться шофер, – возьмем шофе-
ром”. А я тоді êажó: “Давайте я заявлєніє перепишó”. А я, яê розщитó-
вався, мені диреêтор сêазав: “Я тобі оставляю фінсьêий доміê, оце яê 
ти ніде не встроїшся, приїзжай, оце тобі фінсьêий доміê бóде”. Нó я 
женився з жінêою, вже дєвочêа в мене бóла. А жінêа вже встроїлася на 
роботó, ó совхоз лисоãорсьêий, ó сад. Нó êажó: “Я вже більше не підó 
тóди”. Жінêа робе, а я на рибалêó їздив. У нас лодêа бóла своя, ще з 
плавні. І ото поїдó, рибêи піймаю. Жінêа робе, а я сімóлірóю… А тоді 
пострічав одноãо хорошоãо чоловіêа. Каже: “Де ти робиш?” Кажó: “Ні-
де…” [плаче]. “А яê це таê, ти таêий здоровий, і не робиш?” Кажó – отаê 
і отаê, розêазóю. “Приходь завтра. Пиши заявлєніє. Я бóдó отам і отам. 
Я тебе виберó”. Я прийшов додомó, êажó таê і отаê. Приходю óтром, 
або велосопедом поїхав. Він óже жде мене. Забрав заявлєніє. Ось таê: 
“Захарченêо! (хвамілія, тоже нема, помер). Захарченêо! Ось Коваля 
візьми в подсобниêи! І Олійниê (тоже, – êамєнщиêи бóли), і Горобче-
нêо Боря (тоже вмер), ó подсобниêи. Нó і бриãада дрóжна бóла! Роби-
ли! Шо ми не переробили?! Я там два ãоди робив. Я навчився і êласти 
(оце ãараж я сам робив), навчився êласти всьо. І строїли доміêи пере-
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селенцям. Там водоêачêа, здоровó башню строїли. І ó нас не бóло вже, 
шо, яê би сêазать, там, шо я – підсобниê, а я – êамєнщиê. У нас все бó-
ло обще: я ложó, вони êирпич носять. І ми полóчали ãроші. У нас бóло 
обще, таêа дрóжна бриãада. Но бóло по розрядам. Вони більше на раз-
ряд полóчали, яê ми. Вони, допóстім, йшли по п’ятомó розрядó, а ми по 
четвертомó. Нó ми таêі бóли дрóжні, шо це він, допóстім, óãол заложив 
ó хаті, а я вже êирпич êладó. І ó нас отаêа зарплата бóла! Мастєрсьêó 
там построїли, ãараж. Яê поштó строїли, прийшов прораб із совхозó і 
запитав: “Де мені Коваля знайти?” І êаже: “Прийшли нові машини і ти 
полóчиш машинó новó”. А я, – всьо время фотоãрафія висіла на дошêє 
почота. Нó, поїхав я в Горьêий, полóчив новó машинó. І лєт двадцять, 
навєрно, із-за рóля не вилазив. І на пенсію пішов шофьором. У мене 
блаãодарностєй повно. І оце дожився до таêих пір… 

 
 

Коваль Лідія Іванівна, 1928 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Моя фамілія Коваль. Я [1]928-ãо роêó народження. Народилася я 

в Біленьêомó. Мої батьêи і всі ми родилися тóт, в Біленьêомó. Ще самі 
хазяйнóвали, яê êажóть.  

Батьêо ó мене бóв Іван Архипович, мама – Євдоêія Пахомовна. 
Вони [1]905-ãо роêó бóли обоє. Діда і бабó пам’ятаю маминих, а бать-
êові рано померли. Батьêових – бабóшêó ми вообще не знаємо, папа-
шинó мамó, а дєда звали Архип. А от яêоãо він роêó народження, це я 
не знаю. Це мені два ãода бóло, яê óмер дєдóшêа. І то він вмер таêою 
смертю... Мама осталася сиротою – п’ять роêів бóло. Маминó мамó êо-
ні вбили. Яê строїлися, перевозили êірпич (раньше êірпич топтали, 
шоб топить), і то вони отділяли дрóãоãо брата, і вона посóнóлася і впа-
ла. І мама сиротою осталася. А дєдóшêа Пахом – мамин батьêо. 

В наших батьêів велиêоãо не бóло ãосподарства. Ми з бідної сім’ї, і 
діди наші, і баби наші, і батьêові і мамини тоже бóли із бідної сім’ї. Чим 
займалися? Просто тоді ж ділили землі на десятини. На їдоêа на êаж-
доãо давали землі, чи по п’ять чи по сім ãеêтар. І ото обробляли самі. 
Наймитів не бóло ó них.  

Батьêа забрали в армію, а нас троє осталось ó мами. Мені бóло два 
роêи, сестрі – чотири, а братó шість роêів і дєдóшêа з нами жив, а па-
пашó вже в армію забрали (це ще ó 26-мó році папашó забрали в ар-
мію). Нó і на папашó землю давали. Таê мама на степó, мене візьме, ото 
там триноãи поставе. Таêі дерев’яні êолисêи раньше бóли, ізбиті з до-
                                                           
1 Опитóвання провели Р.Л.  Молдавсьêий та Ю.Д. Мелещóê (червень 2002 р.). 
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соê, мішêовина… І то мене положать там маленьêою, а сама обробляли 
тó землю. Нó а потім почалися тóт êолхози, совхози орãанізовóватися.  

Папаша ó Кримó слóжив і написав: “Їдь, бери дітей і їдь сюди, до 
мене. А я, значить, тóт остаюся після армії”. Нó от. А потім папаша ó 
нас там óмер і ми переїхали опять сюди. Уже мені бóло шість роêів. Це 
щитайте, ó 35-мó році, перед шêолою. Таê ми вернóлися сюди.  

Мама розповідала, оце де шêола, ó нас пан бóв, і бóли в ньоãо най-
мити. Йоãо, êазали, Маêлашевсьêий звали, мабóть, це йоãо фамілія бó-
ла. Нó я таê не дóже інтересóвалася. Розêазóвали, шо добрий бóв цей 
пан. Він наймав наймитів і платив харашо. У цьоãо пана бóла слóжан-
êа, сêазать, яê ãорнічна. Котів доãлядала йоãо, там ще… І бóв там ó них 
парень, що за êіньми слідив, доãлядав, – êонюх вроді. Вони яê поже-
нилися, він їм хатó построїв, цей пан. Чи шо харашо вони слóжили? 
Построїв хатó і все. І ото тепер тó хатó (вона на нашій же вóлиці) ми 
êóпили своїм дітям, і сєйчас вони там живóть. Здорова таêа хата. У нас 
хатêи таêі невелиêі, по два віêна на причілêó, а там три віêна, із став-
нями. Хороша хата бóла таêа, висоêа. Це пан поставив їм, яê подароê 
на свадьбó. Ото êазали, що він бóв чоловіê добрий, і що він людям пла-
тив, хто слóжив ó йоãо, шо даже в долã давав бідним. Хто хоче там 
шось êóпить, або шо-небóдь, а ãрошей нема, він давав в долã. Отаêе я 
чóла. А шо там іше шо-небóдь таêе розêазóвали, я просто не вниêала в 
це, в ці розмови. Таê мама розêазóвала.  

Про Махна я нічоãо не моãó сêазати, ніхто нічоãо не розповідав 
мені. Ми ж цьоãо не застали.  

Колеêтивізація –це… Розêазóвали, шо бóли тóт таêі, шо заходили, 
хто в êолхоз не хотіли ідти. Ноччю заходили, в хатó стóчали. Тоді вирі-
зали сім’ї. У нас тóт дві сім’ї, êазали мама, вирізали. Це ті, хто не хотів 
іти в êолхоз. Казали даже, шо бóли і наші люди в цій банді, із села. Нó 
це чи банда, чи яê їх назвать, я не можó сêазать. Раз вирізали сім’ї, таê, 
навєрно, то не люди бóли, а банда. Нó а в êолеêтиві цієї банди, то бóли 
наші люди, білянсьêі. Таê воно ж, знаєте, іще і сêривалося, бо оно-то в 
êолхоз надо бóло йти, а ті не йшли. А потом все ж таêи êолхози стали. І 
одне одноãо боялися, щоб сêазать, аãа: “Це ти бóв!” Хоч і впізнавали, 
знали, шо це дєйствітєльно отой бóв, сóсід, чи хто це, от. І таêе бóло. 

Баãато репресірóвали наших людей. Є – поверталися, а є – нізащо 
посадили, мало вернóлися. Яê репресірóвали, я ж мала бóла. Яêось ó 
нас там бóв сóсід таêий. Він щось там зерна взяв в êарман чи в сóмêó. І 
прийшли ноччю і одправили. Тільêи і бачили! На сєвєр одправили, на 
лєсоразработêи. Це ще перед êолеêтивізацією. Нó ми всі боялися ра-
ньше. Тепер óже, êонєшно, êаждий знає, шо там то дідів, то бабів від-
ряджали. Поãрóзять і везóть хтозна й êóди, на сєвєр. Насильно. І дітей 
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êидали тóди. А êоãо? Хто не хотів ó êолхоз ідти. Хто десь, яêась при-
чина невелиêа, а їх óже забирають. Ніхто не знає êóди. Забрали і все. 
Повêидали в машини і вивезли. Тóт, ó нас, на тій вóлиці жили з 
Мар’євêи, таê тоже батьêів забрали, репресіровали, вивезли в місто і 
вони не повернóлися. 

33-й не пам’ятаю, це ж мені п’ять роêів бóло. Ми бóли ó Кримó, де 
папаша слóжив. І там велиêоãо ãолодó не бóло. Це тóт, на Уêраїні бі-
льше. Чи то шо я маненьêа бóла, не помню цьоãо? Но люди êазали, шо 
ісêóствєний, вроді, сêазать би, ãолод. От таê, яê 46-й, 47-й ãод. Воно ж 
після війни, мені бóло п’ятнадцять роêів. А таêі хліба вродили, шо ми і 
êоровами êосили, і в’язали, і все. І всьо равно ãолод бóв. Де він дівся 
той хліб?! Урожай бóв страшний – 46-й, 47-й ріê. А ãолод ісêóствєн-
ний! А оце 33-й – це я не пам’ятаю. Люди тóт, êонєшно, ãолодóвали, 
баãато пóхли, ãоворили мама. Оце, êазали, вимирали сім’ями. Ото таê: 
сêидають на бричêó, везóть, в ямó êидають, і хто хороне, той тоже хо-
дить пóхлий. Дóже ãолодóвали люди, дóже. А ми бóли ó Кримó, сêа-
зать, щоб ми ãолодóвали, таêоãо не бóло. Яê там батьêи доставали на 
стол, но нас êормили, не помирали, пóхлі не бóли. 

В шêолó я пішла ó 36-мó. Це ми яêраз перед шêолою вернóлися. У 
нас щас вóлиця Краснознамьонная, там бóла шêола старинна. Старин-
на, тоже яêоãось…  І мені таê êажеться, шо то баãач бóв. А він яêий ба-
ãатий бóв? Кажóть не баãатий, а ãорбатий! У йоãо один син – êолеса 
робив, дрóãий син êóзнєцом бóв, дрóãий син іще… І вони таê сім’єю, 
вже бóли таêі, шо сêазать, вроді баãатьші. Комóсь іще наймали. У їх 
там êоні бóли, яêась там сівалêа бóла, ó них яêийсь там êотоê бóв, шо 
молотить. Уже êомóсь здавали, бо в їх свої бóли спеціалісти, своя сім’я, 
свої діти, ó êаждоãо бóла спеціальність. То оце там раньше бóла Німе-
цьêа вóлиця. Ми там жили на êватирі. І там шêола бóла, щас її розіб-
рали. Тоже розêóрêóлили вроді. Моãо дядьêа (тóт дядьêо бóв ó мене), 
таê ó ньоãо тоже таêа сім’я бóла і хатêа. Щас там олійниця, де йоãо хата 
бóла, обиêновенна хата, і досі вона стоїть. Тільêи він яê спеціаліст бóв, 
то ó ньоãо і олійниця бóла, і все. А йоãо зãаняли, розêóрêóлювали, ãо-
няли і тóда і сюда, цьоãо дядьêа. Хижняê йоãо бóла фамілія. Іван Авто-
номович звали. Або він мені не дядьêо, а дід óже бóв? Це мамин дядь-
êо, материної матері рідний брат. Це рід таêий трóдолюбивий, всі спе-
ціалісти бóли! І раз хазяйнóвали, значить, не наймали ніêоãо.  

Я сім êласів êончила. Сóмêó мама мені сама пошили із мішêовіни. 
Пошили сóмêó, рóчêи пришили і то ми з тим ходили. А ні, таê поêи 
менша бóла, через плече ó мене бóла сóмêа. Бо я ж не моãла донести ó 
рóêах. В те врем’я в шêолі не êормили. Ми з домó щось брали. Коли 
хліба êóсочоê возьмеш, êоли чимсь намажеш. Повидлом або смальцем 
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намажеш хліба і пішов ó шêолó… Тепер же ж то паêетиêи, шоб не зама-
зався, а раньше не бóло. А сóмêи бóли ж із тряпоê, таê засаляні торби 
таêі бóли! Воно ж яê потече! У бóмаãó завернеш, а воно протече, êниж-
êи замажеш і яê хочеш. То більше не брали. То сóхарів мама насóше, 
таê ото сóхариêа êинеш. Таêе діло. 

Бóли êомсомольці. Но я не знаю, ми і не стремилися до цьоãо! 
Брат бóв êомсомолець, а я піонерêою бóла, оêтябрьонêом. Не знаю, чи 
ніхто не приãлашав, чи не бóло врем’я, не знаю… Це треба бóло ж взно-
си там платить, а ми жили бєдно і ó нас не бóло і êопійêи за дóшою. А 
яê бєдно? Ми приїхали сюди, а в нашоãо дєдóшêи (оце, де ми жили, де 
ми родилися), бабóшêи вже не бóло, а дітей баãато. І ото він хазяйнó-
вав. Но дóже бєдний він бóв. Коней дóже любив. У êориті і ночóвав, ó 
êонюшні. А потом мамі він сêазав: “Дóня, ó мене єсть тридцятêи золо-
ті. Всім дітям по тридцятêє, а хто мене доãодóє, – моя тридцятêа бóде”. 
А вона таêа бóла молода та ще й забита, сиротою виросла, то по най-
мах, то по тітêах, по дядьêах. Каже: “Я ніêоли ó ньоãо не інтересóвала-
ся, є ó ньоãо, чи нема”. І він не êазав нічоãо. А потім, êоли ми вже óїха-
ли ó Крим, а дєдóшêа цей êаже: “Та їдь, Дóня, бо він ще там жениться 
та бросе тебе, ó тебе троє дітоê. То яêось приїдеш, посадем весной ãо-
род, а осінню приїдеш óбрать.” А потом, значить, хтось із бєженців (бó-
ли відêілясь чи з Рóминії, чи шо, їх називали бєженцями), шо сюди 
приїжали… І може дєд пóстив на êвартирó, може сêазав, шо ó ньоãо дє-
ньãі є… Вообщем, там все бóло перерито, а йоãо зарізано… А потім тіт-
êи-дядьêи попродали тó хатó, все. Дєда похоронили. Ми приїхали, – 
нам нема де жить. І ніхто нас на êвартирó не пóсêає. Нас троє, батьêо 
остався там. Ми приїхали сюди, і то ж нас троє, і ніхто не пóсêає. А шо 
ж, яêби мама бóла одна з одною дитиною. А яê нас троє? Бóла ó мами 
мачóха і батьêо там бóв. Таê вони дóже молилися: “Твої діти мішають 
нам, êричать, мішають молитися”. Оце тобі таê тяжêо з трьома дітьми. 
Ніхто не пóсêав, бо бóдóть мішать їм то молиться, то ще шось. Дєдóш-
êа і бабóшêа (мамина нерідна мати і дєдóшêа) таêи пóстили в хатêó, ó 
êóхню за хатою. Таê вони не разрєшали і виходить через êарідор. Че-
рез віêно лазили. Поставили нам з êирпича плиточêó таêó і там ãото-
вили їжó собі ó êазаночêах, за хатою. 

Пóстила одна бабóшêа на êватирó, тоже таêі бє-є-дні бóли! Ми 
жили там ó соломі. Сарай таêий бóв і ото в сараї жили. А зіма бóла 
страшна. Таêó êацанêó желізнóю поставили і мама ото топе там, нас 
обіãріває, а ми все время спимо, яê поросята. А сніãи раньше бóли, таêі 
морози, сніãи, – двері не відêривались, не можемо вийти. Ото брата 
висóнемо, він двері обіб’є, отêидає сніã. Нó бідно ми жили, бідóвали 
страшне. А батьêо приїхав ó отпóсê, подивився яê ми ãорюєм, яê ми 
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живем: ні їсти, ні жить нема де. І ото поїхав тóди, заболів воспаленієм і 
бóв параліч серця, і вмер батьêо. А ми ото таê і осталися. Потом таê і 
проживали. Но мама ó нас таêа бóла, нас ніде не оддавали, ні в інтер-
нат, ніде не розіãнали. Таê нас мама виростила всіх. У нас всі хороші: і 
сестра, і брат хороший в мене, вся сім’я хороша.  

Мама моя пішла ó патронат (бóв таêий раньше, де діти сироти жи-
ли, там тіêи хлопці взрослі бóли), взяли її тóди êóхарêою. Нó це яê 
приют бóв. А знаходився він там, де ми в шêолó ходили. Ранше Німе-
цьêа називалась, а тепер вона Краснознамьонна вóлиця, ото там. Таê 
мама в мене п’ять êласів заêінчила, а оці діти, патронатці, вони яê тіль-
êи шо: “Тьотя Дóня, поêажи нам яê задачó яêóсь рєшать ілі шо-нібóдь”. 
Мама ото робила êóхарêой і їм помаãала. Таê вони полюбили нас, óсіх 
дітей. І бóва прийдóть: “Тьотя Дóня, насипте чи добавêи, чи чоãо-
небóдь”. А вони нас підóть, поêормлять оці діти. Таê шо ми таê і вижи-
вали.  

І таê повиростали, а тоді построїлися, ноãами місили ті валіêи з 
ãлини. Хатó ліпили, яê та птічêа ãніздо… Потім вже, яê óже построїли-
ся, тоді мама ó êолхозі вже êóхарêою робила, ãотовила людям. І вона 
всєãда нас із собою брала. То цибóльêó пололи... Вона êóхарêа, а ми ж 
яê діти. То там возьме ще після роботи, після тоãо яê обід роздасть лю-
дям, то ше шось ó поле, щоб більше заробить і нас проêормить. І нас 
все врем’я бóло з собою призивала, щоб ми вижили, трóдолюбивими 
стали. Ото таê і жили. 

А тоді не бóло чим топить, раньше топили êóраями, соломою. Кó-
рай – це ó степó. Це соломó яê сêосять, таê наêачóють таêий êóрай, 
бóр’ян таêий. Він висихає і їм топить харашо. І то назãрібаємо, в’язêи 
принесемо, або привеземо, і ото тим топили. Ой, êонєшно, строїться 
бóло дóже тяжело. Не бóло ні лісó, нічоãо. А мама захворіла на радіêó-
літ, ходить не моãла. А жили ми зêраю, де вода протіêала (називали 
маãістраль раньше) і рис сіяли тóт. Вода протіêала з Дніпра, таê ми ві-
дтіля бочонêом возили водó. Місили ноãами. Нам же розêазóвали яê, і 
то ж ліпили тó хатинêó собі. А лісó ж не бóло ніяêоãо. І ото ящичêи на-
збираємо. Таê з братом наêрили половинêó тільêи ãорища, а êриші не-
ма чим наêривать. А дощі, таêі дощі! Наêрили êришó соломою. А воно 
тече, цілó зимó дощі, воно і тече. У нас вже і êровать таêа бóла, таê ма-
ма поêладе нас, êлійонêою óêриє, щоб нас не намочило, а сама сидить, 
тóже над нами, тóже. Нó нічоãо виêрóтилися. І от мама прожила до 
дев’яносто одноãо ãодó. Нема вже, похоронили тіêи недавно. 

У ãоди войни тоже ãірêо бóло… Нємци прийшли весною. Я знаю, 
шо ó мене сестра робила на птіцефєрмі, і я біля неї бóла. Коли нємци! 
Засêочили на мотоциêлах, ãóрêотять, на мотоциêлах їздять тóт по се-
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лó. Шоб зразó вони іздівалися над людьми, не бóло таêоãо, а проїзжа-
ли, яê перва облава їхня. А тоді дальше ішли оці ж, – розвєдчиêи. Таê 
вони, яê заходили до нас, яê нас зіãнали óсіх зі всієї вóлиці. І, êажóть 
люди, це ж бóдóть óсіх розстрілювати. Все село еваêóіровали. А хто і 
остався. Бóла ó мене сóсідêа Паша (а раньше брали бóнêера êопать), 
нó ми з нею поховалися. А яêось вишли із хати, а тóт німці всêочили. 
Ми швиденьêо ó поãріб. А нємець, значить, побачив і êричить: “Ти 
партізане…!” І став на стóпєньêах поãріба, а ó поãріб боїться заходить. І 
ото давай з автомата стрілять. Стріляв, стріляв, а потім пішов.  

У селі всі боялися нємців. Я даже розãоворó таêоãо не чóла, щоб їх 
встрічали хлібом-соллю. Не встрічали. Староста в селі бóв нємець. 
Оренбóрã йоãо фамілія бóла. Но нємець бóв таêий, житель німецьêих 
сіл. Тóт же бóли німецьêі села, вони ранше виїзжали відсіля, а потом 
êой-хто і вертався сюда. Звали йоãо Йосип, ще êривеньêий трохи бóв. 
Нó таê ніхто не жалóвався на ньоãо. Бóли й поліцаї. І білянсьêі наші 
бóли поліцаї. От я знаю, шо один бóв – Сич фамілія. То бóв поліцай 
вредненьêий. Раньше бóло таêе, шоб ноччю не ходили. Таê я знаю, шо 
забрали раз, і дóже били наших хлопців. Вони ходили до дівчат. Там 
оце, де сєйчас церêва, таê там подвали бóли. Позабирали їх, посадили ó 
подвал, шоб вони не ходили ноччю. Таê вони там двоє сóтоê просиді-
ли, а потом таêи випóстили їх.  

І оце нємці, сюди яê зайшли, таêе ãонєніє бóло, таêе ãонєніє бóло, 
страшне! Це, яê бóдто еваêóірóють, називається еваêóірóють. Вони нас 
з вóлиці виãонять або ó дрóãе село, або зовсім хтозна êóди. І оце яê 
пройде етап цих нємців, виãоняють óсіх. Хто, де заховається, – оста-
неться. А ми з мамою бóло вийдемо. У нас êоровêа бóла та два мішечêа 
– по хлібині, по êóсêó сала. Відро в рóêи, êоровó, вийдем ó степ тóда. 
Мама êаже, може яêóсь з нас отділять, то хоч по томó мішечêó бóде 
їсти (там хлібина та êóсоê сала). А тоді вертаємося. 

Бóв ó мами брат і він тоже сидів ó ямі, ховався. Зразó ó нас виêо-
пали оêоп та сиділи. Молодьож же забирали, на оêопи ãаняли таêих, яê 
оце я. Таê ми сиділи в ямі. Ямó виêопали, і таêе êорито для êорови на 
тó ямó поставили, і ми лазили. А тóт бомбили, стріляли. Таê шо, яê ото 
саме бомбьожêа, ми ж в оêопи ховалися. А відтіля мама нам їсти пода-
вала. І то таê висиділи поêа. А потом люди взнали, шо ó нас дядьêо хо-
вається: “Та шо німці нас ãоняють?! Хай ãоняють тих, шо ó ямах си-
дять!” І тоді дядя пішов до дєдóшêи з бабóшêой і там ó êóхні виêопав 
ямó, сóндóêом потом ото наêрили. І то там він сидів, довãо сидів. А 
яêось виліз побриться (він же таêий обросший бóв!), а тóт німці з ãо-
рода зайшли. Він в êладовêó, а вони давай шóêать: “Партізан, парти-
зан!” І ото відêрили êладовêó, а він там стоїть, не вспів заховаться. І 
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забрали йоãо. Людей зіãнали сêільêи бóло і, де сєйчас ó нас почта, пові-
сили йоãо. І він просе (троє ж дєтоê осталося маленьêих), просе жінêó, 
бо всіх тóди ж зіãнали, всіх наших людей, односєльчан... Він просе: 
“Люба, проси, шоб мене не óбивали, проси шоб мене не óбивали!” А 
вони ще сміються, німці. Заставили йоãо сапоãи сêинóть і ямêó виêо-
пать (це за шêолою, помню і місце). І то маненьêа таêа. Рóêи йомó 
зв’язали назад. І вєточêа бóла тонюсіньêа таêа, обломилася, і він в тó 
ямó, шо виêопав, і впав. А тоді ще з автоматó добили, а тоді трошêи 
приêидали… Яê встóпили наші сюда, освободили нас, таê тоді ó брат-
сьêій моãилі і хоронили йоãо.  

Яê дядю Павла повісили, таê мати óже плаêали! Та давай зновó, за 
êоровó, за ті мішечêи з продóêтами, і пішли за дванадцять êілометрів. 
До Новопавлівêи дойшли. І ото рази два переночóвали ó людей, а мама 
êаже: “Давай назад іти, давай додомó йти”. А тóт óже німці відстóпа-
ють. Таê ми йшли відтіля, і êоровó ж ведем. Йдемо з мамою і таê все 
степами. Німці ж обозами їдóть і êіньми тяãнóть орóдія. А ми з боêó то 
êóêóрóзой, то балочêами з боêó ідем. Нó таê недалеêо, може метрів сто 
от дороãи ідем, напроти. А наші самольоти (бачим, що з зірêами само-
льоти) і ото строчать ó ці ж обози. Пóлі свистять, а ми з мамою ідем, 
присядем і ідем. Аãа, пролетів самольот. Пішли дальше. І ми прийшли 
додомó. Таêи дойшли. Не найшовся ні один німець, а він же в нас міã і 
стрілять, і все. І ми ж ідем проти фронтó! Сêазали б, шо партізани, і 
всьо! Но нас ніхто не тронóв. І з наших є люди поãані, і з їхніх теж є 
свої поãані. То я знаю, один німець, яê послєдній раз ãнали, таê він: 
“Матêа, матêа, в мене дома êіндер, дітêи тоже. У мене дома мноãо єсть. 
Ми бóдем вже отстóпать, сюда прийдóть сêоро êрасні”. 

Бóли партизани в селі. Це я знаю, шо Іãор Паталах бóв тóт, на Ли-
сой Горі з партизанами. Переправлялися лодêами тóда, на плавні. Лю-
ди цінили їх, шо це ж вони воювали, защіщали нас. Бóли ж êрасні, яê 
ми називали їх. На тій стороні Дніпра наша армія бóла, а тóт німці бó-
ли. І ото стріляли і міномьотами і пóлємьотами. І тóди, і сюди, от. 
Стріляли по селó, по селó бомбили дóже самольотами. Таê чóєш, реве і 
реве. То німецьêі сначала бомбили, а потом óже наші стали бомбить. 
Цивільні люди страдали дóже, і баãато ж осталося обломêів разних. А 
ще тóт, за селом, поêопані бóнêера осталися, це здорові оêопи таêі. Там 
орóдія стояли ó німців. Вже яê освободили, то по тим бóнêерам дітей 
баãато порозривало, шо ходили тóди... 

А ще ж в ãоди войни óãаняли в Германію. Вони трьома наборами 
брали. Забрали і наших обох дітей – брата і сестрó. Бóли обидва в êон-
цлаãєрє. Сестра ще в штрафной ãрóпє. Страдали ó Германії тоже.... 
Сєйчас брат ó Дніпропетровсьêє полóчає помощь – марêи. Брат êазав, 
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шо їх там бóло êоло трьох тисяч. В оцих êонцлаãєрях там же оці про-
волочні заãражденія! І проволоêа бóла êолюча та ще й під тоêом. Таê 
êаже, таêі ãолодні бóли! Яê посліднє письмо нам прислав, шо вмирали 
там! І їли там…, но йомó не приходилось. Яê товариш вмирав, таê [їли і 
людей]. Потім їх освободили… Казав, шо їх осталося сто чоловіê. Яêі 
виповзали, яêі виходили з тоãо, а мноãо осталось валяться ó проволо-
чених заãраждєній… Тоді, значить, яê їх освободили, таê їх считали, яê 
вроді вони прєстóпниêи. І стали їх ãнать на Урал. А на Уралі бóли тоді 
таêі морози, сніãи… Страшні бóли. І їх ãнали тóда…  

А ó мами моєї машинêа бóла, таê мама нам з різних êлаптів шила 
плаття, з нєсêольêих платтів одне, одівала нас тією машинêою. Нó ãо-
рювали ж, не бóло нічоãо. А брат бóло нам êóêли строчив то з бóмаãи, 
то з тряпоê. А яê там йоãо приãнали вже на Урал, таê він після шêоли 
ж, яêа ó ньоãо спеціальність? Тіêи ó ремеслене óчилище постóпив. Таê 
сêазав, шо він портний. Сêазав, шо спеціальність – портний, строчить 
вмів трошêи на машинêі. І таê він там попав ó мастєрсьêó. А там серед 
тих, шо репресіровані, бóли і óêраїнсьêі, з Кривоãо Роãó. Таê дядьêо 
таêий старий бóв і ото він йоãо вчив. І таê він вивчився, шо заêройши-
êом став. А потім він óже оженився і тоже ãірêо йомó бóло. Жінêа вме-
рла (воспаленіє льоãêих бóло) і дітêи – хлопчиêи ó ньоãо осталися. І то 
він став заêройщиêом. А потім, після тоãо, він хороший спеціаліст бóв. 
Постóпив ó Лєнінãрадсьêий теêстільний інститóт, заêончив йоãо, став 
інженер-êонстрóêтор, моделі êонстрóірóвав… 

Після войни бóв ãолод. Люди, êонєшно, виживали яê моãли… Бóло 
пішêи йдемо на степ далеêо, за дванадцять êілометрів. І тоже ж, не бó-
ло ні êоней, нічоãо. А врожаї ж хароші бóли. І ото ж êолосочêів натрем 
там, ó êарман. А бóло хто êілоãрам возьме, забирали і не вертались. Таê 
бóло ото там êолосочêів пожóєш, таê і жили... І êосили. Корова ж ó нас 
бóла, запряãали êоровó, êосили êоровами і снопи в’язали. Все, все бóло! 

Після войни із Рóминії баãато сюди переселялося. А чоãо їх звідті-
ля, з Рóмóнії, переселяли сюди? Тóт, он óже і батьêи їхні, і діти наро-
дилися вже тóт. А чоãо їх сюда виселяли? Відношення до цих пересе-
ленців бóло в людей нормальне. Не знаю, я напрімєр, не замічала чо-
ãось поãаноãо. Вони тóт жили непоãано. І є баãато, шо і в начальство 
тóт повиходили, в партію встóпили. Шоб хто з ними сêандалив, чи там 
шо-небóдь, та цьоãо не бóло ніêоли! Ми не розлічали, чи ти білянсь-
êий, а це чóжий, рóминсьêий. 

Наша сім’я, в дитинстві ми і не ãралися, ми все врем’я оце ó трóді й 
ó трóді. Таê яê на вóлицю вийдеш бóло, то ó нас там таêі стовпи бóли 
елеêтричні. А тіêи посеред вóлиці (тепер же під одною стороною), а 
елеêтричні стовпи дерев’яні бóли. Таê там, зімою особенно (ó нас тепер 
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таêих сніãів нема, тоді сніãи бóли), прив’язóєм таêó проволêó здоровó і 
санêи до êраю тóди. І ото сідає двоє на санêи, а ті ходять розêрóчóють 
ото êрóãом стовпа. І ото яê літаєш, яê ó воздóсі. Нó ãóляли там, нази-
валося в “êльоêа”. Це палêи êидали (не бóло ж ні êіна, нічоãо). Стави-
ли таêий êльоê, таêий брóсочоê, êлоциê, і всі êидали. Хто зіб’є, хто по-
паде палêой, значить, той виãрав. А таê іще...  То ó “Панаса” ãрали. Всі 
одне одноãо шóêають. Оце ó нас таêі іãри бóли. 

Брат нам êóêли шив. Строчив то з бóмаãи, то з тряпоê. А ãоловêó 
робили – тряпоê напхаємо, вшиємо. Він êарандашом хімічним пона-
мальовóє очі, ніс. І це ж ми ходили, таêі довільні бóли! Уже ж êóêли є! 
І оце я, січас помню, яê ще ми жили на тій вóлиці, таê там тоже одна 
дєвочêа жила, сирота. Колись вона мене оце встріла (вона вже щас 
плохо ходить)… В одном селі, а êоли ми бачимося? Таê вона мені êаже: 
“Ліда!” Побачила мене на базарі та і êаже: “Ліда, а я, ти знаєш, див-
люсь, ти таê похожа на тьотю Дóню! – на мою мамó, значить, я дóже 
похожа – А я тебе вже і не óзнала!” Та хіба нас можна óзнать, нам вже 
по сємдесят п’ять. “А я, яê вздóмаю, яê ó êóêли ãóляли! Ваш Коля шив 
вам êóêли, а в мене ж êóêли не бóло. А ó вас з сєстрой êóêли бóли, на-
рисовані ãлаза і роти!” Таê вона, це ж сêільêи роêів пройшло, а вона 
зãадóвала ці êóêли, шо нам Коля шив! 

Ой, сêазать би взóття яêе бóло? У мене мама, ó неї бóла машинêа, і 
вона шила валянêи. Валянêи це– бóрêи, сêазать. Да, на машинêє вона 
шила. І оце тобі…А таê, то бóло ботинêи десь старі, або сапоãи одрі-
жóть, і ó ті, валєнêи (це ж з тряпоê, із вати), то обóвали, шоб подошва 
бóла з ботиноê, або з сапоãів. А, бóвало, один êолоша, а один, називали 
ранше чóні – êлеїли із резини, з êамери, із êолес. Клеяли люди на êо-
лодêó чóні таêі. Валянêи обóваються, а тоді чóні, щоб не намочить їх. І 
дівóвать ще ходила в чóнях і ó валянêах! А одяãó ó нас і не бóло. То 
фóфайêа, то з плаща шо-небóдь зробимо. Не дóже одівалися, ми бідно 
жили. Таê, шось, з староãо. Хто, êоли, десь там, на “тóчі” продає старе, 
шо-нібóдь. Ходили ж на базар ото зразó, після війни. В ãород носили, в 
êоãо шо бóло. У нас бóло подвал таêий виêопаний. Нас ото той, яê ева-
êóіровали (таê ó нас мама всєãда солила помідори, і все ó бочêах). І êо-
ли німці ото ж виãоняли, ми ховали – то зерничêа трошêи, чи ще там 
шо… Заêопóвали, шоб німці не забрали. І ми в подвал тоãо зерна поê-
лали, і ці дві бочêи – одна бочêа оãірêів, одна помідорів. І ми, ви знає-
те, заêидали земльою таê (бóла, називали лядою, êришêа таêа бóла), а 
тоді наверх землі наêидали. І таê, сêільêи ж це воно? Осєнью ж зроби-
ли, а весною аж одêрили. То ви знаєте, яê óзялося воно плєсєнью – 
êрóжоê таêий. І воно, яê заêонсєрвіровано. Ми яê відêрили її, воно, яê 
вино бóло. Одêопали, зняли оцю шêóрó, а помідори отаêі бóли! Таê ми 
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їх носили, нема ж ãрошей! І ото ходили ó Запорожжя торãóвать! Ото 
возьмемо то оãірêи, то помідори, то, там, бóрячêів, то морêви, і, ото пі-
шов до Запоріжжя, пішêом. Це бóло часа і три, і чотири ідеш. Ми до 
Розóмовêи доходили, а в Розóмовêє переправа бóла через Дніпро на 
лодêах. І тоді в плавні. На Южном, там óже посьолоê. Там бóв малень-
êий базарчиê. А шо ми продамо, шо ж ми там óторãóєм? То оãóрчіê, то 
помідорчиê, то там шо-небóдь. Но ми всьо равно ходили, носили, і на 
плечах. Тепер в маãазін поїхати, і то – на велисопеді надо, а тоді ходили. 

Моя мама нас і не ліêóвала. Мамі ніêоли бóло на нас дивиться. 
Виживали, яê моãли! Ми вроді і не хворіли. Ви знаєте, хто може ó роз-
êоші жив, вони може і ніжніше бóли, дóжче боліли. А ми? Не помню, 
щоб ми боліли. Ми, навєрно, заêальонні бóли, таêі, шо ми і не боліли.  

Раньше êонсервації не бóло, а оце в бочêó ми солили. Нó, тільêи 
знаєте, яê? Оце відро висипе помідорів мама, і жменю солі ãарно заси-
пе, і оп’ять. А тоді вони свій соê пóсêали, і êлали ãніт (називали ãніт – 
значить, êрóжêи таêі дерев’яні), êлали і êам’янець. І вони тоді з себе 
пóсêали соê, і таê воно і бóло. Іменно шо ó войнó вони нас і спасли. Шо 
ми, яêраз, і вторãовóвали там на яêóсь одежинó. Нó, шо ти візьмеш? 
Через плечі дві сóмêи, і в рóêи дві сóмêи, та ідеш. Це не те, шо з вóлиці 
на вóлицю. Це ідеш… Де там Розóмовêа та? Відсіля вісімнадцять êіло-
метрів. А тоді стали êоровó запряãать. У нас êоровêа бóла, і таêе прис-
тосóвання, що запряãать (ярмо називалося). І ото возиê бóв. І людей 
возьмем, насêладаємо вєщєй, а самі óже ж пішêом. Хоч ото вєщі до Ро-
зóмовêи довезем. Там êоровêó оставим, перейдем через Дніпро, чи пе-
ревезóть нас там лодêою. І таê ми бóли і виêрóчóвались з óсьоãо. 

Раньше з фрóêти сóшêó сóшили. Нó, напрімєр, я і сєйчас сóшó. У 
нас ото ãрóша, і ще ãрóша. В мене піч рóсьêа єсть. І то ми на листи на-
сипаємо, припіêаємо в печі. А тоді – теплиця ó нас є, під стеêлом. То 
ми оце припечем йоãо на листах, висипем відра два-три на один лист, і 
на дрóãий лист (здорові отаêі, яê оце стол). І вони таê, на триноãи ста-
вали (де листи бóло ставить). Натопим піч, а тоді тóди висипем ãрóші 
на листи. Не в золó, а оце на лист. Припечем. А тоді витяãаю я їх, і роз-
різаю пополам, і в теплицю. А там же ні мóха не сяде, нічоãо. А вони ж 
там припечені. Та таêі ж добрі ті ãрóші! І ми таê сóшили, і мама таê 
сóшила. Всіãда і яãоди посóшим. Нічоãо не пропадало. Тіêи яãоди на 
сонці. Бóло таê – êип’ятêом обдала. Вони тоді швидше сохнóть, сêа-
зать. Таê вони тоже можóть сохнóть, а таê, – обдала êип’ятêом, воно 
швидше. Абриêоси розліплювали, тоже ж сóшили. І то ó нас бóв зімою 
êомпот. Таê ми і виживали ãірêо. Проте ніêоли ми не падали дóхом, 
морально не хниêали, шо ми бєдні, чи ó нас чоãось немає. Я знаю, шо 
розêазóю вам, яê ми êаталися на тій êарóсєлі, називали êарóсєль. А 
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одні жили ó нас. У них двоє дітей бóли, батьêо і мати. Вони жили хо-
рошо. А ми сідали з сестрою на ті санêи. А ото нас розêрóтили. Та яê 
одірвалися ті санêи, полетіли ми, ноãи позадірали, і аж до дворó. Таê ті 
дівчата з нас сміялися, бо ми ж попадали, ноãи позадирали. У нас фа-
мілія – Восьмериê. “У Восьмериêівсьêих дівчат штани латані!” Яê нам 
бóло обідно, шо ó нас бóли штани тоді латані! 

Це мене, значить, по-вóличномó Восьмериêами називали. А папаша 
де жив, таê Кóріпêами називали. В дєдóшêі на хатє жили птічêи, êóріп-
êи називалися. Таê їх ото Кóріпêи назвали, а нас – Восьмериêами.  

У церêов мама ходила. Нó, бачите, тоді, êоли мама ó дитинстві бóла, 
вони ж ходили ó церêвó. А потім óже, яê стала, можна сêазать би, власть 
наша совєтсьêа, то в нас церêов не бóло. І церêвó в нас все врем’я ж ото-
двиãали. Комсомольці бóли… Ми не бóли êомсомольці, нó всьо равно 
церêва – це бóло, яê êаже, яê тепер, вроді дьявол. Таê нас сємдесят ãод 
пошти óчили, шо церêви нема, Боãа нема, і ніхто ніêóди не ходив, і нічо-
ãо… А потім, то після войни стало, в церêви стали ходить. 

Яê заміж ішла, таê і вінчалися ми, на тачанêах êаталися. Тепер же 
ж приãласитєльні пишóть, роздали отêритêами. А раньше шишêи пеê-
ли. Це – печóть, нó, таêó, нó, яê бóлочêи, тіêи êрасиві. Вирізають, рі-
жóть, розêачóють. А тоді почиêають і сêрóчóють. І ото сêрóтили, поя-
сочêами… А тоді вона підходить, і таêа êрасива. Раз шишêа, – це зна-
чить на свадьбó приãлашають. Тепер шишêи продають, а раньше тіêи 
на свадьби пеêли. То і ó нас бóла свадьба, на тачанêє êатаються. Нєвєс-
та собі на тачанêє, на êонях їзде. Коні вêвітчані цвітами, лєнтами. І 
сêлиêає. Називається – нєвєста приїхала, сêлиêає. Значить, до êаждо-
ãо, хто должен бить приãлашонний, під’їджає ж тачанêою, і іде ж з 
дрóжêою, врóчає шишêó цю і, значить, êланяється: “Вас приãлашає па-
паша, і мама. І я приãлашаю на свадьбó”. Це вже яêраз на весілля. Воно 
в сóботó. Вже весілля, і ото дньом óже êатаються. Нєвєста, вже вона в 
цвітах, ó фаті… Большинство, біле плаття ó нєвєсти. Квіти раньше ро-
били з восêó, дрібненьêі таêі. У мене є фотоãрафія моя, ще я заміж іш-
ла. Таê тоже ж, таê фатó одівали, тоже ж êрасиво таê. І ото сêлиêаєш, 
їздиш по вóлицях. Співають дрóжêи, весільні пісні співають. Бóло бо-
льшинство таê: “Поãонич êóдрявий, білий, êóчерявий…” – і то там да-
льше і дальше. І оце яê нєвєста сидить за столом, тоже співають пісні 
весільні. Я баãато дрóжêóвала, баãато знала пісень. Нó єсть таê співа-
ють, шо:  

“Пройшла осінь, пройшла зима,  
настала весна.  
Посіяла чорнобривці (це цвіти) 
та й заміж пішла…” 
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Оце тільêи начинається один êóплет, і таê вона дивна таêа шо, шо 
співають. А тоді, бóвають, співають, яê оце (особено, яê нема батьêа 
або матері), таê дрóжêи це співають, сидять за столом і співають: 

“Чомó ó тебе там, дівочêа, порядêó немає?”, – а вона отвічає:  
“Тоãо в мене, подрóженьêи, порядêó нема, 
шо ó мене, подрóженьêи, матóсі нема...” 
Це отаêі пісні співали – нєвєста плаче, сирота. 
Кóпóвать плаття нізашо бóло. Самі шили. Матерії не бóло. Я віно-

чоê заêазóвала собі. 
Страви, в основномó, яê і тепер ãотовили. Тепер шо? То êовбаси, 

то шо… Нó, ãóляли свадьбó днів три, чотири – це, в êоãо бідніша. А є 
таêі, – і тиждень ходять, похмеляються. То “мóхи ãоняють”, то ще, яê 
називають. Аãа, ці одні прийшли, похмелились, а на дрóãий день – 
ідóть, значить, похмеляться. А на третій день: “А чо йдем? А, йдем мó-
хи ãонять!” Значить, та ж сама п’янêа, а, значить, шо “мóхи ãанять”. І 
несóть, там, або віниêа, хто шо несе, вроді таêий, яê хазяїнó, ідóть ó 
двір махають там, шо вроді мóхи ãаняють. Там іще називають “êóрі”. 
Це в понеділоê óже “êóрі”. Свадьба пройшла, зносять оці самі приãла-
шонні по êóриці, ãотовлять, і вечором óже “êóрі”. Значить, – батьêа-
матір наряжають ó нєвєстó і жениха. Це вже, сêажем, моãо батьêа-
матір наряжають, садовлять за стол. Тож батьêи ãостей вітають, а тоді 
ãості цих батьêів ото наряжають. Шóтêи таêі от. 

Мама всю жизнь прожила в бєдності, в неї і праздниêів ніêоли не 
бóло. Мама не вишивала, а шила. Я, напрімер, вишивать не вишивала. 
А êрóжево в’язала. Раньше ж, яê заміж ішли, – ãотовили (оце ж ще в 
моді в моє врем’я бóло), ãотовили рóшниêи, щоб бóли. Полотно 
в’язали, êрóжева. У три, ó четверо êрóжева в’язали. Вечором, тепер ба-
чите ж під телевізором, а раньше ж ми, ото ж сходимося, дівчата. Ото 
берем нитêи, в’яжем êрóжева, співаєм пісні з дівчатами. Ото ó нас таêа 
ãóльня бóла. Таêа ãóльня бóла, шо досвітêи називали. Таê ми в’язали. 
Нó а заміж ішли, то ó мене простині, потом, наволочêи з прошвою, 
в’язані з êрóжевами, білі наволочêи на подóшêах. Должно бóть чотири 
подóшêи, дві маненьêи зверхó. Таê шо собі той, приãотовляли. Тепер 
êóпляють óсе, а тоді отаê той.  

А вже яê дівóвали, таê шо ж? І чоловіê мій, білянсьêий, небаãатий 
бóв, і я ж тоже не баãата. У нас даже двадцяти êопійоê не бóло, шоб ó 
êіно сходить. Підем, біля êлóбó постоємо, і пішли десь по вóлицях хо-
дить, шоб довше поêазóвалось врем’я. У йоãо немає двадцяти êопійоê, 
щоб дівчинó в êіно повести, і в мене самої нема. Ото таêа наша ãóльня 
бóла, а тепер під телевізорами сидять. 
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Рождєство придержóвались, щоб óсе ж приãотовить там. Шоб при-
ãотовить страви разні, все. Нó, ми дóже, я ж êажó, не празднóвали, бо 
дóже все врем’я бóла бєдность… Шоб празднічні столи велиêі бóли ó 
нас, не бóло цьоãо. На Пасêó таê всєãда пасêи пеêли. 

Пасêи пеêли… З ізюмом не пеêли, а пеêли таêі пасêи, яê ото здобне 
тісто. У мене і сєйчас непоãані полóчаються пасêи. Раньше не приêра-
шали. А от сєйчас, бачó, що примазóємо, оце ж тим, і збиваємо. Тіêи 
тепер таê ото, дóховочêи невелиêі. А раньше ми пеêли в печі. У нас 
форми бóли здорові! І виходили вони, яê хлібина. Хорошо таê вийде, 
таê êрасіво! Здорові пасêи пеêли. А тепер здорових ми не печем, мане-
ньêó там, – ó літровій чи півлітровій êрóжêє, чи там в банêє літровій…  

Ото таêе діло. Нó шо моãла, те розêазала. 
 
 

Козиряцьêа Марія Кóзьмівна, 1929 роêó народження, 
c. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Звóть мене Марія Кóзьмівна. Я [19]29-ãо роêó народження. Бать-

êів моїх звали Кóліш Мотря Павловна і Кóліш Кóзьма Гриãорович. 
Мама бóла [190]3-ãо роêó народження. Діда і бабó пам’ятаю, êонєшно. 
Два діди бóли. Одноãо Гриãорій бóло звóть, а дрóãоãо – Павло. А яêоãо 
вони роêó народження не знаю. 

Дід Кóліш він бóв бідненьêий. Він дóже рано вмер. А бабóся… Вона 
дев’яносто два ãоди прожила! Мій батьêо поãиб – сороê ãод йомó бóло. 
В Ніêолаєві похований, сім êілометрів від Ніêолаєва – ó Терновêє, бі-
ля сєльсьêоãо совєта, і пам’ятниê є. 

Бабóшêа розповідала, шо тóт бóли й пани і все. Та воно вже ж по-
забóвано. Бóв тóт один пан, чи Мазараêа? Чи яêось… Це де в нас шêола 
стара (тепер же нова шêола в Бєлєньêом). Ото йоãо там дом бóв. Сад 
бóв таêий ãарний. Це ж ми там в шêолó ходили. Там ó нас êлóб бóв лі-
тній. Уже êолхоз бóв. Ходили в êіно, танці, там мóзиêа ãрала. 

Про банди я не знаю. Яê би це я помнила! Я ж бóла тоді дитина. Це 
ж 29-й ãод. Я знаю, яê в нас êолхози óже óстановлювались, êолеêтиві-
зація. А яê воно проходило? Забірали êоней і êоров, і все. Мій батьêо, 
напрімєр, бóв бідний. Поїхав в Мар’євêó, êóпив там собі êонячêó, і з 
жінêою вернóвся. Ще плóжоê, борона бóла. А мама в мене бóла… Нó 
харашо дєдóшêа Павло жив! Бóли ó ньоãо і êоні, бóли три êорови. Я 
знаю, яê я вже родилася (а жили ми бідненьêо та ще п’ятеро нас дітей 
бóло ó батьêа), таê дєдóшêа нас бóло забере до себе. Яê дочêа виходила 
заміж, мама, дєдóшêа дав êоня, дав êоровó. І папаша ж êóпив êоня. Па-
                                                           
1 Опитóвання провели Р.Л.  Молдавсьêий та Ю.Д. Мелещóê (червень 2002 р.). 
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паша зразó оце в Запорожьї од Малоãо базарю і аж до Анãоленêа, де 
центральна дороãа і зараз трамваї ходять, строїв дома ãлинобитні. І 
мама з ним їздила, строїла. А ми ж бóли малі. Оце ж в нас бóли дві êо-
нячêи, два приплоди. Заберóть дітей на бричêó і їдóть ó ãород робить. 
Папаша вмів хати таêі ãлинобитні строїть, мастєр бóв на це. А тоді на-
чалась êолеêтивізація. Начали забирать êоней. Прийшли до папаші, 
шоб êоней забрать і весь інвентар. Він не отдав. А вже два приплоди 
бóло. Кінь – Бóян і êобилиця – Зоря, вже таêі бóли величеньêі. Вже на 
дрóãий ãод запряãать можна бóло б. А тоді папаша приїхав відтіля і за-
брали їх. Кажóть: “Іди в êолхоз!” А папаша не хотів ідти. Каже: “Ось, 
бóв на стройêє, в мене п’ятеро дітей! А шо я, – êаже, – зразó в êолхоз!?” 
Палочêó писали і все!!! [підвищеним ãолосом]. Не бóло ні ãрошей, ні 
до ãрошей! Шо там бóло? Палочêа і то, шо поїдеш ó степ… наварять 
там ãалóшоê, шо ãаняєш мисêó таêó і не доженеш тó ãалóшêó! Да… А 
тоді… Це ж таêи забрали ті дві êоняêи. А тоді папаша ще поїхав ó ãо-
род, доêладать там свої хати. Приїзжає, а вони прийшли й забрали цей 
йоãо молодняê. Без ніяêоãо, не питали! Чи тобі вãодно, чи не вãодно! 
Колеêтивізація – і êоняêó взяли, і êоровêó тó, шо мамі дали, тоже за-
брали! А тоді папаша поїхав ó ãород, ще й êоровó привіз – заробив! Це 
ж нада бóло! Заробив! Взяв êоровó в ãороді рябó (це ж я дóже ãарно 
помню, мені де-то ãода три-чотири бóло). Це ж папаша прийшов. Ко-
рова бóла ó Розóмовêе, вона там отелилася. Він там ждав, поêи воно 
всохне трошêи, ніс на плечах, ãнав, но прийшов додомó з êоровою. Нó 
шо тоді, êóди діваться? Пішов в êолхоз і робив. І мама в êолхозі. Усі 
ми в êолхозі бóли… 

Пам’ятаю 33-й, аяêже! Голодовêа бóла. Тоді вобще нічоãо їсти бó-
ло! Вобще нічоãо! Мама ото бóло піде… У нас тóт бóло два êолхози ó 
селі і совхоз. Тóт совхоз (оце Лиса), а в нас êолхоз. Ото піде, даже зі-
мою ходила, нариє в ямêах êартошêи. Це нада бóло цілий день ходить, 
шоб нарить отам êартошêи. Каждó ямêó це ж нада проêопать! А вона 
вже не êартошêа там, а самий êрохмал і шêóрêа. Ото бóло назбирають, 
принесóть, і печóть млинці. А яêі млинці? Розêолоте водичêою, ні жи-
рó, ні до жирó! Ото тим спасалися. Очерет їли. Да. Бóла ж ó нас плав-
ня. Не таêа бóла, яê січас оце море. Ото плавня бóла, там бóли дерева, 
очерет бóв висоêий. Та він і тепер єсть. І ото нарвóть, натрóть. Оце таêі 
бóли, робили спеціально таêó стояночêó і деревинêó. На деревинêó 
набивали жерсть з дірочêами. Нó яê оце êрохмаль на тьорочêó треш. І 
пеêли, êолотили млинці. Це 47-й ãод. А з лободи… І лободи не бóло! 
Таê яê ось цей ãод нема травичêи. Із лободи борщ варили.  

Вобщем бóло дóже трóдно. Це в нас началося з 46-ãо ãода. Я пішла 
в ФЗО “Комóнар”. Пішла із-за ãолодó. 47-й – вобще ніде нічоãо, ніде 
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нічоãо, нó вобще нічоãо! У ФЗО, в ãороді, вивчилася і робила тоêарєм 
на двох станêах. Всіãда бóла в почотє, всіãда бóла в ãазетêі. А тіêи дóже 
мене малярія забивала. І я ото поробила – 47-48-й, а в началє 49-ãо ро-
зщиталася, бо дóже тяжола бóла. Малярія таêа бóла, шо вже доходи-
ла… П’єш отó хінó… бóло таêе ліêарство. А тоді додомó прийшла, обра-
тно ж пішла в доярêи. Підчинилася… 

Пам’ятаю репресії на селі бóли. Чи в 31-мó, чи [3]2-мó, шось таê. Я 
чоãо помню, оце ж, яê папаша не хотів йти в êолхоз, а в нас бóла хатêа. 
Построїли з мамою невеличêó хатêó. Вже ó бабóсі, напрімєр, не бóло, 
де жить – там четверо і нас êóча. Яê ãод таê і дитина! Тоді ж не робили 
ні аборти, нічоãо ж, яê січас! А в нас бóла хатêа, построїли невеличêó 
таêó з самоãо êраю. А тоді яê папаша не схотів іти в êолхоз, вони при-
йшли: “Іди в êолхоз, бо позбóдися і хатêи!” Нó а в нас папаша бóв тро-
шêи таêий дерзêий, хотів шось доêазати тим êомóністам. Він óзяв нас 
на рóêи і поніс, і оставив їм хатó. Пішов на êвартирó, недалечêо, за 
óãлом, хатêа сêромненьêа. А тоді, яê óже папаша пішов ó êолхоз… А 
тіêи яê ми пішли з хати, таê де і взявся дядьêо Йосиф (поляê він сам, 
нó а жінêа в йоãо óêраїнêа, тьотêа Польêа, вже ó положенії бóла…). А 
тоді яê папаша пішов ó êолхоз, таê і êаже дядьêові Йосипові: “Ти дó-
маєш виходити з моєї хати? Я бóдó перебираться в свою хатó!” А він 
сêазав, що з ньоãо ãроші взяли – дві тисячі. Це таê розêазóвали вже і 
папаша, і мама, бо тоді й страшно бóло êазать! Бо вони ще б і посадили 
батьêа. Він пішов тоді до їх, до прєдсєдатєля, тоді в нас бóв Гавриленêо 
прєдсєдатєль. Каже: “Шо ж ви зробили? За мою хатó ãроші взяли!” А 
вони прийшли до цьоãо дядьêа Йосипа, ноччó приїхали і забрали. Це 
ж, мабóть, шоб воно не розійшлося по селó, шо він заплатив ãроші. І 
репресóвали цьоãо дядьêа Йосипа. Яê забрали і з êінцями! 

Коли війна началась, я в селі бóла…  
Бóли і таêі в селі, шо зóстрічали німців, і даже êомóніст. Я помню, 

ще ж бóла мала, а німці їхали з Мар’євêи мотоциêлами! Хто плаêав та 
боявся… А в нас бóв Павло Лоãович Чиженоê – êомóніст. Таê батьêо 
йоãо вийшов із хлібиною. Йоãо, êонєшно, люди лаяли тишêо-нишêом, 
а хто і боявся лаять, бо щоб не продать. Таê він їх стрічав – це хліб і 
сіль на рóшниêó виносив до óãла. А він тóт жив – яêраз дрóãа хата от 
êраю бóла. Це я сама бачила! Тоді ж зібралися на óãлó óсі, а він з хлі-
бом і сіллю їх зóстрів. То ж êазали: “Яê це таê? Син в армії, êомóніст, а 
він встрічав німців з хлібом і сіллю?”. А німці, шо вони там ãóрêотіли? 
Знаю, шо яê óїхали, таê і êóрей ãребли, і поросят ãребли. І люди трóси-
лися, а шо ти їм сêажеш? Дасть êóлю ó ãоловó і всьо. 

Бóли й поліцаї в селі. У нас бóв [Хóдяêов] Миêола поліцай, ó нас 
бóв Михайло [Грицина] поліцаєм. Нó їх óже немає. Вони обращались 
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до людей непоãано, до наших людей. Не таê, шо ото яê в êіні поêазó-
ють, – видавали там.  

Німці ó селі, ó Біленьêомó, по хатах жили. В нас теж жили. Нас ó 
êладовêó, нó чóлан таêий, виãнали всіх чисто. А бóло, значить, ó нас таê, 
– залêа невелиêа, передня і сіни. А сюди, збоêó, бóв чóлан. Нó ми все 
тóди ложем. Таê вони нас тóди виãнали, а самі, значить, там. Повна хата 
німців бóла. Німецьêі орóдія стояли просто попід хатами. Яê начинали 
стрілять… І самольот наш яê летів, чи розвєдчиê чи шо, оцей, шо двохê-
рильний таêий, яê істрєбітель? Таê замітили, шо німці в хаті бóли, таê 
наші таê стріляли по хаті нашій! Із самольота строчили, а ãільзи отаêен-
ні падали. Мабóть, це з пóлімьота, це не з вінтовêи, шо таê хатó обстро-
чили. Нó ніêоãо не вбили і нічоãо. І німці сиділи, сиділи ж трóсилися. 
Построчив та й... А таê же німці б’ють по плавні, а наші – по Біленьêій. 
Отам, шо били, це снаряди летіли. Оêопи ó нас бóли, все в нас бóло.  

Бóли шо і в Германію поїхали, шоб чи не піти в армію, чи шо… Таêі 
бóли люди, шо їхали в Германію з-за тоãо, шоб в армію не іти. Бóли чó-
тêи, шо: “Та він же пішов добровольно, шоб в армію не йти!”.  

Баãато в нас порозстрєлювали. Даже моãо одноêласниêа Сашó 
Шавлія. Взяли ж тоже яê партизана. Він даже менше бóв, 29-ãо ãодó. 
Оце тóт моãила братсьêа в нас, всі тóт чисто лежать. Дядьêо троюрід-
ний мій бóв – Трохим. Тоже йоãо забрали, розстрелили. І баãато тоді… 
Тóт бóла жила моãо чоловіêа тьотêа, бóла ó неї земляночêа. А вона та-
êа, нó в відє “не всі вдома”, помішана бóла. А ховала трьох тих солдатів. 
Де вони вже óзялися, шо вона їх ховала? Ямó вони вирили. І вона їх 
êормила. І хтось чи доêазав може, чи може побачили… А вони попере-
дівались, не в êрасноармєйсьêомó, а може і тіêали та попередівались, – 
не хотіли вже воювать, хоч і наші. А хто таêі? Нó, фаêт той, шо чóжин-
ці бóли люди. І цю тітêó Улянó хотіли розстрілять. Та яêийся німець 
знав цю бабó Улянó і сêазав, шо ó неї “не всі дома”, і її не розстрелили. 
А таê, êонєшно, шóêали…  

Ми своãо батьêа, яê він попав ó плєн, і прийшов до нас додомó, таê 
ми йоãо ховали. Ховали, а він же молодий. Заведе бородó, а в йоãо чор-
на… Нó видно, шо людина молода, но тіêи шо з бородою. Таê ми отаê: 
оце облава ходе по Гарбóзові, пройшла, ми йоãо оãородами сêореньêо 
тóди, переселяєм, щоб яê облава начинається, а він там óже десь. При-
ховається, тоді вийде. Нó а тоді наші прийшли. Забрали зразó в армію 
йоãо. Хотіли зробить ó Хортиці, шоб він яê врачом бóв по êонях, бо 
дóже любив êоней. Сêазали, шо яêшо хоч трохи бóв в еваêóації, то зра-
зó йоãо забрали, і зразó він там і поãиб на фронті. Там він і захований. 
Там болãари, люди хороші таêі. Мамі прислали пісьмо, ми тóди їздили. 
Фотоãрафія таêа невеличêа. Нó а шо там? Одна тьотя Поля (це тєхніч-
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êа по шêолі) êаже: “Ми найшли ноãó і доêóменти, ноãó з ботинêом”. То 
êазали, шо поãиб батьêо яê ãерой, по-ãеройсьêі наш батьêо поãиб. Він 
похований, яêраз біля сєльсьêоãо совєта. Там ãолова – предсєдатєль 
(не вспів еваêóіроваться) і папаша. Це вдвох на моãилі, можна прочи-
тать, мраморна досêа. У мене десь і фотоãрафія єсть, но надо шóêать. 

У нас і батьêо мій поãиб, і за один тиждень зразó два ізвєщєнія. 
Брат мій похований, я ж êажó, тоді польсьêий ãород Ковєль, на êраю 
лісó. Це прислали йоãо дрóзья. В дев’ятнадцять ãод він вже бóв стар-
шим офіцером над танêом. І там бомба попала, яê він їхав в часть свою. 
Яêраз він 30-ãо апреля ранетий, а первоãо мая вмер. Писали, шо в ãо-
ловó і в ãрóди… Нó вообщем, поêалічило йоãо. Писали, шо три пісьма 
полóчив од нас. Ми полóчаєм, а він не полóчає! А тоді вже він там без-
поêоїться, чи є ми живі, чи нема. Таê вислав один товариш йоãо вір-
ний, шо три пісьма полóчив. Вже Іван Кóзьміч міã прочитать, і êаже 
мамі, шо він заштрахóвався на мамó на сто рóблів. То прислали ті сто 
рóблів. І мама êóпила нам з сестрою таêі черевичêи, бо знаєте, яê хо-
дили? І босі, і ãолі, і ãолодні! Оце саме важче, шо бóло. Перенесли тя-
жолі ãолода. Дóже тяжолі. 

У 44-мó десь нас виãнали з села. Виãаняли – хто-êóди. А ãнали нас 
через Томаêівêó, Новоівановêó, ше яêісь села, я вже позабóвала, яê на-
зиваються. Яê ãнали, таê остановили ó яêімся здоровім сараї ночóвать, 
і поставили охранó не з німців, а з êамлиêів. Не німці, а êамлиêи. 
Страшні! І тóт Антон Тюпа. Він маленьêий, йоãо забрали яê партизана 
виходе, він з 27-ãо ãодó, і брата йоãо двоюрідноãо. Забрали їх і заперли 
ó Мар’євсьêій церêві. Там же церêва Мар’євсьêа – таêа забора бóла ви-
соченьêа. А тоді, яê ãнали нас, а вони стояли. Ми яê побачили цьоãо 
Антона (він живий, він може і сам розêазати, а Вітьêа – не знаю) і Ві-
тьêó, двоюрідноãо брата. Вони таê ховались в оêопі, шо німці впіймали 
і сêазали що це партізани. І мама пішла до тієї забори (це ж нас ãнали) 
і êаже: “Це мій син!” А вони: “Партізан! Партізан!” А мама êаже: “Ні, це 
мій син!” Мама сêазала і ще одна тьотêа. І яêось таê, шо вони отдали 
цих двох хлопців. Ми тоді вже на Антона цьоãо наділи одежó женсьêó. 
Бóла ó нас êонячêа. А в Томаêівêі ó нас вже тó êонячêó забрали êам-
лиêи та з’їли. Йшли і в ãрязі, і в дощ. Доãнали нас із Томаêівêи до села 
Висоêоãо, а до Новоівановêи ще бóло де-то êілометрів сім. Остановили 
нас ó сараї, óсих заперли тóди, ще там жінêи плаêали: “Щас нас і під-
палять тóт!”. Нó не підпалили. Яêось шо німець стояв, діжóрив, а тоді 
сів та й заснóв. І от нас сім’я, оце ж Антон оцей Тюпа, Вітьêа, óсі мами-
ни діти, і сім’я ще дрóãих людей, вобщем нас три сім’ї, – ми втеêли. А 
воно бóло тóман страшний і ãрязюêа, шо од ніã не одліпає! Важêо бóло 
йти. І шо? Нам бóло по дванадцять ãод. Втеêли ми в цю Лóêіївêó, це 
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Томаêівсьêий район. То êазали із цьоãо села люди, шо дóже нас шóêа-
ли. Ми чóли, шо й êоні іржали, но тóман нас спас. А таê би нас пострі-
ляли! І втеêли ми в сторонó села Лóêіївêа. Отаêо – один ряд хат і дов-
ãе-довãе село таêе. Один ряд хат, тóт степ і тóт степ. Нас прийняла одна 
тьотя Мотя, óсю нашó сім’ю. А в неї хатêа і недостроїна, тіêи ãоріще зма-
зано. Дощ іде. Нó яêось таê, шо ó відє землянêи, з êосиной, шо дощ ісхо-
де. А не бóло ні êриші, нічоãо. І там бóли німці. І вона нас óсих тоже за-
брала. Бóли там сояхи, ячмінь сêошений ó êопицях лежав вже по балêі. 
Ми зразó заходилися носить той ячмінь, нó в відє соломи. Поставили 
êóрінь зразó (цей Антон бóв таêий юрêовитий парінь), і ото ми там 
оêошились. А тоді впóстили нас ó êвартірó і ми там бóли до еваêóації.  

Бóв ó нас в хаті один врач німецьêий. А в моїй мами таêий êашель 
бóв, нó яê ото “êашлюê”. Мама яê заêашлялася, і він дав однó таблєтêó 
мамі. Каже: “Мамêа, завтра óже бóдóть “рóс“, “рóс”. Значить, ваші вже 
бóдóть. Дав мамі таблєтêó і от цієї таблєтêи ó мами більше êашлю не 
бóло. І правда, тоді розвєдчиêи в чотири часа óтра засêочили, от. Нó яê 
матері, начали обнімать, плаêать. Та страшне бóло... 

Партизани в плавнях бóли. Я знаю, ми яê поїхали ó Лóêіївêó, таê 
ховались ó яêоãось дядьêа Костя. А ó Лóêіївці ãонили етапи по селó, 
êóдись наших женóть німці з собаêами. Мама винесла сóхарів і êинóла 
ж (моя мама вєчно êóдись лізла!). А шо ж наші плєнні? Начали зби-
рать. А мамó тоді [êамнет] пльотêою вдарив і на оêопи отправили. Ми 
дóмали, шо її вже і живої нема. Прийшла. Отаê бóло. 

А ó Лóêіївці, знаю, óтіê цей дядьêо Кость. І мама йоãо, поêи êрасні 
прийшли, ховали на ãорищі. А німці, яê шóêали, без êінця облави ро-
били і строчили по всім ãорищам. Нó значить, не попали êóлі. Дóмала, 
що дядьêа Костя немає, а він живий. І пісьмо присилав після війни 
нам. Всіãда мама лізла, хотіла шось êомóсь помоãти, таêа бóла. То на-
сіння позав’язóють ó тряпочêи, ото êинóли… І цих б’ють, шо збирають, 
і цих, шо êидають б’ють. 

А я всю жизнь в êолхозі працювала – і доярêою, і êóхарêою, і на 
птичні бóла. Я із Комóнара яê прийшла, то зразó в доярêах, зразó ж 
пішла. Тринадцять ãод бóло мені вже я телят пасла. У нас тоді бóли 
[чеêи], рис! А в [чеêах] же води по êоліно. П’явоê бóло там баãато [під-
сміюється]. Яê перейшла я в третій êлас, то я вже п’ятнадцять трóдод-
нів заробила. А ãроші тоді ж не давали в нас. Там шось хліба дали! Хто-
зна сêіêи й дали? Уже, яê трошêи після ãолодовêи, то начали давать. 
То з ãолодовêи вмерти не можна бóло, êонєшно. Нó а шо ж зробиш? 
Після войни, анó-êа! І ферми орãанізовóвали, і êолхози орãанізовóва-
ли, шоб воно шось бóло в êолхозі.  
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Ми, я ж êажó, шо óже після оціх, після 47-ãо ãодó, то ми жили не 
поãано. Робили добре, добре робили! Ми не бóли ні одноãо дня дома, 
бо ó нас бóло… Аãа, не вийшов сьоãодні, – ти день проãóляв! Значить, 
не хватає виходів за місяць. А нам надо бóло виходить, 20-25 виходів. 
Це – жінêа, чи ó тебе діти є, чи нема, – ти должен виходить, шоб воно 
йшло оце на пенсію. То ми старалися, шоб виходи бóли. 

Яê малі бóли нічоãо ó нас таêоãо не бóло. Яêі там іãри? В шêолó 
ходили та і всьо. Ми в степó бóли та на роботі. Зразó ж я бóла в телят-
ницях, малою, то в нас не бóло ні виходних, нічоãо. Ми знали степ, оце 
хферма, на хфермі хата. Ми там днювали і ночóвали. Ми нічоãо не ба-
чили. У дєтствє ми нічоãо не бачили хорошоãо. Ми ходили і босі… У 
нас, ó мами, п’ятеро дітей. Я знаю, вони самомó старшомó – Вані, оце 
шо поãиб, – êóпили пальто, і причом дівчаче! Яêось таê, шо він самий 
старший, 24-ãо ãодó. Таê те пальто ми всі п’ятеро переносили! Уже во-
но бóло не ãолóбе, а латêа на латêє. Уже Тася, сама менша сестра, вже 
латêа на латêє! Воно вже не бóло ні ãолóбе, ні чорне, ні синє, ні зелене 
[сміється], хтозна яêе воно бóло! Оце таêе дєтство. Яêе ж ó нас дєтство 
бóло?! Ми жили в ãорє та і все. 

У мене батьêо óмів шить черевиêи із шêіри. В постолах ходили, в 
êалошах. Постоли – то таêі із шêóри. Оце óтóтовочêи таê зроблен той, 
затяãнеш і ходиш. Після войни ми зразó чóні носили, êóпляли. Бóло, їх 
же лили. Бóли чóні êрасні, а обводêа чорна, або, чорні ті, а обводêа 
êрасна. І ходили. І хотілось нам піти і в êіно, і на танці. І сêрізь ходили 
ó тих чóнях. Хоч не êолоші, то ãалоші, а то чóні просто. З резини поê-
леють, бóло, і ходять. Ми таê оце: в зімнє врем’я – ми на хфермі, ó хаті. 
В літнє врем’я – нас вивозять ó степ. А потім возять аж ó плавні, на 
осоêó. То ми нічоãо не бачили… Шо ми моãли бачить, яê ми день ó день 
на роботі бóли?!  

Ми робили таê… Начали хліба родить, – ми в степó і ночóвали. Чи 
в тебе дитина, чи не дитина! Тоêи, робили на степó тоêи. Тоді ó нас не 
бóло ще ні амбарів ó êолхозах, нічоãо. Отаêі ящиêи завбільшêи. Змазó-
вали êизяêом з ãлиною. І ото зерно бóло ó степó. І робили ми день і ніч, 
день і ніч. На ходó спали! Це не тільêи там я, всі мої ãодêи таê, і люди 
всі чесні. Траêтора бóли, êомбайни. Це після війни. Мій чоловіê меха-
нізатор широêоãо профілю, і на êомбайні робив. Крóãом робив, проро-
бив з 30-ãо ãодó, проробив сороê п’ять ãод. Чотирнадцять ãод бóло йо-
мó, а він óже бóв траêтористом самостоятєльним, не то шо там дитина, 
а самостоятєльним! І вже він робив на траêторі. І сороê п’ять ãод про-
робить на одном місті, і оце ж нада?! Зараз ó нас землю оце ділять. Я 
полóчила, а він óмер в 93-м ãодó, інвалід трóда, і не дали пая йомó… Я 
ходила і до предсідателя, êажó, подам і на сóд. Сороê п’ять ãод проро-
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бив! То, êажó, по місяцю пророблять... Знали, шо дєдóшêа бóв, і не да-
ли. Пішла я до предсєдатєля, написала заявлєніє... Кажó, сêільêи ро-
бив!… [Запис перервано]. 

У Біленьêомó бóло баãато переселенців. У нас бóло село дóже ха-
роше. Поêи Маêсименêо предсєдатєлєм бóв, таê ó нас люди жили дóже 
харашо. Він помаãав, особєнно нам лічно, білянам. Він знав ó  нас êаж-
дó людинó, хто чим дихає. Ото ж люди і їхали. Вони зразó їдóть, зразó 
хати êóпляють. Приїджають, просто êóпляють хати. От ó нас тóт, по-
сóсідсьêі, жінêа поїхала до дочêи, бо сили вже немає в неї… А раньше 
теж їхали люди, óстраювались, робили, і досі роблять, і даже із Росії 
їхали. Яê ставилися до них? Нічоãо. Я знаю ось, Павло Найдьон жив 
на нашій вóлиці (на Садовій він живе), то вони приїхали, і стóпó при-
везли, шо товêти пшоно [сміється]. А сєйчас вони тó стóпó вже і забó-
ли. Вони вже вêоренилися, ó їх є хата, óсе в їх є, розжились…  

У нас предсєдатєль бóв дóже хороший – Маêсименêо. Він знав 
своїх людей і даже помаãав! Помаãав. Я, напрімєр, боліла. Таê мені три 
пóтьовêи давав êолхоз. В Ялті бóла, в санаторії “Зоря” і “Славянсьê”. 
Це безплатно мені давали. Нó може, то шо я робила доярêою.  

В плавні êожен ріê ó літній сезон їздили на осоêó. Ото вивозили, 
шоб там сêотина… І телят тóди вивозили. І ото в нас бóв паром. Сêоти-
нó бóло женóть плавом, на дрóãó сторонó. Тоді Дніпро бóло ó нас не 
широêе, а таê шо переплести можна êорові. Нó то ж женóть плавом. 
Сêотарі на êаюêи, а êоров женóть. Корови самі пливли. Ото тіêи ãоло-
вêа виãлядає, і пливе. Корови пливóть, а телят – на пором. У нас хфер-
ми бóли здорові! І доярêи там, і строїли... Іще й сіно êосили. Там же 
очеретó баãато. Пороблять балêи і понаêидають тóди очеретó. Нó літ-
ній лаãер. Ловили рибó. Там бóло баãато линів. Рóêами в êалюжах ло-
вили... Бóло оцей же предсєдатєль дóже часто приїжав тóди. І в ці дні 
бóва яê наловлять! “Варіть Кóзьмовна!”… І ото êастрóля восьмиведер-
на – там же і доярêи всі, і сêотарі всі. Ото більше, яê сто дóш! І ото во-
сьмиведерна êастрóля. Яê приїде… А засмажить нічим бóло. Ні ãалóш-
êи, пшоно і всьо! І таê ми ото й жили. Дрóãий раз молочних ãалóшоê 
навариш, а дрóãий раз ото хочеться і сóпіêó таêоãо, шоб не молошне. І 
ото сóпіêó звариш. Та ото Маêсименêо, яê приїде! Всіãда їде бóло з са-
лом. І óже яê óїжжя додомó… (в йоãо тóт бóв дядьêо Михайло, чи йоãо 
дрóã, він йоãо возив машиною, шофер йоãо він бóв), то приїде ó плавні, 
візьме êóсоê сала, êрашаноê набере. І ото наловлять, наловлять лини. 
Я наварю êастрóлю повнó… Ото жили, нам бóло весело. А яê варили? 
Заêіпіла вода, ãолови поодривали, перемили та і… їх же не шêребóть. 
Вони яê ãадюêа [сміється], і таêі сладêі, отаêені завбільшêи! 
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Бóло й полювали. Нó там, то êачêи, може, то яêа там таêа птиця. В 
нас тóт бóв сезон, не таê же, êоли схотів. Чим полювали, не знаю. На-
прімєр, ó Чиженêа Павла бóло рóжжо таêе. У нас і зайців тóт полюють, 
ó êоãо рóжжо єсть, да.  

Всьо пережили зразó, а сєйчас ще важче нам! От сєйчас врем’я та-
êе, шо людям… через оці ãроші… Вдівачêа ось ця! Оця óчоба дітям… 

 
 

Коновалова Марія Андріївна, 1931 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Батьêівсьêа фамілія моя – Коновалова Марія Андрєєва, [19]31-ãо 

ãода рождєнія, 3-ãо дєêабря. Мамó звали Фадєєва Анюта Івановна, а 
папа – Коновалов Андрєй Пананьович. Папа – [1]896-ãо, êажеться, – 
таê, яê не ошибаюся, а мама – [1]900-ãо. 

Дідóсів, бабóсів я не знаю. Яêраз, це ó 33-м ãоді, це бóла ãолодовêа, 
óмірали. Я 31-ãо тіêи. Родилася, нічоãо не помню. Дідóсів, бабóсів не 
застала. А родилась не в Біленьêомó. Ні! Я сама із Білорóсії. А тоді 
жила ó Кіровоãрадсьêій області, Устіновсьêий район, село Устіновêа. 
Січас воно ãородсьêоãо тіпа посьолоê. Бóла я на бóрячній плантації 
робила. Сестра, яê побачила, і êаже: “Слóхай! Шо ж ти це робиш? Та 
це ж êаторãа, а не робота! Я тебе прошó – бросай всьо, зпродóйся, і да-
вай, óїзжай!” І ото я послóхала її і поїхала.  

Сюди приїхала, потомó шо тóт сестра бóла одиноêа. Шо виїхала – 
не обіжалася! Врем’я бóло дóже хороше, природа êрасива, Дніпро ря-
дом, воздóх приятний! Споêойна жизня бóла, не то, шо ó мене в êолхо-
зі! Це можна сêазать, правильно, от. А зараз, бачите, яê воно все пере-
вернóлось?! Таê шо я виїхала звідтіль ó 67-мó, да, ó 66-мó даже, сюди, 
на Запоріжжя, в Запорізьêó область. Жила ó сестри на Лисій Горі два 
ãоди. А яê сестра вмерла, в її дом невістêа приїхала жить. Нó дóмаю, 
шо мені? Мені там немає, шо робить. А потом з чоловіêом своїм позна-
êомилась, êóпили собі доміê ó Біленьêій. І тóт і живó з 68-ãо ãодó.  

З білянами я не дóже общаюся. Робота в мене бóла, я робила про-
давцом. Мабóть…, не помню вже сêіêи роêів. А потом, бачите, воно ме-
ні вже таê надоїло. Каждомó надо вислóжóватися. Особливо, яê оце 
[Кольцовий] приїде, або ревізія нальотна. Все êаждоãо надо óãощать, 
êаждомó давать! Я це ліцемєрства не люблю, від отêритої дóші сêазать. 

А тоді розчиталась з роботи і пішла в Бєлєньêó работать в больни-
цю. У êóхні робила. І в êóхні проробили ми мабóть восім чи сім лєт. Нó 
                                                           
1 Опитóвання провели Р.Л.  Молдавсьêий та Ю.Д. Мелещóê (23 червня 
2002 р.). 
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ãлавне діло те, шо яê почали больницю розформіровóвать, бо в нас ма-
лєньêа бóла больниця, а людей дóже баãато бóло. А вона бóла на сто 
êойоê. А принімав ãлавврач, Павловсьêий бóв. Таê він принімав і сто 
двадцять, і сто десять. І бóло всяêо, больних лежало. Нó а потом Хор-
тиця, бо ми ж тóт од Хортиці, приїхала і сêазала: “Інфеêціонне óбрать, 
родове óбрать, хірóрãію óбрать, бо не позволяє помещеніє больниці”. 
Зараз вимахали таêó чотирьохетажнó! А тоді прямо, щитай, яê в сараї 
жили! І все – і інфеêціонне, і родове, і хірóрãія, і все бóло! А зараз, по-
жалóста, рожать – їдь в ãород. Бо зараз тóт ніхто не родить. Понятно? 
Шо ж це тепер зробили? То ж придавили людей таê, приãнітили! Я ж 
êажó, той ó сараї врач робив, і все – і операції проводив, і роди. Нó, 
всьо! А щас до чоãо ми доїхали? До чоãо ми доїхали? І потом ото нас 
соêратили, і я, яê пішла в пеêарню. І доробила в пеêарні до самої пєн-
сії. Оце моя таêа жизнь! 

Должна сêазать, – я на сóсідів не обіжаюсь. Це отóт, навêоло. А 
таê, яê де підеш отам на риноê, або êóди-небóдь: “Ой, оце ше – “запла-
ви”!” Називають нас “заплави”. Понімаєте? Нó, я не обращала вніма-
нія. Нó, хто вони мені? А то шо ти висоêоãо ãонорó, шо ти білянсьêа, а 
я не білянсьêа, для мені це ролі не ãрало. Я майже не обращала вніма-
нія. Раньше бóло ж таêе – яê привезóть, яêó-небóдь обóв, ілі матерію 
яêó. Нó а я, яê робила, продавці то мене знали. І я там, Олі чи Ліді, êа-
жó: “Остав мені, там, п’ять-шість метрів матерії”. Зараз – бери, їж, – не 
хочó, яê той êазав, да? А раньше воно ж бóло сêрóтненьêо, да? Таê, на-
до êазать, нó, не бóло! Нó, таê тіêи сêазала – “А, приїхала! Хто вона та-
êа!!! Вона тóт заімєла блат!”. “О, це вже “позаплави” позалізали!” Нó 
люди вообще тóт, я должна вам сêазать, шо люди вредні! Вони тóт са-
молюбиві [аêцентóє]. Вони: от тіêи я должна жить! Більш ніхто. Тіêи 
я! А то, шо ти страдаєш… Може тобі на сьоãоднішній день нема хліба 
êóпить, да? Ніхто тобі може не подать, ніхто! Нó в мене, слава Боãó, 
сóсіди дóже хароші! Дóже хароші! Не можó обіжаться на сóсідів. Шо 
на цю – вона вже вмерла, земля пóхом їй, баба Зіна. Вова з Вальою… 
Оце зарізали êабанця вони, не знаю, мать, ó цім місяці. Я бóла на база-
рі, а дєд êаже: “Бабóшêа, нам ãостинця дали”. Я êажó: “Хто?” – “Вова”. 
– “Нó, на шо він дає? Ми ж поросьонêа не держемо, ми ж не можемо…” 
– “А він сêазав, яê ó вас бóло, шо ви нас óãощали, а тепер ми вас óãоща-
єм”. Сóсіди ó мене тóт дóже хароші! 
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Крючêова Любов Федорівна, 1933 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

Зовóть мене Любов Федорівна Крючêова, 33-ãо роêó народження. 
Я вчитель óêраїнсьêої мови і літератóри. Живó в Запоріжжі, це я приї-
хала до мами, а мене тóт фаêтично немає. Я жила тóт поêи êінчила 
шêолó. А тоді, яê пішла óчиться, тóт не жила.  

Пам’ятаю êоли німці прийшли в село, я мала ж бóла ще, це вісім 
роêів мені бóло. Ми жили на тій вóлиці, тóди далі, в село, ó центр. І во-
ни заходили з тоãо êінця, на мотоциêлах їхали. В мене тіêи одне вра-
ження бóло тоді, шо німці – це звірі. І я óявляла собі, шо вони не таêі, 
яê люди. А прийшли, – нó звичайні люди, в êасêах, з засóченими рóêа-
вами. Бóло дóже страшно. Ми яêраз ó сóсідêи бóли, навпроти нашої 
хати. І оце бóло явище жахливе, жахливе! 

Мама: За êоãо це ти êажеш? 
Любов Федорівна: За німців, мамо, ти помниш, яê німці прийшли в 

село? Нó, яê вони моãли ставитись до місцевоãо населення? Вони на 
нас дивилися, яê на бóр’ян. Я не сêажó, шо вони, от, зайшли в наше се-
ло… Во всяêомó разі, на нашó вóлицю, êоли вони зайшли, вони ніêоãо… 
То шо може я бóла мала, до мене ж таê воно не доходило? Нó, ми діти, 
яê діти. Шо ми ще моãли розóміти? Взаãалі-то, тóт брали чоловіêів, 
заарештовóвали. Тóт бóло ó нас, мені здається, підпілля. Отам братсьêа 
моãила. Там написано людей, яêі заãинóли не тільêи на фронті, а і тóт. 
Нó а таê, шо я можó пам’ятать? Пам’ятаю, яê ходили, виãоняли моло-
дих жіноê на оêопи, êопать оêопи, от. А ó нас бóв сарай за хатою, і êо-
рова там в сараї стояла. І батьêо виêопав там ямó, під êоровою яêраз. І 
ото там мама ховалася. А бабóшêа мене поêлала, яê вроді я хвора. 
Приходе німець, а вона йомó сало тиче. Отаêе товсте сало, шматоê та-
êий добрий. “Кіндер êранê!” – дитина хвора. “Кіндер êранê! Найн, 
найн! Мóтер найн!” – немає значить матері. І ото таêим чином ми її 
трошечêи от оêопів звільнили. А таê людей ãнали на оêопи. А тоді, яê 
наші, в 43-ім, здається, це році бóло, яê шо не помиляюся, яê наші óже, 
ось, ось підходили ото тóди ж до Запоріжжя, до Дніпропетровсьêа, то 
нас ãнали німці всіх підряд, всіх. Тіêи тьотю Аню не еваêóіровали, бо 
вона хвора бóла. Гнали, êорови запряãали ó повозêи, оці возиêи. Бра-
ли, шо моãли взять в дороãó з їжі, приêриться одіялом, там чимся. А то 
– в ями заêопóвали. 

До приїжджих тóт хороше відошення бóло. Нормально, нормаль-
но, абсолютно ніяêоãо відчóження не бóло, шо ми з Росії, абсолютно. 

                                                           
1 Опитóвання провели Р.Л.  Молдавсьêий та Ю.Д. Мелещóê (червень 2002 р.). 
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Навпаêи, і до сих пір вони вважають нас за своїх. Не можна сêазати, 
шо там, яêась різниця бóла, шо це росіяни, а це – óêраїнці. Боже óпаси, 
нічоãо таêоãо. 

 
 

Кóãа Любов Степанівна, 1918 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Звóть мене Кóãа Любов Степанівна. Я [19]18-ãо роêó народження. 

У Біленьêомó тóт я родилась, тóт хрестилась. Батьêи мої, мати – з 
Дніпропетровсьêа, а батьêо з Ніêополя бóв. Він плавав на баржі по 
Дніпрó, шêіпером, чи чим він там. Оце мої батьêи. Матір – [Феêла] 
звóть бóло, Олеêсандрівна, а батьêо – Степан Серãійович. 

Батьêо яêоãо роêó народження, я не знаю. Мені бóло ãода два, яê 
прийшли, забрали йоãо і по цей день не знаю, де йоãо діли, яê він, шо 
він… Тоді ж бóв переворот совєтсьêой власті, чи ó 18-м, чи ó 20-м ãоді. І 
бóли таê: одні заїзжають, а дрóãі слідом тих виãаняють. Ті хазяйнóють. 
Тих виãонять, дрóãі – зелені, білі, êрасні, яêих там хочеш бóло… Яêась 
там Марóся… Заїзжають і êаждий свої порядêи встановляє. І ноччю 
прийшли, постóêали, де вони жили, я ж тоже не знаю, бо мені бóло чи 
ãод, чи півтора всьоãо. Яê забрали, і по цей день, де вони йоãо діли, хто 
забрав? Вроді на підводи десь, шоб він їх сопровождав. Вобщем ніхто 
не знає, де їх діли.  

Осталися ми сиротами. Нас тройêо бóло: старша сестра бóла на ãод 
за мене і менший братіê бóв – Стьопа. Но той óмер в 21-м році. Голод 
бóв велиêий і він óмер. І нас осталось дві сестри з матір’ю. А ãолод же 
велиêий бóв ó 21-м році. Дєдóшêа, мамин батьêо, забрав мене (мені 
бóло два чи три ãодіêа), а старшó забрала батьêова мати. І матері сêа-
зали таê: “А ти їдь, спасай себе, бо ми не в состоянії продержать і тебе”. 
І таê я і виросла з дєдóшêою. Бабóшêа рідна моя: я родилася сьоãодні, 
а завтра бабóшêа вмерла. Дєд женився на дрóãій бабі, на чóжій, з 
Польші вони бóли проãнатії. Тоді ж Польша виãаняла óêраїнців, таê яê 
оце рóмини виãаняли наших óêраїнців з Рóмóнії. Таê оце з Польші, ó 
15-м ãоді ще їх виãнали. І ото дєд женився на тій бабêє. І таê я з тією 
бабêою і виросла. Бабóшêє бóло дев’яносто сім ãод, яê вона вмерла. А 
дєдóшêа в 60-мó ãоді ще вмер. Таê я і воспиталася. У совєтсьêó власть 
родилась, і в совєтсьêó власть виросла…  

Дєдóшêа потомственний рибаê бóв, по-том-ствен-ний! Все врем’я 
рибалив. Дєлав ятері (то сєтêи, а бóли ятері таêі). Сіяли прядіво, пря-
                                                           
1 Опитóвання провели Р.Л.  Молдавсьêий та Ю.Д. Мелещóê (25 червня 
2002 р.). 
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ли і в’язали ятері. Вистрóãóвали таêі обрóчі, на обрóчі, і ставили на во-
дойми, і риба заходила. Ловив дєд рибó ятерями. Лодêа, êонячêа бóла 
своя ó йоãо. Бóло він êаже: “Приїдеш до таêоãо-то озера”. Він там. Ста-
вляєм лодêó (таêа невеличêа). Помаãаю дєдові. Сêладає на бричêó свої 
ятері, переїжжяє на дрóãе озеро. І таê з озера на озеро і рибалив. Риби 
бóло дóже баãато.  

А зімою, це яê льод стане, таê він знав, êоли бóде “іти на дóхи” ри-
ба. Ото пробивали ополонêи велиêі і піднімалася риба, бо вже їй там 
нічим бóло дихать. І тоді вони êрючêами виêидають, виêидають тó ри-
бó. Навиêидають êóчó! Дєд і ãрамоти полóчав. Сам Сталін прислав 
йомó почотнó ãрамотó за рибó, бо дóже знамєнітий бóв рибаê. 

Це в плавнях, ми жили ó плавні тоді. Там ó плавні озера бóли, яêа 
бóла êрасота! Стіêи всьоãо бóло! А потопили все і пользи ніяêої з тієї 
Каховêи.  

До революції пани бóли. Я ще в шêолó ходила, ó 28-м ãоді. Таê ó 
центрі, там січас шêола, нас водила вчительêа тóди, ó пансьêий цей 
двір. Пана звали Матлашевсьêий. То він церêвó в нас построїв, êраси-
ва церêва в нас бóла. Розібрали, розбили. Хай би стояла для мóзея. Чо-
ловіê построїв для пам’яті! І ото ж там бóв похований він. Де оце ба-
зарь, автобóси стоять, і там вони бóли поховані. Порозêопóвали… Це 
вже, êоли власть мінялася. Це вже я помню, яê розоряли цю церêвó. 
Не оставили для мóзея даже…  

Ми ж, яê пішли в цей двір, а там балêон таêий на втором етажó. І 
вона вийшла, ця ж цариця Матлашевсьêа, на балêон вийшла, а ми ж 
тóт стояли. Вона нам ще êанфети êидала. А тоді êóда вона ділась? Де 
вона ділась, де той Матлашевсьêий дівся? 

Колеêтивізація проходила, значить, таê. Ходили, ото продразвєдêа 
яêась, вона таê називалась тоді. Тóт за Дніпром є Сêельêа. Відтіля – 
шайêа їх. Висêрібали ó людей, де шо не бóло, під чистóю. Люди ховали 
ó стоãи сіна пшеницю, одежó… Забирали все, ходили й забирали. А оце 
мій чоловіê, він тоже із Сêельêи, таê ó їх бóло дві пари êоней і призна-
ли їх êóрêóлями. А хата (ó Сêельêі там же êрóчі таêі), таê оця сторона 
обêопана, а тóт пристроїна хата… Ото таêий êóрêóль бóв! Пристроїв, 
щитай, шо землянêó. І їх виãнали із тієї хати і не дали нічоãо. Ще ста-
рша сестра йоãо бóла в êожóшанêó таêомó, таê вони стяãли із неї і той 
êожóх. І дєд з бабою (батьêи батьêів моãо чоловіêа) в один день поме-
рли, не моãли перенести цьоãо. І брат і сестра óмерли. Виãнали ж! Ні-
чоãо, і бóряêа не дали! Нічоãо не дали, ні з поãріба, нічоãо! І вони поме-
рли з ãолодó. І оце ó 34-мó році вони померли шість чоловіê за один 
ãод: батьêо, мати, дід, баба, брат і сестра. А їх троє осталось: дві сестри і 
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мій чоловіê (він 14-ãо ãодó бóв). Но вже тоже, вже двадцять один ãод 
яê вмер. Сама живó з дітьми. 

У 30-ті роêи ó селі бóли репресії. Ноччю прийдóть, постóêали, за-
брали і не вертали. Баãато в нас в селі брали. За шо? Ніхто нічоãо не 
знав. І розêóрêóлювали, а хто це робив? Чоãось Лєніна винóватять? Де 
той Лєнін? Лєнін êоли вмер, а це ж хтось хазяйнóвав?  

Голод ó 33-мó пам’ятаю, я ж óже взросла тоді бóла. Мені бóло óже 
чотирнадцять ãод, чи шістнадцять даже. Но ми не ãолодóвали. Дєдóш-
êа рибаêом бóв, а за рибó баãатії люди і мóêó приносили, і êрóпó, і жи-
ри, все приносили, шо нада.  

Коли война почалась, ми жили в плавнях, нó а до Біленьêоãо бóли 
приписані. А ще раніше ліс ó плавнях почали випилювати. Нас висе-
лили і ми построїли собі óсадьби. Война яê началася, ми переїхали на 
цю сторонó. Построїлись, п’ять êілометрів тóда, нижче. Село назива-
лось Портмаше, Портмашева, таêий хóтороê. А Червонодніпровêа бóла 
тóда дальше, шість êілометрів. Дочêа ходила там ó шêолó до 4-ãо êла-
сó. А тоді вже сюди переїхали в село, в центр, бо в 5-й êлас óже нада 
бóло. Нó і êóпили тóт ó селі хатêó, построїлися  і осталися тóт жить. А 
тоді Каховêа зняла… Ми яêраз де містоê, êоло баêая жили. Яê строїли 
Каховêó, таê пощитали, де затопляться бóде, і нас відтіль виселили. От 
і переїхали, таê і по цей день живемо.  

Коли німці прийшли, ми ó плавні бóли. Сêіêи солдат бóло, всіх пе-
реправили. Тіêи одна машина, четверо солдат, не вспіла вийти. І оце ж 
плотінó зірвали, пошла вода, і не можна бóло по плавні їхати. Яê німці 
приїхали, два óтеêло, десь заховалися, а два – здалися в плєн, до німців 
пішли. 

Яê зірвали плотінó, то яê пішла вода ноччю! Валом, валом йшла 
вода! І бóла моя дочêа тоді маленьêа – десять місяців. Я її на êроваті 
оставила, а сама пішла. Переправляли солдатів відціля, з цієї сторони, 
тóди в плавню. В нас білянсьêий моторист бóв, моторêа бóла і паром. 
Тяãав він ото, переправляли машини, солдатів. І той пором вони сêаза-
ли пóстить за водою. Нó а він же свій чоловіê, білянсьêий, наш. В ньо-
ãо там яêісь неполадêи, нó вобщем, замешêався. І вони поїхали, бо ті-
êали. А цей остався паром. Таê ми ото там, шо êоровêи, птиця і свині, 
ми поãнали сêот. Таê тóди по сóхомó, а відтіля я вже отаêо брела. І 
чóть серце не лопнóло, дóмаю, дитина ж в хаті. Прибіãаю в хатó, вже по 
êоліна води в хаті. Вже підійшла вода.  А вона проснóлася і лізе на 
êрай. Я схватила її, а в нас бóла лодочêа прив’язана, і на тó лодêó. До 
сарая під’їхала, на сарай вилізла (рибêолхоз построїв сарай). І ото на 
сарай ноччю вилізла з дитиною, тіêи взяла для дитини шось ó торбó. 
Сиділа на томó сараї, поêи дєдóшêа вернóвся от порома, яê поãрóзили 
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сêот, і мене забрав з дитиною. Одвіз він мене на паром, бо вже лодêою 
їздили, не ходили, бо вже води бóло по шию. А óтром, начало розвид-
нять, начала вода падать, сходить. А шóм ноччю! Кóри, люди, сêотина! 
Собаêи виють! Криê! Страшний сóд! Дерева ж тріщать, ото ж валом іде 
вода, ломає, трощить! Люди êричать, бо хóторів баãато бóло в плавні. І 
ото на висоêі бóãри, де бóли, люди тіêали і там спасалися. А тоді óтром 
іде моторêа по Дніпрó – нємці їдóть… І всі дóмаєм, шо ж нам бóде? Ще 
з сêотина вся на паромі. Коли вони під’їхали: “Ви не бійтеся, ми вас не 
тронемо”. Побóли êоло нас, поцóрêотіли і поїхали, не троãали нас. А яê 
зайняли вже німці плавні, то тóт по хóторах повибивали всіх собаê, 
шоб не ãавêали. І все партизанів шóêали, місцевих і білянсьêих. Отож 
ми спочатêó ó плавні жили, а потім нас виселили. 

Німці по-разномó ставилися до місцевоãо населення. Дрóãий сочó-
ствóвав, шо плохо. “Кóрêа, яйêа? Нема? До свіданія, хазяйêа”. Пішов. 
А дрóãий лазе, шось шóêає. Нó разні люди, таê яê і в нас, таê і там. А 
місцеві теж по-разномó ставилися до німців. Конєшно, êаждий боявся, 
шоб не вбили, шоб не підозріли, шо ти… А партізанам помаãали. Оце 
дєдóшêа… Тóт збили самольот, і два льотчиêа сêривалося там, ó балêі. 
Ми носили їм тóди їсти. А тоді дєдóшêа орãанізóвав їм лодêó і вони 
переїхали. Після войни один озвався, бóв. Допитóвався, хотів же 
взнать, чи живі, вобщем поблаãодарить за те, шо їм помоãли. Одноãо 
льотчиêа фамілія Петров бóла. 

Наші поліцаї бóли ó селі, ще противніші німців. І староста бóв (аã-
роном). Він, êанєшно, помаãав партизанам. Но всьо равно дали йомó 
потом п'ятнадцять ãод.  

У Германію óãаняли. 26-й ãод – то послєдніх óãаняли. Насильно 
брали. Баãато не повернóлося наших сільсьêих дітей, і взрослих, і мо-
лодих. Ховалися, тіêали, а все одно їх одправили. Щас ще баãато є та-
êих, шо з Германії поверталися. Це вже їм по сімдесят, до восьмидеся-
ти добирається. А в мене ж бóла мала дитина, мене не брали. У êоãо 
дітей не бóло, тих забирали. Оце цьоãо старостó найбільше за дітей за-
брали. У йоãо дочêа тоже  26-ãо ãодó бóла, таê свою він не отдав, а чó-
жих óсіх отправляв. А після війни поверталися додомó діти.  

Ці мóщіни, шо осталися, не вспіли їх мобілізóвать, при німцях бó-
ли тóт. А тоді, яê зайняли тó сторонó наші, вони до них поїхали лод-
êою. І тóт село Білозірêа є, їх зразó êинóли в бой, яê предатєлєй, шо 
вони не воювали, бóли при німцях. Вони всі там і поãибли. Баãато там 
мóжиêів наших поãибло під Білозірêою. Ізвєщєнія поприсилали… 

А в 47-мó тоже ãолод бóв. Донці вже сім роêів бóло. Тоже ãолодó-
вали… Чоловіêа яê забрали 9-ãо Мая, ще перед войною, прийшов аж ó 
47-мó році.  
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Прожили ми харашо з чоловіêом, чоловіê хароший в мене бóв. А 
жили ми [після війни] в плавнях. Він теж жив ó плавні, робив ó хазяй-
стві “Лісхоз”, лісничество називалось. Садили посадêи. Там ми позна-
йомились, ó 38-мó поженилися і прожили. Ми свадьбó не ãóляли. Він 
бідний, сирота, прийшов після армії. Те ото, шо на ньомó бóло та і все. 
Таê зійшлися та жили. А розписалися ó 51-мó ãоді. А таê жили без ро-
зпісі, без нічоãо. Вмер він ó 67-мó. Дєвочêа [дочêа], з 40-ãо ãодó, оце 
виросла. А ось ó дочêи тепер вже три дочêи, а ó êаждої дочêи свої діти. 
Є ó мене і правнóчêа, і правнóчêа вже родила дочêó… 

Я і до войни ó êолхозі працювала і після войни, весь час працювала 
ó êолхозі. Я і доярêа, і свинарêа, і ó садó, в садовій бриãаді робила, і в 
оãородній. Сêрізь. Зразó ми робили за паличêó, трóдодень ставили. А 
ãроші давали вже при отчьоті. Яê óже все óберóть, то óже дадóть пот-
рошêó ãрошей. А таê, платили – зерно ж давали. А ãрошей не давали. А 
потом стали давать щомісяця ãроші. 

Я сиротою росла, таê в яêі там я іãри ãрала? У м’яча ãрали. У êова-
чêа. Це – ховаєшся, а тебе шóêають. Коãо найдеш, той жмóриться. А то 
ó м’яча більше, вже êоли здорові бóли. 

В дитинстві я дóже хворіла, в мене бóла малярія. Я в шêолó ходи-
ла, то вона яê нападе, таê я лежó на парті, сплю. А ліêóвали? Хинó но-
сили, давали по підвір’ю. А тоді я вже таêа бóла больна, шо вже не моã-
ла встать. І оце лежó і чóю, шо наче на мене шось насóвається. І хочó, 
шоб êриêнóть, або шоб хто мене штовхнóв. І то ó нас бóла одна бабêа 
жила, із Золотополя. Вона шептóха бóла. Таê вона поночóвала зі мною 
êільêа ночей. Раньше баãато бóло êомарів, таê полоãа дєлали таêі з ма-
рлі. І ото в полозі вона зо мной поночóвала, і яê рóêою зняло, переста-
ла я хворіть. А тоді дочêа дóже хворіла малярією, таê мені сêазали: 
“Випиши сємдесят сєм бóмажочоê отаê: “Ліди (це дочêа моя) нема до-
ма…”, “Ліди нема дома…”, “Ліди нема дома…” і розêлєй, де найбільше 
люди ходять. Розêлєй їх і все”. І тоже, чи те помоãло, чи шо, перестала 
боліть. Я розêлєяла і на бриãаді, і... Таê шо воно і вірим ми тим бабêам, 
і вродє не вірим, а воно шось таêе єсть. Або ще зерно яêесь, чи там êó-
êóрóза, чи пшениця. Дев’ять раз по дев’ять насщитай, і піди на озеро до 
схід сонця, шоб тебе ніхто не бачив, через ãоловó êидай. “Вас сімдесят 
сім, нате Вам харч óсім”. І ото поêидаєш, тоже харашо помоãало. Оці 
бабêи нас і наóчóвали. От ця бабêа, шо ó нас жила, êаже: “Ось, Люба, 
ти возьми перепиши оці молитви. Вони тобі зãодяться.” Та ти шо? Я ж 
óже дівêа! Шоб сміялися з мене, шо я молитви пишó? І не одної не на-
писала… Та баба, шо шептала прожила більше ста ãод. А яê її звали, за-
бóла вже.  
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А в церêвó пошти не ходила. Я совєтсьêий чєловєê, в совєтах ро-
дилася, в совєтах виросла. А свята справляли реãóлярно, бо я жила ж з 
дідом, з бабою. Вони ж пожилі люди. А тепер óже ніхто їх не справляє. 
Різдво по-старинномó справляли. Узвари варили. Дєдóшêа хрест свя-
тий понаписóє ото êрóãом. У церêов ходив і приносив звідти свічêó. 
Приносе і виêапчóє хрест на потолêó. Я не знаю, для чоãо воно роби-
лося. Я в церêвó пошти не ходила, поêи менша бóла. А тоді ми в плав-
нях жили. З плавні не підеш ó церêвó. А яê сюди переїхали, тоже. Яê 
пасêи там святить, це вже ми йдемо в церêвó. А таê, êоли здóмаєш ãо-
віться (ãовіли раньше), ото дівчата-подрóãи: “Давайте підемо, поãовіє-
мо!” Ото таê підем. А то пошти не ходили. А тепер дóже ноãи болять. 
Церêва в центрі, і я не ходю зовсім.  

На Різдво êолядóвали, вечерю носили, сêрізь по хóторах ó плавнях 
біãали. Співали êолядêи, бóло їх сêіêи хочеш. Яêó Вам заспівать? Нó 
оце яê ходили, посипали хлопці перед óтром, шоб ноччю. Посипали – 
пшениця, êóêóрóдза, жито, брали ж в êарман. І ото заходе в хатó: “До-
звольте посипать?” – “Пожалóста”. І ото:  

“А в полє, полє сам Господь ходив. 
Сам Господь ходив і блаãословив. 
А матір Божа ризи носила, 
Ризи носила, Боãа просила.  
Зароди, Боже, жито, пшеницю, всяêó пашницю. 
Он тóда махньот, і êида зерно. 
Он тóда махньот, жито растьот. 
Он тóда махньот, пшениця растьот. 
Сєю, вєю, повиваю. З Новим ãодом поздравляю!” 
Оце таêа. 
 
А дівчата щедрóвали: 
“Щедрівочêа щедрóвала,  
До віêонця припадала. 
Шо ти, тітêо, напеêла,  
Шо ти, тітêо, наварила, 
Неси нам до віêна. 
Поêи тітêа донесла,  
Рóчêи, ножêи попеêла. 
C праздничêом, бóдьте здорові!” 
 
А хлопці ходили êолядóвать, це на Рожество: 
“Колядин, êолядин,  
А я в батьêа один. 
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Мене не питайте,  
Ковбасó давайте! 
Яê не дасте êовбасó, 
Я Вам хатó рознесó”. 
І всьо, давай êовбасó!  
 
А на Меланêó, ото меланêóвали. Ходили дівчата взрослі й хлопці. 

Парóбêи ходили, Меланêó водили. Продóêти соберóть, а тоді ãóляють. 
І ото: 

“Меланчина мати пішла щедрóвати. 
Меленêа ходила, Боãа просила…” 
 
Співали і на весілля, я ще й баãато дрóжêóвала, баãато співали. Нó 

от: 
“Ой мамо моя,  
Тепер я не твоя. 
Тепер тоãо пана, 
Що під вінцем стояла. 
Під вінцем стояла,  
Рóêа рóêó жала. 
Рóêа рóêó жала  
І хрест цілóвала”.  
Оце весільна пісня. Дівчата співали, дрóжêи. 
 
А яê до молодоãо їдóть, співають:  
“Вай, лю-лє, вай, лю-лє…” – співають: 
“У молодоãо (яê йоãо там звóть) стояв столиê дóбовой… 
А на том же столі, сидить ãолóб сизой, 
То ж не ãолóб не сизой, то там (Ваня, чи Коля) молодой…” 
Оце таêі, до молодоãо, яê їдóть, співають.  
 
А от, напрімєр, нєвєста проїжжяє проз двір жениха, по вóлиці, і 

співає: 
“Прибирайся, свєêрóшино, прибирайтеся. 
До себе невістóшêи сподівайтеся. 
Шоб бóла рибêа жарена, 
Шоб бóла юшêа варена…” 
Вобщем, це співають свеêрóсі.  
 
І дід співав, і мати, і я співала, ó хорі бóла. Оце ноччю лежó, яê не 

спиться, таê я всі пісні переспіваю в óмі [сміється]. 
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За дєда, тоже, і в ãоловó не бóло розпитаться, яê вони там свадьбó 
ãóляли. Вобщем баãато êой-чоãо я не знаю про свою історію, бо чи ні-
êоли бóло нам балаêать за це? Чи просто не находилось нóжним нам 
про це побалаêать. 

А от старинна пісня: 
“Ой, вербо, вербо,  
Де ти зросла? 
Твоє листячêо 
Вода знесла”. 
Оце тоже пісня.  
 
А тоді ще (оце сама любима моя пісня), співали, що: 
“…До тебе, люба річечêо, ще вернеться весна,  
А молодість не вернеться, не вернеться вона…” 
Це любима пісня, вона длінна, а тіêи забóла я, яê її начинать…  
 
Колисêові співали, я от своїй дочці співала:  
“Котó, êотó, не лізь на êолодó,  
Бо розіб’єш ãоловêó,  
Бóде боліти…  нічим завертіти. 
Одна бóла хóстина,  
Та й тó в водó óпóстила…” 
Ото сидиш, та й êолядóєш над ним.  
Казоê я дóже баãато знала! А щас óже забóла всі… Про êолобêа ро-

зêазóвали, про лисицю, про êозó-дерезó. І ото внóчêам зараз óже шось 
придóмóю, придóмóю вже своє: “Жила там бабóшêа, дєдóшêа. В їх бó-
ла внóчêа, Таê вони її любили…” Ото видóмóю. Вони слóхають, ле-
жать.… 

Пісні всяêі бóли, бóли і сóмні: 
“Зійди, зійди, місяченьêó, 
Хвилин, хоч, на п’ять. 
Вийди, вийди, дівчиноньêо,  
Щось маю сêазать… 
Вийди, вийди, дівчиноньêо,  
Не бійся морозó. 
Я ж твої ніженьêи  
В шапочêó вложó. 
Шапочêа тая, не дороãая. 
Сім пар волів, восьма – êорова. 
То все для тебе,  
Дівêо чорноброва”. 
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А тоді ще пісня оце дóже хароша: 
“Повій, вітре, на Вêраїнó, 
Де поêинóв я дівчинó. 
Де поêинóв êарі очі,  
Повій, вітре, ó півночі. 
Повій, вітре, тишêом-нишêом, 
Над рóм’яним білим личêом,  
Над тим личêом прихилися,  
Чи спить мила подивися. 
Чи спить вона, чи збóдилась. 
Спитай її, з êим любилась. 
З êим любилась, ще й êохалась. 
І любити обіщалась. 
А, яêщо вона змінила, 
І дрóãоãо полюбила, 
То розвійся êрай долини, 
Не вертайся з Уêраїни!” 
Оце таêа жалісна пісня… Яê раньше на заробітêи ходили, бросали 

своїх любимих. І сêладалися їх пісні… 
Вже яê стала я взросла, то вечором ото балалайêа, ãитара, мандолі-

на. То з хóторів сходимся. І оце мóзиêа, танці, пєсні… Харашо время 
проводили. А тепер дісêотєêи оці, то страшне дивиться… 

А раньше сім’ї бóли велиêі. Раньше п’ять синів і п’ять невістоê ó 
дворі, і діти, і все. І розпоряджається батьêо ними. Яê підробився яêий 
син, він бере ремень, або віжêи (шо ото правили êонями), і дарма шо 
він óже жонатий, випоре… І ніхто не сердився...  

Раніше холодильниêів не бóло. Харчі зберіãали в бочêах, засолю-
вали. Корови ж свої бóли. І це ж пост, постили раньше. Тоді реãóлярно 
бóв пост. І оце, напримєр, ó піст нєльзя сêоромноãо їсти. Таê оце сир, 
масло засолювали в бочêи. Ото в марлячêó êóсоê масла заãортаєш, і 
сир, і засолюєш. А тоді вже, яê êончиться піст, óже берóть з поãребів, 
їдять це. І рибó таê само засолювали, а тоді вимочóвали і жариш-
вариш. Сіль возили êрóãом, продавали попід дворами. І êарасін вози-
ли, продавали. А то óже в селі, яê навезóть ó подвал (ó маãазин), то 
йдеш, êóпляєш сіль. І тепер óже ось, возять попід дворами сіль мішêа-
ми. І тоді возили, но мало возили.  

Раньше êонсервації не бóло, то все сóшили ó пічах. Шо на сонці 
присохне, а шо в пічі подсóшиться. Раньше модно бóло піч дома. І хліб 
раньше самі дома пеêли, і сóшили все в пічі. Хліб не êожний день пеê-
ли, а раз на тиждень по шість хлібин. А потім ó êладовій на полочêі він 
стояв. Нічоãо не заãортали. Ставляли таê.  
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А тепер все не таê, даже місяць не таê виходить, не в тій стороні. 
Оце вийдó, подивлюсь, не таê. Все перемінилось. Зіма, бóло ранше, 
сніã яê випаде, ó метр. Прочищають дорожêи, ходиш яê ó тóнелях. А 
тепер? Цей ãод, таê зовсім пошти не бóло сніãó. Все перемінилось. Все. 
Клімат помінявся. А шо воно бóде дальше? 

 
 

Лосєва Тетяна Данилівна, 1926 роêó народження, 
с. Червонодніпровêа Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Ім’я моє – Татьяна Даніловна Лосєва [сміється], я 26-ãо ãода [рож-

дєнія], п’ятнадцятоãо іюня. Батьêи мої – Лосєв Данило Владимирович 
і Парасêов’я Алєêсєєвна, її дєвіча фамілія Роãач.  

Мама сама бóла із Попелястої, а папаша родився ó Вітєбсêой ãóбер-
нії, в Білорóсії. А ó 18-м ãодó, яê революція бóла, вони приїхали в Бєлє-
ньêó, і жили в Бєлєньêій. А тоді… У 26-м ãодó… Тóт населявся посьолоê, 
воно ж ãолод бóв ото всьо... У папаші осталися щє три сестри, і папаша їх 
воспитóвав і заміж поотдавав [плаче]... Нó а в мами сестра осталася то-
же, мама і свою сестрó взяла. Ото таêа сім’я бóла, óсі вмісті вони...  

Нó а тоді ж повиростали, тоді... Сюди ми приїхали, оце тóт наріза-
ли ж землю нам. Баãато в нас землі бóло. Хазяйнóвали самі. Самі ха-
зяйнóвали! Велиêе бóло хазяйство! А потом êолеêтивізація: êоней за-
брали, сівалêи і êосарêи – все позабирали. У нас і ó плавні… там ó нас 
бóла орãанізація. Брали ми людей із плавні, із ãорода, брали із Сêель-
êи. Люди робили óсі ó нас, сіно êосили. Прес бóв, пресóвали сіно ó ãо-
род. Тоді ж êоні бóли, не машини. Батьêи баãато жили… Прес бóв, все... 
З хóдоби дві êорови, свині бóли. Четверо êоней бóло… І баãато землі, 
тіêи я знаю сêіêи? Тоді я цьоãо не êасалась… [сміється]. Оце вся земля 
наша... 

Дід, баба мої померли в 21-м ãодó. А я ж 26-ãо родилася. Батьêи за 
них розêазóвали. Нó ó мами батьêо бóв лісніê, ó плавні вони жили. Лі-
снічій бóв. А ó папаші, щє яê ó старе время, таê він бóв… еêономії дер-
жав. Наш дєд баãатий бóв. Нó еêономія таêа бóла… [сміється]. Люди 
работали в йоãо, ó діда... У Вітєбсêой ãóбернії вони жили. А тоді в ре-
волюцію, ó 18-м ãодó вони приїхали сюда, в Бєлєньêó. Там сильній ãо-
лод бóв… 

Дєда Владімір звали. Папаша ó нас Данило Владимирович. У нас 
жив іщє папашин брат, [Демидор] Іванович… [Запис перервано]. 

Дід мій бóв дóже сêóпий [сміється], не êормив людей. Яê баба до-
ма, а діда нема, то баба êормила людей. А таê сало, êазав брат йоãо, шо 
                                                           
1 Опитóвання провели В.М. Філас та Ю.Д. Мелещóê (25 червня 2002 р.). 
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позаêопóє сало і не давав людям. Жадний бóв. А яê на зажарêó сало, 
таê на вірьовочêе спóсêав в борщ... Отаêий бóв жадний [сміється]. А яê 
масло êончиться, таê êаже: “Лєйся êóдишêа, поливай êóбишêó. Сім раз 
махні, а раз êапні”. Отаêий бóв сêóпий. Таê шо, він хазяїн добрий бóв. 
О-о-ой! 

У революцію… Нó це ж, бачите, тоді білі, êрасні бóли. Вони й ó 
плавні заходили. А мама, яê дівêою бóла, в плавнях жила з батьêом (це 
моїм дідом). Яêось пішли мамін батьêо і брат ó ãород, а êрасні їх вбили. 
А тоді ж бабóшêа пошла шóêать. Їй êажóть, отóт тіêи вчора ховали. 
Вернóлася вона додомó і вони переїхали в Бєлєньêоє, до Тьоплóхи.  
Тьоплóха – мамина сестра, жила тóт, де базар. Батьêи померли, яê мамі 
шістнадцять ãод бóло.  

У Бєлєньêій, оце де зданіє большоє, жив помєщіê Мазараêа. Землі 
ж баãато. Вся земля Мазараêина бóла. Но він до людей відносився не-
поãано. Люди óсі работали ó ньоãо. Сад ó ньоãо бóв. Хороший хазяїн 
бóв. Платив людям харашо, ãрошима. І мама, яê шістнадцять ãод їй бó-
ло, в йоãо хліб пеêла. А тоді папаша женився на мамі. І всіх позводили 
в êóчó. А ãолод же бóв страшний! Це ж бóв 21-й ãод. Голод бóв страш-
ний. Таê папаша рибó ловив і всіх êормив. Сім’я ж велиêа. 

Батьêо наш тіêи на хазяйство все... Не дóже він нас одівав, наря-
жав. Є по платті і харашо. Обóваться? Батьêо вовни набере, поїде в 
Мар’євêó, валянêів наб’є. Висипав – вибирайте, êомó яêі підходять. І 
таê і бóло. Отаê нас обóвали і одівали. Комó шо êóпили, те і всьо. Не 
дóже наряжали. Яê молода бóла, я не вишивала. Я любила в’язати. У 
нас бóло овечоê баãато і бóло баãато дітей. То мама і сестра пряли нит-
êи, а я тіêи і вспівала їх обв’язóвать: і носêи в’язала, і платêи, і рóêави-
чêи, і перчатêи, все в’язала.  

Шêоли ó нас зразó не бóло. Ми ходили в шêолó ó Бєлєньêó, піш-
êом, за восім êілометрів. В шêолó ходили босяêом – ні за шо бóло êóп-
лять. Паãано жили. Сім’я велиêа. Старший брат за мене бóв, 24-ãо ãодó. 
Я дрóãа бóла – 26-ãо. А там óже менші і менші. А я з дівчат старша, то 
пасла сêотинó шість ãод. Таê шо харашо зазнала… 

З 26-ãо ãода ми тóт жили [ó Червонодніпровці]. Село називається 
Червонодніпровêа, бо тóт страшні бої бóли і êров лилася ó 18-м ãодó, в 
революцію. З êим бої я не знаю. Білі, êрасні бóли, всяêі бóли. Оце сêі-
êи ми і живем, таê вона Краснодніпровêа ó нас бóла. 

А ó 30-м ãодó êолеêтивізація ж стала. Кохози стали. Голод… Все 
полетіло, нічоãо немає. Осталися ãолі й босі! Все підбиралось під “êра-
снó метлó”. Все, де і хліб, де й шо бóло, все ж позабирали!  

Забрали все в êолхоз! Це êонюшня ó нас бóла, а тóт хата построє-
на. Тіêи стєни виãнали, а лєс забрав êолхоз! Хата і розвалилася. Отóт 
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êлóня бóла на двадцять ãарб сіна, – вони розібрали, построїли амбарі. 
Коней забрали і в êолхоз здали, і все. Однó êрасавицю забрали нашó – 
ето бóла Ароновна, їздила на їй, врач і її сестра, шо аãрономом бóла, а 
три – в êолхоз… 

В ãолод їли, шо хоч. В плавні роãозó виêопóвали, витрóювали êра-
снó мóêó. Там рачêи бóли ó озері, таê отаêо на êожóх почіпляються, а 
тоді пеêли і їли. Ховрашêи пошти шо всі повиловили. Баãато людей 
померло...  

А папаша (ó нас ще ж êоні тоді бóли) шинêаря ó Тарасівêó возив. 
Двадцять п’ять ящиêів водêи поставе на бричêó і везе. А мені шість ãод, і 
він бере з собою. Тоді вони випили з шинêарьом, батьêо ліã ó бричêó, 
спить. Каже: “Доця, ти берись за вожжі і батіжоê і їдь додомó”. І їдó я 
додомó. Отаê [сміється]. Приїзжаєм, êоні заіржали. Аãа, мама вийшла, 
розпряãла, діти тяãнóть батьêа ó хатó… [сміється]. Отаê жили…  

Баãато людей жило ó плавні. Там люди теж занімалися, яê ó селі. 
Лєс виращивали і посадêó садили. Робили таê яê і нада. Раньше ж і 
êолхозам землю наділяли, шоб посадêи садить, таê же і в плавні. А вже 
в 53-м ãоді, яê Хрóщов став, таê óсю ж плавню вирізали. Затопили 
всьо, оце все золото затопили! Потопилися і люди, і плили і свині, і êо-
рови, і сіно, і хати, і все на світі плило. Поãибло баãато людей. Люди не 
вспіли вибраться. Нó, то ще ó нас, яê бóла война, таê плотінó ж зірвали. 
А тоді ж оце в 53-м ãоді óже все пішло, яê Каховêа стала. Все затопило. 

Помню, яê німці зайшли, папаша мій ó êладовій робив. А мама хліб 
пеêла в êолхоз. Яê тіêи наші зайшли в село, їх поêормили. Вони забра-
ли хліб. А тóт на вечір вже приїхали, ãóрêочóть німці! А в батьêа два-
надцять бочоê медó стоїть в êолхозній êладовій, і яйців повен сêлад! 
Він тоді біãом до Коêаря, êаже: “Гришêа! Анó, розпреділи мед людям 
на трóдодні, роздам, бо німці мед, мед…” А папаша ж розêазав йомó, він 
начислив. Таê він і ноччю роздав людям. Німці на óтро яê приїхали, яê 
ãлянóли – пóсті бочêи! Вони яê схватили батьêа… Дóмали, шо й 
óб’ють. А брат – Петя – трошêи по-німецьêі балаêав, таê вже сам за 
батьêа розпоряджався. Каже: “Ось доêóменти. Начислили людям на 
трóдодні, всьо! Нема нічоãо!” Таê брата били, а батьêо вобще втіê. Мо-
же йоãо б і óбили, но він втіê і ховався по заломах. Оце де балêи, де 
êрóчі ховався батьêо. Отаêе бóло. 

Партизани бóли в плавнях, нó ми їх і не бачили. Вони сюда не при-
ходили. Тіêи німці бóли і наші.  

Нас з села виãнали. Ми не тóт жили, а ó Мар’євêє. От Дніпра ви-
ãнали всіх, аж отóда в степ. У селі бóли німці, а в плавні – наші. І ото 
стріляли. Яêось пішла я до береãа по водó. Тіêи води набрала, а пóля 
“тюê” ó відро! Я тоді відра êинóла і тіêать. Побіãла, а тоді  балêою, бал-
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êою, ó рівчаê. Тоді вилізла, аж тóт де óже хати построєні, і сиділа там 
до вечора ó бóнêері, ó людей. Аж поêи папаша прийшов і мене óзяв. І 
сêазав, шоб більше по водó не ходила. Каже: “Більше не ходи!” У нас 
êолодязь êоло хати бóв, а я ж дóмала на стірêó підó принесó води з 
Дніпра. А таê би мене вбило там. 

А в 42-м ãодó óãнали мене в Германію на принóдітєльні роботи 
[плаче]. Три ãода бóла там… 

А тоді óже в 43-м ãоді брата і папашó тоже в Германію óãнали. Ви-
ãнали їх ó Мар’євêó. Зіãнали там всіх мóжиêів ó церêвó. І пішêи на Ге-
рманію поãнали. Петя йшов, а тоді заболів. І йоãо десь оставили, а па-
паша йшов. А тоді Петя виздоровів і йоãо обратно отправили в Герма-
нію. Бóв він ó баóера, і там встрілись з батьêом. Той десь робив на за-
воді, і десь тіêав по трóбах (де він тіêи не бóв!). І по адресó Петю най-
шов. І там óже освободили їх. У 45-м ãодó Петя пішов санінстрóêтором 
при ãоспіталі, і ще п’ять ãод бóв в армії, аж ó 50-м ãодó прийшов. Я в 
45-м в іюні прийшла із армії, а папаша – осінню. 

У дитинстві в êóêли ãрали, ó шаматая (ó м’яча), ó цóрêи, хто в êла-
сиêа ãóляв. У цóрêи – це таêа палêа, а палêа летить. Палêа підлітає, а 
ти б’єш по дрóãомó êінці. І ãлаз можна вибить (Сєня таê і остався без 
ãлаза…). Хлопці ó м’яча ãрали, а дівчата êóêли êрóтили та іãрали. Кóê-
ли, там, з тряпоê робили – мамини юбêи та êохти. Кóêли ми самі ши-
ли. Мамі там шить бóло, яê нас девять дітей бóло? Няньêи бóли ó нас. 
Вони поїдóть. Сóсідсьêих дітей принесóть і ми. Таê повêидаємо êóрчат 
свиням, поêи вони прийдóть. А шо ж робить? Тоді бóло таê. Комó бóло 
дивитись за нами? Тоді ніêоли бóло. 

Мати нас ніяê не ліêóвала, бо ми і не боліли. Всі бóли здорові, ні-
хто з нас не болів. Я знаю тіêи êоли малярія на мене, бóла, напала, і 
брата. Тоді в больницю їздили ó Бєлєньêе. А то яêась циãанêа ходила 
по селó, лічила. Мені яêóсь травó отаêó найшла вона і êаже: “Оце трава 
і яїчêо. І оце носи на шиї, поêи малярія. А тоді яê піч ãорить, брось ó 
піч і не бóде малярії”. Отаê я носила і пройшло. Є і зараз ó нас один 
знахар – [Бриê]. Це вони приїхали сюди ще до войни. Він там шепче, 
ліче людей. Я не знаю яê він ліче, шо він шепче, но єсть таêий і люди 
їздять до ньоãо. Чи помаãає там він чи ні, це я не знаю. 

Церêви тóт не бóло, тільêи ó Бєлєньêом. Дітей хрестить ó Біленьêе 
возили. Реліãійні свята хто яê празнóвав. Хто моã ходить ó церêвó, хо-
див. Хто не моã, не ходив.  

На свята чоãось таêоãо особливоãо не ãотóю. Готóємо óсе, шо хоч. 
Нó, от, на провода ó нас пиріжêи з щавлем. Люблю з щавлем. Я і борщ 
люблю з щавлем. А пиріжêи люблю і з êартошêою, і з вишнею, з óсим 
люблю. 
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Я, яê заміж вийшла, переїхала в ãород. І з 58-ãо ãодó живó в Запо-
ріжжі. Я і січас живó в ãороді, в мене є êвартіра на Бабóрêє, на 15-том 
міêрорайоні. А січас я сама. Доця вмерла, внóчêа в ясєльêах óбилася 
[плаче]. А це маміна хата, вона мені отписала в 75-м ãодó. Я тепер тóт, 
на літо приїжджаю сюда. Сім місяців побóла і óїжджаю в ãород. Нó це 
вже я з êостилями, бóдó їхати зовсім жити в ãороді. Хатó продам, всьо. 
В мене тепер тіêи осталося два брата і дві сестри [плаче]. А то всі вже 
повмирали. 

 
 

Миронова Таїсія Михеївна, 1915 [1919] роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Зовóть мене Таїсія Міхєєвна. А фамілія – Миронова. [19]15-ãо ãо-

дó народження. Батьêи мої, мамêа –Дóня Петровна, Євдоêія Петровна, 
а батьêо – Міхєй Мітрофанович. Яêоãо вони роêó народження даже не 
помню. Не помню ні діда, ні баби. Я народилася в Бєлєньêій. А батьêо і 
мати – вони зійшлися, батьêо бóв білянсьêий, а мамêа – мар’євсьêа 
бóла. Нас двох вони нажили: сестра в мене менша – 24-ãо ãодó, а я – 
19-ãо. 

До революції ó батьêа ãосподарство невелиêе бóло. Корова, êоняêа 
одна і все. Це я помню. А таê не бóло ніяêоãо баãатства. Спряãалися з 
дрóãим ото по êонячêе та таê óбирали. 

Батьêи êазали, шо бóли пани ó селі. Казали, шо наймалися до них, 
робили. Маãазіни ó їх бóли, êазали, велиêі. Розêазóвали, там, там, там 
стояв маãазін. Таê я це мала бóла, не помню, от. А помню шо, мама і 
тато ходили на роботó в êолхоз обоє, а ми бóли малі з сестрою. 

Колеêтивізацію в селі пам’ятаю. Початоê êолеêтивізації це… Нó, 
яêий? Це, мабóть, 37-й óже, 38-й, 36-й… У цих ãодах êолеêтивізація 
починалася? [сóмнівається]. Це ще я помню, це помню ще. Знаю, шо 
мама і тато на роботó ходили, а ми з сестрою… Нам наряди давали: шоб 
оце зробили, щоб óправились, шоб це зробили. І ми, ото, там по-
сóсідсьêі, таêі, яê ми бóли подрóжêи, от. Підем до їх, поробим все ó 
них, шо їм мама êазала, тоді до нас.  

В дитинстві мама і тато ж на роботі. А там – подрóжêа, нас двоє, і 
там двоє. Аãа, пішли поробили, шо їм мама êазала. Прийдóть до нас, 
поробимо ó нас. А ãрали? Нó, напрімєр, ó “молодої” ãóляли. На возиêó 
êатаємся, одіваєм молодó, хватó надіваємо. Оце наша бóла ãóльня в 
дєтствє. 

                                                           
1 Опитóвання провели Р.Л.  Молдавсьêий та Ю.Д. Мелещóê (червень 2002 р.). 
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Мама шила наша, обшивала нас, да. А тоді стала мама старіша, ста-
ли êóплять, вже все ãотове êóпляли. І вишивала мама. Красний, зеле-
ний бóв êолір. Баãато рóшниêів ó нас бóло вишитих. Бóêети вишивали: 
êвіти, таêі êвіти, от. Красні, і зелені, і жовтоãарячі. Бóли êрасиві таêі 
нитêи, мóліне називалось. Мóліне разне бóло, êрасиве бóло, а счас не-
ма ніде нічоãо вже. Вже молодяж, по-моємó позабóла, яê вишивать, і 
вообще не вишивають. [Запис перервано]. 

Ходила ó шêолó. Дев’ять êласів ходила і 10-й (то я сміюся), – “êа-
лідор”. Книãи êóпили батьêи ó 10-й, от. А я почала біãать на танці тро-
шêи, познаêомилася з одним і не зхотіла в 10-й êлас. Бóла дóрна, óже 
посля і êаялась, поспішила заміж вийти. Познаêомилась з одним мо-
ряêом, побрались з ним. І таê шêола моя… Все! На роботó виходила я, 
в êолхоз. Вже стала дєвочêа, біãала за мамó… Та все баби сміялися: 
“Тася, а де твої êниãи?” 

До війни репресій я не помню. Це вже не помню, а бóли. Розêóрêó-
лювали ж людей, вивозили (це нам êазали, ми це не помним). А при 
нємцах же бóли. При нємцах же я вже бóла замóжем, óже дитина ó ме-
не бóла.  

Помню, яê входили нємці, стояли тóт. Нємці, знаєте, разні бóли 
тоже. При отході, яê вже вони отходили, то страшне бóло, êонєшно, 
Находили людей, яêі поховалися, і розстрілювали. Нó нєльзя сêазать, 
шо всі нємці бóли таêіє. Бóли і добродóшні люди: не нравилась їм вой-
на ця тоже. Казали: “Гітлер задєлав войнó, хай він і воює”. У нас ó хаті 
не жили. У нас тóт бóла стара хата (то вже ми з чоловіêом построїли 
цю хатó). А ми жили там ото ззадó (дочêа построїлась óже). Там нємці 
ó нас не жили. Жили на нашій вóлиці. Тóт ó них бóла êомендатóра. Мі-
сцеві тоже разні. Нó, тóт поблизó не бóло таêих, шоб це, яê-то êажóть, 
продавали людей.  

Партизани в Бєлєньêім бóли. Нó яê би сêазать, я їх не знаю, нó а 
бóли партизани. Разні ж і партизани бóли, разне отношеніє до їх бóло. 
Нó я це таê понімаю: є таêий, шо яê óлетить! Всьо! Не даєш, – óб’ю! 
Заріжó! А бóли таêі, шо ввійде, побалаêа по-хорошомó, побалаêає. 
Двері ж ó нас не заêривались тóт ні в êоãо. Входять, виходять. Не за-
êривалось, не замиêалось. Не вбиралося ó войнó ж нічоãо, не мазалося. 
Ото óзли одні в’язані напоãотові, щоб еваêóіроваться та і всьо! 
Під’їжджали підводи, під’їхали підводи – сідай, всьо, везóть. А êóди 
везóть? Яêі хоч бóли. Все переживали, тепер óже не ãодні. Дай Боже, 
шоб не верталася война! 

Після войни я в êолхозі робила. Голод пам’ятаю 33-ãо, 47-ãо. Аяê-
же? Я це вже знаю, я помню. Ой, шо там пам’ятать?! Не дай Боã! Бóв 
ãолод, бóв. Помню, зайшов до нас один, це я вже в бриãадó вибіãала на 
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роботó. І побачили ми, шо наші ж сóмочêи стояли де-то в холодочêó, 
під деревом, а самі ж ми на рядêи пішли. Побачили, шо яêийся дядьêо 
вийшов відтіля, і це ж він наші пайêи забрав! Ті, шо нам по пайочêó 
вже хліба давали, а ми ж йоãо не їли, – дітям! Додомó! Та до тоãо пла-
êали! До тоãо плаêали! Коли воно, – оãлянóлись, яê ближче підійшли, 
а то наш бриãадір. Ото таêий бриãадір бóв! Ніщий, обірваний. А ми по-
считали, шо це чóже яêесь забрало в нас óсе! Ой, не дай Боã! Не можна 
й зãадóвати, хай воно не вертається. 

У 50-х ãодах тóт ó село переїзжало баãато. Нó хтозна звідêи? Ось, 
напрімєр, напротів, переїхали тоже. Хороші люди, нормальні. 

…Бóли в нас плавні здорові, бóли. Баãато людей жило. Сіноêосом 
займалися, і ãороди, і сіно. Там ãеêтари сіна бóло! Там êосили, люди 
жили там, там орãанізації бóли, таêі шо работали. Там плавня бóла дó-
же, дóже баãата, дóже баãата! І промисли бóли разні. І рибó ловили, 
рибêолхоз бóв. Ловили яê? Сєтêами – це в рибêолхозі, а самі на óдоч-
êó, таê яê і сєйчас. Пішли до береãа там… То вже надо рибаêів питать, 
це спеціалісти, да. Разно ловили. Пасіê бóло баãато. Там і сêотина вся 
бóла: і êолхозна, і не êолхозна. Баãато сêотини бóло, випаси велиêі.  А 
яê взнали, шо затопляти бóдóть, нó шо ж населення? Шо ми? Конєш-
но, я дóмаю, шо бóли, хто не хотів, бо люди ж хати построїли. Там по-
сьолêи бóли цілі! Там хазяйства вже всі бóли і все. Я дóмаю, шо відмо-
влялися переїзжать. А тоді повиїзжали сюда, в Бєлєньêó, повиїзжали, 
тóт стали жить. Построїли хати собі і тóт живóть. А плавня дóже вели-
êа бóла, оãромна! 

 
 

Моторна Ганна Антонівна, 1929 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Зовóть мене Ганна Антоновна, фамілія Моторна. Дівоча фамілія – 

Орленêо. Я [19]29-ãо роêó народження. Народилась я нє в Біленьêомó, 
мене сюди привезли ó 34-м ãоді. Це мої батьêи переїхали сюди. А я ро-
дилась в Дніпропетровсьêій області, там є Лихівсьêий район, тепер я 
не знаю, яêий він. Там Верхньодніпровсьê, а тоді бóло районне село 
Лихівêа. І батьêо бóв відтіля, і мати. А батьêа, в 33-м ãоді, яê засóди-
ли… Він робив предсєдатєлєм êолхоза. Нó а люди ãолодóвали. Батьêо 
взяв та роздав хліб посівний. Нó і засóдили йоãо. Яêий êолхоз бóв я не 
сêажó. Батьêа забрали, забрали все ó нас, очистили. Вобщем, ніêóда не 
ãодні. Подохли б з ãолодó. Мене, брата і сестрó мама одвезли в Дніпро-
петровсьê, ó дєтдом.  
                                                           
1 Опитóвання провели Р.Л.  Молдавсьêий та Ю.Д. Мелещóê (червень 2002 р.). 
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А тóт в Бєлєньêій сестра сама старша бóла. Вона поїхала на заробі-
тêи, приїхала сюди в Бєлєньêó, взяла хатó і робила. І то мамó забрали 
сюди. А вони, мама, яê приїхали в 34-м сюди, і мене забрали із дєтдомó. 
Мама і виїхала, потомó шо ця сестра вишле ãроші, а вони прийдóть, за 
налоãи заберóть, прийдóть – заберóть. Налоãами обêлали, все забрали, 
зерно, все. У сестри, êазали мама, шо êоровó держали, свині. Ото, яê 
батьêа посадили, то позабирали все. Батьêа, яê враãом считали. Роздав 
êолхозний хліб та ще і посівний матеріал людям, шоб з ãолодó не пов-
мирали стариêи, ото ж.  

Знóщаться з нас не знóщались. Ні, ні, ні, ніхто. Нó таê, знаєте, сло-
вами óпріêали шо… І в шêолó я ходила, таê все бóло êажóть: “О, батьêо 
твій сидів, батьêо твій сидів!” Нó таê це… Я щитаю, шо це просто дєтс-
тво. А вчителі нє, ніêода.  

У шêолó я тóт ó центральнó ходила. Із першоãо êласó і по дев’ятий, 
дев’ять êласів êончила. Кончила шêолó, і заміж вийшла, і дітей… Чоло-
віêа вже поховала, свеêра поховала і свеêрóхó поховала… 

А бóло, шо арештовóвали в селі. Нó хто за шо там, за шо ж може 
впіймали, чи хтось шось сêазав на êоãось… Таê тоді ж я бóла мала ще. 
Сêільêи ж мені бóло? П’ять, шостий. А нас ó селі вобще считали, шо 
ми неãодна сім’я, раз батьêо сидів. Люди ж óзнали, шо приїхали, а там 
хатó бросили, все бросили...  

А êоли война почалася, я в селі бóла. Пам’ятаю, добре пам’ятаю, яê 
німці приходили… Бо ми жили… Нó яê? Яê óже батьêо в 38-м ãоді 
прийшов із ОПРА, то ні за що ó нас бóло êóпить хати. І ми таê, над бе-
реãом (береã, півтора чи два метри ãлóбини), а тóт вони стіни підêла-
ли... Вони тоді називались землянêи. І ми жили над самим Дніпром. І 
яê німці прийшли, таê береãом яê ішли, таê страшне! Це я добре пом-
ню. На роботó яê ãоняли пльотêами. Но мене не били ні разó, а сестрó 
самó старшó били. Вона не хотіла іти на роботó і заховалася ó землян-
êó. Сêочила в хатó. А плита стоїть, і в плиті – дóховêа. Таê вона ãоловó 
сóнóла ó дóховêó, дóмала, шо вони не побачóть. А задниця ж то вся ви-
дно. Вони ó віêно ãлянóли, і, пожалóста, осьочêи! [сміється]. І застави-
ли одêрити хатó. А що ж я? Я не можó не отêрить. “Отêривай!”. Таê 
вони пльотêами її спороли і поãнали на роботó. Я êажó, бóдеш знать, 
яê ó дóховêó ховаться, да. 

Ставлення німців до населення? Нó яêе… Нó вони приїхали, вони 
прийшли тіêи, шоб нажиться, щоб наãрабиться. Побачив, понравилась 
там êорова, – забрав. Комó бóдеш іти жаліться? Староста ó селі бóв. 
Нó таê шо староста? А шо староста? Бóв староста, і ходили до старос-
ти. Нó і тепер, шо предсєдатєль зробе? Аж нічоãо! Хоч іди з жалобою 
до ньоãо, хоч не іди. Поліцаї бóли в селі. Бóли з місцевих, а бóли і з во-
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єнноплєнних. Місцеві йшли ó поліцаї, бо, навєрно, свої виãоди, щоб в 
Германію не забрали. Поліцаїв же в Германію ніêоли не забирали, а 
таêи трошêи отстаювали. 

Німців всі боялися. Нó ми бóли до села менше, бо ми в совхозі жили.  
Біля Дніпра бóв совхоз “Ворошилова”. Там і êорови бóли, і пше-

ницю сіяли, і оãородництво бóло, і свинарство. Там все, все, все бóло. 
Полностью хазяйство. Таê яê оце êолхози, таê то бóв совхоз. І êоли 
німці прийшли, нас не переселяли отсюда. Колхоз бóв само собой, а ми 
таê і бóли само собой. 

У нас бóв êомендант совхозó. Тепер диреêтор, а тоді бóв êомен-
дант. То ó нас тіêи один бóв, шо дóже бив людей, – німець, Бриль йоãо 
фамілія бóла. Натóральний німець, звідтіля присланий. Той дóже па-
ãаний. А два бóло після йоãо, ті хароші бóли, баãато людей від тоãо 
Бриля, шо він баãато зробив, яê бронь наêлали. Тóт баãато осталось 
бєлянсьêих людей 23-ãо, 24-ãо, 25-ãо ãодів. Дóже баãато осталося білян, 
шо не поїхали в Германію, не вивезли. А 26-й, 27-й ãода вивезли, а на 
тих наêлав бронь… 

 
 

Паталах Віра Лóê’янівна, 1922 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Зовóть мене Паталах Вєра Лóêінішна. Народилась я [19]22-ãо ãо-

да, 6-ãо апрєля. 
Папашó моãо звали Паталах Лóêа Семенович; а мамó, це вже яê 

заміж вийшла – Паталах Марія Івановна. Папаша – 1888-ãо ãода, а ма-
ма – 1892-ãо. На п’ять ãод він старший. 

Бабóшêó, маминó мамó, знаю. Мамин батьêо – Жолтіê Іван Івано-
вич, а мати – Жолтіê Єфросінія Мироновна. Бабóшêó пам’ятаю, а дєда 
нє. Дєд мамин óмер [19]21-ãо ãодó, а папашини тоже померли рано ба-
тьêи. Яê їх звали, оце я вже не знаю. Нó ті діди мені нічоãо не розпові-
дали. А мама розповідали, яê вони жили. Бєдно жили. Дітей баãато бó-
ло. Діти всі воспитані, пішли в мóзиêó (це мамини брати і сестри). 
Мама бóла найстарша, Марія, тоді Василь, тоді Миêола, тоді Петро, 
тоді Павло, тоді Сашêо, і Анна. Мамине дівоче прізвище бóло Жолтіê.  

З восьми ãод мама пішла ó найми. Тóт ó нас бóв поміщиê (чи баãа-
тий чєловєê?), жив ó Біленьêій. Правда, фамілію не сêажó. І в ньоãо 
мама в наймах бóла. Зразó дітей ãляділа, потом êóхарêою бóла, поêи і 
заміж вийшла. Нó шо вона нам моãла розповісти? Неплохо бóло, ха-
зяйни бóли хароші, подарêи їм давали êажноãо празниêа. Дарóвали 
                                                           
1 Опитóвання провели Р.Л.  Молдавсьêий та Ю.Д. Мелещóê (червень 2002 р.). 
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êостюми, плаття, чи отрєз. Оце таêе – манóфаêтóрó дарóвали, не ãро-
ші, а манóфаêтóрó. А шо платили, сêіêи, я не знаю, но за роботó ãрішми 
платили. А яêі ãроші? Чи êарбованці, чи êєрєнсьêі, чи совєтсьêі, оце я 
вам вже не сêажó.  

А в папаші тоже велиêа сім’я бóла. Ті не пішли ніêóди óчиться. Ро-
били тóт, êоло батьêів. Тоді êолхозів не бóло. А потом війна, позабира-
ли, вернóлись, ó плєнó бóли. Построїлись тóт, ó Біленьêій. І вже всі 
померли. Нема ніêоãо. Ні в мами, ні в папаші.  

Колись, мама розповідала… Оце в яêомó воно ãодó? Ото Петлюра, 
Кольчаê, Нестор… Яê фамілія, забóла… Махно. Потом яêась женщіна 
на село нападала... Ті оббирали, ті тіêи пройшли, нічоãо, вреда не роби-
ли… От мама тіêи таêе мені моãла сêазать, а я не інтересóвалась, бо ще 
мала бóла. А підросла – в шêолó ходила. Сєм êласів êончила. У вось-
мий не перейшла по своїй дóрості… В мене рóсьêий бóв… Я плóтала 
êонтрольні. А в нас бóла та, êерівниця – Катерина Лóêінічна. Нó і вона 
бóла по рóсьêій. А її чоловіê бóв завóч, а диреêтор – [Пазюê] Іван Са-
мійлович. І êонтрольні ó мене всіãда “два”. Я взяла і порвала êонтро-
льнó. Ех, вона êнижêи забрала, мамó визивала. А потом взяла, і мене 
оставила на дрóãий ãод. От я тоді шêолó і бросила, і поїхала в Запоро-
жьє, постóпила ó ФЗО. Там вже ó мене брат бóв старший. Нас бóло 
четверо, яê папаша вмерли. Ми дóже бідно жили, дóже бідно!!! В шêо-
лó ми ходили полóãолодні, полóбосі. Папаша хоч робив, тоді ж бóв ри-
бêолхоз, там пайоê давали, хліба там по-сêіêи. А потом це отпало, і до-
ма, мама êазали: “Шо мені робить? Я повісюся… А вас заберóть…” 
[плаче]. Нó таêи бóли добрі люди, помоãли. І ото ми остались живі óсі. 

В дитинстві ãрались, яê обично діти. У нас же тоді ні іãрóшоê не 
бóло, нічоãо. У êóêли ãрали, – построїмось там. А хлопці біãали по 
óлиці: то ó м’яча, то ó шпаêата (ще цóрêа називалася). Ямêó робили, а 
тоді м’яч забивали ó тó ямêó. Мама на роботі, нам роботó дають: то 
êвасолю вибирать, то пасльон рвать, то яãод назбирать, то те… Бóва на 
Дніпро побіжимо, поêóпаємося, з парахода пострибаємо. І ото таêим 
ми занімалися, поêи підросли. А мама на роботі êаждий день в êолхозі.  

А ліêóвались таê: чай ãріли з малини, з êлóбніêи. Нó, свої бóли 
приспособлєнія. А яê в êолхозі мама робила, то може й приносила 
яêісь трави. 

А тоді брат старший ó 38-м пішов ó завод, тоді “29-й”, імені Бара-
нова. Я не знаю, яê він щас називається. Ото ми ó ФЗО. Зразó він пос-
тóпив на тоêаря, а тоді дійшов аж до начальниêа. А ó войнó, яê завод 
еваêóіровали в Омсьê, він женився. А я поїхала додомó, бо дома брат і 
мама. Кажó: “Не поїдó я тóди! Я додомó поїдó!” Тóт німці схватили За-
порожьє. Сюди-тóди, я ото прийшла додомó, побóла зімó, а на веснó – 
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мене в Германію забрали. І дрóãоãо брата забрали, а одноãо вбили. А 
той, шо в Омсьêе, живий бóв (нó, вже вмер тоже, в 96-м ãодó). 

У Германію нас забирали насильницьêи, êонєшно! Нас бóло троє ó 
сім’ї. А начальниêи бóли вже білянсьêі. І ó êоãо підходящі… Я бóла 
найстарша 22-ãо, той – 24-ãо, а той – 26-ãо ãодó, брати мої. Нó і мене 
первó намітили. Вивезли, яê êотів, насильно ó тó Германію, дóже баãа-
то везли. У ваãонах телячих заêрили, одвезли на станцію, і сêазали: 
“Яêшо не бóдете їхати, ми вас тóт ще порозстрілюємо!” І всьо. Нó шо 
робить бóло нам? А ми ж тоже, телята, ще дóрні бóли. Яê з нас там із-
дєвалися на заводє! Правда, бóли там хазяйни. Нас там бóло баãато – 
тридцять сім дівчат – наші біляни. Всіх ó завод, називався “Мала поль-
та”, ãород Маãдебóрã. І ото ми ó лаãєрі однім жили, в бараêє, всі наші 
біляни. А то на дорозі розбирали. Вивезóть нас на дорозі там. Но де, 
êóди, шо? Аãа, прийшли поêóпатєлі. Вибрали, хто їм понаравився. Кó-
ди? Чи до хазяїна? Чи на фабриêó? Чи êóди вони вибирали їх? А ото 
óже нас послєдніх дівчат повезли на послєдню остановêó, і повезли нас 
на завод, в Маãдебóрã. І там на заводі, ми три ãоди ішачили, мóчились. 
Кормили плохо, іздєвались, робили по двєнадцять часов, в ночнó і 
деннó смєнó. Дві смєни в нас бóло. Плаêали, тóжили за батьêами, за 
родіною. А потом óже начали, вроді таê нас, по-харошомó, в третім ãо-
ді. Коли, êажóть: “Рóсіш êомараде, êомараде. Ви óже поїдете на хаóз, 
додомó. Гітлерó – êапóт”. Ми ж не вірили, чи це правда, чи вони тіêи 
таê з нас іздєваються… Нó нас не рóсьêі освободили. Рóсьêі – до Ель-
би. А нас вже америêанці освободили, до нас дньом прийшли америêа-
нці. Ще, правда, ãаняли на роботó, бомбили ãород, дóже бомбили, і на-
ші бомбили. Зразó нас не пóсêали ніêóди, а потом в посліднє врем’я 
отêривали: “Тіêайте із лаãєря”. А зразó ó нас бóв таêий перед пороãом 
бóнêерець маленьêий, і яê ото тривоãа, ноччю, дньом – ото тóди хова-
лись. Однó нашó білянсьêó вбило там, дві в больниці вмерло. І ãаняли 
нас ще одêопóвать, бо там може попридóшóвані німці, ãород óбирать. А 
потом, видно, приêаз прийшов, шоб забирать нас. Помню все, а от на-
звó забóла! Вивозили нас óсіх… на пóнêт. І там нас ще держали. То нас 
привезли, і вже рóсьêі тóт бóли. Прийшов солдат один і êаже: “Хто хо-
че швидше попасти на родінó, ідьомте сêот ãнать”. Ми соãласились, там 
нас нєсêольêо, і ãнали сêот. Доїли в дороãі, харчóвались, і êочóвали. А 
потом в нас забрали тих êоров… І ми в авãóсті попали додомó. А ще… 
Писали пісьма, писали ми, шо: “Мамо, не пóсêайте хлопців! Хай там 
постріляють, нó тóт іздіваються!” Два ж брати дома осталися. Коли 
мені там отвічають, – Ганновер, Дрезден, Лейпціã (там наші бóли всі, 
êой-яêі біляни). Нó, вобщем, рóсьêі ó цих ãородах, êажóть: “Сêажите 
Вєрє, шо Андрóшó з 26-ãо ãода тоже в Германію забрали”. Нó, я знаю, 
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шо він сім ãод слóжив в армії. Нас додомó зразó, дівчат, а хлопців от-
бирали ó армію, óсих. Нó і він чотири ãоди… Дóже іздівались в армії: 
“Шо ви поїхали, яê предатєлі!? Із Уêраїни поїхали в Германію ро-
бить?! На німців?” І він чотири ãоди плохо, бóв там ó êоней, óбирав, 
плохо бóло. А потом три ãоди, – вже забрали йоãо в настоящó армію. І 
він дослóжився до сєржанта. Приїхав додомó ó 52-м ãоді, і розêазóвав, 
що [ó Німеччині, ó войнó] він бóв ó сольоних шахтах, робив. Каже: 
“Вєра, ãород ми не знаємо, нас забрали (біляни тоже бóли хлопці), ó 
шахтó пóстили, і ото ми там…” Яê ó нас óãоль, таê вони тоже, ваãанєтêи 
яêісь наãрóжали, на переробêó…” То він таê розêазóвав мені. 

У шістом місяці началась война, да? А ó восьмом місяці сêіêи сил 
бóло ó нас ó селі! Вони йшли, йшли, йшли… Ці – бідні (наші) тіêали, 
тіêали, бо вони ж всі бóли ó розпачі. Вони ж не ãотові бóли, наші. І од-
стóпали, і одстóпали… Я бóла тоді ще ó ãороді, не óспіла ó село прийти. 
Брат поїхав посліднім ешелоном. Казав, це вже опісля, êазав: “До тоãо 
нас бомбили, до тоãо бомбили…” Місяць їхали ó Омсьê. “Ото, станемо, 
– êаже, – тіêаємо ó степи, поêи перебомбять…”. Опять, хто живий, вер-
тається сюди. Станêи везли з завода, і вони їхали там. І вони дóже бис-
тро, це наші, перемичêó зірвали. І пішло… Мама êазали, що тіêи не 
пливло Дніпром! І сêотина, і свіні, і êоні, і бочêи, шо тіêи не пливло, яê 
зірвали! Нó, ото зірвали дóже бистро, я ще не прийшла додомó. Вони 
не знали, шо Міша поїхав ó Омсьê, а я ще жива ó ãороді. Тоді я вже 
приїхала осінню додомó. Привезли. Там êаюê возив через Дніпро. І то 
ми бóли втрьох. Трóдно бóло, нó, знаєте, óêóпці дома óже всі.  

Коли німці в село прийшли, місцеві наші до них по-різномó відно-
силися. Нó шо ж? Бóли й прєдателі, встрічали з хлібом-соллю за се-
лом. А таê, ó êаждоãо, то чоловіê, то син, то брат на войні. Каждий пла-
че. Нó, шо? Поб’ють, та й всьо. Таê шо, не дóже весело встрічали. А 
êой-яêі бóли предатєлі. Тоді поприписóвалися! Таêі хароші стали. Це 
ж мама розêазóвала, я ж не знала. Повезли ж мене в Германію, то я ж 
нічоãо не знала. А яê приїхала з Германії, вони мені розêазóвали: отаê і 
отаê. 

А тóт тоді, яê Андрóшó забрали, а Ваня остався, ó нас бóли. Мамó 
виãнали ó êóхню і брата, а ó нас німці занімали хатó. І êроваті, і подóш-
êи, все. А тóт бóв сêлад ó сóсідів. І до нас попала переводчиця рóсьêа, із 
матір’ю. Таê вона Ваню ще трошêи оберіãала, брата моãо, шо тóт жив. 
А потом, яê вони вже чóствовали, одстóпали, і вона одстóпила. Уже 
Ваня бóв із мамою тóт. Жили. Уже німці вийшли з хати. Понаробля-
ли… Шо хоч тóт робили. І êоровó ó нас забрали, óбили. Кóрей стріля-
ють… “Яйêо, мати давай…” Свиня бóла – і тó зарізали! Вобщем, робили 
“ãарно”… А німці ж не всі одстóпили. Таê вони, бідні, по ямах. Виêопó-
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вали бóнêери, в ямах сиділи… Кірпічом (êоров’ячий ми робили êірпіч 
– топили), і дровами замасêірóють. І ото їм там, êоли одêриють, їсти 
подадóть. А тоді на нашій вóлиці óбили німця, і сêазали, що партизани 
появилися. І шо ж вони дóмали? Усіх, óсіх, вплоть до тоãо, шо не з пє-
льоноê мóжиêів зібрали в селі, і заперли в сараї, там, на êраю. А тоді 
вже, сêіêи там днів пройшло, я не можó сêазать. А тоді вивели, вистро-
їли, і п’ятий чоловіê – одбирали: “П’ятий, п’ятий”. Ці живі осталися, а 
тих – ями виêопали і побили. За тоãо одноãо партизана… А мій брат, 
яêраз, тоже, пронира, нó, таêий óшлий ó мене! Там, êоло тоãо, де вби-
ли, ó сóсіда ó печі сидів (пєчь рóсьêа, знаєте?) Прийшов, мама êажóть, 
весь чорний, ó сажі. “Ой! Синоê, де ж ти сидів?” “Нó, оце, мама, ховав-
ся”. І в êолодязі сидів, і там опóсêали брата. І там сидів, ховався од ні-
мців. Бо вони стали забирать мóжиêів. Тих побили. Одноãо хлопця – 
чотирнадцять ãод, один ó батьêів, і попав хлопець, вбили паразіти! А 
тепер таêі хароші, таêі хароші брати та сестри! Цілóються, обнімають-
ся. Хай вони, паразіти! (плаче) Німці ті! Конєшно, там тоже бóли й 
люди, а бóли собаêи. 

Вже після войни работали, ãороди êопали лопатами, пшеницю сія-
ли в ãородах. Бóло в нас по п’ятдесят сотих. (Тепер вже построїлися 
ãóсто хати. А то в мене сóсіди построїлися ó нашім ãороді). І то я ідó ó 
êолхоз робить, а мама êопає. Дитина ó возиêó, êоло мами. Дитина в 
мене 46-ãо ãодó, син єсть, родився вже ó авãóсті, після войни. І ноччю, 
при місяці êопали ãород (мабóть, ãод п’ять, а тоді êіньми êопали). З 
дитиною мені трóдно. Нас троє. В êолхозі зразó мало давали. Ставлять 
трóдодень, палочêó, шо я бóла на роботі. Ні ãрошей, нічоãо. А потом 
стали харашо давать. І таê я в êолхозі ото і робила. 

А потом, в 53-м, захворіла. Бóв ó мене пороê серця. Дóже, дóже я 
простóдилась – нó, ми ó полі ãолі ходили на роботó! Шо там бóло? Чó-
ні, валюшêи. Тóт не бóло, яê січас, і штани і шо хоч. Я застóдилася. І в 
мене признали пороê серця. І то ãод я дома бóла. А тоді вже ó садó ро-
била ãод. А тоді мене поставили ó êанторó, ó бібліотєêó. А тоді êасіром 
– ó нас êаса взаімопомощі бóла. Тоді в êлóбі бóла êасіром.  

А син мій заêончив ó 65-мó ãоді одинадцять êласів, тоді яêраз пе-
рший ãод, шо одинадцять. А тóт ó нас приїжжали з Ленінãрада, з Мос-
êви отдихать, наші, отдихающіє. Тоді, бóло, знаєте, село – на базарах 
êóплять там, подішовêє харчів. Нó, і тóт приїхали одні, ó сóсідêи бóли, 
дєвочêа в їх бóла. Нó, і познаêомились з моїм сином. Яê вхватились за 
йоãо! Хароша дитина в мене бóла. Вхватилися! “Ми заберем в ãород, в 
Мосêвó, óчитися óстроємо”. Та, яêби я знала, шо останóсь одна, сліпа, 
я б ніêоли не пóстила! А то êопаюсь ó мóсорі. Може дитина, хоч трош-
êи поживе?! І іспити здав, і полóчив атестат, і полóчив пашпорт, і пої-
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хав. Нó, там баба бóла бідова, óстроїла йоãо в óнівєрсітєт. Нó шо з села 
в óнівєрсітєті робить?! Нó, êонєшно, він не бóв отлічниêом, но тройоê 
не бóло, – чотири, п’ять. Нó, перший іспит здав, а на дрóãомó – прова-
лився. Всьо! А вони: “Ні, ти додомó не поїдеш! Ми тебе встроїмо на за-
вод”. Та встроїли на воєнний завод óчениêом. Та поженили їх з цією 
дєвочêою. І оце він з шістедят п’ятоãо ãодó живе ó Мосêві. Тепер ãра-
ниця! За ãраницею! Шо не можна поїхать: ні я, яêа ó мене пєнсія? Ні 
вони – теж на êопійêах. І оце приїздять весною або осінню, помаãають 
з ãородом. І осталась я сама… 

У 50-х ãодах ó наше село рóмин присилали більше. Може десятêа 
два. І то вони йшли в êолхоз, їм давали тóт хати, вони строїлись, рóми-
ни. Вони тіêали, ісêали лóччó жизнь. Бóло й в бриãаді бóли ó нас рó-
мини, но ми не питали: “Чоãо ви до нас приїхали?” А таêих більше ні-
яêих не бóло переселенців. Яê до них відносилися? Нó а шо населен-
ню? Вони приїхали, роблять люди, в êолхоз постóпили. У нас січас бі-
льше тих, чóжих. Отаê, хто зна, відêіль вони поприїжжали? Не êорінні 
біляни. І, ой! “Біляни таêі жадні, таêі ненависні”. Нó, а чо ви їхали? Нó, 
біляни. Мало óже нас êорінних білян осталось. А наша молодьож – всі 
тіêали в ãород. Уже з êолхозів. 

Нó а êоли óже син поїхав ó 65-м, мама вмерли ó 61-м. Осталась од-
на. Нó нашо мені п’ятдесят сотоê? (Після войни ó нас бóло по 
п’ятдесят сотоê ãорода.) – А робить же нада в êолхозі, і дома? Раньше 
не розрішали продавать. Нó оцей сóсід, шо протів – стариêи, і син ó їх, 
і невістêа. От бабêа… Вони приїхали з низó, рóсьêіє. Чоãо вони..? Роз-
êóрêóлювали, бач… (шепоче). Розêóрêóлювали і вони сюди приїхали з 
сімйою, оцей дід Широбоê. “Бабêа, от продай, Вітя бóде строїться. 
Продай нам землю”. Тоді тіêи п'ятнадцять сотих на робочій бóв. Нó, 
продавать не розрішали, а даром же ж тоже… Нó шо це мені стоїло? 
Сороê рóблів – п'ятнадцять сотих. А тоді п'ятнадцять сотих одрізали, а 
ще осталось в мене п’ять сотих, шоб рівно, до межі. А в їх там дóже ма-
ло. Вони êоло Дніпра жили, а êрóчі обвалилися, і хата їх завалилася. І 
оце Люба тóт построїлася. На п’ятдесят сотих три хазяїна. І ще на ви-
ноãрад попросили. Нó беріть. Оце ó мене осталося тридцять сотих… 
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Паталах Іãор Олеêсійович,1921 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Зовóть мене Іãор Олєêсєйович Паталах. [19]21-ãо ãода народжен-

ня. Народився тóт, і батьêи теж. Батьêо – Паталах Олєêсєй Павлович. 
Яêоãо ãодó точно не помню, з [18]88-ãо може… Мати звали Анастасія 
Автономовна. Тóт єсть моя рідна сестра, їй девяносто три ãоди. Вона 
все харашо знає. Зовóть – Олеêсандра Олєêсєєвна. Вона тóт недалеêо 
живе, в домі на óãлó.  

Діда я не бачив ні одноãо. Знаю, шо бóв дід Хижняê, і дід Паталах. 
А бабів бачив, потомó шо я в сім’ї бóв самий менший. У сім’ї бóло п’ять 
дітей. Одна ото сестра і чотири хлопці. Діди і батьêи до революції за-
ймалися сільсьêим хазяйством. Хазяйство бóло невелиêе. Нó, правда, 
ó нас лічно, невелиêе бóло хазяйство, в батьêа моãо.  

А материні брати бóли баãатші. Їх повиãаняли, порозêóрêóлювали 
в 33-мó, êоли ото êолеêтивізація орãанізовóвалась. Повиãаняли їх з 
хат. Повтіêали, шоб не позабирали. Ілля Автономович, бóв дядьêо, Се-
мен Автономович – це материни брати. Їх повиãаняли. А нашó хатó не 
тронóли. Вона і досі там єсть. Вона бóла під соломою, яê êажóть, не по-
хожа на заможнó. Позабирали ті хати ó ãосóдарство, дрóãі там живóть. 
Нó от, напрімєр, олійниця бєлєньсьêа. Це тóт дєдóшêа мій жив. Дєдóш-
êó я не знаю, бабóшêó тіêи помню, і дядьêо бóв, Ілля Автономович. 
Всьо. Виãнали! І та óсадьба під êолхоз пішла, і там олійницю построїли. 

Батьêи розповідали, шо де щас стара шêола, тóт бóв пан Мазараêа. 
А тоді ж, яê революція, панів повиãаняли. Начали êолхози строїть, со-
вєтсьêа власть орãанізовóватися. Махно вроді бóв, банда. Махновщи-
на. Заїжжали, людей ãрабили. Батьêи за Махна êазали, шо він бідних 
не троãав, а ãрабив панів, хто баãаті. Оце я чóв, шо батьêи розêазóвали. 
А бідних не троãав. 

У дитинстві ó м’яча ãóляли, “цóрêа” називається. Це таê, палочêа 
таêа застрóãана, óдарив, і б’єш, хто êóди доб’є. Потом, ó м’яча, яê воно? 
“Гилêа”? Та óже позабóвав, знаєте. Отаêоãо ãóляли… Тоді яêось моди 
не бóло ó фóтбола, а ото в м’яча ãóляли. 

У шêолó я тóт ходив, êончив сім êласів. Яê щитать, то мабóть, 
штóê п’ять бóло тих шêол. А тепер же воно одна, щитай, построєна. І 
там, і дрóãа стара шêола, – це ж там пан жив (ось тóт в садó). 

Колеêтивізація розпочалася, це ж 32-й ãод. Голод бóв. Ілі трошêи 
ранше, мабóть? Може, в 28-мом? Оце таêо. Я помню, що 32-й, 33-й – 
це таêий ãолод бóв сильний! Владимір Ілліч Ленін – він же бóв рóêо-
водітєль. Ото ж і ãолод таê називали – при Леніні. Да, таê і êазали, шо 
                                                           
1 Опитóвання провели Р.Л.  Молдавсьêий та Ю.Д. Мелещóê (червень 2002 р.). 



 81

– при Леніні, êонєшно. Баãато людей померло. І баãато репресірóвали 
людей, вивозили на сєвєр. Особєнно оце таêих, шо щитали êóрêóлями. 
Нó вони люди бóли чесні, вони ж работали! Може ó êоãо і бóли работ-
ниêи. А їх щітали, шо вони таêі вороãи народа чи шо. Нó шо вони ó êо-
лхози не хочóть іти. А ще ж бóло таêе врем’я, – аãа, наêазав хтось на 
êоãось. Воно може і не таê, а наêазав, і без ніяêоãо розбіратєльства 
óбирають і всьо! Приїзжали, ноччó забирали, і везли хтозна êóди. Міс-
цеві ж тóт орãанізовóвали все, може хто із района ж, êонєшно, бóв. Оце 
наêазали на таêоãо, о. А після виявляється, шо він і не винóватий. Шо 
він протів совєтсьêой власті… І без розбора, раз, і вже немає тієї люди-
ни. Отаê бóло! Це ж мені розêазóвав батьêо. Я ж бóв тоді пацаном.  

Ще розêазóвав, яê строїлась совєтсьêа власть. Наш батьêо пішов ó 
êолхоз без óсяêих прєпятствій. А ті люди, хто не хотіли іти, їх на сєвєр 
повиãаняли. Батьêо тоже мій здав óсе хазяйство. Нó йоãо не щитали за 
êóрêóля. Яê середняê, то не виãаняли з хати. А тих, хто болєє заможно 
жив, êóрêóлі, враãи народа… 

Жінêа: Я помню, це ж ще і сестра розêазóвала, шо бóло в нашоãо 
батьêа пара êоней, двоє волів, дом. Нó земля бóла, землю ж êóпляли. 
Нó і шо? Батьêо насилó втіê, а все розібрали, і забрали і êоровó, і êо-
ней, все позабирали, а дом óже бóв проданий. Це я на Казахстані бóла. 

Іãор Олеêсійович: У 41-м ãодó я бóв ó армії. А потом вже розпові-
дали, яê німці в село прийшли. Зайняли та й все. Вроді, я не чóв, шоб 
вони тóт обіжали êоãось… Нó чóв од людей, шо ó нєêоторих бóло заби-
рали чи свиней, чи ãóсей. Нó це ж розãовори. Я не моãó точно знать. 

Зразó ж, яê вернóвся я в 46-м ãодó, демобілізóвався. А слóжив ó 
війсьêах НКВД. Зразó нас не пóстили, а пізніше. Правда, я демобілізó-
вався по язві. Хотілося ж додомó бистріше і язва приêлючилась ó 
Польщі. Таê мені там робили рентãен, на êомісію… І я ото трошêи ра-
ньше приїхав. А то не пóстили, може б, іще ãодів два-три, тоãо шо там 
же на Западі бóло таêе, шо баãато надо бóло війсьê держать. Я, напрі-
мєр, в Літвє бил. Після войни зразó в рибêолхозі работав. 

Я-то мєсний, а от ó Біленьêомó дóже баãато, може половина, а то й 
більше, приєжжих: то з Росії, то з разних… А чоãо вони переїзжали? Нó 
хто йоãо знає? Вроді тóт мєстность їм наравиться: над Дніпром, приро-
да тóт таêа. Може через це... Нó баãато. Та тóт яê поінтересóєшся, таê 
через êаждó хатó приєзжі. Раньше бóли óсадьби по півãеêтара ó êаждо-
ãо, там двір. А тепер розділяють на пополам. При êолеêтивізації, ото 
робочомó êласó, напрімєр, можна п’ятнадцять сотоê, потомó шо більш 
не імєєш права держать, оце таêе. Я за шо êажó? Раньше двори, бóло, 
по півãеêтара. А тепер приєзжих баãато поприїзжали. Тож êаждий 
продає, чи яê отдає, чи яê там доãоварюються. Ото півãорода і строє 
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хатó приєзжий із Росії, чи… та тóт разних хватає. В основном, з Росії. А 
ми нічоãо абсолютно, аби чоловіê бóв ãарний. Устроївся, приїхав, ілі 
êóпив, нó шо ж? Таêой же человєê яê і ми. От ó нас сóсіди, через однó 
хатó, Новиêови, приїхали і живóть. Молоді, правда. Нам всьо равно, 
ми – страна мноãонаціональная! 

Я ж виріс ó сім’ї рибаêа, таê ми рибалили баãато. Ми ж над Дніп-
ром! Рибалили і тóт на Дніпрі, і в плавнях... Од рибêолхоза сітями ло-
вили. А для себе… Нó тоді яêось свободніше бóло, ні інспеêції, нічоãо. 
Ловиш, тіêи ходиш. Ловили на óдочêи, а потом – ãребнями (волоê во-
но називається). А раньше ж, яê плавня в нас тóт бóла, озьор бóло ба-
ãато! Природа хароша! При Хрóщові вже все óнічтожили. Плавні! Сті-
êи території… Дóже бóло харашо. Поїдеш… Нó, волоê, по нашомó, 
óêраїнсьêомó, – волоê, – сєтêа таê, метров до дєсяті, а може й більше. 
Ото де озеро є, заêинóв, і тянеш... Там êóль єсть – це от сєтêа рівна, а 
тóт таêе пришивається…, вона ж тóди збіãається, витяã і все… Рибêа 
тóди заходе. На êорзини яêось моди не бóло. А, бóло, люди ловили, на-
êривали êорзинами. Но ми не ловили. А в плавнях озер бóло баãато. 
Коє-яêі здорові бóли – Кóзóрман, бóло таêе озеро, Грóзьêе – озеро, за-
лив таêий. А таê позабóвав, пам’ять шось таêа, шо часто забóваю те, шо 
і нóжно…  

Бóли люди й полювали. Там же бóли і звєрі: і лисиця, і заєць, і во-
вêи, все бóло. Це ще в дитинстві, таê вовêи бóли. А зараз вже не стало 
тих вовêів. Там же бóли велиêі хазяйства, êолхозні даже. Полювали 
рóжжями. Оселêи може хто й ставив, я не занімався цим. Це яê петлі 
вродє, да? Я не в êóрсі дєла. Я занімався тим, шо мені наравилось. На 
óдочêó піймав, або волоêом. Візьмемо з хлопцями лодêó (ó нас же 
сім’я з рибальством зв’язана, батьêо ж в рибêолхозє óсю жизнь і ха-
зяйнóвав же ж, земля ж бóла там). Таê шо ми з водой бóли зв’язані. 
Риби бóло баãато в озьорах! А тепер, яê затопили, то совсєм дрóãе діло. 
Трóдніш піймать рибó.  

Це затоплення дóже поãано ми сприйняли, потомó шо і риби стало 
в нас тóт менше, і землі баãато óнічтожили, а лісó сêіêи вирізали? Там 
бóв і сіноêос, і оãороди, там таêе блаженство бóло, природа хароша!!! 
Тепер і люди êажóть: “Шо та перемичêа? Вона нічоãо не дає, тіêи за-
лили цю територію…” Воно збиточно даже для ãосóдарства. Людям бó-
ло óдобство. Сіна баãато êосили і сюда переправляли, і êолхози êоси-
ли. Яêось і риби бóло більше. 

Вóлиці раньше бóли, наприêлад, оце Миêолаївêа бóла, а щас пере-
іменована – Комóнаровсьêа. А там, де я жив, січас Запорозьêа, а рань-
ше – Козача. А чоãо вона Козача? Може там êозаêи êолись жили? 
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Про те, чоãо село наше таê назвали, це я чóв. Тóт ось є залів таêий 
ó Бєлєньêó, од Дніпра, там мостіê єсть... І назвали оцей залів Бєлоє, чи 
шо… І ото пішло, Біленьêе, Біленьêе… 

 
 

Паталах Олеêсандра Олеêсіївна, 1909 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Звóть мене Алєêсандра Алєêсєєвна Паталах. Це по батьêові, а таê 

в мене фамілія Хижняê. Я [190]9-ãо роêó народження. Народилась в 
Бєлєньêом. Батьêа звóть Олеêсій Павловіч, мама – Надєжда Автоно-
мовна. Ріê народження – оце я не пам’ятаю.  

А діда по-батьêові звали Павєл Сєрãєйович. А от бабóшêó – Анас-
тасія, тіêи не знаю по-батьêові, бо я з дєдом виросла. Фамілія – Хиж-
няê. Я бóла маленьêа, то дєд мене за рóчêó всєãда водив. Таê я ото 
знаю, яê йоãо звали. А за бабóшêó нє сêажó, яê її по-батьêові… 

Дєд тóт бóв ó нас, ще êоли я бóла маненьêа, то я знаю, шо він тор-
ãóвав разним товаром. Маãазин ó йоãо бóв. А потом ото ж виїхали на 
сєвер. Ми ó Саратовсьêе заїжджали на землю… Виїжджали тóт не тіêи 
наша сім’я. Мене малєньêóю тóди забрали, там я вже підросла. Батьêи 
мої виїхали, яê тіêи поженилися, і моя мати мене манесеньêó брали 
тóди, на рóêах. Чи два місяця мені бóло, чи три? Це вже мати мені роз-
êазóвала. А яê відтіль приїхали, то мені вже бóло восім ãод. Я пішла 
вже ó шêолó…  

Тоді не тільêи дід переїжжав. Там хазяйнóвали, êóпили дом. Тóт 
продали, яê їхали тóда, а там êóпили. Сєм’я бóла велиêа ó нас, я пом-
ню, óмісті. А потом там всі порозділялися. Сини бóли жонаті в дєда. 
Дєд Кóзьма, Миêита бóв іще там. Миêита там і остався, там оженився і 
з нами не óїхав сюда. А ще ж дві сестри, дві тьотêи там бóло. Дев’ять 
дóш бóло ó бабóшêи дітей. А ó моїх батьêів – п’ять. Я одна тільêи же-
нщіна, а то ó мене бóло чотири брати. 

Яê вернóлися, ще бóли вмісті вся сім’я. А потом тóт, оце навсêоси, 
по оцій дорозі мій батьêо вже построїв хатó. Ми вже тоді от дєда одій-
шли, тóт жили. Нó дєд мало óже жив в Бєлєньêом, óмер. 

Переїхали відтіль без нічоãо. Там óсе залишили. Попродали батьêи 
все. А за шо вони там продавали, то я вам не доêажó. А яê я вже підро-
сла, таê я вже знаю, шо ó нас там бóв дом двóхетажний. Оце бóла річêа, 
спóсê бóв тóди. Там пан бóв, жив, за тою річêою. І ми її літом перебро-
дили (ми ж невелиêі бóли), перебродили і êрали там смородинó. Там, 
там, на севере ще. 
                                                           
1 Опитóвання провели Р.Л.  Молдавсьêий та Ю.Д. Мелещóê (26 червня 2002 р.). 
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Бóв ó нас ще тóт пан Мазараêа. Я знаю, шо мій батьêо ó ньоãо зача-
стó робив. Оêороêи йомó, бóва, êоптив. Отаêе, – по хазяйствó мій ба-
тьêо робив ó пана. 

Революцію пам’ятаю. Я в Бєлєньêім бóла. Знаю, шо ми ще ж бóли 
малими… яê летить êонниця! Заїжжає êрóãом, із дворів… Помню, яê ó 
нас витяãли êабана, потяãли. Та оті ж їздили тоді, і Марóся яêась, і яê 
тільêи не називали це в революцію. Махновці тоді бóли, а оце найдóж-
че помню Марóсю. Це, êазали, “Отряд Марóсін їде”. Яêа вона бóла, ми 
ж її не бачили. Женщіна, да. Їхала з яêоюсь армією, шо на її êазали 
“Марóся”, а це – “Марóсін отряд”. Таê шо їх тоді не одна бóла орãаніза-
ція оця, воєнних. Ті їдóть, те тяãнóть… Всі тяãли із дворів! От оце пом-
ню я, шо виїжжяли, а потом піднялася революція.  

Тоді хазяйнóвали: самі ж сіяли на степó, батьêи. Земля ж їм бóла 
поділена на їдоêа. Тоді ж земля бóла на їдаêа поділена. Батьêо сіяв і 
пшеницю, і ячмінь, і даже, і êартошêó садили ми на степó. І пололи, і 
все… І баштани бóли ó нас на степах, все бóло, êоні свої бóли. Все самі 
робили, людей не наймали. Батьêо вивезе на степ мене (я сама старша і 
два хлопці менших) і бросив. Кóрінь нам сдєлав, щоб ó холодêó похо-
валися, і ми полем до вечора. Батьêо приїде – забрав, бо батьêо десь 
іще шось дрóãе робив в степó, ото таê. 

Господарство бóло в батьêів, êонєшно. В нас бóли лошаді і êорови, 
бóло ó нас óсе хазяйство. Наша сім’я счіталася середняêами, не баãаті. 
Тоãо нашоãо батьêа не розêóлачóвали, і дєда не розêóлачóвали. А вже 
материний род – розêóлачóвали. Вивозить їх не вивозили, нó хазяйст-
во забирали. Виãаняли з хати хтозна êóди. А потом, яê то, шо їх завер-
нóли, дядьêів моїх (це вже родó маминоãо, Шизняêи вони бóли). По-
томó шо вони бóли дóже мастєрові хлопці. А з хати їх таêи виãнали. 
Там вчителі жили (не знаю, чи тепер живóть?) Хата їхня, де січас ó нас 
олійниця, – ото їхнє дворище Шизняêівсьêе. Зразó, яê їх виãнали, бóв 
ó них таêий дóже здоровий сарай. Там ó них бóла і êóзня, і майстерня. 
Работали ó êолхозі, і їх оставили. 

А ще, напрімєр, ó мене бóв дядьêо Шизняê (хрещений мій батьêо). 
Він жив вже на Ніêолаївці, бóв отділений от дєда Шизняêа. Село зразó 
вроді почали оббирать. То, без брехні, вони і до мене шось привозили, 
щоб зосталося барахло яêе б небóдь, бо їх намітили, щоб виãнать. А по-
том цьоãо дядьêа оставили. І він в хаті зостався, потомó шо він вєдав ó 
êолхозі самим старшим мастєром. Більш людей не найдеться таêих! 

Яê ãолод бóв ó 21-мó, тоді ж жили хто яê, таê і перебивався… 
У шêолó я ходила два роêи, а потом же ж тóт êолхоз. І мати пішла 

в степ, і батьêо в степ, а три хлопця малих дома. “А, хай Сашêа дома, 
хай вона дітей ãледить”. І таê і до цих пор, я не довільна на своїх бать-
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êів, понятно? Я занімалася хорошо, в мене бóла пам’ять. А бóла невче-
на, дітей же ãляділа. Таê я і зосталася неãрамотна! Та таê то розпишó-
ся, но таê всіãда бóло. Батьêо êаже: “Ти Сашêó вивчила на матір”. А яê 
я вже підросла, то поняла, шо в мене нема ніяêоãо ремесла в рóці, і не-
ãрамотна. Кажó: “Віддайте мене хоть ó портні”. То я вивчилася шить, і 
то я строêотала все врем’я, до самої старості. Шила, зарабатóвала для 
себе. І для сім’ї хватало, і для мене. У нас тóт бóла таêа тьотêа, дóже 
велиêа модистêа, і я там ó неї вчилася. А в ãороді, тоже в женщіни од-
ної ще й êройêó мод проходила. 

Я всєãда в селі бóла. Помню, яê німці заходили. Таê воно не таê 
німці, яê добровольці нас ãрабили. Ті, хто добровольно ішов до німців 
в армію: і наші рóсьêі, і óêраїнці ãрабили. Да, і наші селяни бóли там. А 
я ж êажó, що не розбереш. З хати ми самі пішли, бо тóт óже бомбили 
таê, шо не можна бóло. Бомбили з аеропланів і хіба ми знаємо хто? А 
тóт, на причілêó, заêопані бóли міни ó нас. Таê таêа яма бóла сильна, 
яê взорвали наші (це вже, яê німці óшли), шо навіть повилітали і віêна 
з хати! Над дороãою моя хата бóла, там я жила. 

Німці ó нашій хаті жили, жили! Но вони нічоãо нам таêоãо не дє-
лали плохоãо. Даже наоборот, – стояла êóхня ó нас ó дворі, то вони ді-
тям і êанхвети давали, і шо там ó їх. Німці не обіжали нас дóже. Нó а в 
Германію óãоняли ж. У нас не бóло таêих ще дітей, малі бóли. А от ó 
сóсіда, тóт бóли в Германії. І січас дві женщини тóт ó нас ще живі, шо ó 
Германії бóли (на нашім êраї) – Смолянінова і Болотіха. Вони полó-
чають сєйчас ãроші, їм висилають. Хто живий остався, вони поприїж-
джали.  

Бóли й партизани ó нас. Во врем’я засади німецьêої (отóт стояла 
засада німців) мій брат і йоãо товариш перебралися з тоãо береãа. Вже 
ми не жили тóт. Ми жили отам, на Гарбóзовêє, ó томó дворі, шо я ото 
вам розêазóю, де олійниця. А вже бóло холодно. Уже заморозêи бóли. 
Таê я їх обмазóвала наãоло, тіло я їм вимазóвала ãóсиним жиром. А 
оцю одежó, êоторóю вони свалили там, яê перепливóть, та щоб на пла-
вні (там плавня ж бóла, тепер її нема). І шапêи вони надівали, і в тій 
одежі, шо вони йшли. То тó одежó вони посêидали, а перепливали во-
ни ãолі, і тамочêи вже вдівалися. То мій брат, аж тамичêи, з Розóмов-
êи, êажеться, чи з посьолêó, перебіã сюди, а за ним развєдчиêи, і фронт 
прийшов, бо я ж знаю… 

Дочêа: На дрóãій стороні бóли ж наші війсьêа, а на цій стороні – 
нємці. 

Олеêсандра Олеêсіївна: Да, сюди переплив, їх же забрали ще тóда, 
провірили хто вони таêі ті хлопці. Дрóãа звали Смірнов Павло, êа-
жеться. Павло, да, Павло Смірнов. Нó, йоãо зразó вбито, а брат мій досі 
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живий. А потом йоãо ранили, нашоãо. Забрали в Запорожжя, в больні-
цó. А сюда ідóть óже наші і êричать: “Де живе тóт Алєêсєй Павлович?” 
А я вже ж бóла замóжом. Я вже жила ó свеêрів, і хатó ми бросили. Чо-
ловіêа моãо забрали тоже в армію. Я з дітьми там тіêи бóла. А êричить 
мені невістêа старша: “Сашêа, Сашêа!”. Кажó: “Шо?” “Ось, біжать ар-
мєйці чи êрасні (я не знаю), êричать: “Де тóт Алєêсєй Павлович жи-
ве?” Це мій батьêо. І записêó несóть. Ось, де батьêо ваш. А батьêо жив 
отóт, де олійниця, а я в свеêрів, трошêи дальше (нó, на одній óлиці). Я 
ж тоді біãом до батьêа з цією записêою і з фотоêарточêою. Це ж мій 
брат їм дав записêó і дав і фотоêарточêó свою, що він значить перевів 
сюди. Потом він, яê поправився, ще слóжив ó армії. А сєйчас він аж ó 
Херсоні живе. А старший мій брат,  Пєтьêа,  поãиб на фронті. 

Мабóть, в девятнадцять ãод я заміж вийшла. Свадьби і тепер ãóля-
ють таê, яê тоді ãóляли. Розписалися ó сільсовєтє, а потом, яê свадьба 
вже, тоді ж вінчалися в церêві. Свадьбó ãóляли, мать, дня три-чотири. 
А страви? Та хіба не бóло чоãо ãотовить? І êорови свої ж бóли, і птиці 
повен двір! Батьêо свиню зарізав. Та… І шишêи бóли, і жарêої бóли, і 
êатлєти, – таê, яê і тепер, таê і тоді. Нєвєста я бóла хароша [сміється]. 
Де я плаття взяла? А я ж ходила, тóт недалеêо жила моя тітêа, дóже 
хороша модісêа. Вона мені сама йоãо зшила. Матерії ж не бóло, таê мій 
Іван – жених, робив ó ãороді. І йоãо хазяйêа, де він работав столяром, 
на êнижêó набрала матерії (шо на простині). Плаття пошили розове, 
іще й вишили шовêом, і по ньомó отаê атласні полоси йшли. Ото таêе 
плаття ó мене бóло. Надо бóло йоãо держать, таê я йоãо зносила [смі-
ється]. 

На Різдво всіãда старалися, щоб поросьонêа зарізати невеличêоãо. 
Зажарить йоãо, посвятить. Жарили в пєчêах рóсьêих. І святили, і все 
бóло тоді ж. А на Пасêó пасêи пеêли, ó п’єсêах. Та хіба таêі пасêи, яê 
тепер?! Отаêі бóли, отаêі пасêи велиêі! Да. Тісто хороше бóло. А яê? 
Яічêи свої бóли, сêільêи хочеш, стільêи бери в тісто. А масло своє, і 
молоêо своє. Хто приêрашав, хто не приêрашав. Січас ви бачите, яê 
обливають сахаром, обтрóсюють êрашеним пшоном. Таê і тоді, таê і 
тепер. І яйця êрасили. Тоді більше êрасили порошêами, а січас цибó-
линням. Бо тепер порошêи таêі, шо вони берóться за рóêи, а ранше не 
бралися. Порошêи ті êóпляли. Робили і писанêи. А малювали, нó, там, 
за Ісóса Хреста, хто шо захоче напише. А пишóть же восêом, а потом 
êрасять. А там, де восê написано, воно ж там не пристане. 

Продóêти зберіãали більше в поãрібах, холодильниêів не бóло. А 
яê оце чи свинêó заріжóть, чи бичêа, чи шо, большинство, засолювали 
м’ясо разно: розсолом заливали êрепêим, а хто таê засолював. Тих бó-
тилів ми ж не знали, тоді ж не бóло.  
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Це батьêо наш всіãда таêий бóв êаптільниê! Яê зробе оêороê, то не 
таêий, яê січас. Таêий він і м’яêий, і добрий, і пахне… Бóла спеціально 
ó ньоãо êаптілêа. Коптіли чим попало, аби, шоб êóріло. У нас дерево 
бóло, яêе хоч. У плавнях – ліс. Дóби бóли хороші. Тоді обшивали чис-
тими тряпêами. А потом, щоб хранить, щоб вони лежали, батьêо замо-
тóвав їх ще в чóвал. А тоді ж ãрóби бóли ó нас. Вона ãріє хорошо в хатó. 
Но тіêи стєнêи ãріють, плит оцих не ложать. І ото ó ãрóбó цю заêрива-
ли оêороêи, і там хранили. 

В плавнях людей баãато жило. Займалися сêотиною, мнясо бóло в 
них. Боже мой! Тóт тоді ходив, яê ó нас називався, пором. Велиêий та-
êий, шо переїжджали ãарбами на йомó, що дві підводи стає, й відтіль 
сіна возили люди. І сêотинó тóди переправляли, на плавню. Нó, пором 
той не на веслах ходив. А зроблена проволоêа таêа товста. Тóт приêрє-
плєна, з цьоãо, і з тоãо боêó. І ото на блочêах, і рóêами, і на той біê. 
Стадо не перевозили. А таê, – по два десятêа, по десятêó, таê перевози-
ли. Нó, там, большинство, випаси бóли таêі: êолхоз, – то бóв отдєльно 
випас, а для таêих людей, сюди ближче отдєльно бóв. 

Риби бóло страшне. Сєтêами ловили. Мій батьêо рибалêа ж бóв. 
Він і в рибêолхозі робив все врем’я, і для себе ловив. Та, яê поїдóть, 
бóло, з братом. Повнó лодêó привезóть риби! А потом тóт перевезóть 
додомó. Батьêо наш наãрóжає бричêó, везе ó Мар’євêó, бо там немає 
риби. І ото і продає, і міняє. І яічêи привозе, і своїх повно! І масло при-
везе, шо ó êоãо є. 

Яê ще ловили не знаю, а наші тіêи сєтêами ловили тоді. В плавнях, 
там, ще по озерах óже інача риба бóла. Там бóла риба лин і êарась. Таê 
оцю рибó вони не продавали, тоãо, шо вони її сóшили на зімó. Пєчêи ж 
бóли рóсьêі. Даже на дворі в нас, і я робила, і в мене бóла пєчêа на дво-
рі. Протоплять печêó, на листи таê соломêи положать, а потом рибó 
ложать. Ставляють ó пєчêó. Протопили пєчêó, ставляють ó п’єсêó раза 
два-три, вона висихає. Потом сêладають її чи в êорзини, чи ó таêі ті 
êастрóлі, велиêі, чи в êадóшêи. І воно ó нас цілó зимó. І борщ із риб-
êою, і хто схотів, таê поїв сóшêó, сóшенó. Трошêи присолювали, не дó-
же. А ще бóла риба ранше (тепер її немає), називалася єльчиê. Вона 
невелиêа росла. І таêа вона товста, товстеньêа. Вони засолювали її в 
діжêó. І вона всю зимó. І за сельодêó, і продавали. Люди ходили, брали. 
Батьêо продавав. А тепер нема її, я її не бачó, єльчиêа. А то, бóва, пої-
дóть та цілó лодêó привезóть, це з тим же братом.  

Оãірêи тоже солили в êадóшêах. Тепер немає êадóшоê, тепер êаст-
рóлі. Солили обиêновенно, розсолом, яê сійчас. Крóжêи настилали. 
Тряпочêою чистеньêою застилали. 
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Хліба ми тепер таêоãо не їмо, яê тодішній бóв. Яê здóмаю за той 
хліб, яê ми їли… Батьêо змеле жито і вальцóє білий житній хліб. Мама, 
яê пече хліб, вона, значить, наливає оце чи в êазани, чи в êастрóлі води 
тепленьêої. І видєлóє із êадóшêи. Замісила, зійшло. Аãа, вона йоãо бе-
ре. І вона йоãо не виêачóє ото ó мóêó. Вона бере водою. Виліпила хлі-
бинó, виліпила. Уêинóла ó цю водó. І таê вона разом пече штóê п’ять в 
пєчêе. Наêидала в тó водó. Коли хліб зійшов, вона йоãо саде в пєчêó. 
Уже розтопила, і саде в пєчêó. А яê витяãне з пєчêи, таê йоãо не наїсти-
ся! Це я ніêоли не забóдó. А нас бóло ó батьêа п’ятеро. Усі хватають, 
розрізають, в подсолнóшне масло вмачають… І наїлись, отаê! Нічоãо 
нам не надо більше! Та таêоãо хліба більш нема. 

Я малою не хворіла дóже. Нó, êоли, там, êашель напав, чи шо, то 
мати êеросином витерла, замотала. “Ляãай!” Пропотієш, і на óтро вже 
стаєш... От, мені вже дев’яносто три ãода! Понятно вам? А я ще ходю! 

Вóлиці тепер вже перейменóвали. Більшість, в основном, я знаю по-
старомó: то Гарбóзова, то Рюхівêа, то Павловêа. Оце старі наші імена. 
На Ніêолаївсьêій, з êраю, це я вже знаю, жив Ніêолай М’яãченêо, і на-
звали тó вóлицю Ніêолаївêою. Ото таê бóло в нас. Бóла вóлиця Ревнива 
тепер, її вже не називають Ревнива. Тепер вже вона Партизансьêа… 

 
 

Раêельсьêа Марія Михайлівна, 1927 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Раêельсьêа Марія Михайлівна, 1927-ãо роêó народження. Народи-

лася по вóлиці, вона називалась тоді Миêолаївêа. Тóт мій дом. Мої ро-
дітєлі бóли прості êолхозниêи, êолãоспниêи. Мама – Василіса Митро-
фанівна, а батьêо – Михайло Михайлович. Батьêо народження 1898-ãо 
ãодó, а мама – 1890-ãо. Нє – батьêо з [18]87-ãо ãода, а мама – [18]90-ãо 
ãода народження. Діда я óже не застала. В батьêа бóла велиêа сім’я. І то 
ж óже мій дід одділив їх сюди. Колãосп виділив óсадьбó і вони тóт пос-
троїлися, і таê жили. В моєї мами бóло дев’ятеро дітей. Це я дев’ята ó 
мами. Усі виросли, всі здорові, заміжні, виóчені. 

Звичайно, батьêи розêазóвали про революцію: яê відбóвалася, яê 
тóт махновщина дєйствóвала ó селі, яê вони тóт все виêрадали, óніч-
тожали по-страшномó. Боялися, яê бóва, Махно заходить зі своїм вій-
сьêом, то óсі не знали, êóда діться із села. Це найбільше мама. А батьêо 
бóв тоді в армії, бóв ранений. У ньоãо після Граждансьêої войни права 
рóêа бóла êаліêа – не дєйствовала, томó в êолхозі моã робить тіêи сто-
рожом. 
                                                           
1 Опитóвання провели Р.Л. Молдавсьêий, Ю.Мелещóê Ю. (20 червня 2002 р.) 
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Мама проробили в êолãоспі все життя. Нас óсіх поставила на ноãи, 
дала освітó. У нас ó сім’ї три вчителі: я – математиê, моя сестра (зараз 
в Горловці живе), óêраїнсьêó мовó та літератóрó читає (читала, вона ж 
óже давно пенсіонерêа). А сестра, шо оце моя рідна хата, сестра це бóла 
– óчитель молодших êласів. 

Хазяйство ó батьêів бóло, яê в óсіх селян: êорова, там, свиня, êóри, 
отаêе, ãóси бóли, таêе хазяйство бóло. Нас не розêóлачóвали, нє. Раді 
Боãа, таêó бідняцьêó, яê наша сім’я? Наша сім’я називалась бідняцьêа, 
бо дев’ятеро дітей і батьêо і мати. Одинадцять чєловєê ó домі жило. 

Хазяйством батьêи тóт займались, а в плавнях тіêи сіно êосили, 
там дóже хороше сіно бóло. Хóдобó снабжали сіном із плавнів. Там по-
сьолêи бóли і люди жили. І даже начальна шêола бóла ó плавнях. На-
сєлєніє сєноêосом займалось. 

Чоловіê: Сєноêосом, і êоз пасли, і сіно êосили… Присилали і відп-
равляли êрóãом в оêрóжаючі сьола. 

Марія Михайлівна: Ще заãотовêою лєса занімалися. Тóт же в пла-
вні хороші дерева бóли, і ото ж заãотовêою дров занімались. І рибó ло-
вили. Нó, яê ловили? Удочêами і сєточêами, флажêами, чи яê Сашêа? 
(звертається до чоловіêа). Флажêи таêі робили і ловили рибó. А моєї 
плємянніци мóж, таê він бóв таêий рибаê, шо він ó любий момент, єсли 
вам надо, він рóêами рибó злове! У плавнях знали ями, а по ямах – ри-
ба. І він ото, вам нада на óхó, він (Миêола) пішов, принесе риби. Наша 
сім’я не охотилася. Ні в êоãо з нашої сім’ї не бóло желанія охотиться. 
Тільêи трóдилися на полях та дома на óсадьбі. 

А в êінці 30-х репресії бóли в селі. Не тіêи в 30-х, нó, й після 30-х, 
даже 36-й, 37-й ãода – і то ще арестовóвали. Бóли репресії. Хто там 
яêесь слово не таê сêазав, óже забрали. 

Чоловіê: Хтось на êоãось наêлепав, не розбирали! Зразó забирали і 
всьо. Вони тільêи підривали совєтсьêó власть, а считались êомóністами!  

Марія Михайлівна: Комó шось не понравилось і всьо – приписали, 
шо він óже троцьêіст. Вони приписóвали всім троцьêізм найбільше, бо 
отож Троцьêий бóв орãанізовóвав ãрóпó свою. Таê от – троцьêізм. Єслі 
де шось таêе не те сêазав, шо надо, таê арештовóвали. Арештовóвали 
баãато. Нó я по фаміліям зараз не можó сêазать. Нó не таê, шоб пова-
льно, нó десь ізрєдêо деêоãо і арештóвали.  

Під час війни я бóла дома, ó селі. Нó тоді ж шо? Перед тим, яê нім-
ці застóпили ó село, таê óвесь сêот, óсі êоні, все яêа там машина бóла 
поãаненьêа, всьо óдалили отсюда. Правда, пара там êоней оставалася. І 
то ж німці, яê назначили забирать ó Германію. Це вже бóло два набори. 
Я ж 27-ãо роêó, то мені тільêи бóло чотирнадцять роêів, яê началася 
війна. І потом вони постєпєнно зробили один набор ó Германію, дрó-
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ãий набор, а я ж аж ó третій набор попала. Нó ó нас їздовий таêий хо-
роший дядьêо попав. Везе нас ãарбою, óже довозе, аж тóди, до Хортиці, 
і êаже нам: “Чомó сидите ви отóтово ó ãарбі? Чоãо сидите? Оставляйте 
свої сóндóчêи – ото, шо поналаãоджóвали вам батьêи і мотайте, хто 
êóди може!”. І ми розбіãлися всі. Потомó я ó Германію не попала. Я пе-
реховóвалася ó дрóãомó селі. Там ó мене двоюрідна сестра є на Ново-
павловці, і я ó неї проживала, яê за дочêó. Її дочêó забрали в Германію, 
а вона представила німцям, шо це я її дрóãа дочêа. Ото таê. А потом 
переїхали, еваêóїровали нас із села óже, яê близьêо наші настóпали. То 
освободили Запорожжя, а нас послє Запорожжя освободили 14-ãо но-
ября (яê це – листопада, да?). А нас – аж 30-ãо дєêабря село освободи-
ли. Тóт ó нас переправа бóла, понтонні мости ставили. Дóже бóло тя-
жело їм перебратися. На тій стороні наші, а тóт – нємці. З плавні наші 
війсьêа форсіровали Дніпро, шоб тóт витіснить нємців. 

В плавнях бóли партизани, êонєшно. І в нас в селі бóли партизани, 
ãрóпа партизан. У нас тóт – Коваль Іван Трофимович живе. Наша хата 
– 7-й номер, ó Ольãи – 9-й, ó Ірини – 11-й, а в йоãо 13-й номер. Він і 
воював, дійшов і до Германії, ранений тяжело. Він вам про партизансь-
êий наш отряд міã би більше розêазать, бо я не то, не в êóрсі дєла. Я 
знаю, шо яê тіêи німців витіснили із села, і тóт зайшли самі перші ãрó-
па тих партизан. Їх хорошо зóстрічали, із сльозами, і прямо êóди там! 
Вони місцеві, парашóтістов тóт не бóло. 

Тіêи оці ж партизани таêе “велиêе” дєло зробили – нємця яêоãось 
піймали і вбили, і в êолодязь óêинóли. А нємці обнарóжили і за тоãо 
нємця двадцять восім человіê розстріляли сєльсьêих. Яêих мóжиêів 
піймали – малолєтêа ілі стариê, ілі хто, – вони вистроїли в ряд: раз, 
два, три, а четвертоãо стріляли. Ото ó нас є моãила, братсьêа моãила, 
там вони тоже лежать. Там і солдати лежать, шо поãибли во время 
освобождєнія. 

У селі німці бóли розприділені, в основном, по хатах. По хатах жи-
ли. У нас один обер-лєйтенант жив. Но він, навєрно, бóв таêий – чи 
демоêрат, чи шо. Він, бóло, êаже: “Мамêа, не плач! Гітлерó êапóт бóде, 
Гітлерó бóде êапóт. Не плач, сêоро Гітлерó êапóт.” І ото розêазóвав про 
своїх синів, поêазóвав фотоãрафії, шо ó ньоãо бóло двоє дітей: мальчиê 
і хлопець, той, і – дєвочêа. І то він з женою зфотоãрафіровані. То він 
бóв протів войни оцієї, шо Гітлер орãанізóвав.  

Яêе може бóть отношеніє населення до німців? Аãа, приходе, шо 
баче, шо понравилось йомó в хаті те і хватає: “Мамêа êóрêа, мамêа яй-
êе, млеêо давай!” Все йомó отдавай. Яêе бóде настроєніє ó населення? 
Звичайно противилися, а шо сдєлаєш? Ніяêої землі нємці не давали. 
Колхози оставляли. В êолãоспі робили бриãадою. Робили на степó і 
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все. Тоді ж бóли дойчмарêи, чи чорт йоãо зна, німецьêі таêіє. Яê ó нас 
оце зараз дві êопійêи, одна êопійêа, п’ять êопійоê, – отаêоãо фасонó 
дєньãи їхні бóли. Яêі вони? Алюмінієві? Ото, шось там, яêісь êопєйêи 
платили, êонечно. І, мєждó прочим, і зерном давали. Ото ó êолхозі ж 
бóло посіяно баãато сояха. І сємочêи, – потрошêó, нó, давали. Там, êó-
êóрóдзи, отих сємочоê давали. Пшениці, êонечно, не давали. 

Нó, бачите, тоãо, 33-ãо ãодó ãолодó я пошти не помню, бо мала бó-
ла. Нó, батьêи розповідали. Голод єсть ãолод. Це дóже страшна штóêа 
– ãолод. Я знаю ãолод 46-ãо ãода, 47-ãо шо він собою представляє, вот. 
А ãолод 33-ãо я помню дóже смóтно. Нó, знаю, – нема, шо їсти! Ми ето, 
яê зимою, таê ó плавні, через Дніпро по льодó переходили, і знали, ото, 
де таêіє ями бóли. А там роãоза ото росла. Та ото з роãози êоріння дов-
бали, щоб яêóсь ліпьошêó ізліпить. І от єсть таêіє чорні оріхи, ото êо-
лючі таêі, не трьохãрані, а мабóть п’ятиãранні вони. І то êидали там шо-
небóдь, яêóсь тряпêó, і вони на тряпêó начипляються. І в середині ó 
них, яê мóêа. І ото ж тоже роздовблювали і тоже óпотрєбляли в піщó. 
Тяжола це справа ãолод! Баãато, хоч оце і 46-й, 47-й ãод, баãато людей з 
ãолодó поãибли. Ми самі ходили пóхлі всі. Я яêраз заêінчóвала шêолó 
ó 47-м ãодó. Яê можна бóло óчиться, êоли ти ãолодний цілий день, 
опóхший óвесь! Не обóться, не одіться, а óчиться надо бóло. Голод – це 
дóже страшна штóêа! Яê ходиш, нема ніде нічоãо, нема ніде нічоãо! А 
потом, яê сестра оця, шо я êажó, шо тóт із мамою жила (померла вона, 
немає її), таê ó них ó шêолі собирали ãроші, і отправили в Росію за по-
êóпêою êартошêи. І їм привезли. Всім óчителям давали по п’ятдесят 
êілоãрам êартошêи. То це бóв таêий празніê, шо, мабóть, ні одноãо пра-
зніêа не бóло таêоãо, яê мама по êартошині зварила. Бо нєльзя ж ãоло-
дномó чєловеêó, нєльзя мноãо їсти. Вона зварила в “мóндирах” по од-
ной êартошині і все, більше нєльзя, потомó шо можна і померти, яê на-
їстися зразó. Це дóже страшна справа ãолод. Люди, хоч оце і 46-й, 47-й 
ãод, прямо попід дворами, дивишся – лежить ó рівчаêó, óже ãотовий! 
Нó, шо ж, яê воно випалило все, виãоріло все, шо бóло ó людей. Яêшо б 
воно вродило ó людей, бóло шо-нібóдь, то таêоãо ãолодó не бóло, êо-
нєшно! А яê воно абсолютно не вродило, не вродило нічоãо! Ні на оãо-
родах, ні в степó, шо ти бóдеш їсти? 

Чоловіê: Колосêи ходили ножніцами зрізали, не êосили, яê êом-
байни зараз êосять, а ножніцями. Да.  

Нó а влада, чим вона моãла помоãти, яê ó власті в самої нічоãо бó-
ло, нічоãо не бóло! Нó, та зараз, êонечно, êричать, що це бóло спеціаль-
но зроблено. Це природа зробила ãолод, а не власть! Не власть зробила 
ãолод. Природа! Вона висóшила все. Нічоãо не вродило, абсолютно. 
Таê шо, ото ãолодомор… 33-й я не знаю, а я знаю за 46-й, 47-й ãод. Шо 
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нічоãо на ãороді не вродило, абсолютно! Ні бóряê , ні морêва, ні êарто-
шêа, ні êапóстина! Нó, висохло все, все висохло. І все ото, яê ó пóстелі, 
висохло. Бідні êорови, ó нас же êоровêа бóла, таê і то з ãолодó припала, 
наша êормилица. Нічим бóло і êоровó приêармлівать. 

Одрóжилися ми в 57-мó. Свадьби яê таêої не бóло. Я робила після 
інститóтó. Наш óвесь випóсê послали в Западнó. Ніхто ж тóда не хотів 
їхати, на “Бандерівщинó”. Таê вони нам даже діпломи не видали. Нам 
діпломи óже там видали. Я ó Тернопільсьêій області робила, нам óже 
аж в районо видали наші дипломи, щоб не розбіãлись! Вивезли наш 
óвесь випóсê, яê ото в Германію випроважали, таê і нас. У ваãони поã-
рóзили і ãайда. Поетомó мій чоловіê приїхав тóда, ó Западнó. 

Чоловіê: Не отпóсêали. Таê надо бóло їхать розписаться, щоб отпó-
стили.  

Марія Михайлівна: Да, я там сім роêів проробила із 50-ãо ãодó. Я 
заêінчила фізиêо-математичний Запорозьêий інститóт, і ото ж напра-
вили тóда, в Тернопольсьêó область. А тоді він тóда приїхав, і яêа там 
може бóть свадьба? Нó, я, напрімєр, поêи ж дома бóла, то тóт то ãоло-
довêи, то шо… То свадьби таêі – пішли в сельсьêий совєт, розписали, 
óто і вся свадьба! Понімаєте? Потомó шо там не бóло ще людям за шо 
іãрать свадьбів. А от ó Западній, яê я óже жила, оце ж ó Тернопільсьêій 
області, там свадьби справляли óже, от. Нó, це, в основном, бóло ó цер-
êвó ідóть, ó церêвó вінчаться. 

Сєйчас ó селі ходять ó церêвó, я не хожó. Я не ходила ніêоли і не 
хожó. Чоãо я не хожó? Просто змальства мені цьоãо не прищепили, вє-
ри таêої, а зараз óже пізно. Нó просто, я таê-то не протів етоãо, но в це-
рêов не хожó ніêоли. 

Церêва ó нас бóла дóже êрасива, висоêа таêа. І все. Таêó ãлóпость 
зробили, шо розібрали її, тó церêвó, ще до войни.  

Свята всіãда хорошо в селах отмічають. Це – Рождєство, це ж рож-
дєніє Христа. Рождєство – це ж всіãда óсі явства, шоб бóло по дванад-
цять блюд. 

Шо на стіл ставили? От надо, шоб на столі на Рождєство бóло два-
надцять різних блюд, начіная от солі. І соль, там, хлєб, там, êапóстó 
тóшили із м’ясом, там, пирожêи, êóтя – обізатєльно, óзвар, риба жаре-
на. Нó, от. Понімаєте? От, таêа піща óся на святий вечір. А на дрóãий 
день óже ж там дозволено і êолбаси їсти. І всіãда ж до праздниêів, де-
де, а в селі ріжóть êабана. Значить, є свіжина, єсть і êолбаси, і м’ясо 
єсть, є шо приãотовить. 

Кóтю із рисó робили, і, в основномó, із пшениці. І раньше, і зараз я 
варю із пшениці êóтю. В êóтю добавляли оріхи всіãда. Товêли, жарили 
зьорнóшêа, і ото потовчеш і ото сипиш ó êóтю сахар і зварений рис. 
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Чоловіê: Узвар – ето êомпот, яê êомпот. 
Марія Михайлівна: Воно яê êомпот. Нó, там, ето, обізатєльно дол-

жні бóть ãрóші сóшені цілі. Ми от сóшимо ãрóші êóсочêами, бо вони 
червиві. Вирізаєш, êóсочêами сóшиш. А мама всіãда тіêи на óзвар, тіêи, 
шоб бóли цілі ãрóші. Таê вони привчали нас, шо на óзвар той абриêос, 
слива сóшена. Абриêос сóшений, вишні сóшені. Нó, тоді ж, знаєте, до 
войни êонсервації не бóло. Тіêи сóшили фрóêтó всю, а не êонсервірó-
вали. На сонці сóшили, от зірвеш абриêос... 

Чоловіê: А ãрóші – ó печі сначала. 
Марія Михайлівна: Нó, ãрóші спочатêó ó печі, а абриêос – розлóс-

êаєш, на досêи наложемо. І зараз сóшимо, і абриêоси і вишні. А ãрóші ó 
печі печóть сначала. Нó поставили ó піч, вони пропіêлися, а тоді вони 
бистро сохнóть. А таê, положиш таêó ãрóшó, вона тобі на сонці не ви-
сохне, а тож на піч. У піч мама поставили на листи, ãрóші препиêлися 
хорошо і тоді вже можна і на сонці вже сóшить вони всóшóються і таêі 
дóже вêóсні. А от інші продóêти ó подвалі зберіãали, і м’ясо (тоді ж хо-
лодильниêів не бóло). А м’ясо, яê хочеш, шоб довãо свіжим держалося, 
прямо в êолодязь опóсêали, ó відро положеш і все. 

Чоловіê: А таê пережарювали. 
Марія Михайлівна: А таê пережарювали, вижарêи дєлали із м’яса, 

шоб довãо сохранялося. А те, шо надо свіже м’ясо, ото ó відро, і в êоло-
дязь. А êолодязі ó нас тóт бóли дóже ãлибоêі. Зараз нема êолодязів, 
нема, пропали, завалилися. Счас сêважини ó нас êрóãом.  

Яê ó дитинстві хворіли, мама, бóло, напаре води, наãріє. Таêа бóла 
êадóшêа здорова, забóла, яê називається. І ото тóди баãато води. А на 
плиті, ще ж плита ãорить (дровами там топлять), на плиті ложать отаêі 
êамні-диêарі, щоб вони добре наãрілися. І ото тóди, ó тó êадóшêó, êи-
нóть. Вода ãаряча становиться, і óсе. І тоді тóди, в тó êадóшêó посади-
ли, напарили добре, і вся болєзнь пройшла! І на піч! У êаждій хаті бóла 
піч. І ото піч натопили, і на піч, і все. Ми там і виросли на печі. У нас, ó 
мами, нас дев’ятеро бóло дітей. І ніхто нас ніêоли не бачив, бо ми на 
печі і виросли. Ніêоли не вилазили до людей, êоли люди приходили в 
хатó. Таê бóло заведено в сім’ї, шоб не поêазóвалися при людях. Нó, 
таêа бóла традиція. Не тіêи в нашій сім’ї, таê бóло заведено ó сільсьêих 
сім’ях, шоб ето…  

Чоловіê: Діти не должни присóтсвовать. І там в розãовори ... 
Марія Михайлівна: Не повинні діти… Да.  
У нас іãри бóли наші, просто сєльсьêі – “ãилêи”. Шо це таêе? Ба-

чиш. Один стає, м’яч êидає, а я б’ю по томó м’ячó, а там ó полі стоять 
“солдати” – ловлять. А дрóãа ãрóпа тіêає. А ті, значить, яê піймали м’яч 
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і б’ють по тобі, значить, óже “óбили”. Із нашої êоманди одноãо “воїна” 
вже óбили. Оце таêа іãра бóла. А то… Дівчата, в основномó,...  

Чоловіê: Дісêотєê не бóло, êонєшно [сміється]. 
Марія Михайлівна: …ó êрем’яшêи. Із диêоãо êамня навибиваєм ота-

êих во, повитєсóєм п’ять штóê. І ото підêидóєш, а ці надо хватать, ло-
вить, підêидóєш… У êрем’яшоê ãóляли дівчата. Оце ж таêі іãри бóли, от. 

Оця хата ó нас з 21-ãо ãода. Це моя рідна хата, де я родилася. Кол-
хоз батьêам тоді нарізав землю. Де дали óсадьбó, там вони і построї-
лись. І ця ãрóша, шо стоїть, вона теж 21-ãо ãода. Хати раньше бóдóвали 
із ãлини, соломи. Дєлали вальêи, місили вальêи. Ото таê. Вистроять 
десь отаêий завбільшêи, ето, шар. Положили. Він должен висохнóть 
хорошо. Потом на йоãо слідóющий таêий же шар метрової висоти, і таê 
це. У нас тоже хата із ãлини построєна. А тоді ми в 72-м ãодó обложили 
êірпічом, шоб не мазалося. Дощ, яê піде, то попід віêнами ãлина отстає, 
ото таêе. 

Розêазати, яê борщ мама варили? Дóже просто ця страва вариться. 
Конєшно, не всім óдається. Усі варять однó і тó ж стравó, і в êожноãо 
полóчається свій вêóс. Понімаєте, да? Мама моя êóхарила в êолãоспі в 
бриãаді, біля траêтористів. А яê мама варили борщ? А таê. Аãа. Єслі 
єсть там êóсоê м’яса, чи може êóрочêó зарізала, чи шо, то вêинóли. На-
да, шоб зварилося, шоб бóльйончиê бóв. Обізатєльно сирий бóрячоê 
êидають (і я таê борщ варю). Нó, поêришила ж таê соломêою, поêри-
шила. Ложó бóрячоê. Хай бóрячоê виêипить, шоб він аж білий бóв, от. 
Потом ложóть êартошêó. Тоже ж поêришенó, почишенó. Хто любить, 
єсть люди êрóпно люблять різать êартошечêó, єсть мєлêо ріжóть, от. 
Картошêа чóть пом’яêла, вот, тоді вже дєлаєш зажарêó. Там цибóльêа 
на салі, чи на смальці, чи на чомó там (хто на чомó дєлає)… І тóди то-
мат ллєш, пережарюєш ето всьо. Морêовêó обязатєльно разом із бóря-
êом. Пережарюєш, і всьо. Картошêа, яê óже пом’яêла, виливай цей же 
томат з зажарêою. А потом óже êапóстó, шоб êапóста не бóла дóже 
м’яãêа. Любили варить. Сало затовêóвали до борща обізатєльно. Я êа-
ждий раз тоже затовêóвала борщ. Яêó б зажарêó не давала, шо там, яêе 
там м’ясо, чи без м’яса, чи шо, нó, я всєãда борщ затовêóю. Таê от при-
виêла я, од мами навчилась. Старе сало шоб, таêе пахóче. Я з цибóлею 
товчю. Нó, а можна і з часниêом, да. Тоді приобретає свій вêóс. А от 
яêось раз зварила я борщ, і не затовêла, бо êóриця дóже жирна бóла, таê 
чоловіê сêазав, шо борщ не таêий. Зразó поняв, шо там чоãось немає. 

У дитинстві бачила, яê мама для себе то юпочêó, то êофточêó по-
шиють собі. Раньше рóêами все робили. Вишивали собі ото сорочêи 
таêі ночні. Ото ще в них бóло полотно самотêане. Вони ж раніше зані-
мались. Нó матерію бóло дороãо поêóпать, та самі виращóвали êоноп-
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лю, і пряли. Пряли на прядêє, тêали тонêе полотно, вибілювали йоãо 
тоді. Варили лóã із попілó. Нада бóло древесний попіл, або соняшни-
êовий попіл. І ото одварюєш, а тоді одціжóють, і ó той лóã (ó щолоê). І 
ото вибілювали. Нó, яê вистірали, йоãо вистірали, а тоді ж намочили, 
намочили, і тоді на травичêó це полотно. Кóсêи полотна ложать, шоб 
сонце йоãо вибілювало. Воно, яê би виãорало. Ото зєлєнь ота, шо êо-
нопля, вона ж не біла. Коноплю надо вирвать. Потом мочили її, ó 
Дніпро возили. Отêисала, аж потом óже сіêли спеціально. Не помниш, 
яê називається, чим? (Звертається до чоловіêа). 

Чоловіê: Нó просто êозьол таêий і êанавêа, і отаê палêа, шо рóчêи 
ломає. Палêа ломається, а êорêа остається, понімаєте? А потом витрó-
шóють еті палêи, і полóчається тоді вже... 

Марія Михайлівна: А потом óже пряли із ньоãо, óже пряжó дєлали. 
А з пряжі óже ж хто шо. Таê мама, ото таê: то рóшничêи вишивала ж 
собі, раньше ж бóло модно в хаті на образах вішать рóшниêи. Раньше 
на óзорах бóло тільêи два êольори – чорний і êрасний. От старинні 
рóшниêи, – всьо ж довêола вишиті чорним і êрасним. А чоãо, по яêій 
причині? Даже не моãó вам сêазать. 

Чоловіê: Нó, червоний – то любов, співається в пісні, а чорний – то 
жóрба. 

Марія Михайлівна:Нó да, отож. А візерóнêи, в основномó, то цвє-
точêи, то пєтóшêи на полотєнцах, на рóшниêах, шо на образи, шо на 
фотоãрафію. Ми ото вішали. То там то розочêи вишивали, то пєтóшêи 
там всяêі, оце таêий від. Вони вишивали тіêи хрестиêом. Тоді я не мо-
жó припомнить, тоді, мабóть, ото ãладь, або ще яêісь дрóãі візерóнêи і 
не знали. Вишивали, в основном, хрестиêом, да. 

Чоботи не êóпляли, нє, шили нам сапожниêи. Таêі бóли еті, – са-
пожниêи. Спеціально ó нас бóв отдєл, де робила сапожня. І тóди несли 
ремонтірóвать і ботінêи, і чоботи, і черевиêи, в яêих ходили. Раніше ж 
держали і овець, і свиней. Свинячі шêóри видовблювали. Нó, яê? Об-
робляли їх таê, шо із матеріалó, із ньоãо можна бóло шить. І черевиêи, і 
сапоãи шили, хоч воно, êонешно, дóже жидêий матеріал, а все-таêи 
шили. В чомóсь ходить же надо? А то хто биêа виêорме. Та шêóрó тоже 
видєлóвали самі, обрабатóвали і ото шили. Там óже шêóра таêа – пло-
тнєй, полóчається хороший матеріал. 

Яê шêóрó видєлóвали я не бачила ніêоли, це спеціалісти держали в 
сєêреті. Спеціально бóли люди, яêі занімалися виділêою шêóр, чинили 
шêóри. А тепер я не чóла, шоб таêі люди бóли. Просто немає потреби в 
цьомó. Тепер навалом óсьоãо, аби тільêи ãроші мали та êóпить. Шо хоч 
êóпиш: і чоботи, і черевиêи, і сандалі, і шльопани, і всьо шо хочеш, і 
тóфлі, все. Потомó шо таêа спеціальность просто сама по собі відмерла. 
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Федосенêо Лідія Іванівна, 1927 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Звóть мене Лідія Івановна Федосенêо. Я 27-ãо роêó, сємдєсят п’ять 

от ісполнілось, сємдєсят шестой… Народилася я ó селі Бєлєньêомó.  
Батьêи мої обиêновені бóли. Звали їх, папêó – Іван Денисович, а 

мамó – Мар’я Івановна. А папиноãо дєда, пам’ятаю, звали Денис. Ма-
мини свеêри бóли Ревенêи, оце тóт жив дід Денис, ото стара хата бóла. 
А ми, ізвєнітє, таêі не розóмні, взяли одірвали та по стелі êоридора те-
пер он, шо тече. Вообщєм, він бóв дєд – хазяїн! Велиêий хазяїн бóв! 
Дóже велиêий. Тóт таêий двор бóв, все, і робочі бóли, но... дóже хоро-
ший хазяїн бóв. Невістêи бóли дві, жили дрóжно.  

Дід хазяйнóвав, імів землю. Не моãó вам сêазать, сêіêи землі ó йоãо 
бóло. Робочі бóли в йоãо, мама, бóло, розêазóє, робочих двір… Правда, 
оце ж тóт построїли двір і ото там іщє хатó построїли. Тóт велиêий бóв 
двір. А робочі… Баãато й тепер, даже нєêоториє встрєчають і êажóть: 
“Ой! У вас таêий дєд бóв, ето – Денис! Таêий бóв блаãородний! Ніêода 
нас не одсажóвав”. Вони, своя сім’я і робочі, всі сідали за стол êóшать. 
Харашо, êаже, він нам оплачóвав, і относилися дóже харашо. Оте-то щє 
єсть там та жінêа (може вона вже і померла). А таê баãато бóло раньше, 
êоли йдó і розêазóють, шо мол: “Хороші бóли хазяїни і дóже...”. Ото 
таêе от. А сêіêи робочіх, я не можó вам сêазать, сêіêи робочих бóло… І 
нажили состояніє. Тóт двір ó нас бóв здоровий. І вже й êолхози нача-
лися, от. І звозили… Там êóêóрóзи бóло! В тот двір здоровий! Сараяêа 
там таêий бóв здоровий! Ото привозили із êолхоза êóêóрóдзó, чистили 
люди… 

Він здав, потомó шо êолхози ж началися. Е-е, яê це вже... я це вам... 
я не можó довершить... Сам все здав. І êоні êолхозó (оце на нашій вó-
лиці база) поотдавав, де шо не є, все – і бричêи і êоні, все поотдавав. 
Пішов сêазав: “Забирайте. Мені воно нічоãо не надо”. Це вже мій папêа 
таê сêазав, потомó шо батьêо йоãо вмер. Йомó й не дóже баãато роêів 
бóло – п’ятдесят чотири ãоди. От іêотêи вмер, іêотêа началася і він 
óмер ó той день, папêин батьêо. Нó фаêт той, шо і мій папêа щє пішов і 
сêазав: “Забирайте! Мені не нóжно. Я óже не бóдó хазяйнóвать”. І ото 
де шо не бóло... Працював потім ó êолхозі простим таêим работніêом. 
Робив, êóда пошлють ото... Знаєте, на волах, воли раньшє бóли. Ото 
бричêó дали, і ото він на волах возив то водó на степ, там стариêам. 
Пололи... 

А я тóт  жила в цій хаті. Нас не виãоняли, а чоãо вони мене виже-
нóть? Мамêа… Нас бóло п’ятеро ó мами. От. Голод же ж бóв яêий ó 33-
                                                           
1 Опитóвання провели Р.Л. Молдавсьêий, Ю.Д.Мелещóê (26 червня 2002 р.). 
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м ãодó! Мамина сестра попросила, êаже: “Давай мені однó, Тонєчêó. Я 
її, – êаже, – може, спасó”. Нó, вона й не хотіла отдавать, вот. Мамі êа-
зали: “Одвези на воêзал. Таê там розберóть їх. Хай, – êаже, – люди ви-
ховóють”. А вона не оддавала [плаче], жалêо бóло. А Тонєчêó, яê ось 
оддала, а вона не виховала, і вона там померла в Дніпропетровсьêó. А 
ми тóт осталися жить. А таê, я ж êажó, оце êоли êóêóрóзó тóт чистили, 
і йоãо мама щє бóла жива... І вона óзяла там три чи чотири êачана. І 
хтось на ето сêазав, шо, мол, óзяла там бабóшêа... êачани. А ó неї рань-
ше сêриня бóла в цій хаті отóт. Прийшли, обнарóжили, а в неї ó сêрині 
бóло там êачанів чи нехай п’ять чи сêіêи, но не більше. Мама оце роз-
êазóвала мені, нам. Нó а папêа взяв і на себе винó взяв. Йоãо посадили 
за ті êачани. І він отсидів. Ми малі бóли… Ми йоãо й не знали, а тоді, 
êоли прийшов óже з тюрми, мама плаче, êаже: “Це ваш батьêо”! [плаче] 
А ми… 

А ми… Нó шо? Малі бóли. Голод бóв, це 33-ãо. Мама пóхла лежала. 
Таêа пóхла! Брат мій старший (25-ãо ãодó, я – 27-ãо), ходив просить та 
êаже: “Мамо, вона малєньêа, хай піде попросе. Їй дадóть хлєбчиêа”. Я 
бóло, оце помню й сєйчас, – мені шість ãод… Там, де м’ясо бóло на 
Дніпрове, шо прямо… Я підійшла, маненьêа ж. Сêіêи там мені? Шість... 
Вона ãоворить, воспітатєльніца: “Я б дала дєточêа... (порізані тонюсі-
ньêі, тонше яê оце палець, êóсочêи пошти) ... не моãó, – êаже, – я тобі 
дам, а тим не хвате хлєба. Мене із роботи виженóть”. Нó я і пішла собі. 
І таê ото ходила. Виживали ми. Гриби їла, росли там таêі маненьêі. Те-
пер тоже ростóть. Я вспоминаю, що, ой, сêіêи я їла їх, і не отравилася. 
А тепер, бачте, люди êóпляють, де зберóть ãриби і травляться, а я тоді й 
не отравилася! Їла шо попало, аби яê êажóть… Желóдоê хоче ж їсти?  

У нас, напрімєр, я вам хочó сêазать, до войни бóло, êажóть, ноччю 
приїзжяли, забирали мóжиêів на машинó, і óвозили. І таê по сей день… 
Це ж бóв, знаєте, період… Щє Сталін бóв, а êоло Сталіна той – Берія! 
Він може поводив... І баãато мóжиêів, êажóть, забирали ноччю. А êóда 
вони óвозили? Боã йоãо!... Таê і не вертали людей. 

А мамин папа, Іван Іванович бóв... Чóбатенêо, на Шалабалівêє жив 
(вона щас Кооператівна óлиця). До сіх пор дом стоїть цеãловий. Бать-
êо її бóв інспеêтором (яêим саме, не знаю), ãрамотний, хароший бóв. 
Іще во дворі поставив там літню êóхню, оце на томó, де щас цеãловий 
дом стоїть… Нó видно баãатий бóв, дітей бóло в їх ... четверо. Йоãо об-
стрілювали, мама êазала. Нó шо яê банда, таê яê тепер оце... обстрілю-
вали. А чоãо?.. Хотіли залазить там ó хатó. Він взяв, бросив хатó, і пої-
хав в Дніпропетровсьê. Там работав. 

І оце мама ж тоже – остався дом – хотіла забрать, хоть би сплатили 
їй трошêи. Ніхто не сплатив. І свідêи, до сіх пор єсть свідêи, що це її 
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рідний дом. А сєйчас там зробили êафе, розстроїлися. У дворі там бóла 
лєтня êóхня. Дали прєдсєдатєлю (ó нас бóв прєдсєдатєль êолхоза Ко-
зиряцьêий, на нашій óлиці). Дали йомó там хатó. Він там построїв 
свою хатó, а старó розламав. Там золота [дідовоãо] баãато найшов, про-
давав. А êоли я взнала, шо... Тóт знаêома êаже… (а я хотіла зóби вста-
вить, ó нас жив врач). Вона êаже: “Ой! Ліда, піди, – оце ж, êаже, ваш 
дєд же ш, там жив, і построїв…, і êаже найшли баãато золота”. Я пішла, 
мені не продали, êаже: “Нема вже. Я розпродав óсе”. Чи правда, чи нє? 
А сєйчас там дом молітвєний. А той цеãловий стоїть, стіни стоять, тіêи 
зробили ж êафе.  

Прєдсєдатєль золото собі присвоїв та і всьо... А потом поїхав, виї-
хав, построїв хатó (ото ж там бóв, де молітовний дом). От... І він виїхав 
в Харêів. Нó, це вже послє войни. Це вже послє войни. Він прєдсєдатє-
лєм êолхоза бóв, той Козиряцьêий. Брат йоãо до сих пор живий, на 
Шалабалівêє живе.  

До революції бóв ó нас пан Маêлашевсьêий. Мама, бóло, пана хва-
лила. Казала, що таêий хороший. Дóже хроший бóв цей пан Маêла-
шевсьêий. Може ще бóв яêий? Я не можó сêазать. Де оце щас больни-
ця ó нас нова, а там старе зданіє осталося, до сіх пор йоãо не розламали.  

Де оце на площаді щас êаса автобóсна, там бóв похоронений Маê-
лашевсьêий, шо оце строїв больницю, шêолó, церêвó… Шêола, êажóть, 
до сіх пор та стоїть. І вони там похоронені бóли ó яêійсь пещері. І êа-
жóть, шо взяли і разрóшили тó пещерó, повиêидали ті ãробниці… Нó це 
ненормальний яêийсь чоловіê. І êаміння таêі здорові траêтором, лопа-
той виãортали… 

У нас церêва бóла, я вам не можó передать, яêа êрасіва! Оãорожена 
бóла êірпічом. Там полісадніêи бóли. Ото ж ãробниця там стояла в се-
редині церêви. Це не можна передать, яêа êрасота бóла посеред нашоãо 
села Біленьêоãо!!! Яêби вона щас бóла, то це вся б êрасота бóла нашоãо 
села! А церêвó розрóшив яêийсь êомóніст. Називали Білий яêийсь, чи 
шо? Знімали і дзвони, і все. А дзвонили яê… Це ж вобше, яê êрасіво 
слóхать бóло, яê яêі празниêи! Нó розãребли ті êамні, хотіли шось 
строїть, чи маãазіни, чи шо. І таê нічо не построїли, а êамні ті всі пороз-
тасêóвали лопатою з траêторами. Нó óже нічоãо не осталося, дороãи 
заасфальтіровали. А таê, êоли тіêи вспоминаєш… У церêвó ми ходили: 
мама і я ходила. Хто бóв живий, всі ходили. І вобще, церêва бóла, це не 
можó вам сêазать!  

До войни, ще в 37-м ãодó, приїжжали з Кієва êіносйомщиêи. А в 
нас двір здоровий. Автобóсов бóло стіêи! Боже мой! Фотоãрафірóвали. 
Мені тоді бóло десять ãод ó 37-м ãодó. На степ я з ними їздила, фотоã-
рафірóвались. Казали, шо називатиметься фільм “Сталінсьêий вро-
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жай”. І ото я з ними роз’їзжала. Де вони тіêи не роз’їзжали. Одівались в 
óêраїнсьêі êостюми, бандóрісти приїжджали із Запорожья. У нас тоже 
вони жили, ó êлóбі вистóпали. Ось січас, там де сільсовєт, бóв дом 
приєжжих, а тоді не бóло. У нас жили, бо ó нас хата здорова. Тоді при-
їжджали із області, з района. Все начальство тóт бóло. Поêотом спали, 
не бóло ж êроватєй. Деяêі подóшечêи бóли, ми їм отдавали, а ми вже 
яêось êóлаê положемо під ãоловó і спимо… Приїзжало саме висоêе на-
чальство. Чоãо вони приїжжяли?..  Хто харашо работав, ó нас в хаті 
даже наãраждали, медалі давали. Да, да. Коли фільм знімали. І мамó 
хотіли наãрадить, а вона відмовилась. Каже: “Та нашо мені ця медаль? 
Я без медалі яêось проживó”. Таêа бóла совістна.  

І в мене ó совбезі питають: “Вам медаль давали? Ви ж робили в êо-
лхозі во время…?” Кажó: “Робила! Ще й яê робила! І на волах робила з 
сóсідêою. День і ніч!” Господи! Щас на машинах, в два часа вже їдóть 
додомó. А ми, чóть світ встаєм, потомó шо їхать на степ нада бóло êі-
лометрів… Степ бóв дóже далеêо. Поêа тóда та відтіля, то вже приїж-
жяєм ноччю. Я не знаю, чоãо вони не дали медаль. Тепер хотя би за êо-
лхоз… І тоже, пішла в êолхоз, шоб справêó мені дали, шо я работала. 
Вони êажóть: “Не сохранились доêóменти”. Це шоб я дополнітєльно 
шо там полóчала… Поãоріли ті вєдомості, чи Боã йоãо зна!  

У фільмі, шо знімали, не бóло ніяêих аêторів. Самі знімались, міс-
цеві. А це вже, яê бандóристи приїжжяли, це вже – артісти. Грали ó нас 
ó хаті. Мамêа це любила, бандóрó. І ото вони бóло мамі заспівають. Де 
оце шêола щас построєна, там таêий парê бóв! І ото машини наãрóзили 
пшеницею, і ото танцювали в óêраїнсьêих êостюмах. Мóзиêа тоді дó-
хова бóла. Парê бóв дóже хороший. Молодьож там всіãда. Сільсьêий 
парê. Там шêола построєна. Вона і щас там, êрасна шêола. 

А война началась ... Ми тóт всі в шêолó ходили. Сестра (сама ста-
рша, 22-ãо ãодó, щас в Одесі), вона всю жизь воювала з армієй. Кончи-
ла техніêóм в Запорожжі на площі Свободи [помиляється], на площаді 
Пóшêіна, там бóв техніêóм мєдицинсьêий. І война началася, її забрали, 
а ми тóт осталися. Сестричêа Вєра (щас тоже жива – больна сильно), 
братиê Толіê. Ми йоãо сêіêи ховали. Ой! Де він тіêи не ховався! У нас 
êорова бóла, êирпич зробили ó сараї, там êлєтêó. І він ото, сидів двєна-
дцять сóтоê сêорчившись. А тоді сêазали, що óсіх виãанять бóдóть, по-
томó шо німці бóдóть облавó робить. Єслі в êоãо побачать мóжиêа – 
постріляють. І все! Нó ми рєшили, шо витяãти йоãо відтіля. Воші бóло 
повно. І тіêи витяãли, поêóпали йоãо, поляãали, тóт німці яê зайшли! 
Е-е-е! І доброволець обнарóжив всих нас. А ми лежали понамазóвані, 
вродє ми – баби. І сестра, мамина двоюрідна ó нас жила, вот, і сестра 
щє дрóãа – ó єї дочêа на êостилях. У неї бóла справêа, шо вона, вродє, 
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тóберêóльозна. А вони ж бояться, німці, тóберêóльоза! А він лежав під 
êраваттю, óздовж êроваті, оце в тій хаті. Яê вони йоãо не побачили? 
Прожеêторами водили і німці, і той доброволець. Яêби обнарóжив нас, 
там би всіх би вêлали, постріляли. Нó вони вийшли. Мамі там вони: 
“Сало, масло...”. Яêе там сало?.. Нó сало бóло трошêи, винесла дала їм. 
Вони забрали і вийшли. А тоді шо ж? На дрóãó ніч, яêось óже перебóли 
ми. Я оділася – пошила юбêó длінó, намазалася. І давай же в нас, на 
Новопавловêі, оце Мар’ївêа – сім êілометрів, а то – Новопавловêа. Там 
жив дядя Терентій, папин брат. Давай йоãо ж вести ноччю. А воно ãо-
лольод саме в діêабрі місяці, таêий ãолольод! Ідемо, а він трішить, че-
рез êладбіщє, і степом [нерозбірливо] тóман… Ідем, хтозна, чи ми тóда 
ідем, чи нє. А воно… тоді трошêи начало вже світать. Уже бачимо, шо 
вродє, аãа, десь далеêо собаêи ãавêають. Ідем, êоли машина іде назó-
стріч нам. Німці. Вони питають, нó я розібрала, що “де Біленьêа”. Я 
сêазала: “Отóда!” А братó êажó: “Ти йди, не оãлядайся, ти йди помане-
ньêó степочêом, а я їм бóдó отвєчать, шо вони мене бóдóть спраши-
вать”. Нó таê вони нас не тронóли, німці. Вони поїхали ó Біленьêе. Нó 
а я доходю, бачó вже село недалеêо – Новопавловêа. Оêопи êопають 
баãато наших мóжиêів. Вони побачили і даже мене взнали. А німці ж 
тоже ж ходять êоло їх, патрóлі, шоб вони не розãаварювали, навєрно. 
Толіê трошêи вперед, а я за… Питають: “Шо там в Біленьêій, яê люди? 
Яê там, живі, шо до чоãо..”. Нó шо я моãó... на ходó там шось отвітю їм. 
Кажó: “Виãаняють óсіх, потомó шо запрєтна зона…” А вродє ж, вони, 
навєрно, вже ждали êрасних, бо от ось-ось прийдóть. І я должна одво-
дить йоãо до дяді Терентія. Дійшла до хати, дядя Терентій встрів, тьотя 
Марóся. Там óже мій брат бóв двоюрідний (папиної сестри син, Шó-
ріê). Таêа êладовочêа без віêон, без нічоãо, ото він там ховався. І ми 
Толіêа тóди ото... Він пішов і вони ото óхажóвали за ним, потомó шо 
ми вже не знали, êóда моãо брата дівать... Тóт оêопи поробили неêото-
риє сóсіди, ó хаті. Уже поналажóвали, êажóть, óже нема де, óже ми за-
дихаємося. Нó і вообщєм фаêт тот, шо одвела я йоãо, а тоді ж попро-
щалася та й пішла собі. Ідó назад... Коли женщіна (вже доходю до Бє-
лєньêої) êаже: “Не йдіть, ó вас, – êаже, – хотіли êоняêó забрать, і мене 
забрать”. Вона êаже: “Яêось добирайся, дєточêа, шоб тебе не забрали”. 
А заберóть, значить, десь чи на оêопи, чи на роботó, чи де. Нó я, вооб-
щєм, через êладбіщє проповзла на êолінах, ãородами, ãородами... І ма-
ма мене вже встрічала. Побачила, шо я одна ідó, – плаче. Кажó: “Здала, 
здала, – êажó, – Толіêа дяді Терентію”. Вона тоді êаже: “Нó слава Боãó, 
шо хоть ó дяді там óже”. – “І Шóріê, – êажó, – там”.  

Це бóло все в понеділоê, а в четвер… Ніêоли не забóдó!... А ми жи-
ли на Павловêє, вóлиці, тоже нас виãнали відсіля. Кажóть: “Красні, 
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êрасні ідóть!” – êричать... Ми встали. Правда, ноччю бóли вибóхи. 
Оцей міст зірвали, там щє на Німецьêій [вóлиці] міст бóв. Деяêі мости 
позривали. То всєãда німці їдóть бричêами і êоні таêі здорові, ó їх êо-
пита! І чóть цоêот, німці êричать. А то – тішина, ніхто ніде, нічоãо… 
Шо ж таêе? Повиходили. Кажóть: “Красні, êрасні ... ось ідóть. Шас 
сêоро ми бóдем встрічать їх!”. Коли той... А сестра на êостилях. Давай 
поманеньêó йти додомó, через баêай, перелізли, прийшли ... У хатах, де 
ó нас там цвіти бóли, – все попереêидане, поперерито. А хто це робив: 
чи наші, чи німці?... Чи Боã йоãо... В сêорості êричать: “Ура, óра, [смі-
ється]… наші йдóть!” Я до óãла біжó, стрічаю, а сестричêа ж на êости-
лях до воріт. “Нó, іди, – êаже, – стрічай!” Я ідó, встрічаю, обнімаю, ці-
лóємся. А вони... Біноêль взяв êапітан, êаже: “Ідіть, дєточêі, всі, потомó 
шо на ãорі там німці”. Нó ми всі ж позаходили, послóхали êапітана. А 
тóт, яê начали йти! Воєнні наші, солдати, до тоãо баãато! До тоãо баãа-
то! Всі в зелених… І женщіни. Вони зайшли в хатó, подивились, шо ха-
та ó нас здорова отóт бóла. І там хата і тóт. Зразó ж тóт солдатів баãато 
помістили. “Де можна соломи взять?” Бо тóт та – база êоло. “Там, на-
вєрно, є солома”. Пішли соломи набрали. І вони в нас ото тóт стояли 
місяць! Місяць! А то й більше фронт стояв! Потомó шо ó нас балêи, от. 
А там же ш… І солдати даже не приходили на ніч. Мама їм і êóшать ãо-
товила, в їх і воєнна бóла та столова, êóшать тоже давали. А мама, шо 
бóло, все тоже помаãала, давала êóшать їм. І оце фронт тóт місяць чи 
більше, навєрно, стояв. Кажó, не дай Боã би обстрілювали! Яêби не ті 
балêи! Ото ж балêи. Залізе там танê і вони… Нó, вообщєм, фаêт тот, шо 
одбили.  

А німці стояли в нас, довãо… У нас штаб німецьêий бóв. І оце ж я 
хочó сêазать, шо êоли я, то, побóла на Новопавловêó, і êоли ãлянóла, – 
німці ті самі, шо ó нас тóт ó хаті штаб бóв... А ми ховалися ó поãрібі. 
Таê не тіêи я жила в ньомó, а тóт баãато. Снаряд óпав ó дворі в нас не-
далеêо, таêó ямó вирив, шо ми єлє-єлє повсêаêóвали ó поãріб. І поãріб 
до сих пор тріснóтий. Я ото боюся лазить одна, а êоли нєт та і дóмаю: 
“Чорт з нею! Приб’є, таê приб’є! Шо бóде, то й бóде!” І тоже ш, êоли 
обстрєлювали наші, літали самольоти, а вони до нас ідóть з чемойда-
нами. А ми ж соломи отаêо понаслали. І люди ж тóт, êаãанці. А яê про-
світили прожеêтором, і-і-і! А нас там баãато женщін, всі на соломі. Таê 
один витяã пістолет, а  дрóãий отаêо óдарив по рóці, мол: “Не надо!”. 
Понімаєте, разні ж тоже німці, таê яê ó нас! “Шо ж ти, бóдеш óби-
вать?!” І вони вилізли, пішли в хатó.  

Довãо стояли. І ото перед тим вони вже одстóпили, вони видно 
знали, шо êрасні вот-вот бóдóть. І вони вже отстóпили і ото на Ново-
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паловêó, êоло яêраз нашоãо дяді Терентія, там тоже стояв штаб. А сêі-
êи вони там стояли ? Я сюда прийшла… Не знаю.  

У нас, êоли вони жили, то бóв і доброволець. Нó наш... рóсьêий чи 
óêраїнсьêий работав ó їх. Називався доброволець. Усе те, шо німці за-
ставляли йоãо, він робив óсе.... Я не знаю, яê йоãо фамілія... Таê, знала 
чи Льошêа, чи чорті... Таê він хóже до нас относився, чим німці. Таêий 
бóв противний, до тоãо противний! Я щє молода бóла, я даже ховалася, 
шоб менше на ãлаза бóло. А то дóмаю, щє десь затяãне. Знаєте, сêіêи 
мені тоді бóло ãод? П’ятнадцять ãод. А в 41-м чи чотирнадцять?  

А німці таê, ми з ними мало общалися, мало поêазóвалися. Нó а 
потом щє в Германію начали ж брать сестрó оцю, шо в армії, назначи-
ли, Вєрó назначили, Толіêа. А мене щє не назначали. У êлóбі (де оце 
сєйчас êлóб) там бóло собраніє. Всі посходилися, молодьожі баãато... І 
зачитóють, êоãо в Германію. Нó, Вєрó забрали в Германію. Мама, êо-
нєшно, дóже переживала, плаêала, ще в больниці лежала. Дóмали, що і 
не виживе. Нó вона приїхала, óже дома бóла. В Маãдебóрãє, в заводі 
робили там снаряди. Казала: “Ой! Страшне! Приїхала, не дай Боã!” А 
та сестра отеж... Таê на нас êазали – “сім’я партізанів”, шо сестра ó ар-
мію пішла. “Поїхали… – êаже (тóт вчилась на нашій вóлиці Катерина 
Фєнячиха), – поїхала з бандітами (на наших!)”. Отаê. На мою сестрó 
êазала! “Поїхала...” А вона ховалася, і êомсомолêа бóла. А моїй сестрі 
тоже, вона хорошо занімалася, – бюст Сталіна дали. Велиêий бюст. Ми 
йоãо заêопали в землю, шоб не бачили німці, а то хтозна шо бóло б. А 
вона до сіх пор жива. І от ця Катерина Фєнячиха êазала: “З бандітами 
поїхала!”. Сестра бóло приїде, êаже: “Нó що ж? Хай з бандітами. А я, – 
êаже, – знаю, шо я бóла чесно в армії, работала”. 

У нас партизани бóли. Оце я хочó, шо сêазать. Коли оце ж перед 
тим, яê óже ось-ось êрасні прийдóть, ó нас бóв на Дніпровêє вєтврач. Я 
забóла, яê йоãо звать імя, отчество? І все хочó спросить, нó вже нема 
людей тих. Стариêи óже померли. Таêий симпатічний, здоровий. При-
ходе до нас і êаже: “Дєточêа, дитино, сєйчас же іди по всих óлицях, по 
всих, і об’яви, де є мóжиêи (ти ж знаєш, де є мóжиêи), шоб вони хова-
лися і тіêали, шоб вони дождалися наших”. Нó я ходила. По цій, пе-
рейшла тоді таêий міст широêий, на Кислівêó, на Міра, на Шалабалів-
êó, на Дніпровêó ходила. Таê тоже ж ходила, остєрєãалась, дóмала ось 
може, де німці там вийдóть, чорт йоãо зна. Господи! Нó їх таê не чóть 
óже бóло. І я ото ходила, об’являла. Хто довольний бóв, а єсть і недо-
вольні: “Шо? Хто-то тебе там підêóпив, шо ти ходиш, об’являєш, шоб 
ми ховалися. Шо бóде, те й бóде!” Отаê бóло êажóть. І правда, всêорос-
ті через днів сêіêи вже êрасні подстóпили. Мені таê би хотілося знать, 
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хто це таêий вєтврач! Та нєêоторі може й єсть люди, й знають тоãо вєт-
врача, а я забóла йоãо імя-отчєство. Лічность таê до сіх я пор помню. 

А наших… Ото де жив дядя Терентій, тоді вже ми полóчіли ізвєщє-
ніє, шо брат наш поãиб ó Бóдапешті. Нó а яê полóчилося? Уже êоли 
сестра поїхала, нам дали визов, шоб на моãилó поїхати, ó Вєнãрію. Із-
вєщєніє дали. Вона поїхала і там написано, шо він óзятий в Болãарії, 
êажється, чи де? Ото, представляєте, сêільêи вони тіêали? І там ото 
êрасні óже забрали їх. І він ото воював партизаном і молодий (восєм-
надцять ãод) поãиб. Я таê і не поїхала на моãилó, а сестра їздила. І ви-
зов дали, шо можна бóло поїхать.  

Батьêо мій поãиб тоже во врємя войни. Взяли йоãо, він óже і боль-
ний бóв, і не можна бóло. А посля войни брали всих, і стариêів. На 
Донбас... і там ото. 

А сестра (оце ж сама старша) в армії бóла... Вона робила ó больниці 
на площі Свободи. І там ото êрасні êоли ввійшли, баãато солдат бóло 
забрали. І ото вони все время отстóпали, отстóпали. Вона ото бóла всю 
жизнь, все время з 41-ãо в армії. І робила в больніці. У Одесі ото 
п’ятдесят п’ять ãод проработала в больниці медсестрой. А в армії бóла, 
ой, яê розêазóвала! Боже мой, з поля боя, сêіêи вона витасêóвала сол-
датів! І êров давала, і спасали, і ранена бóла, і все. Ой, не дай Боã! 
П’ятдесят п’ять ãод ... І ето – “Вєтеран трóда”. Чи то “трóда” само со-
бою? – “Боєвиє дєйствія”! А пєнсію полóчала дев’яносто два. І не інва-
лідêó... Я êажó: “Яê ти не добиваєшся? Шо ти ж, – êажó, – стіêи, – êа-
жó, – в армії бóла! Спасала солдатів, робила на операціоннім столі…” 
Все це розêазано. Це баãато фотоãрафій єсть. І сейчас оце ж вона там 
одна живе. Нó ходять з роботи, провідóють, операцію зробили їй таêó, 
потомó шо сêіêи тяãала тих солдатів... Нó а я тóт з мамêой жила. По-
том заміж вийшла. Ото таêе.  

Після війни, вже папêи не бóло, êазали: “У êлóбі собраніє, собра-
ніє!” Мама пішла. Не платили нічоãо нам абсолютно. Мама сêіêи ãод 
работала, нічоãо не платили. Собрали. А собраніє чи провели, чи не 
провели. Замêнóли всіх людей. Люди всі побоялися, до дверей, дóма-
ли, може щось нам тóт зроблять. А вони, значить, посередині êлóба по-
ставили столиê: “Підходьте, підписóйтесь на обліãації”. Мама на три 
тисячі підписалася. А де ж вона візьме ті ãроші, яê ніде нічоãо не пла-
тили, і êопійêи не давали?! Мама в êолхозі всю жизнь проработала, 
хорошо работала. Вона в нас ідеальний бóв мастєр-êóхарêа.  

А я ж теж, вже послє войни, óстóпили ж êрасні до нас. Я ó млині 
работала на шалоболілêє. Іще женщіна, вона вже померла. Ми ãрóщи-
êами робили день і ніч, мішêи тяãали. Ще цей начальниê êазав, êапі-
тан, чи хто він, êазав: “Давайте ми вам справêó дадім, що ви работали 
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для нас, для Красной армії”. “Та нашо?” Не хотіли ми справêó. Ми да-
же не дóмали, що це нас, може, там, поощрять, чи там обратять вніма-
ніє на це. Вони вже óїхали, я не помню, сêільêи ми ще работали ó ме-
льниці ãрóщиêами, а тоді, прийшли ноччю за мной. Боже мой! Кóда? А 
мама плаче. Міст начали строїть через Дніпро дерев’яний. Наші при-
йшли, наші, яêісь êомóністи. Брали з нашої вóлиці. І знов ми работали. 
А жили ми в розвалених хатах в Розóмовêє, вошей ãодóвали. У таêій 
там хаті разрóшеній! Носили на носилêах êамні, пісоê, строїли той 
мост через Дніпро. Нó ви, êонєшно, може і не помните вже тоãо моста. 
Він недовãо стояв, потомó шо він дерев’яний. Ішов поїзд і він рóхнóв, і 
все ó Дніпро пішло. А стіêи людей работало, ой! Больних сêіêи бóло, 
шо це вобще! Мерли люди, потомó шо безсильні бóли, безсильні… 

А яê совєтсьêа власть, таê мені êажеться, шо не запріщали ходить ó 
церêвó. Потомó шо церêва бóла, і батюшêа звідêісь приїхав і правив. 
Яê звали йоãо, я óже не помню. Но я ходила і пасêó святила, і даже з 
синочêом, шість ãод, водила в церêвó. І мамêа. А тоді ж люди, видно, 
просили. Бóли праздниêи таêі велиêі, і приїжжяв батюшêа. 

А тепер церêва там щас, може ви бачили то зданіє – хароше (я там 
робила в шийпромє, більше тридцяти ãод). І вже, бачó, там оãорожена 
церêва, харашо – забора. Батюшêа похоронений там, êоторий работав. 
Нó, я не хожó, бо там таêі висоêі сходні. А тепер, хто тіêи… І 
п’ятидесятниêи, і свідєтєлі Ієãови. Вони до мене ходили. А я їм êажó: 
“Я таêа больна, ви сидите по два часа… Я сама лóчше читатимó Біблію. 
В мене єсть Біблія, Єванãеліє. Я самó бóдó потіхоньêó. Я соблюдаю, 
знаю сама, шо це нада…” 

Там недалеêо от сєльсовєта больниця нова стоїть, а ó дворі – старе 
зданіє. Ця больниця довãо стояла, а тоді вже приїхав яêийсь êореспон-
дент, чи хто, і побачив, шо нада построїть новó больницю. А в нас ще 
бóв врач Павловсьêий – це необиêновенний врач! Таêоãо врача щас не 
найдеш!!! Нема тоãо дворó, шоб він не зробив операцію. Він і мені ро-
бив операцію... Ой! Дóже хароша людина! А яê лежала, він бóв в армії. 
І Надєжда Гавріловна, йоãо жена, тоже бóла в йоãо всіãда помошниê. А 
яê заболів, – ãанãрена ноãи… Боже мой! Я ходила тоже провідóвать. Та 
Боже мой! В ãород поїхав, попрощався, сêазав: “Я вже не вернóся”. І 
таê йоãо похоронили. І женó недавно хоронили, Надєждó Гавриловнó, 
ó ãороді вона вмерла. Там ó неї сини, тоже Павловсьêі. Таê, êазали, шо 
занесли ó двір, ó больницю, обід хороший справив, цей Коваленêо. Ви-
сêазóвалися там нєêоторі… Ото таê. 

Раніше харашо свайби справляли! Нєвєста ó цвітах. Її встрічали і 
проводжали, яê заміж йшла. Я тоже заміж ішла. Но тоді не вінчали. До 
мене приходили свати, йоãо мóжа родствєнніêи приходили. Я пе-
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рев’язóю їх рóшниêами, женщін платêами. Ми приãотовимось, мама, 
там, êóшання всьоãо. І, ото, сидять, розãоварюють, і сватають, яê нада. 
Наóчають, яê нада жить ó світі, і шоб називали “папа” (нó ó моãо мóжа 
батьêа не бóло вже, осталась мама одна)...  

На свята, яê обично, всіãда пирожêи хароші нада ãотóвать. Вижар-
êи хароші тоді бóли. Свиней ріжóть – вижарêи. Із вижарêи – з êарто-
шêой пирожêи. Кампоти, озвари, êовбаси. Ми самі свиней різали, самі 
робили êовбаси хароші, оêороêи засалювали, а тоді êаптили. М’ясні 
блюда робили (синó на свадьбó ãотовили). М’ясо нашпиãовóвали час-
ниêом, перчиêом. Нитêами обв’язóвали. Робили тортів, а до тортів – 
ряжанêó харошó. Дóже добрó ряжанêó! Молоêо хароше і сметана – за-
правляли. Тепер таêó ряжанêó не роблять. Ото на базарі продають êо-
річневó, я б її і даром не взяла! Не то, шоб êóплять за сороê êопійоê! А 
в нас таêа бóла ряжанêа! Шо це наробили дóже-дóже баãато сметани – 
хароша, хоч ножем ріж! Ряжанêó таê робили: молоêо запарюють в дó-
ховêє. А тоді молочêо чóть остива, сметана вже єсть. Ото заправляють. 
Кастрóля велиêа бóла. Ото запарюють однó êастрóлю, дрóãó êастрóлю. 
От. Шêóрочêа чóть поêрасніє… А тоді… Раньше маêітри бóли по-
лив’яні, хароші таêі, тепер нема вже їх, а тоді бóли. 

В іãри в дитинстві ãрали… [посміхається]. У нас широêа вóлиця 
бóла, дороãи не бóло. Таêі бóр’яни бóли, êосили. Корови пасли. Даже 
свиней пасли, виводили. А тоді в шо ãóляли? У фóтбола і êльоêа. Шо 
таêе êльоê? Нó, от. Ставляється палêа таêа, товстеньêа, а хлопці тоді 
попадають – êидають, аãа, і від палêи, чи зіб’є? Отóт, в Очередêів, ó їх 
бóло троє, ó Хижняêів тоже хлопці, в Бардінів (на їх êазали – Бардіни 
Міша і Іван). У нас це баãато тоже бóло. І ото ãóляли. Ви знаєте, дрóж-
но бóло. Січас таê не дрóжно...  

 
 

Філоненêо Анатолій Іванович, 1939 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області 1 

 
Зовóт меня Анатолій Іванович Філоненêо. Я 39-ãо ãода, родился 

тóт, в Бєленьêом. І батьêи мої теж, – Іван Платонович Філоненêо і 
Ольãа Павловна. 

А бабó з дідом знаю, обізатєльно. Це – Платон Лаврентійович Фі-
лоненêо і Настя… А по отчєствó забил. Оні 1873-ãо. [Далі переходить 
на російсьêó]. 

                                                           
1 Опитóвання провели Р.Л. Молдавсьêий та Ю.Д. Мелещóê (26 червня 
2002 р.). 
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Книжêó про наше село писали, это сильно давнее дело. Мы лет 
двадцать п’ять-тридцать назад это все делали. Один óчитель был, он и 
сейчас живой, но очень плохой, и я. Ото вместе мы работали. Вы сей-
час можете найти хороший материал, в библиотеêе ó нас есть, в Доме 
êóльтóры, – “История ãородов и сел”.   

Беленьêое старое село, емó больше двóхсот лет. Ничеãо я вам сей-
час, наверное, дополнительно не рассêажó. Собирали мы материалы по 
архивам, нó и с местными жителями общались, êонечно. Но мало, в 
основном с архивом. Были стариêи, êоторых óже нетó… Нó что там де-
дóшêа-бабóшêа рассêажóт? Фотоãрафии старые еще êой-êаêие-то бы-
ли тóт в мóзее. 

Рассêазывали про церêовь. Уничтожена наша церêовь ãде-то в 37-
м ãодó. А может и раньше. Хорошая церêовь была, там ãде автостанция 
сейчас. Я ее, êонечно, тоже не помню, потомó что родился позже. Ни-
чем я вам толêовым не помоãó… 

 
 

Біла Валентина Серãіївна, 1928 роêó народження 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Біла Валентина Серãіївна, 28-ãо ãодó народження. Батьêо і мати – 

Білий Іван Петрович і Біла Варвара Кóзьмовна. Дівоча фамілія матері, 
не помню, Хижняê, по-моємó. Да, Хижняêи, Хижняêи… Нó дід – Пет-
ро, а баба – Домаха. Нó таê тоже ш по-батьêові Білі. А мати з дрóãоãо 
села, із Марьєвêи. Да, вона на Хижняêах… Хижняêи фамілія бóла ó 
матері. А батьêо бóв мєсний – білянсьêий.  

Батьêи бóли êрєстьянє, êолхозниêи. А до êолхозів свої бóли óчас-
тêи землі і вони їх обрабатóвали. Іміли велиêó сім’ю, п’ять дóш мóжи-
êів і одна дочêа бóла – це вже шість. І їх двоє бóло – бабóшêа же і дє-
дóшêа. Це вони занімалися в степó, ó них бóли наділи. А тоді яê вже 
êолеêтивізація пройшла, – це все анóліровалось. Тоді óже пішли ó êо-
лхози всі. Хлопці ці поженилися. Хто виїхав ó ãород, а хто тóт остали-
ся. Ті пішли в êолхоз, а ті – на проізводство. Один десь там аж під Мо-
сêвою бóв, яê йоãо, забóла ãородоê той. Нó це хай бóде один. А дрóãий 
в Запорожжі бóв. Це два сини. А ті бóли тóт ó Бєлєньêій.  

Занімалися і бджьолами, держали і сêотинó, ãороди в їх бóли ве-
лиêі. Тоді давали по п’ятдесят сотоê наділи. Таê шо сіяли і люцернó 
для сêота і для всьоãо тоãо. Робили, трóдилися. Баãато хóдоби бóло. 
Заможні хазяї, да. Та й не ледачі. Таêі, шо бóли старалися, ті й іміли: і 
сêот і свині, і птиці. Дóже баãато. Це наша вóлиця, таê це ми вже тóт 
                                                           
1 Опитóвання провели І.М. Гафарова та В.М. Філас (24 червня 2002 р.).  
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построїлися, а їхня вóлиця бóла отаê – через однó вóлицю іще тóда … 
Широêа називається, таêа вона в садах там сєйчас… І ото тóди, до рів-
чаêа, до баêая, називається таê, по-нашомó, – баêай – затоêа ото від 
Дніпра, да. І ото тóди їхні ãороди до низó. Таê там левади бóли таêі, шо 
êóда там… Харашо, добре жили. У êолхозі дарма полóчали, хотя не ба-
ãато. Но трóдилися на своїх земельних óчастêах, то імілі все. Іміли все, 
і птицю, і м’ясо… Бабóшêа бóло піде собі собірать ó êонюшню êрашан-
êи. Таê несе там ó фартóсі не двоє, троє, а несе піввідра, бо êóрей дер-
жали баãато – і от тобі пожалóста. А що? Базарів мало бóло – поїдали 
йоãо всі свої, своя сім’я. То, êонєшно, бóло… Кабанів різали по два, по 
три на ãод. І бóва теля заб’ють, потомó шо сім’я здорова, всі взрослі. 
Онóêів óже ростили… Таê шо, добре бóло. Протів тоãо, що січас – не 
зрівнять! Дарма, шо ми мало й захватили, потомó шо, ми ще ж малі бó-
ли. Да? Нó а дóже хорошо помню, шо бóло всьоãо.  

Чоловіê мій, тоже, із баãачів вони бóли, счіталися. Вообщєм, сере-
дняêи називалися … Нó хозяйство, яê вам сêазать, бóло ãеêтар. При 
óсадьбі бóло землі – ãеêтар. Це там бóли амбари таêі велиêі построєні, 
тóди ссипали хліб. Це все бóло там, на Широêій, на дрóãій, на третій 
вóлиці… Ото там вони жили. Щас там тіêи осталась хата одна, а те все 
анóліровалось. Уже нема нічоãо там таêоãо. Старіêи вимерли… І дід і 
баба, і дядьêи, і там óсі… вимерли, вже нема. А таê, хазяйство держали-
то, êонєшно. Там і той, і ãород бóв, тóди до балêи, до рівчаêа, тóди до 
низó той ãород. Здоровий таêий. Сад бóв насажений. Там ãрóш бóло, 
навєрно, десятêа два. Та ще ж ãрóші бóли таêі, шо êóда там, Боже мой! 
І сєйчас там дві ãрóші осталося, “Панêратєля” називається. Це таêа 
êрóпна ãрóша, сладêа-сладêа! Не нада сахар, яê вариш варення. Дóже 
хороша! Нó тоді сорта бóли таêі. А ãрóша це сто лєт вона не пропадає 
абсолютно, держиться. Уже ми тóт осьо переїхали. Тóт, ó свеêрóхи бó-
ли тоже ãрóші посажені. Нó це вже ми ó них óбрали… Вже насадили 
нових. Таêе… 

Чоловіê мав шêільнó освітó. Шофером робив. Кончив êóрси, і робив 
шофером. Тоді ніде не вчилися, тоді ж інститóтів не бóло, яê-то таê, шо з 
села дóже трóдно бóло. Може в ãороді там і леãше бóло встóпать… Ми 
старалися всі остаться на землі, потомó що земля требóвала робочих 
рóê. А óчиться… Це тоді шо? Це тóт êончили сім-десять. Зразó ж і деся-
тилєтêи не бóло. А тоді вже десятилєтêа появилася в цім селі, бо розши-
рилося, розширилось село, óже построїли новó шêолó. Вже тóт десяті-
лєтêа, вже пішли в дві зміни óчиться. А до войни – сємь лєт і больше ні. 
А сємілєтêа тóда, êóда? В ãород поїдóть: “А… сім êласів?! Мало – надо 
десять”. А десять надо їхать ó êоãось там по-сóсідсьêи. Чи там, де ó ãоро-
ді, чи де там шо êончить десять. А тепер ось, пожалóста – тóт óже, êонє-
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шно, десятилєтêó êончають сєйчас наші онóêи вже, правнóêи. Нó, тоді 
добре, êонєшно, потомó шо… Но не всі, не всі. От, де таêі слабеньêі, нев-
дачненьêі – ті слабеньêо і жили. Нó а наше родство жили добре, добре. 
Потомó шо всі трóдяãи, ó êаждоãо бóла пошти спеціальність.  

Дрóãий, це наш батьêо, Іван Петрович, таê цей бóхãалтером рабо-
тав, вивчився, дрóãий брат ó йоãо… Вчився він де-то… А ми просто самі 
з себе. А дрóãий брат êамєнщиêом тоже пішов. Це вже ремесло таêе, 
що можна наóчиться бóло. Сам робив ото там, приãлядóвався до стар-
ших. А третій робив тóт ó рибêолхозі тоже, яê бриãадір, яê хто-то шо-
то таêоє. І таê всі на проізводствах, яê то êажóть. На таêих роботах, шо 
должності бóли не той … Нічоãо, хотя тоді зарплата бóла мізерна таêа, 
но її хватало, потомó шо своє домашнє бóло, все. Таê шо, на поêóпêó 
там їдóть на ярмароê. От, ó сóсідньомó селі – Тарасовêа – тóт через 
Дніпро, тóди вище, тóди ярмарêи бóли. І оце, яê яêий праздниê, таê 
їдóть тóди на ярмарêó, везóть свій товар: там, ãóси, êóри, там яїчêи, те-
ля, чи шо ãрóзять на ãарби, таêі велиêі бóли, і ото везóть тóди на ярма-
рêó. Попродають, тоді шось êóпляють – чоботи, там, êóфайêи чи там 
шапêи, чи там êостюми, пальта оце таêе. Там може тоді за велиêі ãроші 
êóпляють ето самоє. А таê, нічоãо… Я не застала вже ярмарêи. Нє, нє. 
Уже я не застала.  

Діда харашо пам’ятаю. Хóдощавий таêий бóв, о-о, завзятий таêий… 
Ремеслом êрестьянсьêим таêим займався. Коняêó держав сам собі. 
Ото, сідав на бричêó. В ньоãо [нерозбірливо] таêа бóла на той… Поїхав, 
об’їхав свій степ, свої землі… Приїхав, баба Домаха, бóло, питає: “Нó, 
шо там, дідó, нічоãо? Все в порядêó?” – “Усе в порядêó, земля стоїть! А 
сонце êрóãом неї ходе”. Таêий бóв дєд… Нічоãо, тоді жили…  

Дід і баба дóже мало розповідали, дóже мало. Тіêи тоãо, шо помню, 
шо їхні предêи, – Білий, – фамілія, це через те, шо Біленьêе пішло. Це 
я таê помню, шо яê дід розêазóвав, шо приїхав яêийся із Полтавсьêої 
області, Білай фамілія бóла. І поселився тóт ó Бєлєньêій. І де-то він 
построїв собі домінó таêó. Не помню я цьоãо нічоãо, де воно шо. Він то 
і êазав, зараз не помню, де. І оце од йоãо пішло село Біленьêе. Таê óже 
тоді не Біла, не Білий чи Білах, чи яê йоãо? А Білий. Соêратили, там, 
ілі опóстили бóêвó, яê там шо… 

Нó, це ж, проісхождєніє села Біленьêоãо із тоãо хазяїна, шо приїхав 
сюди. А вродє бóв із баãачів. Нó це ще, яê вам сêазать, до революції ж, 
навєрно, таêе бóло. Потомó шо ж тоді поселялися, таêі вибирали хóто-
ра. А тóт бóло, може, де там дві-три хатêи таêі, тоже ш óже баãачі.  

Це тóт, óже я помню, це вже мама, свеêрóха, розêазóвала, шо бóв 
тóт Мазараêа, баãатий дядьêо, і Маêлашевсьêий. Таê один построїв 
шêолó, а це тепер ó Бєлєньêій є стара зданіє. В тій шêолі занімалися 
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ще й ходили, ми вже біãали в тó старó шêолó. А дрóãий, Маêлашевсь-
êий, цей построїв, де больниця сейчас ó нас тóт, ó Бєлєньêій на березі. 
Тоже там бóло зданіє йоãо, êирпичне. І він занімався… По Дніпрó це ж 
ходили самоходêи ще, яê вони називалися, не êораблі, не пароходи, а 
яêі-то там баржі. Нó а баãачі связі імєлі з дрóãими там де-то шо-то. На-
їзжають по хóторах отаêово. Собирали хліб, їм сюди привозили ó ці 
маãазини, а вони тóт йоãо розпродóють. Но це до революції бóло. Це я 
таê помню, шо розêазóвали проісхождєніє цьоãо села. А таê, шоб êонê-
ретно вже… 

Війнó я харашо пам’ятаю. Я ж її там пережила, в себе. Бóло, шо ні-
мців встрічали хлібом-сіллю, бóло й таêе! Яê сêазать? Допóстім, ó нас 
ó селі, таê бóло таê… А це яêі люди встрічали їх? Баãаті. От допóстім, 
яê сêазати? Зажиточно жили, а тоді во врємя êолеêтивізації, шо після 
революції, їх розêóрêóлили, забрали їхнє імєніє. І вони осталися нєдо-
вольні на цю власть. І німець, яê óстóпив, дав волю. Значить шо? Зра-
зó, яê тіêи óстóпив, допóстім, в наш хóтір, óстóпили німці, аãа, собира-
ють сходêó. Людей ззивають. Приїхали бóрãомістри. Таêі êоêарди, таêі 
плащі на їх, отаêі “метелиêи” висять отóто во, шо-то таêої вообщєм (ми 
ж тоді ще мало понімали – пацанами бóли). Там, сêіêи, за той? І ото 
[êашляє] êажóть, шо бóдем дєлить землю – на êаждий двір, сêіêи… Во-
общєм, общєє êолічество землі підсчитали, сêільêи ó нас дворів, і на 
êаждий двір розділили порівнó. Єслі десять ãеêтарів, значить, – десять 
ãеêтарів. У нас бóло, по-моємó, по чотири ãеêтара, бо там ó нас хóтороê 
невелиêий бóв, і землі небаãато бóло. І ото на êаждий двір розділили 
той.... Таê, êолхози, яêі бóли, телята, êорови, êоні, роздали все людям. 
Допóстім, ми полóчіли êоняêó, дрóãий полóчив êоровó, дрóãий полó-
чив там е-е-е бóзівêа, чи там свині, чи там шо... Даже птицю роздавали. 
Яêó частинó забрали… е-е-е… німці, видно ж, на армію, а то даже птицю 
роздавали. Це в нашім хóторі таê. Та воно і сêрізь процвітало... З êол-
хозів, да. Потомó шо не óспіли тоді наші нічоãо зрóйнóвать. Потомó 
шо, яê воно таê бистро óстóпили, шо міãом перейшло все це... [нерозбі-
рливо]. 

І ото таê. А тоді вже, яê приїзжають бóло сюди, до нас, із района... 
В районі там бóли оце ж ці – ті, яê вони називалися? Бóрãомістри, да. 
Шо вєдали оцими хóторами, за ето самоє… Приїзжають. А тіêи таê – 
єслі ми óбрали хліб, значить, яêó-то частинó здай тóди, а частина – 
твоя. І ото держали ми êоняêó, дві êорови. Сім’я здорова, êонєшно, бó-
ла. А таê, занімалися тоже ш земльою. А вже, яê дівчата повиходили 
заміж, а брат попав ó Германію (забрали одноãо, і сестрó однó забрали 
в Германію), то тоді нас менше, потомó шо ми осталися ж менші, óже із 
нас яêий навар? Роботи мало бóло затой. А встрічали! Оце не знаю… 
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Помню, яêось таê, шо яêийсь празниê бóв, шо приїхали до нас оці ж, 
мотоциêлами приãреміли. Зіãнали сходêó всю. Нó, і êомó-то там чи 
премію давали, шо двóм мóжиêам вішали êрести. А за шо, óже я не 
припомню точно. Таê ці мóжиêи – отаêі êороваї попечені на рóшниêó 
лежать, підносе він до цьоãо бóрãомістра (а ми ж таê же ш наблюдали), 
óêлоняється таê за ето самоє разів три … І не один. А їх мабóть брати 
бóли, брати. Таê один бóв поліцаєм. Дрóãий óчительом бóв, диреêто-
ром шêоли. Оце брати. Нас óчили вони. А ó цьоãо, шо вчителєм бóв, 
жінêа вела німецьêий язиê. І вона бóла переводчєцею. Андрій Яêович 
бóв, а то – Василь Яêович. А її звали Лєна, ілі Андрєєвна, ілі… Даже не 
помню, яê її побатьêові, забóла. Швидêі, Швидêі, Швидêі. І оце ці… 
Вона переводчиêом бóла. Яê приїзжаїть оціві, вони міждó собою бала-
êають вродє, яê німці, затой. І ото вона все розêазóє за êаждоãо. І ото 
тим підносили оці êороваї, да. А вже, яê начали в Гєрманію забірать 
наших дітей, óже братів, сестрів, затой, тоді вже й ці наêорочилися, ці 
дядьêі, бо й їхніх і дочêó й сина забірають. Таê ті вже там ходили і в 
район тоді до цих, до старших отêóпляли тих дітей. Уже тоді постави-
ли там їм яêóсь болєзнь, шо нєльзя. Я помню, шо оцей Василь Яêович 
таê отêóпив свою дочêó. У неї за вóхом яêий-то бóв чиряê, і ото попо-
водó томó дали їй отсрочêó. А ó Андрія Яêовича бóло двоє дітей – Лє-
нêа і Льоньêа, – по-моємó, пацани. Тоже не взяли їх ó Германію, бо êо-
ростó признали. Тоді процвітала êороста, таê написали, шо êороста. 
Отóт бóло таêе, бóло, да. Но це ж тільêи по нашій… А вєздє і всюдó. А 
вже, яê отстóпали, – шо творили хами! Таê тоді вже не знаю! Попали-
ли сêільêи всьоãо, батюшêи! Стіêи вони захватили всяêої всячини! 
Це… Обоз їде – наãрóжають, шо êомó збреде. Биêи тяãали, êорови за-
той. А ваêóіровали нас – виãаняли, хтозна-êóда! Кóди б вони ãнали 
нас? Яêби наші не одбили, таê ми б може бóли хтозна-де! Бо ми доїха-
ли вже це ж… Це тóт, ó Бєлєньêій, (а я сама із Харêівсьêої області, 
Красноêóтсьêий район), таê нас доãнали, аж до Києва! Там совхоз 
“Красний” бóв. Таêий велиêий совхоз! І нас тóди зіãнали, таê тьма бóла 
людей! Там і сêот… З Харêова, да. І ото тóди, яê зіãнали нас… А воно ж 
êрóãом совхоз. А отаêе, пізніше трошêи, – осінню (шо ще бóли соях не 
óбраний на степó і êóêóрóза не óбрана), таê êрóãом цьоãо совхоза – по-
ля. І отож все стояло сêрізь не той… Таê ми тіêали. Брат мій остався 
меншеньêий, а старший – в Германію забрали, затой. Папа і мама êа-
жóть: “Ви, діти, ідіть…”. Не тільêи ми бóли. Нас êомпанія зібралась із 
нашоãо хóтора. І мені ото êажóть: “Ідіть отаêово…”. А папа знав мєст-
ность тó, яê-то таê, шо êаже: “Ідіть оце таê, полями, а там бóде балêа, 
спóсêайтесь ó тó балêó і сидіть там, ждіть нас, ми должні під’їхать”. 
Потомó шо таê нє ето самоє … Ми навечірії таê на той, часа, може, в 
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восємь, пішли через êóêóрãóзó. Дойшли до тієї балêи, спóстилися і си-
діли там. А там!.. Началося стрілянина, êриê, сêот реве!! А воно шо: 
німці начали отстóпать, і, яê залетіли тóди тим… Таê, хто вспів óсêочи-
ти оце ó цю бадель, то той óтіê. А хто не вспів (там же ш помєщєнія яêі 
бóли оці сêотсêі ті, затой). Ото тóди людей наповно наãнали. Таê там і 
попалили їх, і побили, і шо там – ãоріло, тріщало... Но наші вспіли: 
бросили і êоровó, бросили і бричечêó тó, шо везли своє барахличêо. 
Ото самі, мама і папа, і ще там сóсіди наші таêі, затой, чоловіê три… І 
ото насилó ó тó ж балêó таêи спóстилися. Тіêи [нерозбірливо]. Ми під-
лізли під êóщ, під дерево і сидимо. Гóêаємо: “Ми тóт, ми тóт!”. Вони 
прийшли до нас. Хоп – балêа! І на дрóãій стороні – два вершниêа сто-
їть ó палатêах. О, поляêалися всі! От і нас тóт óже постріляють. А не 
бачимо хто, чи то наші, чи то німці. Бо воно вже ж навечірії. А хоч, і 
місячно, а всьо равно не той… Ой-йо-йо! А тоді шо? Ми начали обзи-
ваться, а вони ãóêають нас: “Люди добрі, ми êрасні, не бійтеся нас. Обі-
звіться! Ми свої!” І сêинóв мóжиê отó êобêó із плаща таêó… О! Пілотêа 
і звьоздочêа! Нó, значить, ми тоді рішілі, шо це – наші. Всьо! І ми ото 
тоді повилазили. І питаємо: “А яê же це?”. А він і êаже: “Ми ãонимо 
німців”. Таê тоді êажó: “А діди, значить, наші êажóть, шо бистріше, по-
томó шо там мира осталося стільêи! Там трощєвина!”. І вони ото, зна-
чить, начали свістіть. І щє із степа êонніца під’їхала до них, чоловіê 
двадцять, навєрно, на êонях. І ото тóди прянóли. А чим? Чóємо, – там 
тоді і танêі ãарчять, і самольот летить… [нерозбірливо]. І ото там виби-
ли німців відтіля. Таê óже, яê начали відсіля розвозить, сêільêи там 
людей поãибло! Матір Божа! Не дай Боã! Страшне, страшне! Річêа 
êрові теêла відтіля. Там же сêотина, люди, нічоãо не можна бóло по-
нять. Це – Київсьêа область, село Красне. 

Плавні тóт бóли тоже, і німці бóли. І тóт те… Чоловіê мій óже роз-
êазóвав, шо, яê óстóпили німці, і тóт бóли партізани. А партізани связі 
іміли з нашими людьми. До однієї женщини ходили продóêти брали. І 
хто-то з пацанів проболтався … І давай же їх. Таê тóт óстроїли тоже… 
Там братьсьêа моãила єсть, отам, – êоло автобóсної остановêи, яêраз 
там … І воєнних похоронили там і розтріляли баãато білянсьêих людей 
[нерозбірливо]. А ó плавні тóт тоже да … êонфліêти бóли таêі, шо і ні-
мці ãибли… А яê воно полóчилося? Шо хтось із мєстних óбили німця. 
А за шо? Чи брав сêотинó, хотів вивести із тоãо, із сарая? І він йоãо 
вбив. І ото тоді на почві тоãо нєсêольêих чоловіê зіãнали і порозстрі-
лювали тóт, прямо на місці. Там братьсьêа моãила єсть за ето самоє, 
да… Ой, творили тóт страшне!… А в нас там тоже, вже яê отстóпали, та 
це шо творили óжас! Палили все підряд. Їде на мотоциêлі, фаêел метра 
три і ãорить. Шо він там палив на томó фаêелі? І ото під êаждó хатó. А 
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хатêі бóли невеличêі, солом’яні, вêриті, да. Ото під’їхав мотоциêлом, 
підпалив, і поїхав до дрóãої. І ото півслободи ó нас виãоріло дотла, за-
той. На степó êопи стояли повязані – хліб сêошений бóв, а не вспіли, 
значить, óбрать і змолотить, затой. Тоже – їде мотоциêлом із таêим 
фаêелом, і ото під êаждó êопичêó… Попалили! Сам óãоль остався, за-
той. Тварі! Шо творили! Це страшно! Страшно! Гребли все, шо де під 
ноãи, під рóêи хваталося: сêотина, молоде, старе, чи там êорова, чи там 
то… Гóси... (У нас повен двір бóв ãóсей). Таê ото зайшов, автоматом – 
тр-р-р… Наложив, наêидали в êалясêó і поїхали… Кóхня їде слідом 
(ото êóрить, óже їх варять ті ãóси, там). Вообщем… Но есесовці ó нас 
послідні йшли, бо на їх бóли таêі яêісь ті шляпи, чи êоêарди, чи чорті-
зна шо воно таêе, затой… І оце тóт оті “метелиêи”. А-а-а! А протівні таêі 
бóли! Шо-то міждó собою … Есесовці… Да. 

Це не бóло пощади ніêомó. Нас ізіãнали (а ми ж пацанêами бóли)… 
Зіãнали… У шêолі вони остановилися. Нас ізіãнали тóди оце сêóбти 
ãóси, êартошêó чистить, затой. Поразсажóвали нас таê êрóãом. І ходе 
один таêий здоровий, рижий, зóбастий. Таêий неêрасивий мóжиê. І 
ото дивиться шо, аãа, ãлянóв на дітьо, шось йомó не понравилось. Яê 
óстюже пльотêою! Боже, Боже! Ой, не знаю! Іздєвалися страшне. Нó, 
шо? Отаêі бóли фашисти, натóральні фашисти. Ото есесовці бóли 
страшні люди. І оце палили все за собою не оставляли нічоãо. А ó нас 
там три êілометри бóв ліс, і там зійшлися наші і їхні. І сêосили ліс отаê 
óвишêи, ãеêтарів нєсêольêо. Сêільêи дивишся, стільêи й поêошено… 
Катюші били наші, а їх вибивали відтіля. Таê там óже послє, тоді, яê 
послали нас розрабатóвать цей ліс, таê ми там – де наших êóпа лежить, 
де німців, де танêа, де машини, де снаряди, де там… Ой-йо-йо! Стільêи 
всьоãо там бóло, батюшêи! Виãорнóли їх, витасêали…  

А сєйчас, яê бóдто я êолись по телевізорó чóла, що десь яêийсь… І 
проходив Петро Первий. І десь там ó їх бóв привал. І він посадив дóб, 
Петро Первий. І це до сих пор дóб там і досі єсть.  Село Колонтаїв. Да. 
Харêівсьêої області, Красноêóтсьêоãо района. Там і досі єсть цей дóб. І 
ото тепер там і памятниê стоїть. Вообщем, зробили таê, яê надо… І ото 
там битва бóла. Це страшно, страшно. Оце село зãорнóли бóли [нерозбі-
рливо]. І êрóãом оце, яê êрóãом лісó, де ховалися то партизани, то наші, 
тоді, таê там страшне шо потворилося. Там змішане бóло все з земльою. 
Не розбереш ніде нічоãо. Шо ãоріле, шо [запис переривається]. 

Моãо чоловіêа звали Гриша. Нема йоãо – він óмер. Уже півãодó 
яêраз, яê óмер. І він попав ó Германію. Таê вони попали з цим дядьêом 
вдвох на шахтó. І ото там спóсêалися в шахтó … Шо робили, óже я таê 
точно не знаю, бо він не розêазóвав нічоãо. А êаже, шо ó шахтó спóсêа-
лися на таêó ãлибинó. Но відать же робили для воєнщіни. Большинст-



 113

во ж тоді дєлалі для войни. Всяêі снаряди і всяêе дотой да… І дядьêо 
попав отож тóди… (Нó, дядьêо давно вже вмер. Мабóть ãода чотири 
вже). А хазяїн оце вони той… І тоже отразилося! Казав: “Били стра-
шенно... Не дай Боã, – êаже, – повернишся не таê, або опізнишся там 
на сеêóндó, затой… Отаêа стоїть із пльотêою, таê начне, таê, – êаже, – 
аж êожа репалася!”. Не дай Боã! А він бóв заболів на тіф. Таê йоãо вже 
виêинóли із общєжитія. Каже, поставили там яêóсь – треножêі таêі. 
Каже: “Лежав. А яêби не цей дядьêо, то дóба дав би”. А то êаже: “Дядь-
êо дньом робе на роботі, а ноччю ідóть люди понад заборою, де вони 
оãорожені, а він ãóêає, êаже: “Хоть шо-небóдь дайте, дитина больна 
лежить!”. І то нємêи таêи êралися. Ото, êаже: “Іде понад заборою, êине 
óзєлоê через заборó”. О! Дідó впіймав. І ото, êаже: “Ти виãодóвав йоãо”. 
Шо він спас йоãо та додомó приїхали вже тоді, яê встóпили наші. А 28-
ãо ãодó бóв він, êаже, таêий рослєньêий бóв пацан  і захватили і поãна-
ли. А дядьêа з ноãою. Тяãав ноãó, не зãиналася в ньоãо ноãа, тоже ж по-
ãнали. А там дали роботó. Каже, посадили, в’язав віниêи, замітав двори, 
ото потомó шо з ноãою не влізеш ó шахтó. Каліêа таêий бóв. А, êаже, 
бóло вже в ньоãо не дай Боã! Нó, а таê… Ото таêі, діти, еêзамени бóли… 
Не дай Боã, яê-то êажóть! 

Помню, ще бабóсіни пісні. Тоді співали… 
[Співає] “Сіла ãалêа із êрóтоãо ярêа. 
Та й сіла на соснó. 
На ãілêó розêошнó.  
Не хилися, ãілêó, не хилися в водó. 
Тяжêо сиротині жить самій без родó. 
А ó мене родó – два братіêа зродó. 
Та й ті прибóвають, [двєнадцатим ãоді] 
Прибóть, прибóть брати… 
М-м-м… Забóла… [Запис переривається]. 
Поставлю ãорілêи, в ãрафінє і в ó чарці… 
Ой! [Запис переривається]. 
Сестро…Горілêа не п’ється. 
Коло моãо серця, 
Яê ãадина в’ється…” 
Значить, боліло серце вже. Сєйчас óже і ми забóли вже, бо стільêи 

ãод óже не співаємо. Перестройêа пройшла – все замêнóли. Тоді бóло, 
êонєшно… 

Пісні тóт вообщє процвітали “от” і “до”. Нó таê вони і сєйчас ó нас. 
Но тільêи, шо сєйчас время таêе, що ніхто не співає. Забилися бідно-
тою, яê то êажóть, злидні заїли. То це сєйчас... 
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Помню я, мама й свеêрóха, яê сходилися, таê це вони вип’ють той… 
Самоãон в нас бóв із бóряêа, êонєшно, ãнали. Сахарю тоді не той… А 
може хто і з сахарю ãнав, не знаю. І оце там êовтнóть по п’ятдесят ãрам. 
і це вони начинають. Таê це ó їх бóла сама перва: “Повечеряю й сама”. 
Яê вони співали [співає]:  

“Повечеряю й сама,  
Ой, повечеряю й сама.  
Ой, êоли милоãо нема...” 
Це старинна пісня [співає ]: 
“А мій милий ó Кримó, 
А мій милий ó Кримó, 
Ой, продає сілі на ваãó...” 
Це ж тоді їздили оці, шо возили із Кримó сіль, і сêрізь по хóторах 

вони продавали її. І це таêó пісню самі сложили, це яê-то êажóть, чó-
маêи їх тоді називали. Нó це таêа... А тоді ще... Да я вже не помню.... 
[співає ]: 

“А сіль біла тяжêая, 
Ой, сіль біла тяжêая, 
Ой, любов наша ãорьêая…” 
Бо це ж чóмаêи в дорозі. А сім’я дома і ото поêи бóвало ж таê, шо і 

ãіблі в дорозі чóмаêи, нападєніє на їх бóло. Це ж пірати теж процвітали 
в те время. Нó це про наших, про старичêів це розêазóють тóт. Ми за-
поминаємо все... [нерозбірливо]. 

У наше дєтство в іãри ãрали. Гелевий мяч називалося. Це ãрали від 
отаêоãо і до призивниêа. Бо в нас виãони бóли таêі здорові в селі. І ото 
собіраються в виходной день, або празниê яêийся. І ото таê, два дóêа – 
один дóê десь там, а дрóãий – тóт. Хлопці б’ють мяч, і ото, поêи той 
м’яч летить, а должні остальні перебіãать от дóêа до дóêа. Єслі там 
óпіймали м’яч, і óдарили нам, з цьоãо дóêа, шо біжить хлопець чи дів-
чина. Значить, міняються тоді дóêами. Нó, таêа іãра бóла, затой. А тоді 
шо? У “ножиêа”… Виêопóють таêі лóночêи, і, ото, êидають яêось но-
жиê. Нó, то хлоп’яча іãра бóла. Кидають ножиê наãостря. І яêщо попа-
де ó яêó лóночêó там, вони шо-то світають, вони, вобщєм… Нó, це 
хлоп’яча іãра, це я не довершó точно. А ми ãрали шо? У то – ó “платоч-
êа”. Стаєм ó êрóãó, і ото платочоê, значить, біжить. Коãо вдарить, томó 
передає платочоê. Той стає на місто. І ото обратно таêє от… У “êласа”. 
Це – малюєм “êлас” ото там таêий на дорозі, на êвадрати таêі, і ото там 
плиãаємо. Попаде ó чóжó – значить “зãорів”. Нó, вообщєм… Таêі іãри 
бóли простеньêі. Не бóло… Нó, а це шо щас, êонєшно, же… Тоді мандо-
ліна процвітала, балалайêа. Оце таêі бóли мóзиêи, шо вечером собіра-
ємося босіêом, по пиляêє. Наплясаємося таêоãо – до дванадцяти, і, – 
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порозходились додомó. Більше таêе оце, яê óже ãóрт, підлітêи таêі бó-
ли зато… А менші, там, ó – “пóãовичêи” ãóляли. Тоже яêась таêа лóно-
чêа êопається і тó пóãовичêó стріляють тóди. Таêі бóли простеньêі, за-
той. Я сєйчас даже нє знаю, чи занімається дітвора чи ні. А тоді ото 
таê… Особєнно оце ми на пастбі: виãаняємо êоров – ó êожноãо своя 
êорова, або й двоє, й троє. І ото, аãа, сідаємо, роздєлаємо ці ж ті, затой… 
А ні, – ті в “жмóрêа”, в “панаса”ãóляли. Зав’язóємо очі, а тоді шóêаємо 
один одноãо. Це в “панаса”, наче… Отаêі бóли, а таê… щоб детальне, та-
êе шось, таêе… Не знаю. А… Та бóло вродє би й нє сêóчно і весело… І 
хватало врем’я. Телевізорів не бóло [нерозбірливо]. Більше в трóді бó-
ли діти. Тоді, вже в десять ãод, тоді воно вже пасе êоровó, пасе ãóсей. 
Дома йомó наряд дадóть яêийсь, там. Аãа, і те шось зробить, і те шось 
зробить. А сєйчас, ось, бовтаються по селó. 

Отаê бóло сêрізь, да. І бóли сплош і рядом. Ми нє считалися, шо то 
– баãатий, а то – бідний. Ми ãóртом. Виãаняєм чередó в балêи пасти, і 
там ото всі ãóртом і ãóляєм. Не ділилися на той… А старі, хазяїни, то ті 
вже, êонєшно, придивлялися. А дітвора… не мала понятія цьоãо.  

Старинні рецепти тоді знаєте яê процвітали? Потомó шо тоді не 
бóло оцих дóховоê. Не бóло разних пліт. Тільêи рóсьêа піч стояла. Таê 
це таê, єслі роблять жарêоє, таê нарóбають êóсочêами м’яса. А тоді êа-
ртошêи начіщають, но тоді êартошêа ж бóла отаêа во. Обчистили, на-
пополам розрізали... І не в êастрóлях, а в êазанах – чавóн, називались, 
чавóн. І ото таê переêладають – шар êартошêи, шар м’яса, шар êартош-
êи, шар м’яса. Цибóлюю перетрóсюють, перчиêом ãірêим перетрóшó-
ють отой. Наêривають êришêою і заливають, єслі єсть смєтана – напо-
полам сметана і молоêо. Оце залили, óсóнóли ó піч. Там ãоріло, чи там 
дрова, чи там, шо… Сосна ілі шо-то таêоє. Тóди засóнóли, заêрили ля-
дою, стóшилося... Витяãають із печі – êартопля ціла і м’ясо таêе, êóс-
êами. А пахне! Це вообщє об’єдєніє! Тепер не можна тоãо зробить, по-
томó шо нема тієї печі. Рóсьêа печь, називається, да. В хаті ставили 
спеціально рóсьêі печі. Пеêли там хліб, пироãи. Блини – це єслі, то êа-
тають на томó – на роãачі. Сêоворода, і, ото, на треножêó поставили 
сêовородó. Аãа. Блин підпіêся – переêинóли обратно. Не таê же, яê 
сійчас – на плітêі, на ãазі. Це ж щас êóльтóра “от” і “до”... А тоді – тіêи в 
печі. Тіêи в печі, бо не бóло більше ніде нічоãо. І це таê – дрова, або ро-
били êирпич. Отож сêотини бóло баãато – солома і êизяê. Замісюєм 
йоãо. Оце сєйчас отаêий період, яê оце сєйчас. Сóшиться воно. Таêі 
[сторочêи] подєлали, в відє, яê êвадрат, да. І ото намісюєм, натоптóєм, 
а тоді виворачóєм на сонце. Воно посохло, а тоді ним топимо в пічі. 
Наêлали трохи дров, переãоріли дрова, а тими êизяêами заêлали, і той 
жар держиться сóтêи. Із-за цьоãо êизяêа. І ото там тóшиться все. Бóря-
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êі пеêли сладêі. Це ó нас, яê процвітало. Це молодьож оце, дітвора, таê 
це тільêи цим жили. Робили холодний борщ, називали. Це сєйчас 
оêрошêó називають, а тоді ми називали холодний борщ. Це сладêий 
бóряê, цибóля, сольоний оãіроê і яїчêи. І оце наêришóємо, заливаємо 
або сироватêою, або таêó робим êисленьêó, тó, êвас тоді робили, хоч 
назвався сірівець. Сєйчас êвас, а тоді сірівець. Запіêають ó пічі житній 
хліб, із житної мóêи. Заêолачóють отаê êрóто, да? А тоді êапóстяний 
листоê, на лопатó, і тоді ото нашльопали тіста цьоãо, і – в піч. Спеêло-
ся. Воно витяãаєш, воно таêе, аж êрасне таêе, із житньої мóêи. І ото в 
êип’ячонó водó êришимо хлибинó тó, ставимо на три дня на сонечêо, 
затой… Спеціальні таêі бóли діжêи дерев’яні. І ото в деревяних діжêах 
на томó êвасові дєлалі оцей холодний борщ. 

Мóжиêи?.. Оце êосовиця начинається, таê це таê… Дєлали соло-
нинó, ó нас січас, яê бóженіна називається, а тоді солонина. Ребра, рі-
жóть êабана. Те все обрабатóють. Трошечêи йоãо проêип’ятили. Чóть-
чóть, аби тільêи, щоб êип’ятêом воно обдалося, да? Тоді в россол, засо-
люють йоãо в россол, і оце воно храниться в россолі до êосовиці. Тепер 
таê. Поспіла зелена цибóля, отаêаво вбільшêи. Оце ребро це, солонина 
називали ми йоãо затой, пироãів напечóть таêих вбільшêи, яê долоня. 
Тоді не бóло таêоãо мелочі, бо в печі – це лист таêий êвадратний метр, 
або й більше за метр. І ото ті пироãи, бо сім’я здорова бóла. Яê витяãли 
лист óже й хлопці і розібрали по два по три вже з’їли, вже й нема. І ото 
ідóть на степ, берóть êошолêó таêó, затой, і що?.. Косять ці мóжиêи. Нó 
тоді ж мóжиêи бóли! Оãо-ãо діди, фізічєсêа сила ой-ой-ой!!! Косою яê 
потой… Аãа, в обід сідають під ãарбó. Кóвшин молоêа стоїть êислоãо êо-
ло йоãо, лежить таêий êóсень тоãо м’яса, дві цибóлини зелених таêих. І 
ото він яê óмолотить тó солонинó, а тоді той êóвшин переêине молоêа. 
Полежав час-два під ãарбою, отдихнóв, і пішов êосить. Таê він óстає, во 
сила! Сєйчас мóжчини, та... Пацани, хлопці [сміється], а тоді да!..  

Действітєльно шóêають, чоãо люди таê довãо жили, от і жили томó, 
що пітаніє бóло все вітамінне і все своє, що зроблене. Це ж тóт óже яс-
но що... А щас все в бóмажечêах, ó êóльочêах, тряпочêах, Господи! Пі-
деш ó маãазин – бóлочêа в тряпочêе, хлібина та... А єслі вона полежала 
час-два, вже засохла... А тоді, тоді хліб бóв. Випічóть – двєнадцять 
штóê хлібин сідало ó печі! Формочêі тоді желєзні бóли êрóãлі, таêі óв-
вишêи. Це витяãають хліб, дали йомó охолонóть. А тоді в мішоê сêла-
дають, і – в підвали. А підвали бóли тоже таêі входні, яê і сєйчас дєла-
ють підвали. Ето самоє. І в підвалі лежить ó мішêó хліб, хоть би тобі 
хни… Він не черствіє, свіжий, яê витяãнеш. А пахóчий!.. Дрожжі… От, 
сейчас дрожжі, а тоді ми дєлали самі. Запарювали висівêó, оставляють 
тісто. Це, єслі в мене вже не хватило, я ідó до сóсідêи. У сóсідêи пози-
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чила жменьêó тіста староãо, да? І я висівêи запарила, а тóди тісто це 
положила. І ото сêатала йоãо по êóсочêó, таê, просто, яê ãалóшêи ото 
вродє пощипані. Вони висохли. Аãа, мені надо хліб. Я оце запарила, 
мóêою розвела, воно підходе. Та хліб бóв, êóда! А сєйчас дрожжі, бачи-
те ж яêі? Видєлóють óсе. Воно то може і хорошо, шо пішла таêа систе-
ма. Все облєãченіє, все сêороспєшне. Нó, тоді êонєшно, шо жили – все 
на своємó, шо робили самі. Ото таê. Хто придóмає там шось таêе зато....  

Бджоли тоді держали. Баãато бджьолів бóло. Таê тоді медó, хіба 
таê, яê сєйчас розводять? Тóди і водичêó, і шо хочеш êапають. Яê по-
чóєш, що яê оті, шо ãаняють, шо мед сєйчас êачають: “Ой, я води доба-
вляю, там яêий-то процент…” А тоді – ні! А тоді медоãонêа бóла в на-
шоãо дєда. Держали вóлиêи, мабóть, до сороêа штóê. І ото, яê приве-
зóть, на ãороді яê виставлять отаêо... Або весной повитяãають із амба-
ра. Таêі бóли навєси, і ото виставлять навеснó. Тоді відвозять ó степ, де 
ãречêа... Особенно ãречаний тоді хароший бóв, славився, затой... Нó, 
він і сєйчас славиться, но óже не таêоãо вêóсó! А щільниêи ці, яê êача-
ють, таê, яê возьмеш êóсочоê. Це ж бóло ó нас дєтвори баãато, потомó 
шо сходимся всі ãóртом. Вся рідня, счітай, збіãається! І тоãо, і тоãо, і 
тоãо пацани ãóêають: “Давай же ж, мед êачаємо!” Таêа дерев’яна мисêа 
здорова – дід сам видєлав. Ото там вишêріб. Наливає тóди тоãо ж медó. 
І там плаває щільниê, і бджьоли. І ми, бóло, êоржів напечóть ó печі ж 
тоже. Таêі [нерозбірливо] отаêі ввишêи. І ото наламаєш ті êоржі паца-
нам, і тóди, і – пашол! Та…[зітхає] Нема тоãо сєйчас! Нó, тоді яê-то таê, 
шо жили, що êазали: “Та бідно жили, та забиті бóли...” Та ні. Не забиті! 
Самі собі робили, яê то таê, шо хазайнóвали. А сейчас óже не зрівняєш. 
Отчасті, то може і хорошо, шо пішла таêа перестройêа. Нó а тоãо шо 
бóло, óже йоãо не вернóть. Потомó шо старі всі повимерали. Ми своє, 
єслі схочемо там шось таêе óдостовєріть, шоб, аãа, по-таêомó зробить, 
не схочóть… [нерозбірливо]. 

Нó тоді, бачите, сімейні яêі традиції? Це я таê хорошо помню, томó 
що яê начали вже старичêи вимирать, таê ó нас не бóло таêоãо, шо по 
традиції по старинній, шо не сходилися оце óсим селом на ãроби. Це 
тіêи своя рідня. Прийшли, отбóли процес, прийшли, сіли за стіл, своя 
рідня. Це все. Оцих чóжих, що оце сєйчас ідóть по двісті чоловіê сіда-
ють за стіл, то цьоãо не бóло. Це тільêи своя рідня. Там, допóстім, бра-
ти-сестри, онóêи, племенниêи, оце таêе. Це по традиції. Це оце сєйчас, 
шо воно робиться, це страшно подóмать тільêи. Яê воно таê? Чи вже 
люди обнаãліли, чи не можна понять, чи ãолодні, шо таê ідóть óсі? Сті-
льêи на ãробах не є – там, двісті чоловіê, – стільêи і йде в двір. І сіда-
ють: і за раз, і за дрóãий раз, і за третій раз за стіл сідають, потомó шо 
ніхто ж не може наваяжить це таêий... [нерозбірливо]. Таê же само і 
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ãóльня бóла. Свадьби. Це тоже приãлашають тіêи рідня, близьêа. Це 
там êóми ще моãóть поóчавствовать ó свадьбах. Оце по традиції бóло 
тоді таê. Це той. А таê, нó шо... Шо щє таêе?  

Весілля? Весілля тоді інтересно бóло. Це ж їдóть сватать, берóть 
сватів – два, три чоловіêи. Сєйчас то я не знаю, яê воно, потомó шо не 
сватаються ж таê, яê раньше. Нó, оце ж я хочó сêазать, шо, аãа, держóть 
êоняêó. Коняêó óêвітчóють ó цвіти, і там... танêетêа тоді називалася, ілі 
дрожêи, ілі, там, лінєйêа. У êаждой по-своємó там називалася вона. Сі-
дають, значить, свати. Заберóть свата і свахó, і їдóть же батьêо і мати, і 
ще там двоє. Вообщєм, чотири-п’ять чоловіê, більше не брали. Приїз-
жають до молодоãо. А там начинають: „Отóт, мабóть, ó цім дворі, за-
блóдила наша телиця”. Яêщо дівчинó, значить, сватають, той... А ті ж 
óже свати чóйствóють, шо отвєчать нада, тоже: „Та, ми бóдемо, давайте 
шóêати. Може і в нашомó дворі, де там …[нерозбірливо] Давайте тóди 
підемо. Давайте…” Приãлашають. Водять зразó по дворó. Поêазóють: 
“Ось ó нас, а може тóт телиця застряла?” У сарай заãлядають. Нó, там 
óже, êонєшно, прибрано, виметено, потомó шо êаждомó ж хочеться по-
êазать себе, що вони ж хазяяни, шоб нашó ж дочêó таêи засватали, а не 
те, шоб затой. Нó, а тоді вже свати: “Аãа. Нó, ідьомтє ж ó хатó, то може 
вона там десь сидить за êрасним столом, чи там за ето самоє”. Захо-
дять. А вона стоїть êоло печі. Оце ж рóсьêа піч… Стоїть êолóпає там 
собі, пише шось там на стіні сама собі. “Аãа, оце наша й телиця! А оце 
ми й сюди й попали”. Колóпати пєчь – це, яê заêон таêий ó неї бóв, шо, 
вродє би, вона стоїть, шо, яê êолóпає, яê стоїть таê обвисла рóêи, зна-
чить, вона, вродє би, не робоча. А, яê ото стоїть, там шо-то рóêами дов-
беться в пічі, там шо-то, затой, це вже êажóть: “О, це вже трóдиться во-
на, бачиш? Не стоїть обвісила рóêи, а таêи ж вона шось таêе щóпає 
там”. Оце опрєдєляли вродє би по томó таê. То, яê розêазóвали стари-
êи, то ми таê вже вхватили за той, да. І отой. А тоді вже ж іде процес 
таêий: “Нó, тоді, дороãі, раз таêе діло, раз телицю найшли, значить про-
симо за стіл”. Сідають за стіл, ці свати óãощають. У нас тоді, значить, 
там таêий разãовор заходе, шо: “Шо ж ти, мол, все врємя блóêала чи 
біãала, чи ãóляла, ти нічоãо не притêала, чи нічоãо, там, не зробила?” А 
вона: “Ні, я не ãóляла, а я ось рóшниêи тêала, а я ось там хóстêó ето-
самоє”. Перев’язóє цьоãо ж молодоãо, шо їде з ними. Перев’язóє плат-
êом. Но платêі ж тоді бóли шерстяні, хароші. Чиста шерсть. Щас ото 
роніêс той блищить, а тоді чиста шерсть бóла. А вже сватів, отих шо 
тóт, вона перев’язóє рóшниêами. І ото óже, яêщо отвєт даний, шо соã-
ласна вона за ето-самоє, значить, вона поперевязóвала сватів. Тоді вже 
запили моãарич і назначають тоді день свадьби. Нó, а свадьби тоді, яê 
ви êажете, шо посторонніх мало бóло. Своя рідня сходиться. Нó, ãото-
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вилися тоді, êонєшно, шо… Ріжóть êабана і биêа, і тóт же ш Дніпро бó-
ло. Риби яêої хочеш. І сольоної, і êопчоної, і яêої хочеш робили тоді, 
затой. Нó а тоді вже днів три-чотири ãóляють.  

Таê там тоді бóло: оце отãóляють два дня, затой, на третій день со-
бірають “êóри”. Каждий іде – несе êóрицю сюди на свадьбó, в цей двір, 
де свадьба. Принесли по êóриці, заãотовили те все. Наваріли лапші, це, 
яê обично, на êóрятині. Нó, і все остальне – шо єсть, таêе зãотовили. 
Це той. Тоді. Проходить цей день, шо “êóри”. На четвертий день схо-
дяться “чаї ãоняють”. Це дід ставе мед, щільниêи, і там, шо з медом пе-
чóть, – медові êоржі, затой, з маêом. Намазóють медом, а зверхó маêом 
поêривають йоãо. М’ятим маêом. Запарюють маê і мнóть êачалêою по 
мисêє. А тоді розêладають по êоржах і оце тоді вже “чаї ãаняють”. Но 
це вже вечором сходяться. Дньом нема ніêоãо, а вже вечором ото схо-
дяться “чаї”. Нó це вже ввечорі чаї, яê поãаняли, а на п’ятий день – 
“б’ють мóхи”. Іде êаждий із лопаточêою із таêою – дєлали із êожі. Там 
палочêа й прив’язóвали… Яê оце ляпóни сєйчас, да? І то ідóть і захо-
дять прямо от êалітêи і шльопаються: “Ой б’ю, мóхи б’ю”… Нó, вооб-
щєм, там приêазêи яêі-то ó їх бóли, шо ето самоє. Нó і сходяться тоже 
вечором óже, затой. Оце вже мóхи, яê побили, óже свайба тоді преêра-
щається… Нó це вже я не знаю, з чим це пов’язано. Чи то, шо вже сва-
дьба êончилась, таê шоб мóх розіãнать, щоб не сходилися сюди ніхто. 
Оце процес таêий не можна ето самоє. Таê ніхто не об’яснить, а самі, 
вродє, представлєнія не імєєм. Оце той. Но то вже, яê мóхи побили, то 
тоді всьо. Вже свадьба êончилась. Вже тоді ніхто нічоãо. Іде в їх тоді 
свій процес. Перевозять баãатство, єслі є прідане ó нєвєсти. Но це вже 
після свадьби, перевезли, значить. Тоді вже, єслі отдєляють вони їх, 
значить, їм вже в новó хатó. А єслі вмісті, в сім’ї, значить, сюди приво-
зять óсе придане, там сêіêи.  

Нó а придане, тоді ж, êонєшно, дбали. Потомó шо, аãа, сєйчас взяв 
в одній рóбашєчêє та й хорошо. А тоді, óже ж тоді дбали, потомó шо 
нєвєста на верстаêó должна óмєть тêать, на прядêє должна óмєть пряс-
ти пряжó. Оцю, шо тêать полотно. І таê же само і держали овець баãа-
то. Із овець попрядóть нитêó таêó шерстянó, називалися ліжниêи ó ві-
дє сейчас таêих поêривал. І ото шерстяні. Красять шерсть, єслі білі ві-
вці, то, значить, êрасять разноцвєтно, той, тêóть оці ліжниêи. Красиві, 
полосаті таêі. Нó, тоді таê большинство бóло заведено. Нó, яê з бідноãо 
дворó, то там, êонєшно, ж нема цьоãо. А єслі óже з більшоãо, з баãатшо-
ãо дворó, то там óже в неї все є. І ото тоді сóндóêи. Щас шифанєри. А 
тоді тільêи сóндóêи бóли. Ото таêий сóндóê, розêрашений, цвітами ро-
змальований, êрасивий, лаêом всêритий. У êоãо меншеньêий, а яê нє-
вєста баãатша, то вже більший сóндóê. Уже там повно барахла. Подóш-
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êи, потомó шо держали ãóсей стадо ó êаждоãо ó дворі. То й подóшêи. А 
яê óже біднішеньêа, таê менші подóшêи, більше пір’я не з тоãо, а з êó-
рей. А з êóрей – óже важчі пір’я. І це ж оті свати, шо принімають при-
дане, таê ше моãóть і просміять нєвєстó: „Ой, шо ж ти, мол, таêі подóш-
êи тяжолі! Значить, ти не виростила ні однієї ãóсêи, ні однієї êачêи, а 
на êóрятині бóдеш спати. Нó, і спи, це тобі таêа подóшêа тверда бóде”. 
Нó, вообщем, юмор таêий процвітав, да. Ето самоє. Нó, а яê баãата, то 
êонєшно, то тóт óже не ето самоє… Нó большинство, таê яê по селах, 
таê большинство не бідно ішли дівчата. Потомó шо ж êожна хотіла ви-
йти заміж, а шо, значить, придане надо дбать. І старалися, моталися, 
затой. Таê шо… Бóло, êонєшно. Нó то, яê старина, но сєйчас все… 

Оце ж після свадьби. Оце на третій день, іде “на êóри”, “на êóри” 
сходяться… Да. А то ряжені. Це і сейчас єсть [нерозбірливо]. В мене й 
досі êостюм валяється, вже й тряпêи з йоãо поробила. Тоді ж тоже ãó-
ляли, любили ãóлять. В наше врємя вже тоже наряжалися. Нó а êóпать, 
це яê обично. Значить, єслі прийняла я вже в свій двір нєвєстó, а ó ме-
не один син всьоãо, значить мені вже всьо! Свадьби більше не ãóлять. 
Значить, мене і сêóпали, і хазяїна сêóпали. А яê, ãріють ваннó там чóть-
чóть води. Ото в чомó впіймали в томó й êинóли ó ваннó. Ото замочи-
ли… Нó, сêóпали, значить, свадьба бóде на той… А єслі ще там хто-то 
виросте, чи там бóде ще, значить, тоді тоже... Нó а êóпали... Це êаждий, 
це ... Рідêо хто таê, хіба може больна людина, тоді знають, що вона хво-
ріє, то вже тоді не займають. Вона отêóпляється тоді таê. Моãарич там 
яêий-то, затой, і ото дівчатам фартóхи, хто тóт óхажóє за ето, за свадь-
бою, затой... Мóжчини там хто êомó чи рóбашêó, чи там шведêó, чи там 
полотенцє. Но більше рóшниêи. Оце таê отêóплялися ті, шо не мо-
жóть, шоб їх поêóпать. А ті шо, допóстім, мене вже сêóпали, таê я тоді 
тоже ж таê же само: тим дівчатам вішаю фартóхи, а хлопцям цим, шо 
мене êóпали... Мóжиêи êóпають дівчат, а дівчата êóпають мóжчин. На-
оборот, полóчається. Нó там хохотó, êонєшно, не обберешся. Там і я 
юмор отвєчаю. А вони тоже біãають, шо хочеш. Нó, яê свадьба... Таêі 
єсть і вóльãарні слова виêидають хлопці, таêі анеêдотами, там за ето 
самоє. Но це рідêо таê. Нó а большинство… Нó весела свадьба. Тоді да, 
тоді да. Щас рідêо хто. Но а більше вже замічаю, шо більше вже моло-
дьожі іде під вінець. Більше... А тоді, а тоді без вінця – нє-є. Нó, êрасі-
во, êонєшно.... 

А свадьбó вже ãóляли після вінчання. Нó там óсе ãотовиться, по 
розчотó на êожний день, óже там ó їх розчитано всє. Но вінчалися, тоді 
да. Тоді да. І це бабóшêа наша, і мама ж, і папа вінчались, і дід і баба 
розêазóвали. Таê тоді церêви тóт не бóло, таê їздили ó-ó… (це ж тоді 
бóв не Запорожжя, а Олеêсандрівсьê, по-моємó, да?) той. Таê їздили 
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оце ж тоді ó ãород. Це ж тоже: запряãають бричêи, собірають своїх бли-
зьêих таêих, затой. І ото êолоêольчиêи на дóãах ó êоней. І ото сêільêи 
не їдóть, стільêи і звонять: “О, свадьба поїхала!”. Або чóть, шо звенять 
êолоêольчиêи, то вже да... Нарядно бóло, нарядно ... Щас циãани таê 
дєлають. Яê ó циãансьêій свадьбі... Ми êолись, яê бóли ó Запоро... Но 
це давно, до перестройêи ще, бóли на свадьбі в циãанів. О-о! Там вооб-
щє! Ото шиê ó циãанів. М-мм. Де вони срєдства таêі берóть? Це ж ми 
не бідно жили. У нас ó êаждоãо на êнижêі бóло до десять тисяч. Це ти-
ма ãрошима щє совєтсêими, затой, да? Бо ми ж тоже і на ãороді трóди-
лися, і таê, на зарплатó ж отêладали потрошêó А нехай там, підросте 
дитина, чи там на чорний день, чи таê шо. А в їх таê вообщє – дарять 
тільêи золоте все. Де вони йоãо берóть? А нарядне все: шолêа трясóть 
там óсе таêими ... Нó нам-то, êонєшно, йоãо ж не знать.  

Нó яê хрестили, êóмів берóть.  
Ворожоê ó нас ó селі дóже мало, дóже, дóже мало. Да. Сєйчас в нас 

через êаждó хатó ворожêа та êолдóнья [сміється]. А тоді дóже мало… 
Таê оце ж таê. То те забіжить, то те забіжить. Нó тóт нема. На нашій 
вóлиці нема таêих. А єсть таêі, шо і ходять. [Зітхає]. Не знаю даже, яêа 
то і вóлиця. По-моємó, Мала Рюхівêа. Там яêась бабêа, шо ходять тó-
ди. Нó я не знаю яê вона по-новомó тепер називається, ото на Малій 
Рюхівêі, ото там яêась бабêа єсть. Це наша – Міра, а тоді бóде – Кислі-
вêа, а тоді – Широêа. Тоді Центральна. Нó да. Оце й Рюхівêа, яêраз ... 
возлє остановêи автобóсної повернóть, пройти êолхозне (оце тóт êан-
тора). А тоді прямо бóде, от êантори, оттóда прямо вóлиця йде, – отета 
Рюхівêа. Таê це аж далеченьêо тóди йти. Вона проходе таêа пряма, а 
тоді перерізає іще одна таêа центральна. І оце Велиêа називається Рю-
хівêа, а на тó сторонó цієї центральної дрóãої – Мала Рюхівêа. Там 
десь, десь яêась бабêа єсть ... 

Нó в старинó це бабêа бóла, яê шептóха. Оце дитина яê боліє на 
младеньчесêе, да? Значить, несóть до тієї бабêи. Бабêа та шепче, брис-
êає свяченою водою. І шо-то там іще дає. Допóстім, аãа, я принесла ма-
льчиêа, таê вона мені дає маê свячений і êаже: “Оце, яê прийдеш, таê, 
допóстім, êалітêó (оце, де я зайшла із дітьом óже), таê я должна êаліт-
êó пересипать хрестом оцим свяченим маêом. І êазать, шо: “Хто бóде 
маê собирати, той бóде нас проêлинати”. І оце три рази таê ото пере-
той... І сêазать три рази. І заêрить за собою êалітêó, і не виходить до 
заходó сонця із цьоãо дворó, із своãо двора. А тоді вже можна ходить. 
Оце таêий обряд бóв тоді. Нó, чи всім, чи ні. Но я знаю, шо носили ми 
своãо сина до бабêи. Но її нема, вона вмерла. А та бóла тóт на дрóãій 
вóлиці. В нас отаê прямо, яê ідеш, затой... Нема її вже старóшêи... До-
помоãло, да. 
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[Нерозбірливо] Пішов на ход ... А то бóв младєньчесêий, таêий бóв 
óже слабеньêий дóже. Тоді êазали, називали сóхоти. Бо він таêий хó-
дий-хóдий став. І ãолос таêий óже слабий, шо не той... А тоді ото похо-
дила я до бабêи і пішов... Три рази всьоãо я зносила, і вона мені ото 
сêазала: “Хвате. Тепер óже все – піде на ход”. Точно, таê і пішов... А 
чоãо?.. Может бить, тóт ó дворі, шось не таê бóло? Вони поїхали до мо-
єї мами на родінó, тóда (я сама з Харêівсьêої області, і бóла ó Харêові 
робила, а мóж мій слóжив ó армії. Там ото ми познаêомилися і він мене 
привіз сюда). А там, поїхали ми до мами до моєї, да? У мами бóла êо-
рова, таê воно не стало вже їсти. А після тоãо, яê бабêа пошептала, він 
начав хорошо їсти. І приїхали ми тоді до мами. Вона доє êоровó. Тóт 
пóзирочоê ісêала із тоãо, із пеніциліна, яêий випивав молоêа, і всьо.... А 
там тоже ж. Мама êаже: “Я, мабóть, понесó до бабêи, а тоді ми бóдемо 
йоãо начинать êормить”.  

Понесли вони там до бабêи йоãо (тоже там бабêи бóли по селах, яê 
обично). Це вони й по ãородах бóли. І та бабêа сêазала, шо прийдете 
оце во… Мама пряла êоноплі і в неї бóли оці нитêи намотані на мото-
вило (називалось там таêе, здєлане з дерева). І ото таêий півмітоê на-
зивався (яê ото сєйчас мотошêи пряжі, отаêі бóли із сóрових нитоê). А 
вона і êаже: „Оце наãрійте води і в оцю нитêó сóровó замотайте йоãо і 
сêóпайте, і піде все на ход”. Точно таê само зробили ми ото нєсêольêо 
раз і пішов на ход. Мама надоює молоêо тьопле з-під êорови, яê воно 
називається, парне сєйчас, да? І ото наливає повнó четвертóшêó моло-
êа, він вип’є і спить часа три-чотири. І за місяць рóчêи отóт попе-
рев’язóвані, щоêі отаêі во, ножêи пóхлі. Вже яê приїхали ми сюди… А 
свеêрóха моя жила тóт рядом, ми тóт построїлися, а вона рядом жила, 
затой... “Ой, це не наша дитина! Це не наша дитина!” Я тóди везла йоãо 
êазявêó таêó, а відтіля – за один місяць!.. Значить яêі-то сили є, шо 
дєйствóє таê на дітей. На взрослих то может бить і нє... А на дітей дóже 
хорошо дєйствóвали. А бабêи ці да... І не знаю, чи хто шо платив тоді, 
чи ні? Просто таê, мабóть, шептали, да. Вони шептали і всьо. Нó, êоли 
там я знаю, шо носила я вже до цієї бабêи, таê я бóла брала платочоê 
таêий ситцевий бабêє дала і фартóшоê, і ото і все. 

Нó тоді церêви не бóло. Це вже, яê при нас, то церêви не бóло. Ми 
не ходили ніде, ні молитися, нічоãо. А вже, яê началася тóт церêва, то 
хто знає, чи вони ходили в церêвó, чи нє. Ми таê і не інтересóвалися. 
Нó, то тóт церêва, êонєшно, давненьêо. По-моємó, ще до перестройêи 
началася церêва тóт. Нó, тоді ж ãонєніє ж бóло таêе. Боялися. Уже хре-
стить я не носила, а носила мама, свеêрóха. Бо я пішла на роботó, по-
томó шо це ж отаêих тих (я робила êомендантом ó êолхозі), таê вродє 
би ш шо-то таêе. Та це, яê понеси дитинó хрестить: “О! Нó, шо ти? Бо-
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ãовєрóющая? То-то-те!”. Дóмаю, та шоб не бóло чоãо, шоб ніхто не ти-
êав пальцем, дóмаю, хай мама однесе тихеньêо собі. Перехрестять там... 
А церêва бóла ó хаті. Отаê ó яêоїсь там старóшêи батюшêа оêазався. Та 
оце ж воно 55-й, 56-й, 57-й… Оце таêе бóло, шо батюшêа там ó êóточêó 
сидів. Відêіля він приїхав, не знаю. І ото він там собі прочитає молито-
вêó, побрисêає дитинó цим, водичêою, нó, той, і перехрестили. А тоді 
вже пішло, êонєшно, обширніше, обширніше, обширніше. Нó а сєйчас 
óже болєє... Нó, хорошо ... Отаê, яê прийдеш ó церêвó вродє... Та це 
вже, діти, синó моємó сороê сім ãод. Це ж êоли, оãо... Да той. Не помню, 
даже ... Тó церêвó розвалили давно. Тó, по-моємó, ілі після войни, ілі 
до войни… А ця церêва бóла на Кооператівній вóлиці. Там хатêа бóла 
таêа, старóшêа жила сама. І ото в тій хатêі він там обосновóвався. За-
раз тієї хатêи нема. Нема. Там строїться цеãловий дом, таêий здоровий. 
Литий. Ото на тім місті. Нема тієї церêви, нема. 

А влада ãаняли, ãаняли... Да, запрєщали. Ганяли. І таêі, яêі з верхів 
десь там хтось, таêий, шо тнеться там чи перехрестить, чи там шось та-
êе, затой. Таê це, і з партії виêлючали, і ãаняли тоді добре за те. Та бóло 
таê, шо батюшêє не давали ніяêих абсолютно прав, шоб це він там… Яê 
сєйчас, – пожалóста, отêрито все ж, да? Той ходить по дворах, і дома 
святить, і на ãроби поêойних печатають. То це йомó щас свобода. Ніхто 
нічоãо, Боже, сохрані! 

Нó, проводи самі собі празнóвали. Це, оце яê, сталінсьêий режим 
називається? Таê шо тоді строãо нашот цьоãо бóло, затой, да. То вже 
більше êрадьêома. Більше êрадьêома. Сходили на ãроби – віноê по-
êойномó положили, яêось подаяніє, да? А додомó прийшли. Там óже 
тихеньêо позбиралися, пообідали. А на томó і все… Гоняли тоді добре.  

А потім вже тоді десь отóт, на Кислінêє, єсть та й хата щє, шо бóла 
церêва. І живóть там люди, не знаю, хто тіêи. Затой… Тоді óже трошеч-
êи яêость таê, чи свободніше стало чи шо? Шо батюшêє розрєшили 
отстроїть тó хатêó, і тóди вже начали люди ходить. Уже тоді вже ми 
пасêи носили святить тóди. Трошêи вже свободніще пішло. Не таê 
прижимали. Тоді вже батюшêа не таê… Стало леãше. Там шо? І свічêи. 
Но сєйчас продають сóмашедше ó томó, в церêві, таê: і хрестиêи, і все 
на ãрощі! А тóт, оце, яê начиналася ця, шо на Кислівêі бóла хата (це на 
слєдóючій вóлиці. Да, да.) Таê, тóт бóло таê – заходиш, береш, допóс-
тім ти, “за здравіє” ставиш і “за óпоêой” тих, поêойних. Ото дають тобі 
дві свічечêі. Ти підходиш там, êóди воно поêазóють, êóди поставить тó, 
êóди тó. Поставив і одійшов собі помолився. Стоїш, слóхаєш, яê батю-
шêа праве. А сєйчас тіêи все êóпи!  

А тоді цю церêвó… Вообщєм женщіни десь писали (це мені таê ро-
зêазóвали), шо таêи розрєшили їм… Отам бóла шêола ó нас стара... Це 
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яê їдеш із Запорожжя, таê на правó сторонó, сюди таê дома построєні 
двохетажні таêі, затой… Дитячий садоê. Во-во-во. А êоло дєтсêоãо сада 
там церêва – êрасний дом здоровий. Оце женщіни писали (êóди вони 
не знаю, чи де-то в архіїрей, чи êóди више?)… Шо розрєшили їм оцей 
дом. І чи продали, чи, вообщєм, не сêажó вам, яê сêлалося, шо отêрили 
тóт церêвó. Да. Да. Там тісно óже стало. Хата невеличêа, а люди начали 
йти, йти, йти. А тоді ото там. Нó, і там тоже невелиêа бóла. Да, невели-
êа, но більше. Там óже, єслі іде посвящєніє пасхи, ілі там водó святять 
на Крєщеніє, таê там óже по дворó от люди встають ó три вояжа – раз 
бóде батюшêа, дрóãий раз і третій раз. Вообщєм, сêільêи людей, стіль-
êи і переходів. А тóт, оце почтовий. Обратилися до йоãо. Тóди пороби-
ли всі оці причендалії разні ó церêвó – хто іêони здавав, хто доброво-
льно, а хто там êóди десь, то потом. Привозили чи звідêіля там переда-
вали. Но фаêт той, шо баãато іêоноê ó томó, в церêві. І бóв ó нас батю-
шêа ... Ха-р-оший дядя таêий бóв вообщє! При чомó, оце тóт ó нас ла-
ãерь же ш почтовий. Почтовий ящиê шо, добрий тóт ó нас. Таê він тó-
ди. І там дóже баãато оцих вірóючих стало із сидящих... І сєйчас, да. Но 
той óмер батюшêа, а тепер прислали нам новоãо. Та, мабóть, ãода двоє 
óже. Да, ãода двоє... 

За цю церêвó Ліда, тóт одна бóла, все писала (вона тепер ó Почто-
вомó живе. Її чоловіê óмер, таê ото вона там êвартирó йоãо зайняла і 
живе). А остальні таê точно не знаю... Це вона... Хижняê, по-моємó. 
Даже точно і не знаю. Ілі на чоловіêовó фамілію, ілі на свою. Знаю, шо 
Ліда звали. І оце вона саме більше орãанізовóвала, моталася сêрізь. 
Ходила і по дворах, собірала... Ми сплачóвали зразó на отêритіє церê-
ви. Там же нóжно било ремонти здєлать. Там пол послать, ілі там шось 
таêе, затой. І ото вона ходила попід дворами, собірала в нас то по три, 
то по п’ять рóблів. Хто вобщєм сêільêи дасть, затой. І ото вони тоді на 
ці êошти зразó ето самоє... Вона все êазала, шо бóдем справлять батю-
шêє ризи, таê надо за шитьйо там здать яêі-то там сóми ãрошей. Без 
ніêаêих – люди здавали, ніхто не препятствовал. Мама в неї бóла вє-
рóюща, і вона пішла по традиції маминої. А тепер óже не бачó я її в це-
рêві. Вона і в певчій співала. Вона понімала оце все, читала по томó, 
по-церêовній. Вообщем, ілі мама, ілі може дєд, ілі баба в неї… Точно я 
таê і не сêажó. Не знаю. Нó а фаêт то, шо по родствó пішло, затой. По 
родствó. Бо вони занімалися іще êопчєнієм, êоптили м’ясо, рибó... Таê 
ми ото бóло понесем до їх за ето самоє... Таê бабóшêа, êоли не прийдó, 
всєãда сидить чита Біблію, таêі товсті êниãи. І ото я ó неї брала три 
êниãи, перечитала. Старі Біблії, да. Старі-старі êниãи, бо вже бóмаãа 
таêа жовта-жовта і таêа, не то шо налащона, а просто, нó яê стара ãазе-
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та. Ці êнижêи, може, в неї і дома, не знаю. Може і дома, бо баãато в неї 
бóло êниã. Таê шо це вона цим занімалася.  

А бабóшêа бóла невеличêа, маленьêа таêа. І ото бóло сидить всєãда 
на той, і ото вона, яê начне розêазóвать за Ісóса… А тоді вже, яê прочи-
тала яêі êниãи, о. Нó шо в тих êниãах? В тих êниãах нічоãо êонêретно-
ãо не пишеться. Все притчі яêі-то, ето. Ісóс розêазóвав óсе притчою. 
Допóстім ось, яê той êаже, аãа… Це мені запомнилося, бо ми ж тоді, яê 
молодші ж бóли ще, затой, да? Оці дівчата, шо ãóлящі, таê їх, мол, на-
êазóвав Боã. Нó і… де-то Ісóс сидів на березі моря, пісочоê там собі ето 
травив, чи ноãи мив. А люди привели до йоãо цю женщінó, шо вона з 
дрóãим мóжиêом там заãóляла. І êажóть, що: “Равін (це óчитель нази-
вали тоді раньше по-церêовномó – равін), наêажи її, потомó шо вона, 
мол, прєлюбодєйствóвовала”. І він подивився таê на людей та й êаже: 
“Хто з Вас не ãрєшний забросайте її êамнями”. І продолжає собі там 
ноãи мить. А через мінóти дві-три ãлянóв на цьоãо, а їх не осталось ні-
êоãо. Одна вона осталася. Значить шо? Гріха тоді боялися дóже. І то 
êажда óчла, шо: “Я ж тоже ãрєшна…” Значить, нельзя ж цьоãо робить? 
Її наêазóвать то нєльзя, потомó шо вона одиноêа без мóжа, а может 
бить ó яêої бóв мóж і всьо равно процвітало там... Із поêон віêов воно 
таêе ішло. І не осталося ніêоãо. І він тоді їй êаже, шо: “Я тобі твої ãріхи, 
яêі ти сотворила, я тобі прощаю. Но більше цьоãо не твори”. І ото отпó-
стив її без наêазанія. І êаже, шо “Іди, я тобі ці ãріхи прощаю, но більше 
цьоãо не твори”. І та женшина поблаãодарила... Но це пишеться по êни-
ãе таê. Яê воно там... Я сама читала цю êниãó. Написана ця êниãа по-
нашомó, ото там тіêи, яê вам сêазать, оці параãрафи, шо іде оце один 
стішоê, дрóãий стішоê... А стішоê шо ж? Просто притча написана таêа. 
Ось десь там Ісóса просила женщіна, щоб ісцелила сина йоãо, бо він 
один єдінствєнний, а він óмер. Оце тобі стішоê таêий. Він підходе до 
йоãо і êаже: “Анó, дітьо, óстань!” Там, прислонивсь до йоãо і дітя встало 
і пішло. Оце обратно. Дрóãий там по параãрафó іде, по номерó стішоê 
таêий. Жєнщіна підійшла до йоãо і дóже боліла по-женсьêі. І хотіла в 
йоãо взять ризи, щоб приторêнóться до йоãо, а він і êаже що: “Я бачó, 
шо ти хочеш приторêнóться до ризи. Я тобі розрєшаю. Возьмися рó-
êою і я тебе сціляю. І бóдеш ти рожать”. І таê і є. Мол, дальше там пи-
шеться, шо через время (Марфа звали її, там), і Марфа родила яêоãо-то 
там сина названоãо, чи ... по імені... Це я читала, да. Оце там дóже баãа-
то таêих. Три êниãи прочитала. Таê перва êниãа іде тіêи за войнó. Оце 
раньше, с поêон віêов. Создав Ісóс воãонь, меч і шо третє? Любов? Оце 
вже і виêлючилось? І оце шо? Тіêи добро, яêе ти хочеш, тіêи отстоять 
надо через войнó, через меч, через оãонь пройти. Таêже ш воно і сєйчас 
є? Оцей Єãіпет. І там іщє понаписóвані, яêі ãорода, яêі та де він прохо-
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див, оце Ісóс в те время, шо він бóв. Це – Біблія! Біблія. Вона таê і 
зветься, а тіêи по номерó там может бить ó їх щиталося. Но ми ж не 
придивлялися до цьоãо… 

 
 

Біла Клавдія Іванівна, 1927 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Звóть Біла Клавдія Івановна. 1927-ãо роêó народження. Я сама з 

Біленьêої. Село наше Біленьêа – од Білоãо тоже. Він самий пєрвий по-
селився тóт, там êоло Баêая. І тóт дóже баãато Білих. В яêомó році не 
пам’ятаю, а знаю, шо він жив недовãо. Тіêи ж одна хатêа бóла йоãо, 
отóт на бóãрі. А тоді ж оце село розмножóвалося…  

Фамілія дєвіча моя бóла раньше Фоменêо. А прийшла сюди, заміж 
вийшла, тепер – Біла. І тóт оце й же ж дід моãо чоловіêа, Йосип Білий, 
тоже жив там на Біленьêій. І всі тóт Білі. Білі й Козиряцьêі, в основ-
номó. Хіжняêів баãато щє [сміється]. Да, да, да, да.  

Батьêо мій – Фоменêо Іван Кирилович, а мама Фоменêо Марія Йо-
сиповна. [190]7-ãо ãодó народження обоє. А дівоча матері фамілія – Ми-
хольсêа. І бабóся Михольсьêа … Марина. А дідóсь – Михольсьêий Йо-
сип. Вони жили… в їх бóла одна êоняêа поãана-поãана. Каже мати: “Яê 
везе мене дід, таê я ховаюсь ó бричêó, шоб мене ніхто не бачив” [смієть-
ся]. Ото таê вони жили. Ні, вони не заможні, вони бóли середняêи.  

А батьêо мій бóв бідний. Там бóло семеро дітей ó їх. Фоменêо Ки-
рило – діда звать, а бабó – Фоменêо Парасêа. А по-батьêові, пробачте, 
вже забóла. Таê ті, вони займалися… [сміється] діти êрали… Семеро ді-
тей! Каже моя мама: “Яê пішла до їх ó невістêи, печó блини, а вони êрю-
чêами тяãають з печі [сміється]. Поêи напечó, ні блинів, нічоãо нема”. А 
по батьêó дід і баба – вони рибальством занімались, в наймах бóли.  

Дід Йосип, мамин батьêо, цей ó ãороді постоянно бóли на вальêах. 
Вони êлали хати, їздили в ãород, і êлали там дома. Оце вальêóвали дід 
Йосип і баба Марина. І в їх бóло троє дітей. І вони постоянно їздили в 
Запоріжжя, тóди, êлали хати, мазали. Оце все вони робили. А ті – за-
німалися рибальством, рибалили. А мій дєдóшêа пас телят селянсьêих. 
І мій батьêо ж там пас (з бідних), із Саньêом [сміється], щє одним йоãо 
дрóãом... Бідняêів баãато ãнали, і вони там бешêетóвали. Оце бóли дó-
же бешêетниêи велиêі. Там воно, шо хоч творили, êоло тих телят. І 
хвостами одне до одноãо прив’язóвали, а тоді десять штóê прив’язали – 
одне поперед тяне [сміється], ті – задêи. Вони ó Біленьêомó жили. 

                                                           
1 Опитóвання провели І.М. Гафарова і В.М. Філас (27 червня 2002 р.).  
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А дід старий... [сміється], êрав рибó. [Сміється] Ятери ставив, там 
же ж плавні раньше бóли і озера. Щас же залило плавні і ото він їзде 
тóди з ятером. Поставе і, в основном, він ловив лини і êарасі. І таêі, яê 
ãадюêа, я вже не знаю, яê вони називаються. В’юни, да. І ото юшêó, та-
êó добрó варив юшêó! І всєãда брав нас маленьêих тóди. І ми там ото (й 
êомарі нас êóсають!), а ми юшêó тó... Таêі ваãанці дерев’яні видовбані і 
ложêи дерев’яні видовбані. То самі поробили. І там же ж ó плавні вони 
й жили. Яê оп’ять ми їдемо, поховаєм десь оп’ять. Ми з домó не брали 
посóди. Там в тих ваãанцях і їли. Ваãанці? Нó таê, з метр завдовшêи. 
Велиêі! І видовбані із дерева. Ото ставили і їли. Ставили, і êрóãом їх 
сідали ми, і їли. Крóãом сідали, їли рибêó. Отдєльно. Дід оêремо її по 
тарілочêє. Цибóльêи тóди наêрише, рибó отдєльно посоле. А ми однó 
юшêó втюнюхаєм, [сміється] бо він боїться, шо ми êолючêами подави-
мося [сміється]. Таê він рибêó отдєльно. Ми щє малі бóли. Ото діда... А 
тоді дід щє занімався (цей – батьêів, бідний він)… Йоãо брали, де шо 
надо продавать. Наприêлад, яê це зразó реêлама, а він тоді в ãород… 
Наймає йоãо хазяїн, і він ходе і êаже êрóãом: “Натóли і вали”, “Натóли і 
вали”, – він натóрщіê. Ходе êрóãом êаже, шо надо вали, те продать, шо 
надо… êомó шо надо продать. І він ото дід цим занімався. Баба Парас-
êа… Ото, бóло їх сім хлопців і одна дівчина. Сім хлопців бóло! І всі во-
ювали. І всі вже поãибли. Нема ніêоãо. І мій папаша… Всі поãибли. Не-
ма ніêоãо. 

Мама моя розêазóвала, шо, êаже мене… (вони-то бóли середняêи, і 
в їх бóла робота), но вона і наймалася. У няньêі наймалася в Запоріж-
жя. Няньчила дітоê. А по Біленьêомó тоже наймали її. Каже, “брали, бо 
я дóже харашо робила”. Яê хто ледачий, то вже не возьмóть. А, яê баче, 
шо ти роботяща, – значить, тебе возьмóть. Її брали в’язать, особенно ó 
жнива. Це вона в’язала снопи пшениці… Снопи сêладали, оце êопиці 
носили, в’язали. І ми ж раньше, яê послє войни… Я хоч і заміж вийшла, 
ми снопи в’язали, сêладали і ночóвали на степó. Ночóвали... 

Яê розêóлачóвали, я не помню. Ні! Я тоді щє не народилась! Я ж 
27-ãо.... [Сміється] Я щє тоді не знала, яê розêóлачóвали. Я знаю, мама 
моя êазала, шо дід… Вони середняêи бóли, а батьêо бідний бóв.  

…Воно ж яê? Бóли середняêи. Вони яê зразó, сєйчас же, поділили 
землі і тоді таê. Наприêлад, оце моєї мами êонячêа там бóла. У дрóãоãо 
– молотарêа бóла. У третьоãо там плóã, чи шо бóло, бричêа. І оце вони 
вмісті, четирі чи п’ять чоловіê, сêладалися й молотили, êосили, все ра-
зом. Оце ці – мама моя і папаша мій.  

Дід Йосип (мамин батьêо) мамó не отдавав, бо дóже бідний мій ба-
тьêо бóв. Мамó не отдавали за моãо батьêа. Не хотіли отдавать! А мати 
сêазала: “Я все одно вийдó за йоãо заміж, бо я йоãо люблю”, “Не оддас-
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те, я втечó все одно з ним!”. І вийшла за йоãо заміж... А познайомились 
дóже просто – на одній вóлиці жили. Батьêо бóв сімпатічний в мене, 
сімпатічний батьêо. І мати сімпатічна. І таê вони жили разом дóже ха-
рашо. Я ніêоли не чóла між ними сварêи! 

Зразó мамини батьêи дóже паãано ставилися до батьêа, бóло. А то-
ді дóже понравився зять. І дóже харашо жили, дóже харашо. Він бóв 
хороший, батьêо, не ледачий, він таêий юморіст! Це бóло сміхó в нас – 
страшне сêіêи. Він велиêий юморіст! Та ж він розêазóвав дóже баãато 
всьоãо. Він дóже баãато... [сміється] це він про себе [сміється]… Не хо-
чó і розêазóвати… Він розêазóвав, шо яêий він бóв вóльãарний. Не вó-
льãарний, а противний. Каже: “Я бóв таêий, Клава… Яê схочó êомó оце 
панові зробить паãано, я зроблю таê. Підó...” В їх там бóв êоло їх жив 
сóсід, торãóвав в маãазіні (оце на Велиêій Павловêє). А êонфет хочєть-
ся! А зимою, підемо, – êаже, – під двері, напачêаємо. Воно ж замерзне… 
А він нас ãóêа одбивать, і за ті, за êанфети! [сміються]. А в йоãо син, 
êаже, бóв. І оце жалів же ж êанфетів, не давав. Таê ми йоãо, шось таêе 
зробили, шо ямó замасêірóвали, а хто переплиãне, то й цар! А він плиã-
нóв – прямо в ямó. Та êажóть: “Даси нам êонфетів – витяãнемо” [смі-
ється]. Ото таê раньше êонфети пробóвали… 

Тóт ніêоãо не розêóлачóвали, цих ніêоãо. Построїли хатó яêó-то. Я 
вже жила, яê в Шевченêа хата... [сміється] мазанêа, да. І оце бóло дов-
ãо! Бо й сватать приходили… Ці жили баãатше моїх. Свеêри. А ми бідно 
жили. Нó яê? Зразó бідно. Построїли же отаêó хатêó, під соломою. То-
ді вже опосля óêрили і обêлали. А зразó ото таêе бóло.  

А оці ж брати, шо сім братів бóло, вони дóже добре співали! І вони 
часто сходились. І отам, де бóв пам’ятниê Лєніна, там брат папашин 
жив. Він бóв аãрономом, вже помер, а жінêа йоãо – вчительêа. І ото вони 
там жили і… Один брат бóв бóхãалтер ó батьêа, один аãроном, один…, два 
воєнних брати. Всі оці, яêі бідні, всі вийшли в люди. Мій батьêо тіêи бóв 
таêим простим робочим. Він на свинофєрмі робив, бóв передовий сви-
нар, на сільсьêоãосподарсьêó виставêó без êінця їздив. І все врем’я про-
робив на свинофермі. І ото ж бóло принесе нам пряниêів. Ми яêі бóли 
раді! Оце настало, тепер таêий час, шо радий і пряниêó! 

Я це тóт все життя живó… Все життя. Нó яê я тóт живó? Жила дє-
вочêою, на своїй території, це бóв – “Кірова”, а то бóло – “Ілліч” – êол-
хоз. Ще й бóла [сміється]… тоді êарантін називається. Карантін. Ото 
êоні боліли, êорови. Таê по мене не можно бóло ні бричêою, не êіньми 
приїхать. Таê мене дратóвали: “Ми тебе привезем волами!” [сміється]: 
ãарбó волами на… Проте машиною ãрóзовою привезли!  

Я в “шивпромі” робила, то нас посилали в плавні. Ми там тоже ро-
били в плавнях. Плели êорзини від “шивпрома”, сітêи в’язали (після 
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війни зразó)... [сміється]. Розêазати, яê êорзини плели? Дóже просто! 
Зразó ріжем лозó – таêó тоненьêó на êорзинó, лозó зразó ріжемо. А то-
ді на сітêи роãозó ріжемо, а роãоза ó болотах. П’явêи здорові чіпляють-
ся! Поêи вилізеш, соллю ото присипаєм, шоб вони пооблипали. І ото 
там місяць… Ми цілий місяць ó плавнях на Розсохі. Тóт є таêа напроти 
Лопóшиноãо, там прямо озеро таêе – Розсоха. І ми там êоло тоãо озера, 
ото, в’яжемо, все робим. В нас диреêтор бóв Боровсьêий, він інвалід 
бóв. І ото він в нас бóв диреêтор. У нас, в промêомбінаті, – оце “швейп-
ром”, тоді – швейна мастєрсьêа, тоді сапожня мастєрсьêа, олійниця. І 
оце ми êрóãом і шили, і там робили. І для армії шили дóже баãато тих, 
бóшлатів, рóêавиць баãато шили. Після… Щє война йшла. Я там роби-
ла. Шили ми оце для армії баãато. І тóди, êрóãом посилали. Крóãом ро-
били. І в ãород посилали. Заводи ж розрóшені бóли. І там тяãали желі-
зо, êрóãом. Де нас тіêи не бóло! А всєãда слóхалися, і всєãда робили те, 
шо нам êазали.  

Я в плавнях баãато бóла… Я ж êажó, жила, і лозó рóбали ми... Мє-
бєльний цех ó нас там бóв, ó плавнях. Нó, шо ж плавні? Це ж бóла êра-
сота! Красота, природа… Гадюê тіêи баãато бóло. Нó, я їх не боялася. Їх, 
яê не троãать, вони не тронóть. А яê оце Воздвиження празниê, ідеш, 
таê вони вêóпі. І в нас бриãадир яê встóпив ó тó êóпó, а воні всі розбіã-
лися [сміється]. Ні, не вêóсили. Він бистро êриêнóв, підсêочів на пів-
метри і тіêать відтіля! [сміється].  

У плавні на фабриці робили êресла лозові, стóла лозові, оце таêе 
виробляли. Люльêи! Яê я вийшла заміж, мені подарили люльêó лозо-
вó. Воно на ножêах таê бóло, êолихалось. Нó, яêа технолоãія? От це ми 
нарóбаємо лози. Нó це ж на êорзини тоненьêа, а на цю вже ж товща. І 
вони палять êостьор і печóть там лозó на оцім êострі. Запіêають, а тоді 
обдирають êорêó і… вона ж м’яêа. Тіêи розпіêать надо бóло.  І вдається 
в’язать. На воãні печóть, ото на оãні пропіêають, підпалять. І один з од-
ноãо боêó, дрóãий з дрóãоãо боêó, і ото запіêають. А тоді – в’яжóть.  

Яê плотинó зірвали, баãато поãибло êрасноармєйців, потопилося. 
Я не бачила, це я по розêазó. Нó, це ж водó пóстили, а вони бєдні і на 
дерево лізли, і êóди хоч. Водó ж зірвали, плотінó, а вони ж видно ж не 
знали. Баãато поãибло там, в плавнях. Нó може й люди яêі, там же ба-
ãато бóло хóторів. Там на Розсохє… Оце бóло ми їздимо тóди на човні, 
їдемо от своãо “швейпрома”, їдем на човні, співаєм, цілó дороãó до Роз-
сохи, а там нас бабóшêа жде, та шо живе над Розсохою. Вона вже...  

Співали оцю [Співає]: 
“Зеленая та лєщіненьêа  
На яр подалася. 
Молодая дівчиноньêа, 
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Бо таêа вдалася. 
Яêе личêо, та таêі брови, 
Таêа й ãолівоньêа.  
Яê вийде до віêонця, 
одно-о-о-о-о...й розмовоньêа [нерозбірливо]…” 
 
Це таêа пісня бóла [сміється]. Пісень я дóже баãато!… Я дóже баãа-

то ãóляла з своїм чоловіêом... Ми таê баãато ãóляли... Нó яêó ж Вам щє 
проспівать? [сміється], [співає]:  

“Ой там на ãорі,  
Ой, там на êрóтій,  
Ой, там сиділо два ãолóби. 
Вони сиділи ворêоталися, 
Зі своїми êрильями обнімалися.  
Де взявся охотниê – стрілець,  
Убив, розлóчив і парó ãолóбів.  
Голóби, ãолóба й óбив. Голóбêó óзяв, і óзяв 
Під полó, приніс додомó.  
Узяв під полó, приніс додомó.  
Насипал пшенця, 
Аж по êолінця.  
Голóбêа не їсть,  
ãолóбêа не п’є.  
І все під êоморó, 
Все плаêати йде”.  
 
Шо він же вбив ãолóбêа, таê вона все “під êоморó плаêати йде”. 

Оце таêа бóла старинна це пісня. Тіêи її, шоб і тенор бóв, і бас бóв. Дó-
же висоêа це пісня. Вовтом її дóже êрасиво полóчається це. Яêби в нас 
ланêа оце бóла і ми на роботó їдем співаєм, і з роботи їдем – співаєм. 
Всеãда весело бóло, а тепер не чóть пісень… Це з бабóсь, моя мама мене 
вчила, і я свою внóчêó, Оêсанó, навчила. Бóло, êопаємо êортошêó, ма-
ти і я. І вона малесеньêою сидить на одіялі ãрається – і я її óчó. І вона ж 
ó ãороді живе – вистóпала, óêраїнсьêий платоê надівала, і ці шо я її 
вчила пісні, вона співала там. Щє яêó заспівать? Щас зãадаю.  [співає]:  

“…У вишневомó садó,  
Там Соловейêо щєбетав [сміється].  
Додомó я просилася,  
А ти мене все не пóсêав.  
Пóсти, пóсти! Зійшла зоря…  
Проснеться матінêа моя.  
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Проснеться матінêа моя, 
Бóде питать, де бóла я.  
А ти їй дай таêий отвіт,  
яêий веселий білий світ.  
Ти, мамо, вже стара, 
А я весела й молода!”  
 
Це Оêсанêа цю пісню співала. Я її виóчила, і вона співала. А êоли-

сêові пісні не пам’ятаю. Я бóло розêазóю їм, то про êозочêó, оце êоли-
шó і розêазóю: “Жила… То дід і баба, в їх бóла êóрочêа ряба”. Оце та-
êó... “Знесла яєчêа”... Бóло êазêи онóчêам своїм видóмóю з себе. Ото яê 
начнó і розêазóю, воно ж таê слóхає. Синó розêазóю, бóло, êазочêи… А 
щас ó мене правнóчоê: “Бабóшêа, розêажи мені, яê “êоêо” мишêа роз-
била!” [сміється]. І правнóчêів вчó. А співать? Дóже баãато бóло час-
тóшоê, дóже баãато [співає]:  

“Полюбіла лєйтєнанта,  
Оêазался рядовой, 
Одмоталася обмотêа,  
я óêóталась ноãой! ”[сміється] 
 
А тоді [співає]:  
“Я любіла лєйтєнанта,  
А потом політрóêа,  
І всьо више, више,  
Више, і дійшла до пастóха” [сміється].  
 
“Я пішла êозó доїть.  
Вона, стерва, нє стоїть”...  
 
[Співає]:  
“Ой, біда, подрóженьêи! Ой, біда! 
Бо я іщє дівчина молода. 
Полюбила парóбêа за селом. 
А ó ньоãо êóчері над чолом.  
Ой, êóчері, êóчері, ви мої!  
Наробили êлопотó ви мені.  
А за тії êóчері за селом,  
полюбила парóбêа за селом”...  
Оце вже бачте яêа баба? Все забóла. Оце ця пісня… тіêи її баãато. А 

вже тіêи два êóплєти знаю. 
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[Співає протяжно]:  
“Ой, ãілля! Ой, ãілля! Гóсоньêи на ставó!  
Добрий вечір, дівчино, бо я щє е-е-е не спав.  
Ой, не спав! Не спав! Та й не бóдó óже спати.  
Ой, дай мені, дівчино, хоч повечерять. 
Я й не топила, я й не варила, 
За для тебе, моє серце, приãотовила”.  
 
[Співає]:  
“Ой, на ãорі вітер, сóхий дóб, дóб. 
Щє й біла берьоза.  
А під тою то бєрьозоньêою êалина стояла.  
А під тою та êалиноньêою дівêа розмовляла…”  
 
Це все, більш не знаю далі. Яêó щє ж вам? [співає]:  
“Козаêи із Донó, до Донó...”  
Ні не таê… [запис перервано]. 
 
Яêó традицію вам розêазати? Свадєбнó? Яê я заміж шла? Бóла 

традиція в мене… Свеêр бóв староста церêви. І він сêазав свомó синó 
(той бóв êомсомолець): “Тіêи вінчаться”. Нó познаêомилися ми, мі-
сяць походили, а тоді ж піст – пізніше. Не можна заміж іти, бо не ãоди-
тся в піст. Тепер однаêово. Нó і дід Свиридóн (це ж церêовний старос-
та) сêазав своємó синові: “Іди, мол, і сêажи, шо через місяць свадьба”. 
Нó ми таê і познаêомилися, через місяць ми поженилися. Раньше сва-
дьба бóла таêа. Молода приходе вечерять до молодоãо. Поперед… за-
сваталися. Прийшли посватали. У мене батьêи бóли – “Пролетарі всіх 
êраїн соїдіняйтесь!” [сміється]... А дід Свиридóн бóв, знаєш яêий? Дід 
Свиридóн – це бóв набожний. Прийшов до нас свататься із хлібиною. 
Поêлонився, перехрестився, і êаже мені, шо, мол “ Клава, підеш за моãо 
сина тіêи, шоб вінчаться, яê ти соãласна”. Нó я своãо чоловіêа дóже 
любила. Кажó: “Та я, êóди хоч за ним підó: і вінчаться, і êóди хоч…” А 
тоді дали соãласіє... Тоді ж, поперед, прийшла я вечером (в сóботó, на-
приêлад)… В сóботó… вечір… ó молодоãо ãóляємо свадьбó, ó молодоãо. 
На дрóãий день приходе до мене молодий. Там ó неділю, ãóляємо. І 
зразó ж вінчаться. У церêві повінчалися, тоді сюди до молодоãо мене 
приводять із молодим. Тоді тóт ми поãóляли. Гóляли свайбó ó неділю і 
ó понеділоê, а ó вівтороê щє й “êóри”... А “êóри” – зносили всі по êóрêі 
і робили – “êóри” називається. А тоді щє на четвертий день “мóх били”. 
Яê би зачепа бóла: ловлять мóх і носять ó хатó пóсêають, шоб бóли мó-
хи. І б’ють. І щє й тоді п’янствóвали. Це яê свайба – йде це цілó неділю 
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ãóлянêи. Це ó мене... яê я заміж ішла, таê один день немає робочоãо 
дня. Бріãадір êаже: “А де це ж ви бóли?” Кажóть: “Яê, де? Мóхи били!” 
[сміється]… – “На роботі!” Ото таê… І таêа бóла ãóлянêа. Нó я хочó вам 
сêазать, ãóлянêа бóла хароша. І жили харашо, жили харашо. Понімали 
один одноãо. Я сêіêи своїй онóчêі êажó: “Онóчêи, óстóпайте одне од-
номó!” Єслі, яêшо ти бóдеш óстóпать чоловіêó, бóде все харашо. Бóдеш 
своїм стрибом іти – бóде неважно. Тіêи надо встóпать одне одномó. 
Устóпай, слóхайся (вона до свеêрóхи пішла). Кажó: “І матір не обіжай. 
Це ж йоãо мати! Вона… Він один єдінствєнний син! Ти ж... Я яê пішла, 
êажó, за діда твоãо, таê він сêазав таê: “Я тебе нічоãо не просю. Но дóже 
поважай мою матір – вона боліє. Хоч і не таê, а ти махай таê”. Махала, 
êажó. Двадцять ãод прожила з хворою свеêрóхою, вона лежала на пос-
тєлі… Я даже носила їсти пробовать борщ отдєльно. Оêремо їй, і мені 
оêремо. Таê понімалі батьêи. І тепер же ж êажó: “Оêсанêо, мамêа ж не 
виновата, може в неї яêа вдача, може вона й не важна хараêтером, а ти 
ж понімай її, бо вона є йоãо мати”. Ти ж яêшо матір обідиш, це ж ти 
своãо чоловіêа обійдеш! Він же один-єдінствєнний. Мій чоловіê теж 
êазав: “Я одін-єдінствєнний син. Ти нє должна мою мати обіжать, бо її 
не можна волнóвать”. І шо й не таê, махала таê. А тепер... 

Батьêо ж моãо чоловіêа бóв церêовний староста, він ото ходив... він 
ходе, – дилинь-дилинь [нерозбірливо]. Збирає ãроші на церêвó. Хто 
шо може, те й êине. Бо нада ж церêвó чимся… Ми êóпили êозó, êажó: 
“Дід надзеленьêав” [сміється]. Це ó 48-мó, і в 46-мó, і 47-мó… Це óже я 
в 48-мó заміж ішла, а батьêо бóв старостою. І щє три ãоди, а тоді церêвó 
за це... Павло піп бóв. Він часто ходив до нас, молитвó давав нам. І ми 
ж слóхали йоãо, стояли, хрестилися в хаті. На Свиридона, це моãо све-
êра день народження, Павло цей всєãда приходив, молитвó нам давав. 
Вже та церêва бóла там, яê іти на Старий Базар. Но тепер вона Коопе-
ративна [вóлиця]. Отам він жив. І приходив… Все на ãóлянêах ó нас 
бóв цей піп. І всеãда ото молитвó давав нам і всім дітям. Один прихо-
див, ãостей виãаняли із велиêої êімнати, а бóв піп і ми. Мати, Андрóша, 
мій чоловіê, і я, і дід Свиридон, і цей же піп. А яê він молитвó? Цілóва-
ли ми… Нó, яê? Шось він розêазóвав церêовне ж… І “Отче наш” êазав, і 
ми за ним повторяли. І молилися ще одні молитви, я вже забóла. Він 
êазав, ми молилися, а тоді цілóвали êнижêó, – Біблію. По очєрєді ці-
лóвали.  

Не бóло ó попа нічоãо землі! Він óже старий бóв дóже. Старий бóв, 
да. Я не сêажó вам, чи він помер, чи де він. Но він же старий бóв. Нó 
сêіêи я йоãо пам’ятаю… Десять роêів він бóв тóт, бо він нам молитви 
ходив... 
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А перед цим, яê піст, мене щє й ãовіть заставляли. Говіть – це ідти 
в церêвó і знімать своє óсе чисто. Я оце ішла в церêвó… Таê перед цим 
батьêам, батьêам надо поêлониться і попросить ó їх прощення. Своїм 
батьêам, моїм, не свеêрам. Я підходю êажó: “Простіть мене, мамо”. Во-
на êаже: “Боã простить”! Три рази êланяюсь і три рази просю прощеня. 
Вона êаже: “Боã простить”! Ідó до батьêа. Тоже три рази êланяюсь і 
три рази просю прощенія. Дід Свирид êаже, (свеêор): “Боã простить, 
дітêи”! Тоді я йдó. Імєю право іти ó церêвó ãовіть. Через те і сêидать 
свої ãріхи. І молитвó заставляли дітêам брать ó церêвó.  

Яê народжóється дитина, через шість неділь надо іти в церêвó мо-
литвó брать дитині. Яê дєвочêа, – не заносять ó вівтарь, а яê хлопчиê, 
– ó вівтарь заносять. Головêó там йомó брисêають цим… Піп брисêає, 
хресте йоãо. Молитвó дає. О! Тіêи ж треба, шоб жінêа бóла дóже вос-
питана, шоб вона не жила з чоловіêом шість неділь. Тоді іміє право ід-
ти брать. Мене мати пита: “Клава! Нє ãрєшна ти?” Кажó: “Ні, мамо”. – 
“Іди тоді в церêвó”. Взаãалі вони реліãіозні бóли, но не в родó. Оце 
один староста. І в їх оце один син єдінствєнний. Нó сина за те, шо по-
вінчався, сêинóли з êомсомола. А я не бóла êомсомолêой. А йоãо сêи-
нóли з êомсомола за те, шо повінчався. 

Церêвó розвалили тіêи після революції. У нас бóла здорова церê-
ва! Отам, де сейчас базарь, там бóла церêва. Після революції… зразó 
розбили церêвó. А тоді церêва ó нас бóла от в одній шêолі. Все одно ж 
бóла церêва! Тóт шêола бóла на Кооперативній, зêраю. Там церêва бó-
ла. І ще одна церêва бóла в дрóãім місті, в дрóãій шêолі. Все одно бóла. 
Но вже це при німцях началась церêва. Яê óже німці ввійшли. А тож... 
Я ходила в церêвó, молилася Боãó, ãовіла. Все мене мама заставляла і 
бабóся. 

…На Різдво ходимо вечіром, вечерю носимо óсим êрьосним бать-
êам. А тоді ó êаждó хатó – і пироãи давали, і сала êóсоê давали. Тоді ж 
мало бóло êонфетів, тоді не бóло. Конфети – це бóла розêіш. Нічоãо не 
співали. Просто таê. Прийдеш ó хатó і êажеш... А то – “Щєдрівочêа 
щєдрóвала” – це на дрóãий день… “До віêонця припадала, шо ти, тітêо, 
наварила, що ти, тітêа, напеêла? Неси мені до віêна!” І ото вона щє 
просе зразó: “Чи можна пощєдрóвать?” Питають! Зараз. Чи можна êо-
лядóвать? Чи можна щєдрóвать? Усе питають. Це тіêи вечерю носять 
– не питають. А таê óсе питають. А тоді проêолядóє, прощедрóє. Вине-
сеш їй. А, яê хлопец, таê оце: “Коляд, êоляд, êолядниця – добра з ме-
дом паляниця !” Но, а яê же ж “…добра з медом ”... “А ти, дядьêо, не 
сêóпись. Добре отплатись!” Я вже ж їм сêіêи ж, сêіêи ж їм е-е .... я при-
несó п’ятачоê. На тічоê прийдóть: “Дай, дядьêо. п’ятачоê. Не даси 
п’ятачоê, дай цілий рóб!” Оце хлопці таê êолядóють. Заходять. А тоді 
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посипають. А є дівчатêа хароші пісні співають. На “Щедрівочêó” в ме-
не бóли дві дівчата. Я і не знаю цю пісню. А вечіром… Посипать хлопці 
ходять óтром. Часа в... начинають із двенадцяти. І до десяти дня мо-
жеш посипать. Ото прийде – сипе ж пшеницю по всій хаті, êóêóрãóзó. І 
êаже: “Сію, вію, повіваю, з Новим роêом поздоровляю!” Це на Старий-
Новий ріê, да.  

Масляна яê начинається – це начинається ãóльбіщє. Каждий вечір 
вечорами по хатах збираймось. Оце наша óлиця. Мій чоловіê бóв дóже 
любітєль цих ãóляноê. Він оце іде по водó до Дніпра, відтіля іде… Я 
хліб збираюсь пеêти, а він: “Клава, переводь на пироãи! Бóдем вечером 
маслянó встрєчать!” [сміється]... Проходило це дóже просто! Прихо-
дять дівчата на маслянó, наварюють піроãів, варениêів. Сідають, випи-
вають, їдять, співають, і всьо. Співають пісні разні-разні старинні. У 
нас добра бóла ланêа! Ми таêі пісні співали хароші! А тепер я вже за-
бóла. На Маслянó, ото, більш варениêи варили! Варениêи з сиром, з 
êартошêою. Це основні страви, да. Нó а таê же ж, м’ясні бóли. І êоли 
вже воно ж м’яса баãато бóло… Ми яê женили дітей, таê четирі дні ãó-
ляли. Знаєш, сêіêи там бóло і êотлєтів... Бо жили раньше дóже харашо. 
Чоловіê мій робив завфермою. Бóв на таêих рóêоводящіх... Тоді зав-
сêладом. Ми жили добре, дітêи наші êоло нас жили добре. Тепер óсі 
бідóють.  

Нó а сімейні яêі блюда? Сімейні? Нó а шо? Пирожêи. Я люблю 
пироãи пеêти дітям. У пічі. Це щє, яê бабóся вчила. Да, да! Ні!! Я яê 
прийшла, заміж вийшла, я нічоãо не знала! Поїхали наші в плавні. У 
плавні раньше ãороди бóли, занімали раньше ãороди в плавні. Я êажó: 
“Я – в положенії”. Мене не взяли. “Клава, ти звари нам êаші пшоня-
ної!” А після войни це пшоно бóло дефіцит. Нó а я не дивилась на 
пшеницю, а на водицю. Налила води мало, а êаші насипала баãато, 
пшона. А тоді варю, варю – повен чавóн. А воно щє сире. Я в відро отê-
ладаю, тó êашó. Далі доливаю – варю. А тоді? А êóди ж цю êашó діть 
шо недоварила [сміється]? Лила водó, та одбирала, поêи êаша звари-
лась. А тоді êóди йоãо – êабанові отдала, понесла. Приходять із плавні 
наші: “Клава! Каша ãотова?” – “Готова!” А дід Свиридóн всєãда по ха-
зяйствó.  Пішов до êабана заãлянóв, êаже: “Андрóша! (синові). Надо 
вєтврача ãóêать. Кабан не їсть” [сміється]. А я шепчó своємó Андрюші: 
“Не ãóêай, то він êаші наївся!”  

[Сміється] Хліб пеêли, да! Хліб пеêли, вчиняли, яê óже я виóчи-
лась. Мене свеêрóха виóчила, бо я щє в “промі” робила, я тіêи приїдó з 
роботи, óсе наãотовлено. А мене свеêрóха вчила. А свеêрóха бóла (хоч і 
болєзнєна) дóже хароша женщіна. І вона мене вчила. І оце хліб, яê за-
той, замісю! Зразó опарêó парю. Опарêó парю. Яê вихолоне, ó мене вже 
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опарêа дрóãа є. Із тієї… Не таê, шо дрожжі! А опарêа спеціальна бóла. 
Назбирали опарó. Оце ті опарêою я завдала, те шо запарила. Тоді воно 
підійшло трохи, я одбираю на дрóãий раз відсіля опарêи. Понімаєш, 
яê? Хмелєм. Хмелєм одварювала, хмелєм запарювала, хмелєм. А тоді 
місю – воно шість часов êисне. Тоді місю. А тоді листя із êапóсти êла-
дó на листи і сажаю в піч. На листи êладó, а хлібинêи óже намісені, пі-
дходять на подóшêі. Хлібинêó берó і êладó на лист. На той же – на ли-
сти таêі, здорові. Три хлібини поміщаються. І на êаждий листиê з êа-
пóсти êладó хлібинêó. І тоді вона випіêається, там, сороê минóт приб-
лизно. Не ó форми, – таê êладó в лист, на листиê. Вона піднімається. 
Отаêа заввишêи! І таê підрізаю êрóãом, шоби підрізанêа та êрайочоê. А 
тоді ж перепічêі печімо. А тоді ми… (масло своє бóло) перепічêі маслом 
намазóємо. А перепичêі – тож таêе тісто, яê із тоãо, яê на хліб, тіêи от-
дєльно перепичêі тоненьêі робили. На лист садили, а тоді витяãали пе-
репичêи. Тоді робили пампóшêи. Тоже пампóшêи робили з тоãо само-
ãо тіста. На сêоворідêó, там, поріжеш пампóшоê. Вони підійдóть, а тоді 
ці пампóшêи мочиш в часниê, цибóлю і олію. І ото підêидаєш їх, шоб 
вони оцим óсим обмаêóвались, і тоді пампóшêи дóже добрі, пампóшêи. 
А тоді робили êоржиêи-житниêи називаються. Коржиêи місили на êи-
сломó молоці (тоді ж пряниêи раньше не дóже êóпляли!) Таê ми меси-
ли на êисломó молоці, на сахарі. Трошêи сахарю. А тоді, яê посадила, 
спеêла їх, тоді ó той ó сахарь варили. Вода й сахарь. Шоб бóло їх яê ото 
житниêи, на житниêи, обтой, обêрасить їх. Тоді в êастрóльêó наêида-
єш із тим сахарьом. І вони робляться натóральні житниêи. Ото таê. 

Я борщ давно й давно варю таê. Зразó м’ясо êидаю – хай поêипить, 
шоб м’яêеньêе бóло. Солю водó, шоб м’ясо сольоне, в сольоній воді ва-
рилось. Тоді добавляю щє води êипячоної. Кришó бóряê сирий. Йоãо 
посолю. Оце сирий наêришила, соллю обдала йоãо. Він трошêи поле-
жав, тоді êидаю – поперед, шоб бóряê êипів! Яê він êрасний, надо, шоб 
він поêипів, шоб êартошêа не êрасна, шоб біла юшêа бóла, шоб не êра-
сна юшêа! Бо яê óêинеш ó êраснó юшêó êартоплю і êартопля êрасна. 
Тоді вêидаю êартошêó. А тоді êартошêа поêипіла, харашо шоб розва-
рилась. Товчó старе сало, в мене [товчанêа] таêа й досі є, êидаю... А 
морс (томат) пережарюється із цибóльêою, із олією. Харашо-харашо 
пережарить йоãо надо! Тоді тóди вêинóть. А тоді, після тоãо, яê óêинó-
ла томат, тоді êапóстó, і тоді сало. А це все бóло, шоб наãотовлене. Шоб 
оце все бóло. В мене всєда добрі борщі бóли.  

Самоãон! Раньше самоãон ãнали, мóчилися! Бóряê і сахарь. А ãна-
ли соломó і пхали соломó ó плитó. І ото ãнали водêó з бóряêа і сахарю. 
Вона не врєдна, і êріпêа, і хороша. Оце натерти надо бóряêа на тороч-
êó, а тоді приварить той бóряê. Дóже баãато роботи. А тоді сахарю тó-
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ди, і дрожжі, і води тóди. І дрожжі оце ãрає ж бóряê і той... І чóєш, шо 
вже яê попробóєш бражêи, таê чóть шо вже немає сладості, тоді женеш. 
Апарат таêий желізний. Тоді женеш. Ото таê ãнали, а тепер шо? А те-
пер я… Ось виноãрад ó мене, Лідія, я виноãрад рвó  і тоже з виноãрада 
добрий самоãон. Тóди не надо ні дрожжєй, нічоãо. На êаждий ó мене 
бітон – три відра. На êаждий бітон три êіла сахарю. І виноãрад. Я женó 
раз ó ãод, ото од виноãрадó.  

А ще ж наливêи! Засипали сахарьом вишні, ставили на сонці. І ото 
воно поãра, тоді зливаємо і п’ємо. Наливêи баãато робили із слив, і з 
вишень. Сêіêи стояло? Питай мене, доця! Тепер óже ми не робим ці 
наливêи. Та недільêó, видно, воно ж ãрає. Видно. Попробóвати надо, 
пробóвать! Яê воно хмільненьêе, то вже і … [сміється]. 

Робили й êвас! Хліб, хліб житній... А яê же ж! Хліб житній замочó-
ємо ото… Тепер то óже давно це робили, щас не робим. Бо щас же на-
пої, яêі хоч – ми їх і не пробóєм. Яê дітêи привезóть, то попробóєм 
[сміється]. З медó, ó нас пчіл не бóло, не робили. Ми всєãда мед êóпля-
ли. У нас всєãда медó бóло повно, но таê, яê êоло пчіл надо óход. А яê 
ніêомó óхажівать, – ми не моãли держать. Таê чоловіê день і ніч рабо-
тав. Яê на фермі óйде в чотири, і приходе в десять вечора, êаждий день. 
І не неділі, не вихідних! Сороê ãод проробив на штатних роботах.  

…Пам’ятаю війнó! А чоãо ж! У війнó тоже ж таê бóло – німці захва-
тили… Я знаю, шо заставляли мамó мою стірать сподниêи німцеві. А в 
йоãо замазані штани бóли, а я ж сміяться начала. Таê він мене…, таê він 
мене побив, той німець. Бив добре, й носаêами. За те, шо я сміялась, шо 
він… В йоãо обдєлані штани [сміється]. Де він почóв? Не знаю. Но доб-
ре одпоров дівчинó. Мені тоді бóло чотирнадцять ãод. Чи 
п’ятнадцять?! Я вже не помню. Добре одпоров! Ото таê! Ой! Нó шо ж ó 
нас ó войнó? У войнó німці ж ... забрали все… Я знаю тіêи в’їхали німці, 
зразó начали малювать на ширині êрóãле êоêо. Йомó давай êрашанêи, і 
поêазóє на свиню – сало. Ми ж не знали по-німецьêі. Кой-яêе слово я 
знала, бо я ж óчилася, шість êласів êончила. І оце він пише на свині. І 
виносили, і ховалися, а де ти дінеся?! Надо бóло йти і виносить. До мене 
хлопець ходив – вже я встрічалася з парнєм. А бóла запрєт – тіêи до 
двенадцяти (тоді – êомендантсьêа ãодина). А він надіне платоê бабин і 
іде до мене на свіданіє. Таê йоãо яê óпіймали, чóть не вбили! Прив’язали 
до ослона животом óãорó, били пльотêами. Признали, шо він партизан. 
Поêи на óтро прийшов з йоãо óлиці староста, наш бóв білянсьêий. Забó-
ла... чи Авраменêо яêий фамілія, бóла? І ото він сêазав...  

Старости не по вóлицям бóли, в сільсовєті. Той, Оренбóрã Йосьêа 
бóв. Йосьêа самий ãлавний бóв, а поперш щє, шо з їхньої вóлиці. І він 
прийшов, і оте сêазав, шо “це наш хлопець з нашої óлиці – одпóстіть 
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йоãо. Він до дівчини просто пішов ó платêó. І запізнився із возвратом 
додомó”. І ото йоãо били дóже [зітхає]. Ото таêе бóло!  

Німці застóпили… Бóли вони, мабóть, ó нас ãод. Оце не довершó, 
дітêи, а може й більше. Тоді нас óсих виãнали з села. Гнали етапом. Аж 
до Кривоãо, де рóдниêи аж тóди до Кривоãо Роãó. Ми там óтеêли з ета-
пó в однó сêирдó. Утеêли од їх. В нас бóла êорова. І нас бóла вся наша 
родина, ото все на ãарбі, а ми пішêи йшли. Один тіêи мій братіê мале-
ньêий – везли йоãо на підводі, а то пішêи йшли. Тоді то ми втеêли ó 
Миêолаївêó, село там. Тóди ми. Там родичі наші. І там ми жили, і там 
батьêо, мати наша робила… Робили вони в пєêарні. Німці заставляли – 
Боже Сохрані! – вийти із пєêарні, бо стояли з пльотêами. Яê тіêи з пе-
êарні де вийшла (в тóалет), веде німець. А яê-то жить же чимся надо 
бóло. Додомó хліба тіêи за ãроші. Не давали – били. А це, яê плєнних 
часто тóди… (поїзд привозили ж тóди). І оце тóди, яê привезóть плєн-
них, а наші стараються, шоб хоч хлібинêó їм же винести. Таê яê попа-
дóть – б’ють і плєноãо, б’ють і мати. То побили пльотêами. А тоді вже 
отстóпали, і там взривали рєйêи. А нас дома поховали. Прямо на лежа-
нêó ãарячó наêрили периною, шоб німці... А він, а він їв… От, побачив 
мене. Витяã із тієї пирини – і ãайда, ãайда, работать. Тóди ж зривать ті 
рейêи, вже вони отстóпали. Тоже там лежали в балêє, поêи вони пішли 
полностью. Тоді прийшли рóсьêі, зайняли. І ми там щє бóли. А тоді 
приїхали в своє село. А тóт óсе ж бóло розãраблено. Де яêе, де подóше-
чêа, де все… Полно позабирано в оêопи. Німці собі оêопалися отам за 
ставêом. На ãорі там. Усе в оêопах бóло – і подóшêи наші, і одежа на-
ша. Все там бóло. Ходили збирали – пір’я мили. Для себе ж óже – ля-
ãать спать. Вони ж з вошима, там, німці бóли. Страшне. Не тіêи німці 
бóли. І бóли щє рóмини. А тоді бóли оті – нацмени. Ті бóли противні, 
страшні! Калмиêи, êалмиêи! Ото очєнь... [сміється]. Бо яê óзнали, шо 
дівчата. І заходили до нас, там, де ми в Миêолаївці жили… (тóт дєвêи 
єсть!) А ми з Мотьой – дві молоді дівчини. Таê ми… На нас перини ле-
жали… І на мене мама, і на неї, її мама. Шоб не ... Ховались від êалми-
êів! Да, ховались. Ховали. Вони бєзобразнічали. Часто насилóвали, 
знóщалися. Німці, от, не таê! Німці не насилóвали. Ось сêіêи нас тіêи 
били! Бить, вони били. А оце êалмиêи! Це і рóмини не насилóвали, а 
êалмиêи оце таêе робили.  

А німці тіêи били нас. Били дóже. Де заховаєшся, найде і виãоня на 
роботó. Ото йди їм там шось стірать чи шо-небóдь. Виходь тóди і там 
ото… Заêóтаєшся, і сажой намажешся, шоб тебе, дóмали шо ти старóха, 
шоб не троãали. І ото бóло в сажі, яê чертяêа йдеш тóди. І стираєш їм, і 
все робиш. Таê бóло, а тоді приїхали, – нічоãо ж нема! Ні одежі, нічоãо. 
Ми с Кольою, з братом, – одна в нас êорова вціліла. І ми тим спасалися, 
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шо на степó оставсь êóêóрãóз неламаний. Та возили додомó, та терли на 
терничêи – êаша. І êорова отелилася. І ми ото цим жили. Кашой...  

Бóли в нас і партизани. Да! Яê нас же ж бомбили, наше село. Час-
то. І ми… Я жила в своєї бабóсі на Павловці. В неї бóв там база і вели-
êий цеãловий поãріб. Внóтрєнній. Під землею. І я там ó бабóшêи жила. 
І от заходе до нас два ó німецьêій формі. І питають мене: “Ти за êоãо за 
Сталіна чи там за...” А я êажó за Сталіна. А мама моя êричить: “Шо ти 
сêазала? Нó шо ти це êажеш?” А вони, оêазóється, бóли партизани. 
Прийшли два до нас. Розвєдчіêі. І я – вони опісля приходили дяêóвали 
мені. Заставлялі мене дивиться, чи німців немає. І там êлóня по-
сóсідсьêи бóла. Клóня по-сóсідсьêі. Таê вони тóди заховалися в êлóні, 
а я ходила і дивилася, де німці находяться. І яê …приходю і êажó їм, шо 
отаê і отаê, шо німців тóт нема. І вони óтеêли. А яê сюди йшли, óбили 
німця одноãо. І ó нас за те розстріляли… У нас братсьêа моãила. Баãато 
людей розстріляли. Помстилися. У нас є братсьêа моãила. Поховано. 
Чоловіê двадцять чотири розстріляли. Невиних людей, êажó, взяли і 
розстріляли. Мóщін, мóщін. Ото таê. І ото таê і знаю партизанів. 

У війнó ходила я в церêвó. І дівчиною ходила. І німці все хвалили 
дóже. Вони не заперечóвали, дóже похвально до цьоãо односились, шо 
йдеш ó церêвó. “Молодець”, – поêазóють. “Молодець”, і таê палець. 
“Молодець!”, шо йдó я в церêвó. Вони це знали: “Здраствóй”, “моло-
дець” і “спасібо”. І рóмóни таê ставилися, а êалмиêи – нє... Калмиêи 
вообщє неãодні люди. А рóмини – це хароші люди, і німці бóли неплохі 
для нас. Неплохі. Но тіêи, шо били баãато. Хорошоãо, правда, мені й 
одноãо таêоãо не попадалось [сміється]: ніêомó по-моємó. Вони нас 
счітали за сêот. Вони хотіли, шоб ми робили їм даром. І їм їсти варили, 
і їм їсти давали. Яê білі раби, да. Робили собі даром. Тоді ж в Германію 
баãато забрали. Ми – 27-й ãод, мене не забрали, бо мене батьêо ó ãарбі… 
(це ж везли нас на Хортицю). Наêрили сіном зверхó… Но óже 27-й ріê, 
óже пошти ніêоãо не забрали. Вже тóт наші недалеêо бóло. А тож мій 
чоловіê бóв в Германії (24-ãо роêó). Бóв в Германії, після тоãо воював і 
поранитий бóв, чóть не вмер – зараженіє бóло. Но не одрізали ноãó. 
Таê він прожив шістдесят п’ять ãод і вмер. Ой! То таêе! 

А тоді після війни не бóло ж нічоãо. Ні хліба… Голод бóв велиêий! 
Їли, шо хоч. Коля, брат наш, робив на полі, êóвав. І ото ховрахів налове, 
нажаре шоб ми не бачили. Тоді приносе – їмо, таêе добре м’ясо тіêи со-
лодêе! Дóже нóдне. І він êричить: “Присолюйте, шоб не зірвали. Присо-
люйте!” Ото таêе їли. І… а тоді, яê появилася пшениця – баãато людей 
померло (начали їсти пшеницю). А желóдоê же ж після ãолодó тощий!! І 
вони їли те зерно, і пропадали. Баãато людей поãибло в ãолод… 
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Бабóшêи-шептóхи тóт сєйчас нема. А жила на нашій вóлиці бабó-
шêа – Рóлєтиха на неї називали по-вóличномó. Таê вона ж оце… Я сво-
їх дітоê возила тóди шептать. Вона од младєньчесêоãо. Плаче дитина 
цілó ніч. Дід Свиридон (це мій свеêор) запряãає іде санêи: “Клавêо! 
Поїхали до Рóлєтихи”. Називалась вона Рóлєтиха. Да, а він знав це. 
Вона ж Боãó молилася – вона все время Боãó молилась. І їхали додомó, 
дитина óже не плаêала. Уже замолêала. І сêазала, яê оце ніч не попла-
че, – значить помоãло. Ні? – приходьте щє. Ніч не поплаêала Галя моя. 
Оце дочêа. І пройшло. Тоді бóло і оце Бешиха – таê називалася. Носи-
ли ж тоже тóт ó нас бóли (померли вони). От. Бешихи шептали. Ото, 
яê ноãа (страшна рожа). Оце все шептали. Все шептали, і помаãали. 
Таê їх óже ніêоãо нема.  

Ми ліêарям несли тіêи, яê воспалєнья льоãêіх. А то шептóньям ді-
тей носили раньше. Раньше моди не бóло, шо тіêи і понос – вони роби-
ли шептóхи. І понос – і я даже лежала в больниці і ото пóпи сóшили ми 
êóрячі. Мені врач даже сêазала, насóшіть пóпиêів і дитині. Пóп з êóри-
ці, отож помить, посóшіть, тоді протерти, і оте от поноса дóже хорошо. 
В нас тóт одна є шептóха – воно шепче. І от поноса, і от чиряêів. Моло-
да. Таêая яê я, да. Мати в неї вмерла. Вона рóминêа сама, приїхала з 
Рóминії. В неї мати шептала їй таê... І їй передала. І ото вона шепче. 
Отóт вона, недалеêо од нас. Не êажіть, шо я êазала, бо [нерозбірливо] 
Яêий бóдиноê? Щас сêажó: в мене сємсят два. Семсят чєтирє, сємдєсят 
шість, сємдєсят восєм. Кажется, восємсят дрóãий. Тоді щє раз – сємсят 
два і сємсят два. [Запис перервано]. Марóся її звóть. Пазóê Марія. Дов-
ãа в неї постройêа! Довãа вздовж постройêа. І там ó неї оббита хата 
плашêами. Не цеãлою, а плашêами оббита таêими. І довãа... Підіть, хо-
чте, до неї. Вона вам розêаже, яê вона шепчє [сміється]. 

Баãато ó Біленьêó приїзжало. Рóминів дóже баãато. Но всіãда 
встрічали дóже харашо… От, êоло мене жили люди – обиêновенні лю-
ди. Харашо поводились. Їм хати давали, їм ãроші давали êóпить хати. 
От ó нас по-сóсідсьêи, через хатó, êóпила бóла. Вже померли вони. Кó-
пили хатó. І там на Малій Озерêі хати êóпляли, їм давали ãроші. Ні-
яêих êонфліêтів не бóло! Ніяêих! Вони ж óêраїнсьêó мовó знали. Аê-
цент ó їх тіêи не таêий бóв. Яê-то аêцент ó їх... А таê вони знали і óêра-
їнсьêó мовó. Все знали. Нó тóт баãато, тóт баãато! І рóсьêих баãато, рó-
сьêих баãато... Росіяни – із Сибірó баãато. Переїзжали з Сибірó, з óсих 
êраїв. Тóт баãато в нас рóсьêих. Тóт óже Біленьêе, дóже мало êорінних. 
Самі наєжжиє, і ті óже поãибають. Оце ж, яê я óже стара одна осталася, 
вже мене сêоро спишóть. Хата остається – продавать надо її. А жалêо 
продавать – все насадили. Все ж є… 
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Біла Таїсія Степанівна, 1930 роêó народження, 

с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 

Звóть мене Таісія Стєпановна. Я 30-ãо роêó народження. Батьêів 
óже немає, батьêи мої померли. Папаша бóв ó мене 4-ãо ãодó, а мама – 
5-ãо… Н-є-є. Мама 2-ãо, а папаша 4-ãо бóв. Уже батьêів немає. Робили 
вони все время тóт, ó êолхозі. Самі – жителі області.  

Бабóшêó знала, да. А дєдóшêа… Він óмер. Ще мої батьêи тіêи по-
женилися, він óмер. Таê шо, я дєда совсєм… А бабóшêó ще помню. Ба-
бóшêа щє жила з нами трохи… 

Бабóся слóжила, да. І це Коліна (чоловіêова) мати, вона тоже слó-
жила ó пана. Отóт ó нас ó селі бóв поміщиê, Басараб називався він 
[помиляється ó прізвищі]. Оце йоãо, де шêола, де центральна шêола. 
Оце йоãо бóло, допóстім, дворище, цьоãо пана. Моãо чоловіêа мати ó 
йоãо слóжила при домі, няньчила в йоãо дітей. Нó, êазала, шо він отно-
сився дóже харашо. Ми йоãо називали Басараêа … Таê, êаже, він одно-
сився дóже харашо. Це бóло свеêрóха мені розêазóє, шо êаже: “Я пішла 
з двєнадцяти ãод до йоãо слóжить. І слóжила, поêи й заміж вийшла. То 
він односився дóже, не той…”. Всєãда, – êаже, – на празниêи бóло от-
пóсêає… Яê дрóãі єсть – і із наãайêами бóли, яê хочеш той… Мама, яê 
йшла заміж, він її… Нó, за приданоє я не бóдó, а вообще-то він всєм ба-
ãато їй чим поміã, таê яê вона бóла з дóже бідної сім’ї. А относилася во-
на до йоãо дітей… Вони її любили, êаже, дóжче яê свою ріднó матір. 
Вона яê од їх ішла óже заміж, таê вони за нею біãли і êричали: “Мама, з 
нами бóдь!” Няньêа бóла, да. Це вона ж бóло часто нам розêазóвала… А 
таê ó нас ще бóв там, êоло рибêолхоза, яêийся тоже баãач. Таê той, êа-
зали, шо іздєвався з людей. Но я таê цьоãо не знаю… Оце за те, шо я 
знала, шо свеêрóха ж бóло розêазóє... 

А тільêи, я ж êажó, ó моєї мами рідна мати вмерла рано, і їх троє 
осталося. Мама бóла моя сама старша. А їй тільêи бóло п'ятнадцять 
ãод. І вона ото ж, їх нó яê содержóвала. Батьêо-то живий остався. А 
êаже, содержóвала ж тих дітей. Довãо заміж не виходила. А тоді, êаже, 
вийшла заміж. І вінчалася, êаже, ó вовняних чóлêах. Ви не знаєте, мо-
же, шо це вовняні? Таê яê оце ó вас êофточêа плетена, а тоді ж з вовни, 
або яêесь з êоноплів плели… І вона, êаже, ото вийшла заміж, а всьо ра-
вно надо ж бóло тим дітям óже ж помаãать, і все чисто… Батьêо тоже 
бóв з бідної сім’ї. А тоді батьêо їхній женився на молодій. Вона нас óсі-
ãда, ця бабóшêа, приймала непоãано. Нєсмотря, шо вона бóла нам не 
рідна вродє би. Нó а всьо равно…  
                                                           
1 Опитóвання провели І. Гафарова та В.М. Філас (24 червня 2002 р.).  
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Мама моя êазала, шо вона бóла з бідної дóже сім’ї. А їх ó батьêів 
бóло сім чоловіê оце. І вони от, êаже, пішли ж по наймах. А тоді оце ж 
вона пішла ó цю сім’ю, шо це я êажó, шо дєд бóв, шо одна бричêа і та 
розвалилася… Оце моãо чоловіêа дядьêо бóв… він  яê ото з êóрêóлів 
щє, вродє би, бóв. А тіêи він яêий êóрêóль? Яê êажóть тепер êóрêóлі – 
машин по дві, по три імєють. А тоді ó ньоãо бóла бричêа одна і êоняêа, і 
êолеса поодвалюються… І він считався êóрêóль! Йоãо розêóрêóлили… 
це йоãо рідня бóла… 

Аãа, і тож вона до їх прийшла. Вона жила ó бідній сім’ї, да. Каже 
мама, бóло ó нас ото поїли і там осталися ті êóсочêи хліба. Каже, виêи-
даємо óже ж, допóстім, ó помийницю чи свиням, чи êомó. Я собрала ж і 
в відро. А він же ж (шо считався же êóрêóль), êаже: “Нє, Юля, ó нас 
таê, дєтêа, не роблять”. Каже, повитяãав з помийниці хліб і поїв, да. І 
він считався êóрêóль! А вона êаже, а я ó бідній сім’ї жила і ó нас êаже 
цьоãо не бóло… А він повитяãав із помийниці і поїв. Оце считався бать-
êо йоãо, яê із êóрêóльсьêої сім’ї. Тепер можна сêазати самі êóрêóлі, бо 
імєють по дві, по три машини… І все чисто…   

А рідна бабóшêа… ó пана не бóла. Вона в нас доживала віêó, вона 
óмирала в нас. Бо мої батьêи ще взяли бóли двоє сиріт із собою. Папа-
шиноãо брата осталося двоє дітей. У матері бóв раê желóдêа, і мати 
óмерла. А батьêо ó войнó поãиб. Осталося, одномó бóло сім ãод, одномó 
– три ãоди. І батьêи мої забрали їх, шоб не здавать їх ó дєтдом. Забрали 
їх і ото таê їх воспитóвали. І таê поêи вони тоже – хлопець женився, а 
дєвочêа заміж вийшла. 

У войнó ми аж за Томаêівêою бóли ó ваêóації. Нас виãонили, таê 
ãнали тоді, шо êóди там, хто дóмав, допóстім, тіêать? Єсть і розстрілю-
вали. І шо хочеш. І êажде боялося. А ми тоді ж … Нó, ми ж не дóмали… 
Ми дóмали, може нас виãонять отаê, десь за село, та і вернемося… Ми 
бросили êабана в сажó. Таêий êілоãрам на двєсті êабан бóв, м-да! І ãó-
сей, мабóть, штóê п'ятнадцять чи шістнадцять бросили ó дворі. Просто 
ж ми не дóмали, шо воно ж таê внєзапно. Бистро поãнали нас… І ото 
воно все побросали. А тоді шо? Кóди? Воно ж таê і осталося. Приїхали 
додомó – немає ні віêон, ні дверей, нема ніде нічоãо. Ото плели матêи. 
Забивали віêна матêами, шоб бóло, яê-небóдь хоч не той… А то – нічо-
ãо… Де яêі оце двері, таê познімали ж ото на оêопи. Допóстім, оце оêо-
пи же робили і той, переêритія там робили, óсе. Оце êажó… Яê вспом-
нимо, дєвочêи, це тó войнó… А тоді – ãолод отой, 47-й ãод… Таê-то, не 
дай Господь! 

Тепер… на оêопи… Де чóть підростêи яêі, і ãонять же ж на оêопи… 
Нó приходе і êаже, шо ви должні… Не підеш, – бóде стрілять… Це ж 
при німцях, допóстім, тоді ж… Нó, ó нас тóт тоді ó Біленьêій, яê бóли, 
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таê нас, допóстім, не ãаняли на оêопи, бо воно моментально нас... А це 
ми вже бóли там, ó Семенівці, за Томаêівêою, таê там ото ãаняли, і хо-
валися, допóстім… У мене сестра бóла старша, м-да, таê вони подóшêи 
ото заêлади, щоб не той… Особенно бóло, яê ãонять оце плєнних, м-да. 
А ãнали, оце більше êалмиêи… Вони здівалися всяêо! Я ж êажó, оці êа-
лмиêи, чи татари, чи яêі вони. Вони дóже насильством оце занімалися. 
Де хто моã, я ж êажó, і там, допóстім, ховався. А бóло воно ж в войнó, 
оце саме страшне бóло, отам вошей бóло в їх, не дай Господь! І то до 
нас зайдóть… А ó нас, ó хазяйêи бóла сама êрайня хата. Оце яê зайдóть 
і ото знімав тó сорочêó і ãладь йомó… Воно ж, допóстім, шо ті воші? 
Вони ж êóди? Трісêотять, Господи! Хай воно не вертається… Це не дай, 
Господь!  

А сóсідсьêа дєвочêа, вона бóла яê ось ці дівчатêа, і прийде, я за ãо-
лод їй начнó розêазóвать... Або êолись прийшла, зварила собаці… Каша 
ото, допóстім, нó з êрóпи там, чи з дерті, допóстім… Та êажó, оце нам, 
яê бóв ãолод, та поставили б оцю êашó. А вона êаже: “Тьотя Тася, а чо 
ви тоді, не бóло хліба? А чоãо пряниêи не êóпляли або печення?” [смі-
ється] “Да, Зоя, ми тоді не знали, шо воно таêе пряниê або печення”. 
Кажó, наêопаєм ото лóшпини. В мене тьотêа робила на êóхні, таê вона 
нам лóшпини з êартошêи ото приносила, ото перемелювали і ото десь… 
Або їздили в плавні, роãозó êопали. Ото роãозó тó терли на мóêó, і ото з 
лóшпиною тою перемішóвали, пеêли і їли. Бо їсти то шось надо?!  

У плавнях під час війни люди жили, бóли. Хóтори там бóли, тільêи 
помню Гаманисте. Бо я тоже, яê робила той… доярêою зразó, а тоді ме-
не бриãадиром, таê я ото знаю Гаманисте. Тоді ото той… Це воно [Во-
сенóвате] бóло, оце Гаманисте. Тоді ще яêось… З êоãо воно ці назви 
пішли я ж… 

Нó, оце ж тоже êазали Біленьêа оце із-за отоãо Басараба. Оцей Ба-
сараб, він яêось бóв ілі білянин яêийся, ілі шо, і це воно назва пішла од 
цьоãо. Кажóть, Басараêа оце пішла Біленьêа, да. А я точно… Я дóже не 
óвлєêалася цим, по-правдє сêазать, óчилася не дóже харашо.  

Мій чоловіê і батьêо йоãо – столяри, дві хати строїли. Це мій чоло-
віê óсе – віêна, двері, êриші, поли! Все це він сам. Ніхто йомó… Ми 
вдвох тіêи з чоловіêом. У нас дітей нема, ó нас не бóло дітей... 

У церêвó я пошти, можна сêазать, не ходю. І раніше. Я дóже не пе-
реношó ні свічêи, ні ладан. Я тільêи ввійдó ó церêвó і зразó млію. Млію 
і все. В мене даже мама любила ото, шоб ó домі ãоріла лампада. Ото ж 
ладан êладóть і шоб ãоріла лампадêа. То вони мене зразó виводять бó-
ло із хати, бо я сходó потєряю сознаніє. Я не переносила… От і сєйчас, 
де похорон, де шо… А, напрімєр, сóсідêа ходила ó церêвó святить нам 
пасêи. Таê я їй дала чотири рóблі, êажó: “На, поставиш свічêи “за здра-
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віє” і “за óпоêой”, шоб шо ãодиться… А я, êажó, не моãó до неї піти. Я ж 
êажó, це ми може ãода чотири чи п’ять томó назад ó Мар’ївêó поїхали 
тóди святить пасêи. Я тільêи зайшла, хотіла ж поставить свічêи. Узяла 
êóпила свічêи поставить, а відтіля вже мене вивели, я вже нічоãо не 
помню…  

 
 

Білий Миêола Васильович, 1930 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 

Білий Миêола Васильович, 1930-ãо ãода рождєнія. Батьêа моãо 
звати Василь, матір – Юлія Бєлиє. Мати дівоче – Месниê. А діда, бабó 
не знаю я. І ім’я не знаю. Вони рано померли. Сам я білянсьêий, батьêи 
білянсьêі. Батьêові дід і баба точно білянсьêі, а материні ні. Не знаю 
звідêіль. Батьêо робив столяром в êолãоспі… Колãосп – це ж… Він тіêи 
родився, і – êолãосп! У діда не бóло нічоãо. Нó вообще ó їх не бóло ні-
чоãо. Вони хазяйнóвали, нанімалися робить… Батьêи жили харашо, а 
дід і баба, не знаю яê. А батьêи харашо жили.  

Мати таê трошêи розêазóвала, а шо там… Нó нічоãо таêоãо не роз-
êазóвала, шоб інтересне бóло… 

Нó а дитинство, яê? Ріс. Нас троє. Я – середній. Нó война. До вой-
ни ó шêолó, а після войни зразó на траêтор, або… Нó я êончив чотири 
êласи вообще. При німцях êончав четвертий êлас і не êончив. І всьо. А 
тоді ó 44-й, 43-й… (нас ó 43-мó освободили) ó êолхозі столяром робив, 
або óчениêом. А потом прицепщиêом (45-й ãод). Тоді на траêтор, і по-
êи, ето, до пенсії. Да. І всьо. Ото моє таêе дитинство, то да.  

Помню войнó… Що ж я моãó розêазать о войнє? Усі ж знають, шо 
бóло ó войнó. Нó а в шêолі? Це ж при німцях зовсім дрóãе стали пре-
подавать. Нó то яê? Німецьêе начали… Ми побросали [нерозбірливо]. 
Стали трошêи бить нас. Ми ж балóвані бóли, а нас бить начали… і вчи-
теля, і нємці приходили. Вчителя ж залишилися. Нó да, да. Ті самі бó-
ли. Нó та, êонєшно же, їх заставляли. Виêладали трошêи німецьêó мо-
вó, може, шоб ми ж хоть шо-небóть знали там. А таê нічоãо. Раньше, 
вообщє-то, більше… про совєтсьêе преподавали, а тоді про німецьêе 
стали: яê німці живóть, яê те… Яê надо німців любить… У дóхє воспи-
тóвать… 

В оêóпацію мені бóло тринадцять ãод. Бóли таêі ó селі, раді, шо ні-
мці прийшли. Встрічали їх хлібом-соллю. То отаê. Я ж не знаю, шо ó 
тебе в дóші? Отаê і їм. Хто йоãо зна шо… Нó це заможні. Їм же ж обі-
щали землю дать і [нерозбірливо]. Бóли ж таêі, шо добровольно і в Ге-
                                                           
1 Опитóвання провели І.М. Гафарова та В.М. Філас (24 червня 2002 р.).  
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рманію йшли, а тепер полóчають êомпенсацію. Разні бóли. І сейчас 
єсть разні, і тоді бóли разні… 

Жили в нас… і німці, да. Яê тіêи чóть, шо не таê, значить, носêом 
або… Вони бóли із зброєю. Обізатєльно. Ми ж пацани, то, êонєшно… 
бóло шо… і з машини шось тяпнеш. Ми ж таêі, шо… Нó, а вони става-
лись до цьоãо… Вони вообщє воровства не любили.  

Послє войни тóт… Нó яê? Зрóйнóвали… Хати поваляли, позабира-
ли віêна, двері на бліндажі. Оце все чисто, де шо бóло вони бліндажі 
вêріпляли … Ні віêон, ні дверей. Нас ваêóіровали, нас ó селі не бóло. 
Приходиш, самі стіни стоять і всьо. Ото начинаєш… 

Голод 47-ãо помню, чоãо ж ні? Я ж на траêторі робив, чи я не 
пам’ятаю? Нó шо? Тоді МТС і êолхоз бóв, таê нас-то êормили вродє 
нічоãо. Це таê, хто не робив, той… Ішли, êонєшно, на роботó, шоб поїс-
ти. Там давали ó êолхозі баландó, і всі люди старались піти на роботó… 

Знаю, шо церêвó валяли, а хто валяв, яê валяв… 
У плавнях я мало бóв… Да, а таê шо… Я ж то всьоãо не знаю… Це ж 

не êазêó розêазать… 
Жив, робив… Всьо. Шо там? Нó шо я можó сêазати? Нічоãо таêоãо 

нема інтересноãо в моєй жизні. Робота і всьо! Жінêа моя тоже білянсь-
êа, 30-ãо ãода. І батьêи її тоже тóтешні. Можó її ãóêнóть [для розмо-
ви]…  

 
 

Бондаренêо Надія Іванівна, 1931 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Бондаренêо Надєжда Івановна, 31-ãо роêó народження. Народила-

ся – Дніпропетровсьêа область, район Васильêівсьêий, село Зелена 
Роща. 

Сюди переїхали? Та підождіть, в яêомó ãодó [сміється]: оце забóла 
баба в яêомó, таê шо бóває… Та після войни, êонєшно.  

Чоловіê робив шофером, а я в êолãоспі робила. У Василенêа… ó 
бриãаді. Зразó ó Василенêа, він бóв тоді бриãадіром. Усьоãо бóло. Нó а 
шо, êазали “заплава”. Біляни десь, а ми тóт. Нó а осталася я ó Білень-
êій… 

Я через що? Осталась без чоловіêа. Троє дітей. Яêби щас осталась, 
таê я б не знаю, яê би жила. А я тоді, дивіться, сємдесят п’ять рóблів 
заробляла. В мене три дочêи. Нó не таê, яê люди. Нó оêоло людей і я їх 
витяãла. А яêби я тепер з трємя дітьми осталась? Шо б я робила?  
                                                           
1 Опитóвання провели Р.Л. Молдавсьêий та Ю.Д. Мелещóê (24 червня 
2002 р.).  



 146

Бóло ми ó войнó, дітвора, з êосарêи сêидали... І це ж ви йоãо не 
знаєте, з êосарêи… Знаєте, яê сêидать важêо. Нó я бóла таêа мала, но 
товстеньêа… Кажóть: “Та мала зробе!” Я тіêи не знала, шо треба 
óв’язóваться. Бóло ж óв’язóються, а я таê... В мене яê попóхло попід 
боêами! А тоді баби êажóть: “А чоãо ти не óв’язана?!” А я êажó: “Від-
êіль я знала?” Нó êой-яêі жінêі êажóть: “Відêіля воно знало, шо воно 
таêе?” А тоді вже, яê мене вже óв’язали, о-о! Тоді леãше бóло. І з êосар-
êи сêидала, і в барабан давала, і на ãарби наêидала, і воли... О-ой! Яê 
вспомниш оцю жизню! А надо бóло робить.  

Тепер óсе построїли, нó все ж построїли!! Готова êрашанêа – і роз-
валили! Нó шо? Не таê? Готовó êрашанêó дали їм – чистіть і їжте! І 
дітей приводьте! А тепер, нó, нó шо це таêе?! Люди безробітні. Тоді бó-
ло роботи оце сêіêи. І ó виходниє нам не давали, бóло просять. Я сама 
осталася сиротою, но в нас по ãеêтарó ãородó бóло. Бóвало таêе, шо от 
осталась я дома... ячмінь. Город, сіяли óсе: і ячмінь, і прядіво, все сіяли. 
Ячмінь висипається... Дóмаю: “Нє, не підó, нó йоãо, бо дома...”. Приїхав 
бриãадір і êаже: “Слóхай! Давай я тобі ячмінь виêосю! А ти йди до 
êомбайна”. Нó шо? Пришлося дома бросать і йти до êомбайна. А тепер 
же ж, нó шо? Подивишся, êажóть ãолі й босі! Циãарêó êóрять, водêó 
п’ють! Оце нарêоманія… Ми ж цьоãо не знали!  

А в Біленьêій? Я вже різноробочим робила ó êолãоспі. А тоді бро-
сила êолãосп. Чоловіê óмер. Бросила êолãосп, бо бачó – з больниці не 
вилазю. Пішла в рибêолãосп. І в рибêолхозі я вже дев’ять ãод послідні 
робила óборщицею. А полóчаю мало. А тоді ж робили і біля телят, і де 
тіêи бóло! Колãосп бросили – пішли доярêами в совхоз. А нас відтіля 
[нерозбірливо], бо давайте справêи. Я вам êажó, таê яê воно є... справ-
êи... і нас послали по справêи, де родилася. Тóди приїхала, êажóть – 
нєт, яê завербóєшся на наш êолãосп (єсть три чоловіêи), тоді і дамо 
справêó. І таê óже я не поїхала… Дніпропетровсьê, Придніпровсьêій 
ГРЄС, оце тóди завербовóвалась...  

Я сюди переїхала ó шістдесят .... четвертомó чи п’ятомó? Шістдесят 
п’ятомó... Да. Сюди чоловіêові схотілося. У йоãо сестра тóт двоюрідна, і 
йомó сюди схотілося. Нó я яê плаêала, яê сюди не хотіла... Чоãо? Я 
жила, совхоз “Ударниê”, а шо? Хоч техніêом… Василівêа, чóли? Ото 
ми там жили. А тоді він – сюди! І, навєрно, ото мені таê і пішло, шо і 
він óмер, свеêрóха вмерла, а я осталася з цими дітьми [плаче]. Нó вже 
тепер таê живó… Все, вже êінець мені êоротêий... 
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Василенêо Зінаїда Гриãорівна, 1925 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Зовóт меня Василенêо Зинаида Грыãоривна. Мама – Лоãвиненêо 

Таисия Михайловна. Отец – Лоãвиненêо Грыãорий Степановыч. Ба-
бóшêа – это она ж óже Стецьêевыч Мелания Уваровна. Она óроженêа 
Беленьêоãо была. И мама. А дед – Михаил Алеêсеевыч, тоже Стецьêе-
выч. Это по маме, да. А тех я не знаю. Я ãоворю всеãда тольêо о тех, шо 
я з нимы бóла знаêома.  

Дедóшêа работал в ремесленном óчилище в Беленьêом, да. Здесь 
было чóдесное ремесленное óчылыще. Ото, êаê Вы заезжаете в Беле-
ньêое, тюрьма начинаеться. И там, в средине, старое двóхэтажное зда-
ние. На терытории тюрмы там сразó все бóло... Там щас второй етаж, 
по-моемó, под êвартирамы… Он óчытелем был, наверное. Более тонêая 
это столяр, да, работа ? Столяром он там работал.  

Нó, детей ó них бóло мноãо. Они тóт óчились. Нó, от я вам не сêа-
жó, двóхêласное, по-моемó, óчилище мама тóт êоньчала. Вот это вто-
рое здание, через дороãó. А потом они выехали з семьйой. Бабóшêино-
мó отцó (Белый… Увар звали еãо), помещиê ó восемнадцятом столетии 
(от êаêой из них, я точно не знаю, хоть Мазараêа, хоть Миêлашевсь-
êый, это) подарил двести десятын земли… в районе станцыи Мировой. 
Там Анастасьевêа, Томаêовêа, ото там... А ó неãо было восем дочоê, два 
сына. И он етó землю сразó разделил. Дочêам по десять десятин, а сы-
нов’ям по шестьдесят. И там возле Мировой сразó (рядышêом почти) 
есть село Анастасьевêа. И... они там и поселились все подряд. Десять 
домиêов. Нó а потом дочêы ото началы замóж... Земля ж то там. Зна-
чыть, óсадьбы то возле дома… по óлыце… от церêвы начынался второй 
домиê. И ото десять домиêов подряд было…  

Дедóшêа, наверное, работал óправляющым. Нó, просто, он [поме-
щиê] таêой был, шо больницó построил (щас банê здесь) со всеми 
óдобствами. Канализация тóт таêая, êаê ото тольêо поêазывают в êино. 
Захади тóда... Значыт, сêольêо она не действовала, – заходи тóда, и 
можеш до баêая ити. Баêай – это наша речóшêа... Названия не знаю. И 
даже от не знаю, шо это слово “баêай” обозначает. Я ж то тóт… Нó я 
óже больше здесь, чем на своей родине [сміється]. Мы не переселенцы. 
Сюда меня фаêтичесêи заãнало ãоре родителей. Ото таê.  

Вот это помешиê построил. Водопровод, êанализация. Е-е-е… внó-
тренний тóалет. Ванна. Две палаты для больных. Таêие, шо по двадця-
ть êоеê ставили. И… Нó, это все, што я видела. Што я знаю [сміється] 
со слов моей мамы. И там êабинеты для прыйома людей. Больщóщий 
                                                           
1 Опитóвання провели І.М. Гафарова та В.М. Філас (22 червня 2002 р.).  
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сарай для топлива, поãреб, ледниê, даже часовня была. Вот. Нó, я по-
чемó харашо это все знаю? Потомó шо мой мóж был врач. Хирóрã. И 
он тóт проработал з 40-ãо до 83-ãо ãода. В этой больнице.  

Я родилась и óчилась в Кыеве. Мои дедóшêа и бабóшêа не тóт жы-
лы. Нет. Они ж в Анастасивêó переехали. Мы жыли в Кыеви. У меня 
еще был брат, на два ãода старшый за меня. Немношêо меньше, чем на 
два ãода…  

Революция, ãолод… 21-й ãод… 33-й ãод я еще помню в Киеве. Нó 
êаê я помню еãо? Я помню, што óтром… пеêарни обычно были в полó-
подвальных помещениях. И êаê пеêóт хлиб, особый же ж запах… хлеб 
пахнет. И на вот етих сетêах лежали ãорêи трóпов. Это я очевидец. И 
подъезжали подводы, проезжали по Киевó подводы рано óтром, брали 
человеêа и бросали замершеãо зимой на подводó. В основном же, заме-
рзали шли из сел... Шли з сел, таê шо 33-й я ãод помню. 

…Потом же, видно ж, надо было строить Норильсêóю елеêтротеп-
лостанцию, и папó репрессировали. Репрессировали. Он был наóчным 
сотрóдниêом в Кыевсьêом наóчно-иследовательсьêом инстетóте про-
менерãетиêи. Нó он таêой был башêавитый. Учасныê революции [смі-
ється]. Член партии с революционноãо периода. Он заêончил Киевсь-
êый политехничесêий инстытóт. То вже после, после революции. Тоã-
да óже можно бóло начинать óчиться, а он был очень таêой толêовый 
человеê. Еãо всеãда все óважали. Нó, от переехал оттóда. Нó надо было, 
видно ж, розсылалы… Каê тольêо мешает êомó, таê и пошол. Нó и еãо 
репресировали и отправили в Норыльсê. Йоãо следователю понадоби-
лась наша êвартира в Кыеви. И они мамó отправили на родинó в Беле-
ньêое. Но и нас же ж еще бóло двое, претендентов на... жылплощадь. 
Они нас отправили в детсêий дом. Это был 37-й ãод. Да. До войны. Па-
пó 15-ãо мая забрали, мамó ãде-то через месяц-полтора. Нó и мы в детс-
êий дом попали. Я тоãда óже в 5-й êлас должна была ходить. А брат в 7-й.  

В детстве я все время была среди мальчиêов. А ó них все военные 
иãры были. А чеãо? Потомó што брат старшый. Таê же ж не выпóсêают. 
Обязательно родители должны сопровождать в ãороде. Шоб êóда-
небóдь не влезли. А я была очень аêтивная девочêа. Меня надо было 
присматривать. И, раз, идет старшый брат, то я должна быть возле не-
ãо. Таê што, в основном, это – он на лыжне, и меня ж тóда. Он на êатоê, 
и я ж там должна быть. От. А потом, после 37-ãо ãода, стало очень 
ãорьêое детство. Каê привезли тóда в детсêий дом, а детвора... Это в 
станице Воздвиженсêая, Северный Кавêаз. Каê привезли! А все ж óже 
знали – привезóт детей враãов народа. А нас четверо привезли – я одна 
и три мальчиêа... И от я была самая меньшая. Два должно было ходить 
в 7-й êлас. И третий мальчиê, Юра, должен был в 8-й êлас. Но там не 
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было 8-ãо êласа. Еãо сразó отправлили в [Темирãое]. Владлена я не 
знаю сóдьбó, потомó што нас раньше забрали из детсêоãо дома. А отца 
Владиêа растреляли. А ãде мать была – не знаю, потомó што нас рань-
ше забрали. И больше ó нас связи не было с ним. И на нас смотрели, 
êаê на враãов народа. И я дóмаю, што диреêторó было очень мноãо 
трóда, шоб нас приняли в этот в êолеêтив. Нó вообщем, жызнь была 
незавидная…  

Отца больше я и не знаю. Больше мы не встретились. В 52-м ãодó 
он óмер, раньше смерти Сталина. Не дождался. Там нó êапельêа, êа-
пельêа чóть-чóть... Он емó верил! Верил Сталинó! Умер в Норильсьêе. 
Он работал там сразó в проеêтном бюро, потом на строительство Но-
рильсêой елеêтростанцыи. Потом на самой елеêтростанции он рабо-
тал, по специальности, репресированый. А перед смертью (видно ж 
емó плохо было) еãо отправили в Таймырсêий район Красноярсьêоãо 
êрая. И там он óмер… 

Нó êоãда мама сюда прыехала под наблюдением же НКВД, розре-
шыли забрать дитей. Она связалась з детсêим домом. Нó брат óчился 
хорошо, брат ó меня был необыêновенный! Я óчылась на отлично, а он 
был… Он мноãо чытал. И оте то тоже… В детсêом доме палаты боль-
шые были, и он вот это всех соберет, воспитателю не надо заходыть. 
То, что он прочитал, он росêажет. Нó он таêой был – добрый, нельзя 
найти ó неãо плохие êачества. Где-бы он не был, еãо всеãда любили. И 
диреêтор детсêоãо дома мамó óãоворил, чтоб она до êонца óчебноãо 
ãода не забирала нас з детсêоãо дома. Щоб выпóстить еãо, щоб выпóс-
тить брата з 7-ãо... (таê êаê там 8-ãо êласа не было, óже старшых êласов 
не было), штоб он был, êаê выпóсêниê детсêоãо дома. Видно ж ó тоãо 
тоже были хто-то репресированые. Шоб еãо детсêий дом моã óстроить 
óчиться. Она ãоворит, вы подберите, êóда лóчше. Нó мама прыслала 
там списоê. Брат выбирал êóда. Решыл в Днипропетровсьêий индóст-
риальный техниêóм. И ото мы там заêончили óчебный ãод, и еãо êаê 
выпóсêниêа детсêоãо дома (он был отличниê), на основании похваль-
ной ãрамоты прыняли в этот техниêóм. А потом меня сюда прывезли. 
И ото я з 38-ãо ãода здесь.  

Я сюда попала… Здесь начала ходить в 6-й êлас. Я 25-ãо ãода, 38-й 
ãод, значыть, трынадцятый ãод мне был. А мама сама по професии óчи-
тельница. Она заêончыла тóт двохêласне и еще шо-то. Я вам даже не 
сêажó. И председатель сельсêоãо совета сêазал, шо мы не можем дове-
рить вам дитей, библиотеêó тоже не можем доверыть, потомó што реп-
ресированые. А ãлавврачом был знаêомый их симьи. Он и ãоворит ма-
ми, шо “я тебя прыймó санитарêой, но ты там долãо не задержышся”. И 
ото вона поработала немножêо санитарêой. Нó она очень добросовес-
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ная, очень добросовестная! Потом – сестрой-хазяйêой, потом бóхãал-
тером, а вже перед пенсией вона бóла медреãестратором, потомó шо это 
было ближе ê домó.  

А ó нас óже ж пошли дети. Я óже заêончила инстытóт. Запорожсь-
êый пед… физмат. Начала работать. Замóж вышла… Сразó я начала ра-
ботать óчительницей, потом завóчем, диреêтором шêолы отэтой. Пост-
роилы ейо. Да, да, построила ейо. А потом мне дома сêазали: “Или тó-
да, или сюда. [сміється] Хватит”. Нó я в общей сложности, завóчем и 
диреêтором проработала здесь двадцять п’ять лет в этой шêоле. Нó это 
ó нас была óже одна шêола.  

Это все было после войны. А ó войнó вообще, êонешно, было óжа-
сно. Но здесь была семья немцев местных по фамилии О-лен-бóрã: 
Ельза, Роберт, Йосьêа. Нó с Ельзой я ходила в один êлас в шêоле. Нó 
они ж немцы! Они, êонешно, хорошо знали свой языê. Семья ó них бó-
ла бедная до войны. А они и в войнó не особенно понажывались. Каê 
тольêо набор в Германию – Ельза нас раз-два и попрятала. Вообщем, 
спасали. Я в Германию не попала блаãодаря одной женщине-врачó – 
Михалевич Вера. И Ельза. Они очень мноãо людей спасли! Очень мно-
ãо. Она прыежала вже после войны, вже в нейо был ребеноê большой, 
прыежала сюда... Она не óшла в Германию, она осталась здесь. Брат… 
ее был старостой ó нас, немноãо в селе… Йосьêа. А Роберт в Марьевêе 
был. Таê емó… Еãо посадили на десять лет. Он отсидел десять лет, по-
том еãо выпóстили. Это за то, шо он был старостой. Но он село тоже 
спасал.  

У нас разрóшений не было… Нó от шêолó разобрали (были два 
здания), сняли êрышó. А то все ó нас село наше сохранилось, в целом, 
блаãодаря емó. Оно и таê немножêо в стороне. Нó, êонешно, немцы 
мноãо ãадостей зделали. Розстреляли… Он в одной моãиле в однó ямó 
положыли больше двадцяти человеê, и там был молодюсеньêий паре-
неê даже. Мноãо ãадостей зделали. Один óчитель, (нó это не точно)… ó 
неãо была жена-еврейêа и двое детей. И он же ж, сразó война началась, 
óшол на фронт, а осталась здесь жена з детьми... И она осталась з деть-
ми здесь. Прыехали немцы. Забрали ее и двое дитей. Нет! Детей заби-
рали, а ейо – нет. А она поехала з детьми и их троих розтриляли. И ãо-
ворят, шо это он óбил немца. Нó, хто еãо знает, хто еãо óбил. Нó все 
ãрешыли, ãрешылы на вот этоãо óчителя по ãеоãрафии. На Шептóна. И 
тода они собрали всех мóщин, и, наверно, отаê считали: от ты попав – 
выходи, выходи, выходи. Это было óжасно! Нó, я ж ãоворю, што Ельза 
нам мноãо помоãла. А потом óже ж надо было ... Ой, я сейчас не помню, 
ãде они, ãде она осталась. Нó, они не вернóлись вся семья сюда. Они 
ãде-то недалеêо от Запорожсêой области. Ельза прыежала сюда лэтом 
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с ребенêом отдыхать. Нó мы в шêолó ходили êаê-то… Они рядом жыли 
с нами, таê шо мы были в очень хорошых отношениях с ней. 

Нас, Беленьêое, оêóпировали êаê-то молниеносно. Взорвали пло-
тинó... Рев… Тóт таêой страшный рев стоял. Вода шла стеной. Ото ãо-
ворят: “Человеê сêазал Днепрó”, што “я стеной тебя запрó”. Таê ета 
стена шла незапертая. Это было óжасно! Часть людей переехала на тó 
сторонó – плавни ó нас были. Нó хто смоã, – на дерево вылез. И все 
равно, там, хто в плавню... И жывотные êричали… Это óжасная ночь 
была! Нó сêоêо тóт? Растояние тож недалеêое…  

Немци ж óãаняли. Отам против маãазина есть домиê (и сейчас 
стоит), там хазяина не было. У нас óже хазяина ж не было. Там была 
моя ровесница – одна мама, и моя мама. Значыть, если не óãаняють 
êоãо-то на оêопы, таê одна мама остается. И нас же ш надо было спря-
тать, шоб нас не êóда не óãнали. Нó, зделали таê, што от, êаê немцы за-
ходят во двор, штоб можна было... Они ж все время лазили то по по 
сараях, то по êвартырах. Им надо бóло продóêты. Каê заходят… Сдела-
ли таê, шо можна бóло… Прорезали дырêó в сарай. А сарай з домом со-
единялись. И я один раз просчиталась: ãоворять – “немцы”, – высêо-
чыла тóда, а они начали с сарая. Нó, тада, êонешно, мама прибежала, 
ãоворыть: “Што ты пришла êоровó доить… (а в нашых знаêомых была 
êорова) без видра! Иди принеси видро!”. Таê я êаê рванóла по всий 
óлице! Немцы долãо тоãда исêали, переворачивали все на свете. Но я 
попала ê одним знаêомым, там был стариê. У неãо была дочêа моеãо 
возраста. Каê я тóда зашла, нó ãде спрятать? Под деревянóю старóю 
êровать. Он сверхó лежал, а нас двоих засóнóли тóда под êровать. Но 
от таêой стариê, страшный-страшный был! И êоãда немци тóда зашли 
– они начали ж прочесывать всю óлыцю – êоãда они зашли тóда, таê 
сразó ж поêазали пальцем на стариêа. А им ãоворят, што  тóберêóлез. 
Они очень еãо боялись, тóберêóлеза. И они вышли, сêореньêо-
сêореньêо вышли. Таê меня даже мама еле потом нашла там [сміється] 
с перепóãó! Тем более, што я ж еще была виновата, я êаê раз ó них óво-
ровала лошадь. Нó, таê влезеш… слóчайно влезеш… И она нам таê по-
моãла! Таê обоз. А ей, видно, бóло страшно и не хотела идти на фронт. 
И таê она подошла êо мне. А с лошадьми êаê то была таê немножêо 
знаêома. У нас ниêоãда не было лошадей, но часто ж ездили ж отды-
хать. И ото ãде-небóдь и влезеш. И я таê подошла ê ней, она êо мне, êо 
мне, êо мне, и тихонечêо зашла в сарай. А они не заметили. И мы… нас 
выãаняли ж отсюда. Еще мы з этой лошаддю. Повозêó ê ней прыцепи-
ли, и нас четверо... Таê шо жызнь была, êонешно, во время оêóпации 
óжасная! И после тоãо… Я оте-то таê, êаê хто едет за ãраницó, дóмаю: 
“Нó, с óма посходили!” Не знаю. Я êаê посмотрела на етих немцев! 
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Один был таêой… Приходит, первый, и ãоворит матери: “Матêа! Мат-
êа! Сюда, тóда, тóда, мол, óбирай”. Следóющие идóт и ãонят на рытьйо 
оêопов.  

Значыт, не знаю, хто он (фамилии я не моãó вам назвать), но ó вот 
этой семьи сына забрали в Германию. И от неãо ж ничеãо не было, ни-
êаêих известий. Таê он, поêаместь стоял ó Беленьêое, одно или два пи-
сьма принес. Емó дали адрес. И он связался со своимы родителями и 
ото [нерозбірливо]… и ãоворит, што “я не хочó воевать”... Немец ãово-
рит: “Я не хочó воевать”. Молоденьêий таêой. Нó а потом же их поãна-
ли дальше. И брата я таê потеряла. Он же в техниêóме был. Уже, по-
моемó, третий êóрс они заêончили и началась война. И они всем êóр-
сом пошли добровольно на фронт. Емó не было восемнадцяти лет. Пя-
тоãо июля 41-ãо ãода. А 5-ãо июля 43-ãо ãода он поãиб. Два ãода он еще 
воевал. Нам прышла похоронêа. Таê што я собрала со всей семьи толь-
êо похоронêы. И чóть-чóть сама не сорвалась отсюда. А старшей дочêи 
мóж зимой ходил, ходил… Они сейчас в Уфе. Он военный, демобили-
зовался в прошлом ãодó. Полêовниê. Работал после Киева в Уфе… Ой! 
Забыла êаê завод называется. “Гидравлиêа”.  

У нас во время войны стыхийно êаждый што-то орãанизовывал 
против немцев. Были партизансêие, махоньêие партизансêие отряды. 
Если б оно дрóã дрóãó штоб верили, таê тóто было бы более таêое по-
рядочное. А то розрозненое было êаêое-то. Нó мои соóчениêи, што я с 
ними ходила в шêолó (я тóт заêончила восем êласов, нó, ото таêой ó 
нас возраст), – захватила нас война. Значыт, мы объединились в однó 
êóчêó. Более старшые нас тóда не принимали, мы не особенно стара-
лись. Нó, êоãда óже начали освобождать Беленьêое, тоãда начали… Бо-
лее аêтивные стали вот ети, нó, нельзя сêазать отрядиêи, ãрóпы... Грóп-
êи. Нó, таê êаê мы возле самоãо Днепра жыли, таê наши ребята вплав 
на тó сторонó – з той стороны óже были нашы войсêа. А здесь немцы 
были. Нó, оно ж знаеш, ãде êаêой этот дозор. Здесь высоêий береã 
Днипра, а там же низêий. Они привозили оттóда письма, тóда отправ-
ляли ãде-хто. Это мноãо сыãрало, большóю роль сыãрало в том, што 
Беленьêое все-таêи нетронóто осталось. Шо не разрóшыли еãо, êаê ãо-
вориться, до основания.  

От ãрóпêи… Нó, от один от нас отêололся – Красюê. Он óмер щас. 
Еãо óрна лежыт тóт на êладбищи, привезли из Мосêвы…. А с нами был 
Катêо. Еãо племянниê торãóет сейчас на базаре, сам óчитель математи-
êи и торãóет на... Он дядю своãо, по-моемó, и не знает. Нó ó немецêой 
армии был, êаê-бы добровольцем, офицер… Нó я еãо знаю тольêо по 
прозвищю Костя. Больше я ничеãо не моãó про неãо сêазать. Это не 
настоящее имя. Значыть этоãо Костю надо было óже забрать оттóда… 



 153

Спрятать. Этот считался доброволец. В добровольчесêой армии он 
был. И они вот этот же Котêо Володя, забрал еãо и повел ê Хóдяêовó. 
(Тóт недалеêо они жывóт, эти Хóдяêовы). А те ãоворят: “Пиймають и 
постриляють, нас ниêоãо не останеться, а война ж êончаеться...”. Нó шо 
емó оставалось делать? Он привел еãо ê нам. А мы жыли в больничном 
доме. И там было четыре семьи. И в одной из семей была... Одна сим’я 
состояла… Нó, вообщем, там êóхарêа этоãо… полицейсêих, полицыи. И 
начальныê полиции Рос óже побаивался, видно ж, тóт оставаться на 
ночь. Потомó шо ж, óже ж шло ê томó, шо должны были освободить и 
Беленьêое. Он в этой êóхарêи ночевал. Нó, там в доме ж все знали. И 
нихто ж ниêомó ничо не ãоворил. И от он привел еãо. Постóчал ê нам в 
оêно. И ãоворит: “Иди и спряч Костю!”. Нó, я не знаю, êаê это, шо те 
мои соóчениêи доãадались, мóщины, а я не доãадалась. [сміється], шо 
тóт же ж начальниê полицыи! И шо может быть таêая неприятность. Я 
еãо отправила на чердаê сарая. А чердаê был засыпан соломой, таê шо 
там это… емó было, ãде лежать. Он был ó меня, наверное, дня четыре, 
может быть пьять, не больше. Я емó тóда êóшать носила. А потом он 
потребовал êóрить. Говорит: “Не маãó!” Нó, а в одноãо фельдшера жена 
(тóт тоже ж они жыли). Она êóрящая была. Мне пришлось óваровать 
еще табаêа. А потом побоялась я, во-первых, слышно, шо êóрят в сарае. 
Нó, значыть, он должен заêóрить, êоãда она там вышла отóда, он дол-
жен там заêóрить был. И вот таê он ноччю привел еãо, и ноччю забрал, 
и помоãли емó перебраться на тó сторонó. От. 

Большых диверсий не было. Нó, отам шото попортят, шото êрóãом 
разведают, ãде стоит танê. Де што стоит. Где пóшêа, ãде, нó, отаêие ме-
лочи они... Понимаете, нихто óмный не рóêоводил. Я не хочó сêазать, 
обидеть своих сверсниêов. И себя не хочó, нó мы жыли êаêой-то таêой 
мыслью, шо от мы должны отсюда выбраться с этоãо óжаса. Вот. Но 
немцы отсюда миãом êаê-то óшли. Бойов êрóпных не было. Беленьêое 
стоит в таêом повороте. И полóчаеться, если б они здесь затеяли бои, 
значыт они моãли б остаться в мешêе. А Каневсêое… Оно полóчаеться, 
шо Каневсêое, аж там выстóпает. В Каневсêом была переправа. Там 
было óжасно. [Нерозбірливо] 

И мы были в Новопавловêе. Вы, наверно ж, знаете расположение 
нашоãо района или нет? 

Марьевêа и вбоê от Марьевêи – Новопавловêа. И там нас в одном 
доме было шестнадцать человеê. И все мы... Нó, подымать ãоловó нель-
зя было, потомó шо все время перестрелêа была. А на полó лежали по-
дряд… Отаê – солома…, и ждали, шо, мол, êóда-то ж, де-то можна бóдет 
... У нас даже были мóщины. И от однажды, слышым ноччью – не стре-
ляют. Мóщины высóнóлись – не стреляют! Дальше, нет! Е-е-е ноччю я 
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розбóдила всех. Розбóдила и ãоворю: “Мама! Мне таêой сон приснил-
ся!” А брат мой тоже ж элеêтриê был. Говорит, што сразó все проснó-
лись. А шо ж снилось? Сны розêазывали (нó, чем то ж заниматся надо 
было!). И ãоворю: “Зашол, забежал, – ãоворю, – ê нам в êомнатó, в тó ж 
êомнатó, ãде мы, мой брат, Андрюша, и, – ãоворю, – отаêóю лампó 
вêлючил!” Знаете ото есть были большые лампы элеêтричесêие? И 
ãоворю, вêлючил таêóю лампó! Свет прямо белый стал! Да, а я ãоворю, 
ê немó не подбеãаю… (а тада шо? вязали е-е-е…, нитêи розпóсêали, 
опять шо-то вязали, все время, а лиш бы работа была!) Да, а я емó и 
ãоворю: “Подожди, не тóшы, поêаместь я êлóбоê не домотаю!” И от я 
доматываю êлóбоê и еãо не стало. Де он делся тоãда, еãо не стало. “Да, 
– ãоворят мóщины, – седня бóдем дома!” А ó нас óже êоровó забрали, в 
соседêи ж было, óже забрали, зарезали. Немцы забрали шо им надо бó-
ло, а там êости, часть мяса ж осталося. От таê на питан... Бросили то им 
не надо. Да, а лошадь еще была. Вышли – не стреляют. Смотрят, тот 
тащит одеяло старое немецêое, тот еще шо-то тащат. Оêопы пóстые. В 
Новопавловêе немцев не оêазалось. Эти сразó: “Домой!”. Наши êры-
чат: „Не идите, заминированы дороãи”! А эти: “Домой!” Нó, дороãó там 
розминировали быстро. Во всяêом слóчае, óже êаê стало хорошо вид-
но, то мы со своей лошаддю [сміється]: óже двиãались домой. Доехали 
до села и лошадь, бедная, пошла опьять слóжыть, ãде збежала от обоза, 
распряãли. Она нам не нада была. И моя подрóжêа шла, должна была 
идти óчиться, и я должна была óчиться. Родители нашы не занимались 
хазяйством и лошадь мы отправили опьять слóжыть, но óже в Советс-
êой Армии.  

Нó, мама... Нет, я не моãó сêазать. Слишêом я тоãда была привья-
зана тольêо ê маме, êаê приехала сюда. А потом óже... Нó, я, от, даже 
óдивлялась, êаê вот это мы Костю прятали, шо мама ж должна была 
шо-небóдь сêазать. Должна была ж хоть поãоворить со мной. Мама ó 
меня была самым близêим дрóãом. Но она чеãо-то со мной не беседо-
вала на етó темó. Ничеãо. Я даже óдивлялася, и потом óже, после вой-
ны, ãоворю: “Мам, чеãо ты со мной не поãоворила тода, êоãда я решы-
ла?..” Она ãоворит: “Я считала, шо ты приняла правильное решение”. 
Таê шо это ... Ой! Из-за этоãо Кости еще одноãо товарища с партии ис-
êлючили. Они ж тоãда не захотели еãо принять. А начали в райêоме 
партии отчитываться, шо они еãо прятали… Нет! Нет! Он не перебе-
щиê, он был по заданию там. Емó надо было, нó, от этих добровольцев 
забрать оттóда. Он был не перебещиê... Мама б моãла больше вам роз-
êазать. Нó, она слишêом мноãо ãоря перенесла, слишêом мноãо!  

Все растянóли. А мама была сестра-хазяйêа. Нó, она ж за это все 
отвечает. От вы захотели взять одеяло там, или подóшêó, или матрас, 



 155

или еще шо-то. Пишы… Это свои… Немцам оно не надо! А мама ãово-
рит, пишет справочêó и розпишысь… Собрала розписêи, шо тот взял 
три одияла, тот то собрал. Освободили Беленьêое. Нó, больница долж-
на работать. А и êраватей всех нет. Сразó вытащила эти записêи (нó 
мама была очень пóнêтóальная). И по вот этих записêах все-все возв-
ратили. Нó а потом óже начали постóпления быть. И даже швейнóю 
машынó она óбереãла! Все возвратила. Нó, ее óважали, очень óважали, 
и население знае. И шо мне приятно, шо их моãила – êаждый раз по-
дойдóт, остановятся. От. Если там ãде-то сорняê êаêой-то, – вырвóт, 
наãнóться, не пожалеют. Да, да. Тем, êто добро делают... 

В 48-м ãодó, помню, я заêанчивала инстытóт. 48-й, 47-й ãод… Мама 
ж тóт была. И пóхлые были. И прибежыш с инститóта – мы были на 
часной êвартире – я и моя подрóжêа. Кóêóрóзêó – сажали ж оãороды – 
êóêóрóзêи там было. То êóêóрóзêа, то пшеница, то еще што-небóдь. У 
них была мельничêа. Поêрóтыш, поêрóтыш, намолол сêольêо надо те-
бе на это. Хазяйêа ó нас была харошая…  

Нó, 47-й тоже давал жызни харашо. Уродила отаêая êартошечêа, 
нó ничеãо не было... Засóха была. Нó от сейчас в мае не одноãо дождя. 
Оте-то прошол один дождь… С инститóта прыйдеш – ãолодный. Но это 
было до редисêи. Я знаю, шо мы в инститóте стóденты, в основном, все 
ãолодали. До редисêи и черешень мы пропадали. А потом ó нас был 
один стóдент – Видиш Анатолий Ефремович (потом после инститóта 
он работал диреêтором 30-й запорожсêой шêолы) – он óстраивался на 
перевалêó работать. И ото он нас обеспечивал всех лóêом. Постóпали 
редисêа – редисêой, черешня – черешнямы. Нó, а все-таêи шо-то ж по-
едят стóденты. И тоãда, êаê он óже… Начало новый óрожай, тада мы 
начали отходить, и из домó леãче было. Он бóêвально ãод-два томó на-
зад óмер. Нас заêанчивало тринадцать человеê. Выпóсê наш был. Это 
был первый нормальный выпóсê физмата. Первый нормальный. Знаю, 
что мы были, ãде шас полиêлиниêа…[запис перервано].  

По-моемó, по проспеêтó, отóт ãде мóзей. Там сейчас возле Дома 
одежды… Но там все фаêóльтеты были. Двóхэтажное здание, и ото зда-
ние шо напротив. Ото ó нас двор, ото наша была ета... Мы таê: если за-
нимаемся в первóю сменó, во вторóю – мы востанавливали Днепроãес. 
Если мы во вторóю сменó, значыть мы с óтра едем все на Днепроãэс, а 
потом на занятия. Не было перерывов занятий. В летнее время нас по-
сылали в наш êолхоз, сюда, в Беленьêое. Тода вже я... Да, была дома.  

Один стóдент после оêончания… он очень плохо óчился, нó тóпой 
просто был... Нестеренêо Филип. Нó а попал работать в Министерство. 
Каê он тóда попал?! Мы все óдивлялись, потомó шо поехал же отэто 
Видишев в Киев, на совещании встретился с ним. Нó и таê: начал с 
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Филипом разãоваривать êаê обычно, а тот: “Тише, тише, тише, тише, 
тише…”. Шоб не розêазали. Бóло ãотовимся ê сесии, ê еêзаменó любо-
мó (все вместе ãотовились êаê-то), заêончили: “Нó, на седня хватит!” 
Забирае все êонспеêты, всю ночь сидит и обязательно, êаê еêзамен по-
дходит [сміється], – он хóже всех здаст! Это всеãда было таê…  

Мóж мой из Беленьêоãо. Вот это ж было наше все ãоре, шо êроме 
Беленьêово для неãо это ничеãо не значило. Каê тольêо он пришол з 
фронта, мы поженились. Еãо родители недалеêо жыли. Простые êол-
хозниêи. Аãрипина Степановна Василенêо – это мать еãо. И Михаил... 
Василенêо. А êаê же отчество еãо? Они вели индивидóальное хазяйст-
во, по-моемó, они были заможные. Потомó што это и одна симья, и 
дрóãая сим’я. Они рода из Василенêов. А эти считались заможные. У 
них род большой, из этой семьи вышло целое поêоление медиêов. 
Дмитрий Аверьянович Васыленêо – это извесный хирóрã Днепропет-
ровсêа. Это он дядя моемó мóжó. Это светило Днепропетровсêа и про-
фесор медицыны. Он óехал из Беленьêоãо, а меньшый брат еãо óехал в 
Киев. Заêончил Сельсêохозяйственнóю Аêадемию в Голосеево. Коãда 
началась êоллеêтивизацыя, ó них тóт таêой большой дом êирпичный. 
Он и сейчас стоит. Моя сваха… Вот от больницы, там через два, êажет-
ся, домиêа сюда, êаê по тó сторонó ити, от той больницы... Примерно 
еãо строили в позапрошлом столетии. Там и сарай ãромадный… óлица 
Стадионная, 46. От. Там жывóт, но дом просто запóщеный. А там, êоã-
да началась êоллеêтывизация, и óже матери не было ó них, был один 
отец, приехали и один сын, и второй сын, и сêазали, што “тебе здесь 
делать нечеãо” (отцó). Забрали еãо, и дом оставили без ниêаêих, без 
порóчений. Один же был хирóрã... Это професор. А второй – аêадемиê 
по линии сельсêоãо хазяйства. Они и занесены в энцыêлопедию, по-
жалóйста... Можна о них там, за одноãо и за дрóãоãо прочесть. А сестра 
ó них осталась здесь. Она бóла замóжем… (Нó, óже их, êонешно, ниêо-
ãо нет, по возрастó). Здесь в êрасном здании шêольном был техниêóм. 
Старая шêола, но это одно здание, пристроили просто новое. Сюда пе-
ревели мы старшые êласы, а там остались младшые êласы. Там был 
техниêóм сельсêохозяйственный и мой мóж начинал там óчиться. Он 
попробовал там один ãод, бросил это все и óехал в Запорожье. Постó-
пил в медрабфаê и потом пошол по линии медицыны. У неãо еще две 
дочêи есть. Одна – заслóженый врач Башêырии, это моя старшая дочь. 
Вторая – врач в Кривом Роãе. Сын – металóрã, вот. И старшой дочêи 
дочêа – моя внóчêа – сеãодня-завтра здает эêзамен, а может, наверное, 
здала óже. Заêончила Уфимсêий мединститóт. Медиêи пошли. Стар-
шая ó них, правда, авиатор. По линии папы своеãо... Вот, заêончили 
они здесь шêолó. И одна и дрóãая з золотымы медалямы. Хорошо óчи-
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лись в нашей шêоле. Учились они в Днепропетровсêе, в мединститóте. 
Нó, и та толêовая, и та толêовая. Сейчас старшая дочêа работает в Ад-
министрации ãорода Уфы, среди башêир. Пробивалась сама. Это не 
таê просто, потомó шо там, êаê таêая êаêая-то должность, сразó надо 
национальное хозяйство должно быть.  

Я в Киев ездила после войны. Томó следователю было дóрно. Он 
решыл, шо я прыехала забирать êвартирó. Он не знал, ãде деться. Пры-
чом я там и останавливалась на своей êвартире, но не ó них. Перед 
войной заêанчивалось строительство нашоãо [Страйêоповсêоãо] дома. 
И êóбиê был недостроеный. И оттóда попросились знаêомые пожыть ó 
нас в одной êомнате. Все три êомнаты были раздельные. Пожыть в од-
ной êомнате. Нó, нашы ж и пóстили. Шо… Нó шо нас двое было детей 
и мы ж еще были небольшые. А потом оно оêазалось, шо таê им êвар-
тирó и не отдали. Уже êаê я поехала тóда после войны, óже я была зре-
лым человеêом, и я моãла забрать êвартирó. Мне не разрешыл мой 
мóж. Говорит, óже потеряно. Уже стольêо времени прошло. Уже все 
забыто, не лезь, и не порть здоровье. 

Я хотела выехать. Мóж не захотел. Пришлось строиться. Построи-
лись. А старшый зять отот ãоворит, нó што “продать”. И не бóдет ó нас 
Батьêивщыны. Ото и все. Нó вещи я пороздавала. Нет, я сразó жãла 
все. Уничтожала. Фотоãрафии в прошлом ãодó последние старшая до-
чêа забрала все.  

…Давайте я вам блинчиêи розêажó êаê делать... “Блинчиêи-
пальчиêи”. Бабóшêины еще, это... прабабóшêа, потом бабóшêа, теперь 
мы, и все мои дети. Это мы недавно с подрóжêой-пенсионерêой бесе-
довали, таê решыли, што надо возобновить. Пеêли блины. Нó, стара-
лись, шоб тесто было полóчше, больше яиц положыть, может быть, са-
харêó тóда добавить. Сняв с сêовородêи, блин сêрóчивают в трóбочêó. 
Напеêóт, потом разрезают на “пальчиêи”. На “пальчиêи” ãоворять по-
томó, шо это фаêтичесêи длина пальца. И óêладывают на блюдо. Один 
шар, потом второй чóть повыше шар ложат, êрасиво óêладывают на 
блюдо. Заливают сметаной, трóсят орехамы измельчонымы, потом по-
трóсят еще сахарьêом,  посыпят сверхó. Все, вот это блюдо. И óложат 
вишеньêи из варення оце тóда. Чóть-чóть добавляют тóда и сироп из 
варенья. Не надо неêаêих тортов. Нó, мы смиялись, шо êоãда бы мы не 
приãотовили, êаêое бы блюдо большое не поделали, то ниêоãда не 
встанóт из-за стола, поêаместь последний пальчиê не сьедят. Это ста-
ринное блюдо. Я ниãде не видьила… И старшая дочêа – там вишни не 
растóт – таê мы ãотовим им варенья. Щоб она моãла там заниматься 
таêими делами. Уже то есть семейное традицыонное блюдо таêое. Да. 



 158

Оно ж пошло... Оно, я ж ãоворю, шо оно от бабóшêи, прабабóшêи и 
пошло, пошло, пошло.  

Еще блюда?.... С яблоêами. Провариваем рис, óêладываем еãо ша-
рами. Шар рисó, шар яблоê. Пересыпаем сахаром, заливаем сметанêой, 
ложым масла тóда. И запеêаем, поêаместь оно станет êрасиво запечено. 
Нó а óже едят опять з вишневым варенньем.  

У нас тóт вишень очень мноãо в селе... У нас, êонешно, щас сад весь 
пропадает. Я одинадцатый ãод сама жывó… Отам черешня стоить – ни 
одной черешни нихто не вырвал в этом ãодó. Отам детвора перелазила 
через забор, а я ãоворю: “Нó чо вы лезите через забор?” Еще одна ãово-
рыт: “Та! Бабóшêа не добижыть”! А я ãоворю: “Бабóшêа языêом добе-
жыт!”…  

 
 

Воробйов Василь Пантелейович, 1935 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Василь Пантелейович Воробйов, 35-ãо роêó народження. Народи-

вся отам, ó плавні, де отєц баêєнщиêом бил, ставив для сóдоплавства 
вот еті баêени… Права, лєва сторона, де освящалось, і пароход ішов по-
сєредінє. Звали йоãо Пантєлєй Леонтьєвич. А мамó – Ксенія Гриãоро-
вна. Отєц – 5-ãо, а мать – 4-ãо ãода. Вони родились ó Балêах.  

Бабóшêа по матєрі – Єлєна Михайловна, а дєд поãиб під Кахов-
êою. Я йоãо не бачив. Ето бóло в 17-м ãодó. Ото тóди їх поãнали… вою-
вать. З білими, чи з êрасними, тоді яê воно... І ото під Каховêою він там 
де-то поãиб.  

Мати таê трохи розêазóвала про Махна, яê він... Вообщєм він... не-
поãаний мóжиê бóв, Махно. Нó а тоді, êоли йоãо ото всі начали обі-
жать, він тоді начав на тачанêах êатать, і написано бóло в йоãо: “Бий 
білих, поêи поêрасніють, бий êрасних, поêи побіліють!” Отаê.  

Мати êазали щє, шо дід же поãиб, а мати осталась сама. У матері 
бóло п’ятеро дітей. У Єлени, материної матері. І вона нанімала оте-то 
дітей своїх на роботó. То до дядьêа, то іще до êоãось. І мати роботала ó 
батьêа яêоãось. Я не сêажó щас, хто ... То в тоãо дядьêа бóло четирє си-
на іщє. І вот ето óтром вони êіньми їдóть за снопами, за хлєбом. Снопи 
перевозить. То тóди їдóть – хлопці сплять, а дівчата поãаняють. Приї-
зжають тóди, êажóть, дрóãий раз бóвало таê: й ми поснемо, поснемо, 
потом – лóп! Тіêи сонечêо начинає вродє сходить, а вже êоні стоять на 
ниві. Їдять, ето-самоє. Давай сêоріш піднімать, наêидать снопи. І ото в 
село везóть на тоê, шоб молотить. Оте-то вона таê êазала.  
                                                           
1 Опитóвання провів Р.Л. Молдавсьêий (25 червня 2002 р.).  
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…Тоді ж яê, єслі хлопці бóли, значить хлопцям наділяли землю. От 
єслі б ó вас, допóстім, п’ятеро хлопців там чи троє, на êажноãо хлопця 
виділялась земля. А єслі дівчата, – на дєвчат не давалось. Потомó шо 
дівчата, вони чóжі вже... Підросла – і пішла десь, ето самоє. А хлопці 
должні бóли хазяйнóвать. Поетомó в йоãо бóла земля, він обробляв. 
Коні бóли, тоê бóв. Вот. Отож перевезóть, а потом на тоêó ото моло-
тять. Ці вже поляãають десь часов... óже й сонце зайде, поляãають 
спать. Часа три-чотири сплять. А дядьêо й тітêа щє перевівають оте-то 
зерно… 

Батьêо êончив три êласа, мати – ні одноãо. Мати не вміла і розпи-
саться. Вот. А я в шêолó ходив, óже в Лапóшині, в плавнях. Потом на 
Портмашевó, а потом з 5-ãо по 7-й êлас – ó Бєлєньêó. Ото дев’ять êі-
лометрів сюди-тóди êажний день. А вже одинадцять êласів êончав, яê 
работав ó Запорожжі. 

Коли бóла êолеêтивізація, ілі ето, óнічтоженіє людєй, êаê ãоворять, 
батьêи тіêали ето в плавню, в лєснічество. Лєснічество давали пайоê, а 
печений хліб нє одбірали. Таê зерно яêе не бóло, все одбірали, а пече-
ний хліб – це пайоê – не одбирався. Вот еті êомнезами, шо їздили, во-
ни все забірали. А печене не забірали. Поетомó сюди ото óтеêли. Нó а в 
плавні риба бóла, яãоди, ожина. Потом в ãолодовêó їли, вообщєм все 
їли. Роãіз êорні драли, з êорня вибивали ото серьодêó. Там полóчалось 
яê саãо, êрóпа таêа. Кóêóрóзó натираєм ото наполовинó з тим перемі-
шóєм, водичêи, і пеêли… Молоêо бóло. І таê і прожили й не подохли.  

В 54-м ãодó, 55-м залили плавню. Ото всьо відтіль óбрали, нема ж 
нічоãо там. Ми переїхали вначалє на Портмашевó (там посьолочоê 
бóв), а потом оêазалось, шо і там надо зносить. Знесли. Сюда і переїха-
ли ó цей посьолоê. В 55-м ãодó. Отам і жилі. Тóт бóли посьолочêи по 
три, по чотири хати. Чаãарниха бóла, Насип, оце Кóвшиновêа, потом 
Помийниця. Посьолочêі таêі. До десятêа хат, саме більше це бóли таêі. 
Люди работали в лєснічєстві, заãотовляли дрова, сєно. Корзини плели 
з лози. Всяêі ліси там… Нó яêий спрос бóв, значить. Сêот держали там, 
і êолхози приãаняли сêот сюди. Оце особєнно в 54-м ãодó, êоли засóха 
бóла сильна. Таê тóт бóло дóже баãато сêота – спасався. Спасали êол-
хози, плавня спасала. От. 

А ó войнó, в 41-м ãодó, тоже ми там бóли, в плавні. А тоді, êоли 
плотінó взорвали, батьêо вивез нас сюда. На êвартірі тóт жили. А бать-
êо там, звідтіль, там же баêени еті, він звідтіль не приїзжав. І в ноч, êо-
ли зірвали плотінó, пішла вода, то начали баêени тóхнóть, тóхнóть, да-
вить водою, давить, і вони тóхли. І то вони всю ніч провозились там. 
Приїхали додомó, а вже в бóдêє (бóдêа бóла на сваях і дерев’яна), то по 
віêна пошти вода бóла, ето самоє... Шо бóло все: êóрчата, циплята, êóрі, 
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потопилось óсе, ето самоє, шо бóло. От. І потом, зійшла вода, опять ба-
тьêо забрав нас тóди. Ми жили там.  

Бóли партізани в плавнях, тіêи відтіль, заброшені, парашóтісти во-
єнні. Вони оце возлє Долãоãо (озеро таêе бóло). Камиш там сільний, 
здоровий ріс, і вони там ото бóли. Нó приходили, переїзжали êóди їм 
надо бóло. Бóли і на Кóмівêах. А місцеві бóли партизани в Запорожьє. 
Батьêо ж перевозив, по Дніпрó їздив і дном, і ноччю. Світив і перево-
зив їх. Отето в Тарасовêє (тóт п’ять êілометрів) прийшов обоз. Оті êо-
ні, здорові оті. І ноччю (партізани взнали), батьêо перевіз, вони пішли 
тóди і підпалили êонюшню. І ото êоні біãли до півêілометра… І ото ãо-
рить, біжить, лопається, ето самоє... Вообщєм, обоз остався без тяãи 
óвесь. Нó і тоді начали свірєпствовать німці.  

Тóт поліцаї бóли – Хóдяêов, Басансьêий, Чернявсьêий помаãав їм 
тоже. Їздили тóди, водó, самоãон возили (ввійшли ê нім в довєріє). Ті 
притóпили бдітєльность… І ото Чернявсьêий прийшов тóди, на Кóмів-
êи. Вони вийшли, дали йомó ãрошей, шоб він хліба êóпив. А він з цими 
ãрошима поліції заявив… І на дрóãий день пішла – поліцаї, нємці. І по-
том в однó ноч їх вибили. І бóла женщіна з ними щє... Радістêа. І тó 
вбили вони. І потом прийшли сюди, а люди работали, німці заставляли 
работать на тоêó. А вони прийшли, і отаê жилєти отêривають: “Отаê! 
Отаê надо жить-работать!!” Хрести, хрести їм врóчили. Їм обом.  

Оте-то в Тарасовêє переправились відсіль, і відтіль – Верхня Хор-
тиця, із Запорожжя, відтіль. Хотіли їх наêрить. Вони в первий день не 
зійшлися. Та й на дрóãий день. А їм óже сообщіли. Вони вже бóли ãо-
тові ê етомó, шо прийдóть німці. Вот. Коли підійшли тóди, вони яê за-
êричали там, нєêоториє поліцаї там бóли. Вислóжóвались дóже. І рва-
нóлись тóди до землянêи. Ото в землянêє не бóло вже партизан, не бó-
ло. Вони сховались де-то. А рація стояла. Вони, яê схватились за рацію 
– хотіли з Мосêвой побалаêать. Таê вона, яê шарахнóла! Їх чотири ото 
там насмерть сразó поліцаїв. Вивезли їх сюди до береãа (я бачив)... Чо-
о-рний таêий бóв, ето самоє ... Шо там бóло заложено, я не знаю. От. 
Вивезли, тóт перевезли їх, і отправили в Верхню Хортицю. Ото таê во-
ни там нічоãо не взяли. Но зато потом начали охотиться за дєдом. По-
томó шо дєд – батьêів батьêо – там рибачив на Довãомó цьомó. І вони 
через ãрядó ішли. Баба заêричала, дід через віêно висêочив. По Баêаю, 
і в Балêи аж óтіê. І сюди більш не приходив. Таê би вони вбили йоãо. 
Потом вернóлись сюди. Батьêа забрали. І в Бєлєньêом ото в êоменда-
тóрó, чи яê воно називалось там тоді в їх? І давай йоãо... Нó, там яêійсь 
бóв знаêомий, застóпився за йоãо ... Вобщєм, йоãо двадцять п’ять шом-
пилов врізали, і він потєряв память. Відать, таê больно бóло йомó. Я нє 
ощóщав цьоãо, êонєшно. Коли йоãо випóстили, то він і пішов ó степ 
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прямо. А хто-то побачив із жіноê, і сêазав матері. Мати побіãла, йоãо 
привела. Привела і то три місяці він не балаêав нічоãо. Нó, потом піш-
ла мати – знаêомий бóв аптєêарь. Він дав лєêарство. І через три мєсяца 
отпóстило, а то таê сидить батьêо – жовтий таêий. Рóêи тре, тре, тре і 
тре. Ні до нас не балаêав, нічоãо. А через три мєсяца отпóстило. Він 
встав, поздоровêався до баби, де ми жили на êвартірі. Баба зайшла, 
êаже: “Паньêові леãше стало, ето самое”. Уже він поздоровêався з нею. 
Вот. І тоді, значить, ми тóт бóли вже, в плавні не поїхали. Потомó шо 
поліцаям бóло дано заданіє (оцім – Хóдяêовó і Хасансьêомó) вибить 
цю сім’ю óсю. “Вони помаãали партизанам”. І вони охотились за нами. 
Де піймали б одних, значить всіх би вибили. А таê ми держались лю-
дей. Ніêóди не одходили.  

…До парашóтістів ставилися нічоãо, ето самоє. Я ж êажó, шо батьêо 
їх і перевозив. Бóвало таê, шо отето ж ноччю, потихеньêó вивезе їх на…, 
а там ряжі бóли потомó, шо біля береãа можóть бóть або німці, або шо... 
На ряж вивезе, а вони тоді потихеньêó ото по ряжó йдóть. Вот. Вийш-
ли і пішли. Доãоворюються, на яêий день, на ночь, шо вони вернóться. 
Вони верталися – оп’ять батьêо виїзжав. І назад забірав їх. А таê люди 
относились до ... Я ж êажó, ті êоторі продались ото німцям за êóсоê 
хліба, або за отой хрест мєталічєсêій, оті да. З тими бóло опасно. В êа-
жной сєм’є не бєз óрода. Всє здєсь. Люба держава. Люба сєм’я єсть хто-
то таêий. Яê êажóть, діти – двоє, троє хароших, а одін – óрод. Відêіль 
он береться? Шо йоãо отаê воспітóвали, чи шо? Всіх однаêово воспітó-
вали. А от шо-то, шо-то, де-то, яêі-то засêоêи ó чоловіêа, в людини по-
лóчалися.  

Пішли раз партизани ноччю. Це дрóãі бóли. Не ті, шо там (ті часто 
ходили), а то яêісь ішли, то там бóло чотири сім’ї жило, і, причом, не 
рядом жили, а – тóт хата, там – хата. Нó, яê хóтора ото таêі... І вони 
прийшли, і в матері просили молоêа. Мати винесла ãлечиê молоêа. І 
вони ото з хлібом попили і пішли. Батьêо не перевозив їх. Вони… Їм 
бóло дрóãоє яêесь заданіє. То наóтро приїхали вже з Верхньой Хортиці 
поліцаї, і німець бóв, і матір допрашóвали. Уже хто-то таêий бóв, шо 
тяпнóл тóди ето, заявив, ето самоє. І допрашóвали. І мати: “Ні! Я не 
бачила, шо вони воорóжонні”. На одномó поставила і всьо! А той пере-
водчиê êаже: “Каê же Ви, взрослая, не бачили, êоли он діти і то бачили, 
шо в їх автомати бóли?! І все…” А мати на свойом поставила, шо: “Ні, 
не бачила. Я зляêалась – не бачила і всьо!”. І таê… шо люди бóли всяêі. 
А вообщє-то относились непоãано. Я б не сêазав ... Нó, не ісêлючено, 
êонєшно, шо бóли і люди... 

А тоді, яê  начали забірать мóжиêів, ето. Мóжиêів забрали всіх, по-
ãнали на Тарасовêó. Батьêо там óтіê. Утіê. Переêазали нам. Ми з матє-
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рью пішли, забрали сюди йоãо, привели. Коли ми тіêи начали спóс-
êаться з ãори, (а вже всіх підряд виãаняли німці), вони очищали береã 
цей, потомó шо вдрóã наші настóпать бóдóть ... Яê переїдóть, во-
пєрвих, розêажóть, де німці, в яêім óêрєплєнії. А во-вторих, сховають 
же. А таê, – оте-то Бєлєньêа, Тарасовêа, посьолоê етот... Вообщєм, хто 
де бóло на березі сьола, всі, цю сторонó виãаняли німці. От. Виãаняли і 
ãнали на Новоêиївêó (де вона там? десь дальоêо там). Но ми тіêали всі. 
Да. Тіêали. По балêах ховались. Де тіêи не ховались! І ото всю зимó ми 
в балêах просиділи. Вже дойшло до тоãо, шо не бóло чоãо їсти. Ноччю 
вилазим, по сніãó... Хорошо, шо êóêóрóзи стояли. Не виламані бóли 
êóêóрóзи і стояли, ето самоє. О. Ото наламаєм êачанів, принесем, тро-
хи спарим ноччю. Дньом не топили, потомó шо дим. Вот. Поб’ють. Бó-
ло таêе, шо німці находили. Ішли, попадались, і вибивали людей, ето 
самоє... І ото таê прожили ми. А потом ... розвєдêа насêочила. Три роз-
вєдчиêа бóло. І забрали всіх, вивели. Вже в Бєлєньêій бóли наші. От. 
Привели тóди. Людей бóло по балêє! То вродє жили, таê і людей не 
бóло. Всі ховались. А то сотню, навєрно, людей вивели вони і повели, 
ето самоє. Бистро і сêоро, таê всі взнали, повиходили. Привели в Бє-
лєньêó на яêóсь óлицю... Ноччю, во-пєрвих... Сêазали: “В хати поêа не 
заходьте”. Бóли замініровані хати. Побіã один от ó штаб. Відтіль ви-
йшов сêазав: “По цій óлиці можете заходить в любий дом. Ламайте за-
бори, ламайте той. Топіть. Хай діти ãріються”. І ото ми зайшли – то на 
воротах бóла ямêа, на порозі – ямêа (ото міни повитяãóвали). От. На-
чали топить, натопили. Полізли на ãоріщє. Людей не бóло ж ніêоãо 
там, ето самоє. На ãоріщі яêийсь тазіê бóв, і там дерть бóла. Наполови-
нó з мишачими êізячêами ото таêе. Знесли водичêи тóди. І ото на печ-
êó таê – льоп, льоп. Чи спеêлось, чи не спеêлось отдираєм. І давай їсти, 
потомó шо ãолодні бóли. От… Побóли. Наóтро батьêа на призивной, на 
фронт. А там, на призивномó, бóв (êолись работав він замначальниêом 
тєхнічесêоãо óчастêа вот етоãо, де батьêо робив баêенщиêом). І сразó 
їм видавали бронь. Сразó ж їх забрали в Запорожжя. Собірать, де лод-
êи, де êатєра яêі, де шо піднімать, потомó шо наші ж подходять войсêа, 
надо переправлять їх. І ото там начали обстановêó дєлать біля Запо-
рожжя. Ті ж баêенщиêи, шо знали, вони знали, де êаміння, де êорчі, ето 
самоє. Травили, всьо просматрівали, ето знали, де проход. І таê вони 
дойшли сюди. От. Батьêо тóт остався вже баêенщиêом. Шоб той етот. 
Нó, яê? Доходили, яêий пост… Чий пост, – той і оставався вже. Потом 
приїхали солдати, там. Начали заãотовлять шпали. Верби пиляли і на 
шпали, потомó шо тяãнóли вєтêó от Василівêи на Каховêó тóди, шоб 
поїздами то ж снаряди та всьо ето тєхніêó подвозить, ето самоє. І вони 
заãотовляли ото. Нó, а солдати (тоді ж власті не бóло) привезóть ото 
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ãранат чи шо. Батьêо знав, де ями. Поїдóть. Бах! Риба єсть. Вони ãрó-
зять на той, на підводó, і тóди, своїм солдатам (там же іщє бóли в Васи-
лівêє). Ото для êорма, пітаться шоб, ето самоє. Батьêо всєãда возьме 
таêоãо сома – пошти в рост! Ото палêó таê продіне в зябра. На плече. А 
хвостом – по п’ятêє, таê – ляп, ляп, ляп... Приносе – ріжим ото і жа-
рим. А це хвост, потом живот – це бóло, яê для зажарêи. Він жирний. А 
спина – хóде. Спинó, м’ясо це, береш, яê хліб, а це – жирно, їси таê… 
[сміється]. Отаê і вижили, яê êажóть. Нó а потом, êоли тóт освободили 
... Да і той розвєдчиê, шо виводив нас із тоãо, відтіль, то тóт поãиб. Він 
тóт лежить. Таê ãлóпо поãиб парєнь. Прийшли сюди на розвєдêó, а тóт 
хата (вже її нема) завалилась. І він не ãлянóв хатó, а пішов ó поãріб за-
ãлянóв, чи нема німців. А німець жарив там ó хаті шо-то. І через віêно 
йоãо тільêи – шльоп. Нó а потом і німця вбили, но шо з тоãо? А він тóт 
і лежить.  

А після войни шо? Працювали с óтра до вечора! [сміється]. 
Рибó ловили в плавні êрóãлий ãод. От, весною. Прибóвала вода. 

Вода прибóває. Особенно щóêа – отаê в водічêє йде по траві, і вона 
отаê, іде палêою, біжиш, тіêи – хрóсь її, хрóсь! І єсть, сюди... Ето вес-
ною. Літом? Ловили вначалє в озьорах, в ямêах. Маненьêó рибó ... щó-
чêи. Щóчêи, ето самоє, невеличêи. Ото прийдеш сêаламóтиш отаê – 
вона виходе і підходе отаê, іде-іде. Виставила трошêи і йде. Ти береш – 
раз виêинóв, раз виêинóв, раз виêинóв… Потом ішло – êорзини. Плели 
êорзини бєз дна. Не бóло дна. Таêа. І ото наêривали. Наêривачêа нази-
валась. Яê наêриєш, єслі рибина попала тóди. Вона тіêи стóê. А в рóêах 
ти чóвствóєш, аãа, єсть рибина. Потом ото в êорзині там ловиш її. Ото 
ловив. Ето на [êрóтêó] літом. Вот. Осінню – підсаêою. Єслі начинає 
замерзать, – підсаêою. Прорóбóвали таêі на êрóтêó йшли ... Виêрóчó-
єш, êрóчóєш і тоже – êаламóтили, потом риба собіралась і ото в тó ям-
êó. Потом підсаêою – раз! І виêидаєш її... Або довбням били. Довбня – 
ето палêа. А на палêó, яê молотоê здоровий таêий, дерев’янó чóшêó 
отрізали. І ото біжиш по льодó, або на êоньêах їдеш, аãа! Рибина йде – 
тіêи хрóсь! По льодó. Вона раз – і вивернóлась! Бистро розрóбóєш – 
ãлóшилась вона то ... Прорóбóєш бистро – не вспів прорóбать, – вона 
вже ожила, побіãла опять. [Сміється]. Яê ідеш – бóх, бóх – ото таê. Зі-
мою – “на дóх”. Це баãато ловили риби таê. Риба задихалась. От êоли 
мороз-мороз, а потом – отлиãа. І риба задихається: там їй не хватає во-
здóхó дихать. Вона підходе під береã. Льод десь ото плямêає, плямêає 
таê, поêи пролиже льод. Пролизала вона і тоді дихає – стоїть і дихає. І 
ото підходиш і підсаêою таêи раз! Яê зачепиш дрóãий раз, таê не витя-
неш підсаêою, – там з півмішêа, навєрноє. [Сміється]. Оте-то зімой 
отаê. І êрóãлий ãод, я ж ãоворю. А таê етой дичі бóло, óтоê всяêих всє-
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возможних, і от êрячоê і до... здорових. Гóсей не бóло, а óтêи... Ловили 
іноãда в томó, в дóплі, єслі… Підходиш, а вона на яйцях сидить. І ото з 
яйцями забірали. І раз! Заêрив і з яйцями. А таê яйця підсаêою собіра-
ли, варили їх, їли. Я ж êажó, шо все підряд їли, шо той, і не здихали. А 
тепер бояться шо-то з’їсти там [сміється] ... 

Жінêа тóт тоже жила. Тóт ми познайомились. Вона сама родом із 
Херсонсьêої області. Сюди переїхали вони в 47-м ãодó, в ãолодовêó, бо 
там ãолод бóв сільний. Нічоãо бóло... А тóт їхній дядьêо жив, Васільче-
нêо. Вони до їх переїхали. Нó а в дядьêа, яê êажóть, три дня ãость, а 
потом óже мати її работала. Тóт іщє êолхоз бóв Кóйбишева. Работала 
свинарêой. І тóди ото, де свині, і дітей тóда забрала всіх. Їх бóло три 
хлопця і дівчина оце. Там в матері вони біля свиней і бóли. Кашó тó, 
шо свині їли, то і їм давала. І таê вони і вижили. Я прийшов з армії, з 
нею познаêомився, поженились. Свадьба бóла таêа: зійшовся дід, бать-
êів батьêо, батьêи, свати, та й óсе. І стали жить.  

В êолхозі работав тóт. Потом посовітóвав дрóã Назаренêо Іван. 
Йоãо вже нема, Царство Небесне! “Приходь до нас в міліцію”. Поїхав – 
постóпив, там остався. Заêончив Дніпропетровсьêóю юрідічесêóю 
шêолó. Проробив в орãанах міліції двадцять дев’ять лєт. Начинав з се-
ржанта. Пішов на пєнсію в званії êапітана. Возãлавляв ó витрєзвітєлі 
номер один. Бóв êомандіром взвода. Потом пішов в Оржоніêідзовсь-
êий ãосбанê êомандіром отдєлєнія. Потом замначальниêа, потом нача-
льниêом. Охраняв банêи (во взводє по охранє ãосбанêов бóв). І перед 
пєнсієй работав я êомандіром взвода по охранє общєствєнноãо поряд-
êа. Бóв отдєльний батальйон патрóльно-постової слóжби. У 85-мó році 
пішов на пєнсію. Уже прожив... Говорять, на пенсію пішов, надо один 
ãод прожить, шоб оце з ãосóдарства не здирать шêóрó. Надо тіêи один 
ãод на пенсії жить. А я вже сêіêи роêів живó. І за дрóзєй за своїх, і за 
всих [сміється]. 

В êолхозі залишився, бо тóт же батьêи мої бóли. Коли я заêончив, 
пішов на пенсію, вони вже стареньêі стали. Її мати тоже тóт жила. Забо-
ліла, я приїхав сюди. Умерла тьоща, поховав. А потом із батьêами тóт 
оце і жив. І таê привиê. Тепер êоровêó маю, êонячêó. От. Для êоровêи 
привезó сінця... Коровêó подою – молоêа нап’юсь. І êрóãоворот іде...  

Червонодніпровêа – оте-то воно дóже давнє названіє. От. Красні 
Забори. По одномó іще називалось. Красна Забора. По расêазам, таê, 
яê люди старі розêазóвали, – то тóт ... балêа оте-та і забора. То тóт зій-
шлися бóли білі і êрасні. І тóт таêий бой бóв, шо по тій балêі êров теê-
ла, яê вода вродє би. І тóт сильно дралися іщє, êоли êазаêи бóли. 
Отóт... 
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Нó êозаêи бóли там оте-то, де бóãри. Отеті моãили. Оце ж їхні бóли 
сторожеві вишêи, там стояли. Коли побачив отой, шо йдóть тóрêи – 
він сіно підпалював (отето з дерева бóло здєлан таêий, ето самоє, ви-
шêа і там сіно). Сам всêаêóвав на êоня і тіêав на Хортицю. А той, шо 
дальше, раз заãорілося, ето – значить він сам óже підпалював, óже той 
тих тóрêів не бачив він. Підпалював і тоже... І отаê ішла лінія аж до 
Верхньой Хортиці. Тóди, до Хортиці. Ті присêаêóвали, то там óже бóло 
ізвєстно, шо ідóть татари. От таê яê люди розêазóють, таê, ето самоє... 
Нó, а тóт, я ж êажó, шо то сильно, бої бóли сильні. Оно полóчалось, шо 
і в цю войнó тóт тоже німці ото там по вишині поêопали оêопи, і їм з 
ãори відтіль видно сюди посьолоê і дальше все видно. Яê тіêи, хто де 
поворóшився, аãа, значить хто-то появився в селі тóт і всьо. Вони стрі-
ляли. Виãодна таêа позіція в їх бóла. Поетомó там, яê настóпали, то по 
балêє бóло баãато побитих. Правда, і німці бóли побиті, і наші. Їх собра-
ли оце тóт, поховали. От. А êоãо не заховали, тоãо земля і таê прийняла.  

Це село, по розãоворам, бóло Батьêобросівêа, яê êажóть. Під Бал-
êами єсть там посьолочоê, Батьêобросівêа. Ето от син, допóстім, не-
слóх’яний, бросав він батьêа. І вотетоãо сина вивозили йоãо тóди, ó той 
посьолочоê, і там поселяли. І називались батьêобросівці, шо батьêа... І 
отето тóт тоже самоє бóло з Бєлєньêім вначалє, нєсêольêо сімей. Ето 
Чиженоê первий сюди... Нó, не мирились вони з батьêами. Понімаєте 
яê...? А ще – Лосєв, Чиженоê... Чорт йоãо знає, яê фамілія... Не помню. 
Не бóдó і брехать... Це в 30-х ãодах. З 30-ãо по 37-й, êоли вже начали 
садить отóт посадêó... ото понад береãом (то все садилось врóчнó)… 
Сюди вже приїзжали люди… Нó тоді ãолодовêа бóла і люди приїзжали з 
óсіх районів, садили... А лєснічество êормило. Вони ãотовили їсти три 
раза на день. І садили вони посадêó отетó, óêріпляли береã. Береã, прав-
да, тоді і таê óêрєпльонний бóв. Ряжі бóли. Тарасовêа óже ж бóла в ря-
жах обложена. Всеãда ж правий береã, річêа бере правий береã дóщє…  

Красна Забора, забора – ето ãряда êамнєй. Виходила вона тóди, да-
леêо, на Днєпр. І на êраю на самом бóв сильно велиêий êамінь. “Роз-
бойніê” він називався. А чоãо? Об йоãо розбивалися êозацьêі чайêи. 
Параходи, яê перві йшли, то об йоãо розбивались... І таê йоãо прозвали 
“Розбойниê”, таê і остався він “Розбойниêом”. Коли піднімалась вода, 
то там дóже шóміло. Камнєй там баãато і ото вода шóміла сильно. І са-
мий êрайній бóв етот êамінь “Розбойниê”. І об йоãо ото розбивались, і 
таê і бóло... А Красна Забора – ето оттоãо, шо тóт ото сільно война бóла 
таêая, бились…  І êозаêи бились, і після тоãо бились… Вообщєм, яê той, 
таê тóт і сходилися. А дальше ж Тарасовêа бóла. П’ять êілометрів (ето 
вже Дніпропетровсьêа область). Там помєщіê бóв êолись, Тарас. Таê 
воно пішло названіє Тарасовêа. Тарасове Гóльбищє там бóло. Де Тарас 
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виїжжяв з дівчатами, вони там танцювали, ето самоє... Там бóла таêа 
площадêа здорова і ото там танці óстраївалі. Навєрно ж, під ãармошêó, 
тоді ж не бóло ні маãнітофонів, нічоãо не бóло.... Под балалайêó, под 
ãармошêó танцювали. Шо начальниê приêазóвав, те й ãрали навєрно. 
[Сміється].  

Мати трошêи з Боãом дрóжила. Таê молилась, і всьо там. А батьêо 
– нє, батьêо нє моливсь ніêоли. В матері бóла іêона, стареньêа де-
рев’яна таêа. Кóпили вони десь, чи я не знаю. Раньше ж бóло яê? Яê 
заміж виходить, чи шо, іêонó батьêи давали, ето самоє. З іêоной шли в 
новó хатó. [Запис перервано]. 

А то под воздєйствієм матері, може мати сама й носила... І я дітей 
хрестив. І робив ó міліції, і вже не розрєшали, а потайêи носив своїх 
дітей хрестив. Бабêа, єслі заболіє дитина, бабêа ж не бере лечиться. 
Младєньчесêе не бере лічиться – він не хрещений. 

Тóт вже нема ніêоãо, а бóла бабêа. І бóла бабêа таêа, шо направля-
ла, êостоправ бóла хороша. Молилась і шо-то там, ето самоє, читала. 
Шептóха бóла. І бóв мóжиê, Бриê.... Він не живий, а йоãо син отам, – 
Миêола, той тоже помаãає... А то до батьêа. В мене êолись êазали, шо 
“волос”. Вообщєм, я дві ночі не спав, óже работав в міліції, приїхав сю-
ди і ото... Ілі підêолов, ілі шо, вообщєм палець там став наривать. Таê я 
дві ночі не спав, а потом пішов до йоãо. Він пошептав. Каже, аби ти ще 
сóтêі б той, я моã би тобі вже нічоãо не помоãти. І він пошептав – я 
прийшов, сóтêи проспав. Прорвало все. От він бере палець отаê шо-то 
таêоє, і шепче разов нєсêольêо… 

 
 

Гóдошниê Лідія Гриãорівна, 1931 роêó народження, 
с. Червонодніпровêа Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Зовóть мене Лідія Гриãоровна. А фамілія – Гóдошниê. 31-ãо роêó 

народження. Батьêів звали, мамó – Євдоêія, а папашó – Гриãорій. А 
яêоãо вони бóли роêó народження, оце вже не сêажó. Бабóшêó трохи 
пам’таю, ще бóла дівчóшêою, помню. А дєдóшêó – вообще не знаю. Ба-
бóшêó звали Соломия, дóже стареньêа бóла тоді вона, дóже стареньêа. 
До ста ãод добіралося. Вони жили в Біленьêім, а ми тóт... Нічим бóло 
їздить тоді ж. Таê я, можна сêазать, дóже рідêо її бачила. А тоді вона 
померла…  

Я в Стрюêовêі родилася, Томаêівсьêий район. Сюди переїхали ро-
ці ще до войни. Но не знаю, в яêомó ãодó. Чомó? Нó, отêóда ж я знаю? 
Я ж тоді малесеньêа бóла. Просто мама бóла білянсьêа в мене. А папа-
                                                           
1 Опитóвання провів Р.Л. Молдавсьêий (червень 2002 р.).  
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ша – стрюêовсьêий. Жили на Марãанці трохи. [Нерозбірливо]. А тóт, 
значить, плани давали. Понравилося. Ми переїхали тоді ж тóт [нероз-
бірливо]… Це вже вóлиця йшла, оце вже тóт бóло застроєно. Нó може 
не всі ж таê, бóло рідше може. Таê діти одрóжóвалися та строїлися, 
плани брали. Наша хата, напрімєр, тóди он трошêи дальше навсêоси. А 
ми план óзяли і тóт построїлися, яê óже одрóжилися. То оця вóлиця, 
послє войни нова вона стала. Тóт один по одномó стали приїжджать, 
хто відêіль, і строїться. А вóлиці в нас тóт вообще без назвів. Просто 
вóлиця [сміється]. Червонодніпровêа і все.  

Заселяли? Хто відêіль їхав, хто відêіль приїхав. Знаю, шо червоня-
ни всі оце тóт. Оцих óсих знаю я червонян, напрімєр. А хто відêіль 
приїхав? Хто з Біленьêої, хто з Тарасівêи, хто відêіль. Боã йоãо знає 
відêіль люди сюди переселились. От тóди дальше, напрімєр, моложе 
трохи мене женщіна, вона білянсьêа. Він ó неї десь із той сторони аж. 
Приєжжі вони. Построїлися, зійшлися… 

Коли переїхали сюди, в степó робили. В степó, да. Колхоз бóв Кóй-
бишева, предсєдатєлей баãато бóло… 

Оце, яê помню ãолодовêó, таê заарештовóвали за êолосêи – хто 
збирав. Яê повод бóв... У нас ó селі вроді ніêоãо таê... [Нерозбірливо]. 
Білян там... [Нерозбірливо]. Де-то ще там... 

Я мала бóла, мені нічоãо не нóжно бóло, а тоді война. Під час войни 
виїзжали. Еваêóіровали нас, яê німець сюди зайшов… Пам’ятаю, яê 
мама… Нó бóло шось там, свинячêа яêась… Зарізали яê-то та ó чавóн, 
шоб зварить... Нó їсти ж на дороãó надо… Де бóдеш їхати?.. Боã йоãо 
знає, де бóдеш їхать... То запомнилось на всю жизнь ото одне: яê під-
фóдболив німець чавóн той, таê аж через вóлицю до сóсіда ó двір, з 
м’ясом, з óсім… Оце тіêи помню, а таê не помню нічоãо.  

Помню, шо проходив фронт через Запорожжя, через Бєленьêоє. 
Це таê, по розãоворó маминомó знаю, а таê… А таê, яê би сêазать... Де 
люди ховали там одежó, посóдó (вернóться надо ж, шоб бóло шо). Таê 
рили, виривали все... Да воно ж і ó нас таê: шо ховали, – повиривали. 
Приїхали – ãолі розвалини, ãолі стіни, передовбано все… В хатах і 
спать бóло ні на чом. Ні віêон, ні дверей... 

Про парашóтистів не знаю. Знаю, шо оце переправа бóла ó нас тóт 
(це по розãоворó...) Це бóло тóт ó нас... Зараз море, а бóло там плавні ... 
Дніпро бóло, а тепер море... Все поóнічтожали… А тоді там жили люди. 
От Довженêо, сóсід, він же старший, може розêазати. Вони яê бóд то 
би жили... Я точно не сêажó, но вони відтіля приїхали, з той сторони. 
Десь жили, чи в плавнях, там я не знаю. Хóторêи бóли таêі..., плавні ж 
називалися. Поприїзжали сюди ж, люди живóть. Знаю, шо ãороди в їх 
там бóли, êóсочêи воно ж таêі... Там озеро, напрімєр, а там – сóхо... То, 
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де вони жили, видно ж, бóãри бóли, сóхо там бóло. Люди ж рибó лови-
ли... Там вся зелень, і щавель бóло, і ожини… Там баãато êой-чоãо бóло... 

А знаю я ãолод, шо ó 37-мó бóв... Ой, в 47-мó! Маêóхó їли тó бавов-
нянó, травилися... і їли. То аêацію рвали... Знаю, шо мама то, де яêа ба-
ночêа êóêóрóзêи, драли ж на драчêє, отіво лепениêи пеêли… Драчêи – 
то два êрóжêи з зóбцями êрóтиться... Таêі машинêи бóли, шо тре на 
êрóпó, і мóêичêа там ото... Крóпа на êашó чи на сóп, а ото таê трошêи 
помню, розêазóвали… Лепениêи – ото з тої ж мóêи, шо отсівали... [зіт-
хає] розводили водою і таêе... Нó вообщем і зãадóвать не хочеться за 
таêе... 

У дєтстві, в юності ãорьêа жизнь бóла. Нічоãо нема хорошоãо 
вспомнить.  

Іãрашêи мама мені робила, і сама робила... Клала, чи напихала вати 
чи тряпоê... Головó робила, рисóвала... Нє, їх вже не залишилося, пови-
êидали… 

В шêолó я тóт ходила, êолись бóла тóт шêола. Училася я тільêи 
два ãоди до войни. Воно вже і война бóла, таê ще ж ходила ó вторий 
êлас, а тоді дохажóвала після войни. У мене чотири êласи, а мама воо-
бщє не ãрамотна. Совсєм не ходила в шêолó.  

Шêола бóла хата. Пóстóвала хата. [Сміється]: В шêолó ходили, тє-
традєй тоді ж не бóло. Де яêа бóмаãа бóла, все це писалося на одних 
бóмаãах. 

Після войни нема ніде нічоãо. А ãолод то зробили ісêóствєнно. Бо 
хто ж робив? Власть робила. Хотіли, шоб люди зãинóли [нерозбірли-
во]. Таê трошêи, трошêи таê шось розêазóвали, трошêи шось óхвати-
ла… В дєтствє, в юності воно це... 

Потім працювала в êолхозі. Мама просторобоча, робили в степó і 
на левадах. Ми повиростали тоже в êолхозі. І на êосарêах, тоді ж яê не 
бóло після війни, заставляли сêидать... І êолосêи збирали, і травó, сно-
пи в’язали, і перевертали валêи, і пололи ж врóчнó, і садили врóчнó, і 
êóêóрóзó ж і... Нó вообщєм... Нó таê а шо? Бóла рóчна робота ж тоді 
після войни. Не бóло ж, яê ти êажеш, тяãла. Бóли там десь яêісь поос-
тавалися ó людей ще êорови, êоровами... Це все збиралося, робилося 
все людсьêими êоровами. Хто держав ото... Хто баãаче трошêи бóв…   

А пішла на пенсію, оце в êолхозі я полóчала 36 рóблів. Оце трóдо-
дні (трóдодні тоді ж бóли)... Після войни трóдодні тяãлися, поêи вже 
пішов переворот жизні на ãрошовó системó. І то платили дóже ж ма-
ло... Платили, яê би сêазать, êопійêи... І двадцять шість êопійоê, і три-
дцять, і сороê, і п’ятдесят. І до рóбля. Це за день, яê робиш. І смотря 
яêа робота… Через те і пенсія мала в êолхозі... А за ріê? Нó шо там по-
лóчалося за ріê, шо я запомнила? Сто рóблів – це дóже трóдно бóло, 
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шоб це їх, бачив, назбирав. Нó а тоді, вже дальше, дальше... Таê оце… 
Хто механізатором робив, тищó заробляв… Раньше бóло ж оце, шоб 
виробляв же ж мінімóм. Яê виробив мінімóм, вже считається ãод тобі. 
Твій стаж... Не виробиш... Женщінам сто двадцять, êажеться, чи сто 
двадцять п’ять... А мóжчинам … Сêільêи ж мóжчинам?.. сто двадцять 
п’ять днів надо? Ні. Двісті п’ятдесят мóжчинам, а жінêє – сто двадцять 
надо... Нó воно ж яê? У мене, напрімєр, троє дітей, і все на мені хазяйс-
тво ж держалось, на моїх рóêах ... Чоловіê робив траêтористом êажен 
день... Таê я не моãла вихажóвать êаждий ãод. Тоді ти, ãлядиш, боль-
ний... То сам заболієш, не полóчалось... Хто таê, з матерями жив, шо 
дома робили, а вони при їх жили, то ті виробляли мінімóм. А я більше 
не моãла по своємó состоянію здоров’я… На роботó ото іти, прийшов з 
роботи, – не знаєш, за шо браться. Таê воно яêось...  

Водó тоді носили із Дніпра на плечах на êоромислі. Вода ж не про-
ведена бóла…  

Одяã в маãазині êóпляли. Знаю, шо ото яê послє войни ж, послє 
ãолода, таê міняли, міняли. За стаêан пшениці чи за баночêó êóêóрóз-
êи, лахматинêó яêóсь міняли. Це знаю. Нó чóжі люди, чи звідêіль вони, 
вже не сêажó, приносили... міняли. Яê óже ó нас появилося зерничêо 
там, таê ми міняли. Міняли, знаю шо, на лахматинêó [нерозбірливо]. 

А одіться, обóться, таê вообщє. Тоді шо ж бóло – чóні. Приêазêа 
бóла: “Спасибо Сталінó-ãрóзинó, шо одів нас ó резинó”. Чóні бóли тоді, 
ходили. Бóрêи ото шили. А літом êерзові черевиêи. Та êалоші резові. Я 
яê замóж ішла ó 53-м ãоді, я тіêи й побачила тóфлі. А з чоловіêом таê 
познайомилась... Робила я на храмі в Бєлєньêій, а він робив траêторис-
том (тарасівсьêий він). Нó там, на балêє. Приходив до нас ãóлять [смі-
ється], мóзиêа ãрала... Приходив... Таê і познаêомилися. 

Пам’ятаю яê в 53-м Сталін óмер. Пам’ятаю, бо робили ми на храмі 
в Бєлєньêій. Яê? Требóвалися доярêи, а молоденьêі ж в êолхозі [не-
розбірливо], óчили óже в’язать. Ми ото старші. Робили все вмісті, ро-
били з ними. І пололи ж ми, і все... Таê знаю, шо об’явили, шо Сталін 
помер. Нó яêось тоді і жалêо йоãо бóло. Жизнь тоді таêа бóла. Він пра-
вóвав. Недопонімали: хороша ця жизнь, чи плоха. Нó протів тоãо, яê 
пережили войнó, то вже ж лóчша стала жизнь. Конєшно, потрошêó. 
Тоді яê би сêазать? Заробляли мало, но воно êопєйêи стоїло. Хлєб сто-
їв чотирнадцять êопійоê, двадцять дві êопійêи, двадцять шість êопійоê 
стоїв хліб (це найсаме дороже). Яêось óсе воно êопєйêи бóло. А тепер 
за êопійêó спічоê не êóпиш ніде... [сміється]. Тоді êопійêа бóла спіч-
êи… Нó таê, яêось яê об’явили, яêось тривожно бóло вродє. Аж жалêо 
бóло, шо він помер [сміється]. А яê вже ж проісходіло, не óпомню... Яê 
він правóвав, яê тепер êажóть. Бóв і хороший, бóв і плохий. Вони всі, всі 
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хороші. Хороші і тоді, хороші і тепер є. І плохих баãато... Жизнь харашо 
ведóть. Самі живóть, а ми, а ми живем… Начали добавлять по êапєльêє 
пенсію. А Хрóщова?.. Недовãо бóв Хрóщов. Яê би сêазать, про ньоãо 
плохе і не êазали нічоãо. При йомó, яê сêазать, дома хрóщовсьêіє...  

Дітей хрестили, їздили в Бєлєньêó. В Бєлєньêій тоді бóла церêва. 
А вже для цих дітей – нє, не бóло вже… Не знаю в яêом ãодó її розори-
ли, а дітей хрестили – в Запорожжя іздили... Це яê êоло Хортиці десь 
церêва... Це тепер там церêви подобавляли, навєрно ж, в Запорожжі ж. 
Вже діти взрослі…   

Я в маãазин зараз не ходю…Маãазина зараз немає, й медпóнêтó не-
має... Годів сêільêи-то… Хоч би яêий-небóдь бóв. То ж врачі все-таêи... 
Яê би шось помощь оêазать... А маãазин тоже… Він то є, але не работає, 
бо дóже мала зарплата! Людей тóт мало – товар не розбирають. Це то 
шо дача тóт населилися, таê це дача щас вирóчає… Хліб возять і все та-
êе возять, но я не ходю тóди. Діти мені ото шо привезóть... Там ãрошей 
на сахар, на êрóпи, на марãарин... Привозять ото шо таêе... А тóт ото 
людей попросю, шоб хліба мені êóпить… Таê оце я і живó... 

 
 

Довженêо Іван Ананійович, 1930 роêó народження, 
с. Червонодніпровêа Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Зовóть мене Іван Ананьович. Фамілія – Довженêо. Я 30-ãо роêó 

народження. Народився – Христове Поле, Сêельêи. Це тóт через 
Дніпро. Ото там родина моя. А тóт давно. Після тоãо, нó ó революцію, 
по-простомó, яê бóла (нó ленінсьêа… êрóãом, êрóãом бóла, не тільêи 
тóт…) [сміється]. 

Батьêи виїхали відтіля. Тóт Дніпра ж не бóло, чи цьоãо, озера. А 
Дніпро бóло і плавні. Робили батьêи там. Там ліс бóв, там сіноêоса. А я 
ж малий ще бóв ó 30-й ãод. Все тоді забірали, все ãрабили, таê яê і зра-
зó. Колхози розãрабили і всьо, а ми осталися при бóбнових... Нó а шо 
тóт? На пенсії вже десять ãод числюся. 

Червонодніпровêа – це невелиêе бóло село. Вона тільêи началася 
оце ж після революції. Примєрно з 30-х ãодів, чи трошêи раньше. Оце 
Червоне. Це біля Червоноãо. Вона от Біленьêоãо отділилася, із Білень-
êої сюди одійшли білянсьêі сім’ї. Тóт земля їхня бóла, і то вони отділи-
лися. Таê Червоне і назвали, бо з червоним прапором біляни випрово-
джали себе (червоний же прапор бóв тоді). Нó земля їхня бóла, чи шо 
тóт бóло? Не знаю, яê воно там бóло...  

                                                           
1 Опитóвання провів Р.Л. Молдавсьêий (25 червня 2002 р.).  
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Ще яê в шêолі бóв малий, то ãрали ó тоãо – ó “шаматая” і в “матêи”. 
Це м’ячем. М’яч палêою били, ото таê. Та воно пошти однаêове. “Ша-
матая” менше бóло. Дівчата й хлопці. А тоãо – більше. У “матêи” – там 
ó полі стоять, ловлять… 

А тóт же Дніпро бóло, êілометр [до] Дніпра. Тóт ліс бóв, плавні, 
степ бóв. Там сêотинó пасли, сêотинó в плавні óплив таê і переправля-
ли. Нó, êоровó чи тоãо, за роãи, та й … Сіно êосили, дрова рóбали… Ліс 
бóв, йоãо вирóбали. А рибó ловили там на ставêі, озера бóли. Ловили 
êорзинêами таêими, з лози плели таêі і ото наêривали. Ідеш наêрива-
єш потом. Гадюê бóло повно [сміється].  

А ще волоê бóв. Це сєтêа виплетена, товста, тільêи не таêа, шо тяã-
ти ото там. Там два чоловиêи бере ото тяãне. Це тянóть надо. По березі 
йде, один далі, один  ближче ото. Обêольцóють, витяãають на береã. То 
таêе. Нó хто яê приспособлювався. В старовинó яê? Удочêами, заêи-
дóшêами… То вообщем ето... Там озера ото ж висихали, таê вброд ло-
вили. Літом ото до осєні висихає вода. А бóли таêі, шо і стояли. А вес-
ной затопляло її... 

Озера бóли – то Плосêе, то там... То Чаãарниха бóла, хати бóли 
там, і річêа Чаãарниха називалась. То Плетениха… Качêи бóли там, ãó-
сей не бóло, êачêи, то й полювали… Рóжжами. 

А це зробили (не дóже давно – це ó 53-мó озеро), що залило все от 
Каховêи до Запорожья. 

Під час войни тóт бóв, на березі. Німці в нас стояли. Нó, вони при-
йшли воєнні зразó, і воєнні вони і бóли. Но зразó вони не троãали ні 
êоãо. Літом прийшли… В це врем’я, може, чи позже. Вони не по хатах 
жили. Нє... Вони… Оêопи там ó них, бóнêера разні. Передова бóла. Во-
ни, або людей брали та êопали оêопи там... 

Красна армія перейшла в плавні, тóди за Лóã, на тó сторонó. А яêі 
то не вспіли, то тóда ж далі пішли, аж на тó сторонó. 

Бóли поліцаї в селі. Мєстних ставили. Іх нема вже там [сміється]. 
Хто їх знає? Я ж тоді ще малий бóв… Нам однаêово бóло, нам все не 
доходило і не... А в Германію з Червонодніпровêи óãаняли, да, óãаняли. 
Вони самі пішли. Два набори добровольців пішло. Про це яêось зверхó 
ж óзнали. І радіва не бóло, ні телефонів, нічоãо не бóло, а взнали. По-
вернóлись, розповідали, шо поãано êормили їх там.  

Партизани ó нас бóли, тіêи там, ó плавнях. Нó, за річêою. Місцевих 
не бóло. Самольотом завозили, бросали їх там на парашóтах. Вони пар-
тизанили. Німцям вред робили. Нó, перестрівали їх там. Там же вони 
бóли, на тій стороні. Вони ж заховалися. Там бóло тих посьолêів мало, 
а вони отдєльно бóли. 
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А після войни вернóлися назад, то же ж все розãраблене. Коровами 
робили. Коні поêи розвели, таê пройшли ãода. А тоді траêтора начали-
ся і таê: робили, робили, доробили, а тепер дрóãе. Розвалили все.  

Після війни сільсовєт бóв один, ó Біленьêомó, білянсьêий бóв êол-
хоз. Ілі то, Кóйбишева. А тоді білянсьêий Кіров, Ілліч. А тоді соєдини-
ли їх всіх вмісті: Ілліча і Кірова, і Кóйбишева. Після війни я в êолхозі 
працював. Зразó ж на êоровах, поêи малий бóв. А тоді на траêторі. То 
вивчився, траêтористом робив. І до послєдньоãо робив траêтористом. 

Тільêи в Біленьêó перейшли баãато в посьолоê після войни. Мо-
лоді особенно перейшли. Баãато, не перещитаєшь, сêільêи їх перейш-
ло. Нó там центр, шêола. А тóт до чотирьох êласів бóла тільêи шêола. 
Я до войни там походив трохи. А там, п’ять ãод воювали, а потом, êóди 
там ó шêолó?! 

Тепер тóт нас осталось чоловіê тридцять може. Колхозні то шо. А 
тóт самі дачниêи тепер. Самі приїжджали, не переселяли їх. Із Запад-
ної. Нó приймали їх. Лóчше бóло, яê на Западі, навєрно. Тоді нічим 
бóло приймать. Робили та й все… Тоді всі однаêові бóли. Тоді не розді-
ляли. Це зразó: дачні – ãородсьêії, а то – êолхозні, а це – той…  

 
 

Качан Галина Трохимівна, 1931 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Мене звати Галина Трохимівна, прізвищє моє – Качан. Я 1931-ãо 

роêó народження. Народилася я – село Яхни, Фастівсьêий район, Ки-
ївсьêої області.  

Батьêа звать бóло Трохим Петрович, Заêревсьêий фамілія. А матір 
– Заêревсьêа Парасêа Архипівна. Вони... 1901-ãо роêó. Бабó і діда сво-
їх вже не помню я… Не бóло їх óже в живих. 

Батьêи бóли обоє êолãоспниêи. Працювали в êолãоспі. Батьêо êо-
нчив, мабóть, два êласи, от... Нó йоãо… Їх тоді видвиãали, хто трохи 
ãрамотний… Він бóв завмлина... од êолãоспó. Ото таêе. А мати, вона 
мало ходила в шêолó, два місяці всьоãо. Вона малоãрамотна бóла. В 
êолãосп ходила на роботó. Оце таêі мої батьêі. Нó ще шо? 

Сюди переїхали.., значить, в яêомó ж році? Щас сêажó... Мені бóло 
тридцять сім роêів. Зараз сємдєсят один, а то бóло тридцять сім, яê ми 
сюди переїхали. Оце в 68-ом році...  

Ми переїхали із Апостоловсьêоãо районó, Дніпропетровсьêа об-
ласть, і село Мар’ївêа. Там чоловіê працював і я там працювала. Він 
                                                           
1 Опитóвання провели Р.Л. Молдавсьêий та Ю.Д. Мелещóê (26 червня  
2002 р.).  
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працював… Він заêінчив Київсьêó сільсьêоãосподарсьêó аêадемію, фа-
êóльтет ветеренарії. І він там працював, а я працювала вчителем анã-
лійсьêої мови. Я сама ж анãлійсьêó мовó виêладала, працювала вчите-
лем анãлійсьêої мови. І сюди ми переїхали, він тоже ветврачом робив, а 
я вчителем анãлійсьêої мови.  

Він вибрав по êарті. Взяв êартó і êаже: “Я хочó жити тóт, там рибó 
бóдó ловить”. І взяв по êарті найшов оце село і ми сюди приїхали. І яê-
раз не бóло ветврача. І не бóло… Правда, зразó бóла вчительêа тóт анã-
лійсьêої мови, но вона мені сêазала, шо “Я через півроêó óїдó звідси”. Її 
чоловіê бóв воєнний, і êаже: “Він óїхав óже, а я через півроêó тоже до 
йоãо в’їдó”. І я тоді осталася тóт сама, одна анãлійсьêó мовó виêладала 
на всю шêолó. Оце Білянêівсьêа середня шêола.  

Зразó, яê я приїхала, шêола бóла стара. Ми робили в дві зміни, по-
êи нам построїли новó шêолó. А вже, êоли новó шêолó построїли, то 
ми тоді вже стали в однó змінó работать. Нó тоді вже нам полеãшало 
робить. Робила я до 82-ãо роêó. В 1982-мó році я захворіла сильно і пі-
шла на вислóãó. Чотири роêи я ще дожидала тієї пенсії. Полóчала 
п’ятдесят êарбованців. А тоді вже я почала полóчать пенсію, десять ро-
êів не працювала. Через десять роêів мене позвали. Нó хоч вони мене й 
тоді визивали, не бóло êомó виêладать, вони мене дóже просили. Нó в 
мене желóдоê сильно болів, пєчень, – це таêа хвороба, шо не дóже мо-
жна бóло працювать. А тоді вони мене щє попросили, то я пішла пра-
цювать... в 92-мó році. Працювала чотири роêи. Нó вобщєм, в 96-мó я 
вже не стала працювати, захворіла зновó... 

Діти до мене ставились харашо. Діти, вони мене любили в шêолі, 
бо я тоже любила дітей. А вони це понімають. Діти дóже понімають, 
яêщо бачать, що ти їх любиш. Я, наприêлад, знаходила підхід до дітей. 
Бо сама ж я ходила до шêоли. В нас ó нашомó селі шêоли не бóло. Я за 
дев’ять êілометрів ходила до шêоли…  

Яê ми переїхали в Апостоловсьêий район, то харашо до мене ста-
вились. І в Біленьêомó до мене харашо ставились. В Біленьêомó до 
мене харашо ставилися. Тоãо шо знаєте... Діти… І взаãалі до мене, на-
приêлад, харашо ставилися. А за інших я не можó відповідать. Я тіêи 
чóла таê, від інших, шо біляни êорінні вони не люблять оцих приєз-
жих. Нó в їх таêе в жилах, яê-то êажóть… заведено. Завжди бóло, зав-
жди, що вони люблять тіêи... Вони зразó питають: “Ти білянсьêий?” 
Яêшо там шось не таê. Яêшо відповідає: “Білянсьêий”, – о-о! Це вони 
харашо! Но мене б вони ніêоли не питали, бо їм приходилося до мене... 
Оце таê. Та й ó шêолі ж, знаєте, тоже поваãа. Бо в шêолі ж їм тоже ж до 
нас приходиться. Дитинó навчаєм та стараємся. Та й де побаче, то вони 
питають: “А яê там мій син?” чи “Яê моя дочêа?” Розêазóю, шо хорошо, 
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чи поãано. То все пояснюєш їм. Нó шêола яê шêола... А зараз вообщє, 
яê ідó тóди в шêолó, попитаю яê там, це зовсім…  

Коли переїхали сюди, êорінні біляни до мене ставились непоãано 
ще й томó, шо їм óсім приходилося до моãо чоловіêа йти. У êожноãо ж 
êорова, там порося, то вони все понімають. Біляни – вони вредні люди. 
Вони не люблять оцих пере... цих, не своїх, яê вони називали, не білян-
сьêих. Но яê їм треба бóло, оце ж держóть óсе – і êóрів, і поросята та і 
все... Яê треба, то вони тоді знають... Вони ставились хорошо, бо їм 
треба бóло. За всим приходили до нас, в етот óчастоê, тóт ó нас недале-
êо. Це ми там прожили шістнадцять роêів. Нó а тóт построїли оце ха-
тинêó...  

 
 

Косовець Ніна Леонтієвна, 1918 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Косовець Ніна Леонтіївна. 1918-ãо ãодó народження. Батьêа й ма-

ти пам’ятаю, яê звали, аяêже? Я знаю. Леонтій Трохимович Воробйов 
– мій папа ... А мама – Феодора Павловна, Воробйова тоже. Нó дєдóш-
êа вже мій, той, – Бенда [нерозбірливо] Павло. Бенда Павло. І бабóш-
êа. Бенда Тетяна. Мамини це. А папини [сміється], папиних я й не по-
мню, бо я бóла ще мала. Їх вже не бóло живих. Нó, Воробйов Трохим – 
ето папин папа. Вони в Балêах жили, а батьêи óже тóт жили. Сюда во-
ни переїхали ó 35-мó. Бóв ãолод. А сюди перейшли і стали рибачить. 
Вот... Да, яê сóщєствовал рибêолхоз, батьêо бóв ó рибêолхозі. А мама 
домохазяйêа бóла. 

Дєдóшêа з бабóшêой бóли небаãаті. Нє! [сміється]. Нє, небаãаті. І 
батьêи небаãаті. Таê, середняêи, середняêи... І не баãаті, і не бідні! Вот 
таêі, да. А ми ж тоже, ми работалі ó êолхозі із своїм дідом. Но мій дєд 
помер óже в 85-м ãоді, і я оце одна живó тепер.  

Я êончила шêолó, сєм êласів, ніде не пішла далі вчиться. То стала 
работать. В êолхозі ж робила робочим! Сапа [сміється]… [нерозбірливо]. 

Бóли брати і сестри, бóли. Померли, немає. Я одна вже осталася із 
родó. Тóт і на Червоній ó мене жила сестра й брат, помер. Теж працю-
вали в êолãоспі. 

Брат робив водніêом – фонарі ото світив по Дніпрó. Раньше. [Смі-
ється]: фонарі називається? Да? Плавающі, да. Брат там робив. А сест-
ра в êолхозі робила. Ото таêе…  

                                                           
1 Опитóвання провели І.М. Гафарова та В.М. Філас (25 червня 2002 р.).  
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Чоловіê мій бóв з Києва, сам êиївсьêий бóв. Косовець Василь 
Омелянович. Працював рядовим ó êолхозі Кірова, шо заставлять... Ми, 
нó рядові робочі бóли [сміється]. Він не бóв нічим... 

А война! Та, про войнó, діти, це яê розêазати, таê не доведи Гос-
подь! Про войнó… Дóже бóло плохо. Дóже страдали ми ó войнó, дóже 
страдали! Боже мій, Боже! Яê іздєваліся ті нємці з нас! Не дай ти, Гос-
подь! Не дай Боã! Ой, Боже! Яêе ãоречêо бóло! Не можó я… Ваêóвіро-
вали. Зразó ото ж работали ó нємцев, óсе. Вони нам… А тоді ваêóвіро-
валі нас. Господі! Дощ і ãрязь, а ми ідем-бредем отаêо в ãрязюêє! Вони 
нас ãонять! Ой, Боже-Боже! Война нам óдалася дóже, дóже, дóже, дóже 
êров’ю! Ваêóвіровалі нас зразó на Томаêовêó. Ганяли [сміється]. Все 
ãонили, да. А ми йдем, ідем, та дрóãа втече з етапа, а дрóãе іде. А ми… Я 
тіêала, тіêала, з óсією сімйою із етапів тіêали [сміється]. Вернемось 
назад, а вони оп’ять нас захватять та поãонють... Єслі б вони нас пійма-
ли, вони б нас постріляли! Нó таê проходило, шо не постріляли. Вте-
чем із етапа, і не постріляли. Заховають люди, яêі там живóть. Ото в 
Мар’євêє ми, яê ãонили, таê ó Мар’євêє, значить, ми óтеêли з етапа. 
Мама… Папи не бóло. Папó забрали нємці зразó ж. Пішов він на фронт. 
А там, тоді я не знаю, попав він яêось ó плєн до німців. Попав ó плєн, 
то йоãо не бóло óже.  

А я бóла, мама (дітей не бóло в мене тоді). Мама і я бóли. І оте таê, 
аãа, в Мар’ївêó ми дойшли, нас ãонили. У Мар’ївêó ми дойшли. А я êа-
жó сестрі своїй: “Давайте втечем з етапа! Давайте втечем!” І таê вєчєрі-
ло. І вже ж, яê перейшли ми чєрєз ãрєблю, êажó (а таê шовêовиці, шо-
вêовиці, прямо баãато дóже шовêовиць там, в Мар’ївêі): “Давайте в 
шовêовичêи втечем”. І втеêли! Втеêли тóда! А тоді пішли до однієї жє-
нщіни, попросилися. Вона пóстила нас ó хатó, êаже: “В мене й нємці 
стоять, нó ладно, я сêажó, шо це – мої сестри…” І ото пóстила нас. І ми 
бóли в неї. Перебóли. “А óтром, – êаже, – йдіть êóди хочте. Не можна 
держать вас”. Ми ходим із села в село. То Новосєрãєєвêа, то Гарбóзов-
êа, то Зоти, то та… Ой, яê її?! Смоляна. І ото таê ходим цілий день. А 
тоді опять вертаємось до неї на ніч [сміється]. Отаê. Но спасібо, таêа 
жєнщіна бóла, я їй таêа блаãодарна!! І поêа й вона і óмерла, я її блаãо-
дарила, шо нас ізберіãала. Я не помню, яê її звали. Тоді [сміється, ãово-
рить пошепêи]… хіба запомниш óсе? Господі Милостивий! Яê тоді 
ідеш і трóсишся – ось тоді втіê, от тобі можóть óбить тебе. Дóже жорс-
тоêо, дóже жорстоêо вони над нами розправлялися! Нємці. Дóже жор-
стоêо! Ето нєвиносімо таê! Таê нєвиносімо іздєваться з людей. От те-
пер, таêі êажóть, дрóзья! А яê воні іздєваліся з нас! Ой, Господі! Не дай 
Боã! Не по… шось не таê – приêладом, яê óрве, таê тіêи таê. Та Боже 
сохрані, Боже сохрані! Ето нєвиносімо. Мені дóже война вдалася дóже, 
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дóже, дóже, дóже тяжело. Та бóли і ó німців… Бóвають, і з їх тоже люди 
хароші! Бóли й рóмини, бóли всі.  

А послє войни дóже трóдно бóло тоже. Дóже трóдно бóло. Нєдос-
татêі бóли. Работалі ж ó цьом êолхозі. На êоровах, на всьомó. Дóже ето 
трóдно бóло. Все порозтєряли. Все на світі. І ховали, і все. Вродє вєр-
нóлися, йоãо вже нема нічоãо… Все. Понятно? Война єсть война. При-
йшов, – віêна повитяãóвані, і все попорозбиване, і все… Нó шо тоді? 
Шо там найдеш? І давай же знов же істяãóваться, знов же жить надо. 

А потом стали вже хорошо ми жить. Уже стало наше властя. Роз-
жилися. І я жалію. Бóла тоді хороша жизь. А сєйчас для мене плоха 
жизь. Мені сєйчас нє нравиться жизь. От, яê хочте! А тоді бóло лóччє. 
Тоді бóло лóччє нам жить. От. А тепер… тепер яêось дóже êрізісно. 
Дóже êрізісно. От дóмаю, за шо óãоль óзять? Не знаєш, за шо взять 
óãля. От. Пєнсія не дóже велиêа [запис перервано]. От і раньше, підеш 
і хліба ти на рóб возьмеш п’ять бóханочоê. А сєйчас рóб – більше рóбля 
батончіê.  

Раньше весілля, свадьби ж ãóляли. Яê же ж? Свадьби я і своїм дів-
чатам… чотири свадьби ãóляла. Таê шо [сміється] ó мене чотири дочêи. 
Нó, хароші свадьби, хароші ãóляли свадьби. Народó бóло баãато. Іãра-
ють, і танцюють, і співають, і все… Дóже хароші свадьби бóли тоді. Ба-
ãато, баãато людей запрошóвали. Днів чотири й п’ять, бóло триває! 

А! Нó, перший же день, яê же ж таê? Нó, оце ж свайбó починаєм. 
Аãа, їдóть розписóваться діти. Тоді не вінчалися. Тоді не вінчались, а 
таê... Розписалися, приїжають. Уже в нас столи наêриті, все, і почина-
єм вже застольнó. Народ сходиться, сідає, ãóляють, п’ють, випивають! 
Гóляють, ãрають, танцюють. Вообщєм, дóже весело бóло. Дóже весело 
тоді бóло. Весело. За це я не сêажó. Дóже весело бóло! І оце на дрóãий 
день ãóляють, а потом оп’ять же ж то [сміється], то разні починають 
приходить, і вже на третій, на четвертий день, і на п’ятий. Вообщєм, 
ãóльня бóла дóже хароша. Проходили цілó неділю, а то й більше ãóльня 
бóла. А страви ãотóвали хароші. Все бóло: і м’ясо бóло, бо тоді ми сви-
ней держали, êорови свої бóли, êорова бóла, все. І м’ясо бóло, і всьо. І 
жарêоє, і перець начиняли. Усе. Вообщєм, óсе для свадьби бóло... І ри-
ба жарена. 

… На дрóãий день понаряжóються, ходять, подіваються, да. Нєвєс-
та, і молодий, яêий мóщина і женщіна вообщє, вже понаряжóються… 
То батьêа матір везóть êóпать [сміється], то шо… На возиê садовлять і 
везóть. А, ой, а діти біжать із водêою, із óсім, заêóсêою, шоб, ой! Бать-
êів не поêóпали, ой! Та бóло дóже хорошо тоді. Тепер не знаю я, яê 
свайби ãóляють. А тоді бóло для нас дóже харашо, тоді дóже харашо. І 
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весело бóло і все, бо... бо бóло все наãотовить, бóло все ó нас. І свині 
різали, і все! А сєйчас попробóй! Не знаю, яê сєйчас.  

Тоді не вінчалися, томó шо церêви не бóло. Церêви бóли заêриті ó 
36-мó… А до цьоãо бóла, да. Бóла церêва ото, де остановêа автобóзна. 
(Сєйчас оце вже вінчаються). А тоді нічоãо не бóло. Заêрили, і там êо-
лхоз тóда зерно засипали, і все. А потом óзяли та розібрали її. От. Яê ó 
35-мó її заêрили, ó 36-мó її сталі розбирать. Ми щє… Я щє в шêолó хо-
дила! За батюшêів не сêажó я, яê прізвище. От не сêажó. За оце вже я 
не сêажó. Влада, влада тоді заêрила церêвó. Да. А сєйчас, бач, óже от 
отêрили і вольниця той. І те. І ми, я знаю, шо от в 36-мó óчилася тóт, на 
Днєпровêє, да. І ми біãали, яê ізрóбóвались, підрóбали хрести і зноси-
ли… Це не êидали хрести, а зносили на êанатяних лєсницях. Лазили і 
то, зносили хрести із церêви. А потом стали розбірать, розбивать її, і 
розібралі. І розібралі церêовó, і оте-то êлóб построїли. Колхоз. Оте-то 
Кірова. Да. Оце тóт êлóб построїли. Оце з тоãо êірпіча. 

Ой! Люди дóже, дóже протестóвали. Дóже протестóвали. Нó, а шо 
ж? Не по-нашомó бóде. Таê же ж? Не по-нашомó. От.  

Я вже не знаю, може вони їх, де вивезли, може. Я за іêони вже вам 
не сêажó. Я ж ó 36-мó щє в шêолó ходила, в тридцять п’ятомó… Я ж не 
знаю, чи вони… А ó церêові там бóв той – Мазараêа, Матлашевсьêий і 
Мазараêа. Оте-то шêола стара отам. Таê там же ото пани оці жили, да. 
Нó, вони… Матлашевсьêий проãрав своє імєніє Матла… томó, – Маза-
раêє. А Мазараêа – бóв він êривий… Ноãами плохо ходив. І вони ото ... 
Таê він оце ж строїв церêвó цей же Мазараêа. І йоãо, яê він óмер, йоãо 
похоронили ó церêові. У церêові. Замóрóвали і все. І êоли, оце розбі-
рали церêовó, то йоãо витяãли ãроб. Нó ãроб бóв (ми щє ж біãали із 
шêоли, дивилися). Гроб таêий дóбовий, êрєпêий! І прі… той, прєдсєда-
тєль бóв Гамота тоді. От, помню, дóже я помню, – прєдсєдатєль Гамота 
[сміється], да. І він тіêи – “Спалить!” А всі діди, всі поприбіãали старі-
êи, і êричать: “Одвезіть на êладбіщє, і похороніть йоãо! Не надо па-
лить! Зачєм? Він таêоє добро зробив, церêвó построїв! Він людям до-
помоãал. Не надо палить йоãо!” І вони одвезли, одвезли, і на êладбіщі 
йоãо похоронили там. А чи є моãила йоãо там, Боã йоãо… Я не знаю, я ж 
не ходила тóда. Це ж ми бóли там, яê оце вони везли на підводі, таê ми 
ото бачили. Ми щє ж тоді шêольниêи бóли! І нам щє тоді повєдєніє 
поставили повєдінêó паãанó, шо ми побіãли тóди, до церêови, яê роз-
бивали. Таê óчитєля поставили, шо ви тóди побіãли, зривали óчєнія 
[сміється]. Нó ето чепóха!  

Цей… Мазараêа церêвó построїв, шêоли строїв. Оте біла отóт-о 
шêола, яê на базарь іти, оце вот тóт. (Тепер її продали). Потом дрóãа 
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тóди, до Дніпра, тоже він строїв. Він робив хароше дєло. Для народа 
він дóже помаãав.  

А Миêлашевсьêий – він виїхав десь. Хтозна êóди? Нó він же та-
êий! А цей êаліêа бóв, ноãами плохо ето… Таê шо він помаãав, він по-
маãав, він сочóствовал народó всьо... А за тоãо я не сêажó, за Маêла-
шевсьêоãо... Да… Матлашевсьêий ó Мазараêи виãрав імєніє. Мазараêа 
ето бóв êривий, êаліêа, больний чоловіê. Яê він дóмав, воно вже мені 
не нóжне… І óмер тóт. А êоли?.. Тоді ж це панам доходило, в яêомó ãо-
ді, яê шо… я не можó цьоãо êазать. Шо знаю – те сêажó, а шо не знаю – 
я не можó сêазать.  

Яêі ж іãри в нас тоді бóли [сміється]! Тоді в нас таêі бóли іãри. Нó 
ãóляли ми всі, ãóляли все. І там нó шо? Нó яê? Ой, та яê розêазать вам 
з моãо дитинства [сміється]! Таê я не знаю… Раньше бóло таê – оце ж, 
аãа, на дороãє пиляêа. Тоді ж не бóло асфальтó щє. Бóла пиляêа. І ми 
на дороãах ото біãаємо, то êавóни робим, наãортаємо êóчêи, баштан! 
[Сміється] Да! Те êраде, те ãаня сторож, ãаняє. [Сміється] Ми біãаєм – 
ото таêе наше дитинство бóло тоді, да. Ото таêе. І таê, і ãóляли, там ó 
що-небóдь ãрали. То ó “жмóрêа”, то там... Ото таêе наше то дитинство! 
Не таêе, яê тепер. Тоді наше дитинство просте бóло! Да, ми не знали, 
шоб там, яê сійчас разне, разність.  

У плавні бóло дóже харашо [сміється]. Там плавня ж, бóло там сêі-
êи ж, бóло не залите водою. Там же ж все бóло харашо. Там ліса дóже 
велиêі бóли в плавні. Риби дóже бóло баãато ó плавні. Там же ж риба-
чіли. Там дóже риба... Оце ж батьêи мої рибачили там. І дóже риби ба-
ãато бóло. Ліса там яêі бóли! Плавні, плавні бóло тоді сêіêи доходó бó-
ло! Е-е-е… êолхози сêот заãонили ж ó плавню, випасювали. Овець, êо-
рови, і êоні. Нó вообщєм, óсе. Там дóже бóло баãато прибóтêó. І зачєм 
вони ето затопили, і шо з тоãо полóчається? Нічоãо не полóчилося! А 
сêіêо сіна заãотовляли! Все ж вивозили, ãрóзілі на баржі все. Сіна, де-
рева сêіêи бóло! Всьоãо! А сєйчас, шо за польза? Нó шо? Нó рибó пій-
мають і ... І тоді риби бóло баãато! Я протів тоãо, шо вони затопили!  

Там хóтора бóло баãато ó плавні! А яê же! Сєйчас я відсіля почнó – 
Чаãарниха хóтор, Ковалі хóтор... Там озеро, то – річêа Коваль. І назва-
ли хóтор Коваль. Понятно? Потом, Помийниця. Тоже озеро… [смієть-
ся], болотне озеро бóло, назвато Помийниця. Тоді Лопóшина. Тоже таê 
ото назвали, не знаю. Тоді то – Іванівсьêе, хóтор Іванівсьêе. Тóда далі, 
до Запорожжя це вже. Це я почала... по-порядêó. Тоді – Обчишене... 
Тоже хóтір бóв. А більше тóда я вже і не знаю! Тóда вже далі до Запо-
рожжя я вже… Е-е-е… бóло баãато людей жило, баãато. А по сêіêо там 
сімей? Нó сімей може по двадцять, а може й більше щє бóло. Нó я точ-
но ж не сêажó, по сêіêи. Нó бóли хароші, здорові хóтора. А чим заніма-
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ліся? Оце ж ó ліснічєстві робили. Дніпрянсьêе лєснічєство бóло! І оце 
ж сіна заãотовляли. Дерево пиляли, êорó драли, рóбали… Та нó яê сêа-
зать? Лоза таêа. Корó драли. Все заãотовляли для ãосóдарства, все. 
Сєйчас воно Дніпрянсьêє ліснічєство ж тóт, ó Крóтомó Ярó. А тож ó 
плавні бóло воно, там. І бóла й êонтора там óсе. І маãазіни бóли там в 
плавнях! І хліб тóди возили, і все-все бóло. Сêота держали баãато. 
Птиці баãато держалі. Таê шо… 

Раніше óсі ж бóли таê: то êовалі, і столярі, і всяêі. Тоді ж óсе бóло 
таêе. Все. 

Но фамілії не сêажó я. Оце тоді воно мені нóжно бóло? [сміється]. 
Хіба я тоді добивалась, яêі там фамілії. А знаю, шо бóло. Це я знаю, шо 
бóло все. Все робили там. 

Ліêóвалися… ліêóвалася і народними методами. А більше всьоãо в 
больницю тоді. Ворожоê тоді я не знаю. Тоді ми не êидалися до воро-
жоê не до яêих. А то в больницю, то самі там шо-небóдь, êаже, роблять, 
то трави варять, то шо… Оце бóло й мама, яêі трави заварили, попили і 
всьо. А то – в больницю. Це ж óже з яêоãо ãодó? А до тоãо, я не можó 
сêазать, шо до тоãо. Це я êажó отаê – 35-й, 36-й. Ето я дóже помню ці 
ãода. А до цьоãо воно мені ще [сміється]… бóло не нóжне. Таêе.  

На вóлиці своїй я вже давно живó. Кладбівêа раньше називалось. 
Кладбівêа, а сєйчас переімєновалі ж в Міра, да. А оце ж êладбіщє отóт. 
Оце ж êладбіщє і ото ж Кладбівêа, і таê вона Кладбівêа й бóде! Хто не 
питає, ми ото – Міра, яê записóють, то-шо… а таê ми – Кладбівêа і 
всьо! Тóт і папа мій похоронетий, і мама тóт похоронита, і мій чоловіê 
тóт похоронетий.  

А хіба ж óсе запомниш?..  
 
 

Лисенêо Олеêсандра Миêолаївна, 1921 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Олеêсандра Миêолаївна: Моя фамілія Лисенêо Олеêсандра Ніêо-

лаєвна. 20-ãо ãода рождєнія, 13-ãо марта. Родилась ó Біленьêомó, в 
шêолó ходила в Біленьêомó. Кончила восєм êласів, тоді в тєхніêóмі в 
медіцінсьêомó óчилась. Ето… проработала сороê ãод. Во врємя войни 
бóла в дєêреті. І оце родилась ось ó 41-мó ãоді [сміється], доêóмент, 
живий… 

Работала тóт ó Бєлєньêій при больниці. Сороê ãод робочоãо стажó. 
Баãато блаãодарностей ó мене в трóдовой êнижці. Вже óсе бóло хара-
шо. Пам’ятаю. Батьêів. Батьêи робили, нó, яê êолхозниêи. В êолхозі 
                                                           
1 Опитóвання провели І.М. Гафарова, В.М. Філас (25 червня 2002 р.).  
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робили. Батьêо в сороê п’ять ãод йомó бóло – він помер. Молодим. А 
мама осталася. Война началась. Нó я тоді вже работала в Орєховсьêом 
районі. Біля мами я вже не бóла. А вона тоді… Тóт бóв з Білорóсії мóж-
чина, і йоãо жінêа вмерла, і троє дітей осталося. І він до мами, до моєї 
мами, пристав в прийми. І ото вони жили. Поêи і всі поросходилися. І 
все… Й мама вмерла.  

Дочêа: …залишилось п’ятеро дітей. 
Олеêсандра Миêолаївна: Батьêів звали: мамó – Устінія Терентівна, 

а батьêа рідноãо – Ніêолай Яêовлєвіч. Пам’ятаю, дід Яêов óмер ó 20-
мó ãоді, тоді яê я народилася. В той день яêраз і вмер дід. А баба Васьêа 
осталася. У неї щє один син бóв, Федір. Робив ó ãороді, і він її тóди за-
брав. І во врємя войни бабóшêа вмерла. А дядя Федір цей пішов на 
войнó і не вернóвся. Десь, чи в Болãарії, десь він похований. Висилали 
ізвєщєніє. Ото таê... 

Тóтешні тоже бóли, тóт і діди і прадіди. Всі біляни ми. Робочими 
бóли простими, на землі робили. Тоді ж земля бóла.  

Дочêа: Колхозниêами. 
Олеêсандра Миêолаївна: Я помню ó батьêа бóла сіêачêа, назива-

лась. Яêщо він різав половó. От, і в людей, бо тоді ж не бóло êомбайнів, 
нічоãо. А в йоãо отаêа, яê воно, не знаю називалося, шо він наймався, 
ото робив людям, бив половó. А тоді, яê став êолхоз, óсе чисто весь ін-
вентар: êорови, êоні, шо бóло – все поздавали в êолхоз. От. А сêоêо… А 
êолхоз? Поêи батьêи живі бóли, поêи робили. Яê померли, ми ж оста-
лися малі. Став оце ж êолхоз, позабирали землі, все. Я вже êазала, хай 
інвентар пропав, êорови подохли все, а земля осталась на місці! Наша. 
Ніде не діли. А яê, підожди, а яê стали роздавать паї, не дали мені й од-
ноãо ãрама! Ні одноãо. А землі здали баãато в êолхоз. А з êолхоза і те-
пер. Не яê слóжащій щє счітались, нам землі не дали, ніяêих паїв не 
дали. Ми êоренні селяни отóт. Батьêи робили, ми робили, діди робили, 
а не дали нам нічоãо. Мені не дали землі. І нічоãо. Кажóть, чоловіê ó 
мене óмер ó 94-мó ãоді. Сêазали, яêби в 95-мó ми б дали вам, а ó 94-мó 
ми вам не дамо землі. Ото таê... 

По-моємó... Я точно не знаю, но мені таê [приãадóється], шо восємь 
ãєêтар бóло. І яê тоді ото бóло, яê народиться дитина ідóть ó сєльсовєт, 
реãістрірóють, і два ãеêтари землі дають на іждевенця. Нó, таê яê ó нас 
бóло дві дівчати, і батьêо й мати, значить, по два ãеêтари... Восєм… Нó 
оце, вони бóли бідні, чи середні, чи яê… Тіêи шо своє бóло. Коняêа од-
на бóла. І зпряãалися вони з êимось, вони там… [нерозбірливо] Нó, êо-
ровêа бóла.  

Дочêа: Ма, яê ще на Царівêі ми жили, шо ó вас там бóло? 
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Олеêсандра Миêолаївна: Я шо êажó, шо êоняêа бóла, і êорова бóла, 
спряãалися там (на слєдóючій óлиці бóв Білий Дмитро, їх немає). І в 
йоãо одна êоняêа бóла. І вони ото ісходилися і той, землю обробляли. 
А знаю шо... Та восєм ãеêтар êажеться от êолхозó дали.  

Дочêа: Про пана розповідала бабóшêа тобі?! 
Олеêсандра Миêолаївна: Нó оце êазали, я не помню ніяêоãо пана, 

бо я знаю, шо яê тóт підросли, слóжили ми в дрóãих. А бóв, де ото бо-
льниця зараз, там бóв яêийсь то пан. Я йоãо не знаю. Не помню нічоãо. 
Шо там бóло? Та пам’ятаю, шо яê ми бідні бóли, слóжила, дітей ãляді-
ла то на слідóючий вóлиці, і на тій вóлиці. Таêа вже, яê аãа, шêолó êон-
чила ó найми йшла. Та їх óже нема, на Царівêі, я і не знаю їх фамілії. А 
на Кислівêі в Гладêоãо – це я там цих помню. Бóло троє дітей, бабóшêа 
стара. А вони на роботó ходили. А я дома ото із ними бóла. Те я знаю... 
А таê.  

Іãри? [Сміється] В яêі іãри ãрали? В м’яча ãрали. Знаю в “жмóрêи” 
ãрали. [Сміється]. У “ãóсей” ãрали. Яê вечір, біãали миші ãаняли оті 
летóчі. А таê більше заставляли, ми робили. Яê не в наймах, таê дома. 
То вишні рвав, то ãрóші собирали, то там щє шо. Заставляли робить, 
робили. Стереãли на степó от ховрахів êóêóрóзó, сояхи. Це виходили в 
степ і стереãли. А іãри… Ні в яêі іãри. 

Училася в шêолі. Восєм êласів êончила я. А тоді пішла в техніêóм, 
і вчилася в Запорожжі. У 39-мó ãоді я вже стала работать.  

Дочêа: В мєдтєхніêóмі. 
Олеêсандра Миêолаївна: От в Орєховсêом районі. В ãороді Орєхові. 
Дочêа: По направлєнію. 
Олеêсандра Миêолаївна: Нó, да ж, направлєніє... 
Олеêсандра Миêолаївна: Ми сначала вчилися отóт, на óлиці Оêтя-

брсьêій. Там шêола вже не знаю в шо превратилась. А то, ото в центрі 
там ми... Там двóхетажна шêола. Яê óже перейшли ó старші êласи, тоді 
вже там ми вчилися, а таê… Нó шо тоді? Вже появилося, яê ми тóда 
перейшли, бóла велиêа переменêа, вчили нас танцювать. Потом фізêó-
льтóрою. Оце там біãали ми. Переплиãóвали оце. А потом стала мóзи-
êа. На велиêій перемєнêє, шоб развлєêалися. Там же воно парê бóв, от. 
І це бóло ó шêолó. Бóла ó шêолі мóзиêа, прєподавали – óчитєль Авра-
менêо, знаю фамілія йоãо. Преподавав нам пєніє і мóзиêó. На óроêє це 
ми співали, а він на ãєтарó ãрав. Він то пісню нам задавав, і яêó ми вчи-
ли і співали.  

Після войни я повернóлася ó 51-мó ãоді сюди. Сюди я вернóлася, 
бо я з Оріхова ото переїхала в Запорожжя. Там работала на “моторост-
роєнії”, в медпóнêті. А тоді переїхала я сюди. Мама моя дóже заболіла, 
бóла. І батьêо, ото цей вже вітчим. І я приїхала сюда. І ó 53-мó ãоді óже 
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я стала робить тóт ó больниці. Ото проробила до 75-ãо і щє три ãоди 
робила, яê на пенсії бóла. Оце я роботала тóт óсе время в стаціонарі. 
Все время ó дєжóрстві. То таê. Ніде. А до тоãо робила в Оріхові, а тоді 
ж ото, во врємя войни, яê война началась, мене призвали, ото в воєн-
êомат. Нó, êóди ж, яê я в деêреті? І мене не брали в армію. Яê війна 
началася, я тóт ó цьом селі не бóла. Я бóла в Запорожжі тоді. 

Дочêа: В Новоданіловêє. 
Олеêсандра Миêолаївна: Тóди ж óже переїхали в Новоданіловêó. А 

тоді прийшла мамó провідать сюди, взнать, чи то… І ото родила я її.  
…Нó, бóли плавні, бóли. Дóже хароші плавні, сіно бóло... 
Дочêа: Розêажи, яê дєдóшêа там же работав, батьêо матері, Артьом 

Афанасьєвич. 
Олеêсандра Миêолаївна:  Дєдóшêа оцей...  Відчим, да, робив сêота-

рьом. Сêотинó ж óсю виãонили ó плавні êолхози. І він там все время, 
літо й зимó. Нó тіêи по сóтêах там чи по троє дєжóрили вони. Плавня 
бóла хороша. Баãато риби бóло, баãато ожини бóло, щавлю це бóло. 
Дóже êрасива плавня бóла. І баãата, всєãда бóло сêотина ж там і сіно 
êосили там, і... Нó все. А тоді, я вже не помню, ó яêомóсь… Та теж ó 50-
х ãодах начали її óнічтожать плавню. Яê Каховêó стали строїть. І ото 
тоді дерева там óсе пови... Дóже баãато бóло робочих знаю із Западної. 
А тоді пішов брюшний тіф… Це ті, шо хворіли в плавні, приєжжі, да. А 
доставляли вони нам ó больницю ж людей цих із брюшним тіфом. Тóт 
боліли вони. Баãато і повмирало отóточêи.  

А яê затопляли плавню… не бачила. Чи постєпєнно, чи яê? Яê-то я 
не вспомню цьоãо.  

Дочêа: Розêажи, яê олень бóв на фермі, помниш? Я помню, шо з 
плавні переплив олень маненьêий. І він, яê-то забрався на тот, на фер-
мó. І йоãо поїли молоêом. Випоїли молоêом, а потом таê і здали в ето, в 
охотнічє хазяйство. Красивий бóв, здороветельний, страшне!  

Олеêсандра Миêолаївна: Батьêи мої бóло розписóвалися. Батьêо 
бóло читає нам... вона не Біблія, а яêась êнижêа бóла таêа товста, таêа 
êнижêа.  Таê це він нам óсєãда читав, яê оце Різдво, праздниêи. Він бó-
ло êаже: “Сідайте, дівчата, я бóдó вам читать ото...” Стара êнижêа, но 
тіêи товста таêа вона. Там ото, нó, описóвалось, нó, вообщє… Нó, яê всє 
еті êнижêи. Це шоб, шоб слóхали. Шоб понімали, шоб отаêе бóло... Нó, 
ото ж таê читав. Нó, хрестився. Нас заставляли, шоб ми молилися. 
“Отче наш”, там, і “Вєрóю”… ті, ото й досі знаємо, ті молитви. Ходили і 
в церêвó всєãда, і ãовіли, і ходили. І святили пасêи, і все. А тепер óже я 
оце стара, óже восємдєсят три ãоди мені. Таê шо я... 
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Батьêо тіêи ó шêолі він тóт чи три, чи чотири êласи заêончив. А 
таê, він ніде не вчився. Ні мама, ні він. І сестра ото в мене бóла. І сест-
ра... Ото – одна я. 

Пам’ятаю, шо бóв ó нас поп один. А тоді йоãо, я не знаю чоãо, за-
ставили йоãо постриãтися, і він отêазався от тоãо..., от вєри. У яêомó ж 
це році бóло? Я оце і не знаю. Не помню я. Послє войни. І яê звали, 
тоже не знаю. 

Дочêа: …це ж êóм тьотêи Очеренчихи! Очеренчихи êóм! 
Олеêсандра Миêолаївна: А война бóла. Ото йоãо жінêа вмерла, а 

він женився отож. Та, шо ото там óхажóвала. А вона польêа [нерозбір-
ливо]. 

Дочêа: Церêва бóла оце тóт на óãлó… Вообщєм, де бєнзозаправêа, – 
на той сторонє. А оце – на тот, бóла церêва чи ... Ми малі… Нас ãаняли, 
заставляли. 

Олеêсандра Миêолаївна: Там шêола бóла. 
Дочêа: Та це шêола давно ж бóла, а потом церêва стала.  
Олеêсандра Миêолаївна: Нó я ж êажó, оце шо бóло. 
Дочêа: Нó а заставляли нас... Іêонів… Там до тоãо êрасиві оці золоті 

іêони бóли! Подсвєчніêі. А êóди воно всьо ділося, Боã йоãо знає! А по-
том заставили оце Анатолій Іваниê, оце шо я êажó Філоненêо. Оце 
всі… Оцю всю молодьож заставили розібрать тó церêвó. Я помню, шо 
розбирали. 

Це Анатолій Філоненêо ó нас є таêий, він зна. Послєдній батюшêа, 
яêий яêраз… ото начали, знаєте, êомсомольці видвіãать, а реліãію óби-
рали. Це, по-моємó, єслі я не ошибаюсь, єслі не після 53-ãо ãодó. Шо-то 
таêоє. А там церêви не бóло, не бóло, не бóло.  

Олеêсандра Миêолаївна: Уже ж після войни … в сторонó під êрай, 
там êирпичний дом здоровий. Нó, там живе хтось зараз. На Кірова, оце 
слєдóюща вóлиця. Нó ті, шо там живóть, ті вони нічоãо не знають. Це 
тієї Фьодоровни дочêа êóпила. Та вони там нічоãо не знають. Церêва 
там бóла не баãато, ãода три може бóла. А тоді отож êóпили шêолó тó.  

Дочêа:  Понімаєте, тóт же бóла церêва і реліãійна і от ці церêви, шо 
баптисти, і не поймеш. І... це не для преси [сміється], той, бóв ó нас же 
ж Переêопсьêий. Він же завідóє оце сєêтою. Вам êазали? Щас завідóє. 
Він [нерозбірливо] сеêта находиться щас… [запис перервано]. 

Наша вóлиця… раньше бóла Гробчанêа, потомó шо на нашій вóлиці 
ãробêи. Нó, Гробчанêа – неóдобно, – стали називать óлиця Кладбівêа. 
Нó а шо це за названіє, óлиця Кладбівêа? Стали перєімєновать і рєши-
ли óлиця Міра назвать. А потом рядом дальше вóлиця е-е-е.. 

Олеêсандра Миêолаївна: Шевченêо. 
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Дочêа: Шевченêо сєйчас називається, а називалася Ревнива. А чо 
Ревнива, Боã її знає! Оце-то таê. 

Олеêсандра Миêолаївна: Це Кірова... 
Дочêа: А це називалася Кислівêа. Потомó шо там баãно всєãда бóло 

таêе, що там не прой... там не дороãи, нічоãо не бóло. А ось рядом вóли-
ця… Да. Тепер вона називається Кірова, потомó шо протів êлóба Кіро-
ва. А там стояв таêий пам’ятниê хороший Кіровó, я помню ми ще ãó-
лять ходили. Серãій, êаê єãо? Да, по-моємó шось таê. Таêий êрасівий 
бóв! По-моємó Сєрãєй Міхалич, да. І розрóшили. А потом, де заправêа 
бóла, там же ж тоже бóв пам’ятниê Леніна. Нó яêа разниця?! Історія 
єсть історія. Нó я считаю, шо нам не надо бóло йоãо óбирать. 

Про село я знаю, шо розêазóвали, шо тóт не село бóло, а тóт бóло 
озеро яêесь здорове. Тóт страшне бóло озеро в селі. Оце села не бóло 
вообщє. Бóло озеро. А потом іщє отам,  навєрно іщє при Катєріні, бóла 
щє Катеріна, начала сюди заселять. А вода начала постóпово óходить, і 
начала заселять людей. І тóт пан яêийся бóв. Яê пана бóло звать?! Ма-
зараêа. Мазараêа! Мазараêа! 

Олеêсандра Миêолаївна: Тамара, я не знаю! Може й таê. 
Дочêа: Нó вона то ж бачите, шо помне, шо не помне. А-а! Потом я 

ãоворю, оце я помню, що озеро начало óходить, начали селиться пере-
селенці. Оте-то ізãнанніêов в відє тоãо шо со всіх сторон. Понімаєте? 
Со всіх сторон бóли, ото да. І воно отаê ото село стало... Озеро само 
óходило, да! Маленьêе озеро – то вже êолхози повиêапóвали. Рибó ра-
ньше розводили ó ціх озерах, понімаєте. Це Анатолій Іванич êопав оце. 
Він вам розêаже. А про плавні? Я бóла мала. Я помню, шо дєдóшêа там 
бóло, приходили, шо дóже баãато риби. Гадюê дóже бóло баãато. Мамêа 
розêазóє, яê вона пішла… Ото празниê... Ма, яêий празниê, шо ото ãа-
дюêи злазяться?  

Олеêсандра Миêолаївна: Забóлась. 
Дочêа: Вознєсєніє... Нє. Празниê, шо ãадюêи злазяться? 
Олеêсандра Миêолаївна: Та це пізня осінь оцей празниê. 
Дочêа: Шо злазяться! Нє Івана Головосєêа? Нє!  
Олеêсандра Миêолаївна: Нє... Забóлась. 
Дочêа: Вознєсєніє, нє?  
Олеêсандра Миêолаївна: Забóлася [сміється].  
Дочêа: Таê нашó ж мамашó послали, і ще ж вона... Сêіêи тобі ãод 

бóло? Сêіêи бóло роêів, яê тебе послали в плавню зãрібать сіно?! 
Олеêсандра Миêолаївна: Вже за двадцять бóло…  
Дочêа: Нó та, êаже, прішла і йдó, êаже, нічо не поймó. От раньше ж 

пором бóло. Переплили через пором, êаже, нó і всьо і осталась, дóмаю, 
шо таêе. Там дорожêи, êаже. На êаждій, êаже, ãадюêа, тóда-сюда, тóда 
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сюда. Де ото êорчі, ото ж таê прямо вони ãадюêи êлóбêом. Каже, Боже! 
Я пішла начала, тіêи піднімó ото вал там сіна – ãадюêи, ãадюêи, Боже! 
Я бросила, зляêалась, шо таêе. Коли доãнав яêийся і дядьêо її і êаже: 
“Боже, дитино, де це ти бóла?” А вона: “Та оце ж ідó, переляêалася, 
êрóãом ãадюê...” А він êаже: “Та сьодні ж празниê, сьодні ж нельзя. Во-
общє, сьодні той день, шо злазяться ãадюêи на зімó”.  

Чóла, шо дєдóшêа розêазóвав, шо яê ãадюêа вêóсе... От, напрімєр, 
ãадюêа вêóсила, óже ãадюче êóбло, стая її не принімає. Потомó шо вона 
без яда, шо-то таêоє. Я щє ãоворю, дєдóшêа, а яêже таê êóсали. Каже, 
êóсали, но ãадюêи потом не принімали її. А ліêóвав мєдіê [сміється]. 
Ма, яê ліêóвали від óêóси ãадюêи?! 

Олеêсандра Миêолаївна: Сиворотêа ж бóла. Уводили, шо там... А 
народні методи, нó перев’язóвали! Напрімєр, за рóêó перев’язóвали і 
старались отсасóвать на том місті, де óêóс ãадюêи.  

Дочêа: Чи помоãало, чи ні? Мені не приходилося ні разó на своїй 
жизні бачить даже людинó, тó шо óêóсила ãадюêа…  

 
 

Матвієнêо Андрій Андрійович, 1941 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Звóть мене Андрєй, по-батьêові – Андрійович. А фамілія – Матві-

єнêо. 1941-ãо ãодó народження, третьоãо марта. Корінний білянин. Нó 
батьêи – не êорінні. Короче ãоворя, мама з Мар’ївêи, Запорізьêоãо ра-
йонó, а батьêо – з Ворошиловãрада. Мамó звали Рóêас Антоніна Тито-
вна. А батьêа звали Матвієнêо Андрєй Павлович. Це мами дрóãий мóж. 
Первий óмер, а потом ото етот...  

По маміній лінії дідóся, бабóсю цих я добре знаю. Харашо знаю. 
Дєд, Тит Карпович, óмер ó 56-м ãодó, 18-ãо марта. Яêраз на день Пари-
зьêої êомóни. Потом через ãод óмерла бабóшêа. Бабóшêó звали Женя. 
Фамилія їх ... Пóãачов. Вони самі Мар’ївсьêі. Там вони родились, там 
вони тот. Нó я тóт родився!  

Мама приїхали сюди ó 32-м ãодó. Нó вишла заміж за первоãо чоло-
віêа і вона сюди переїхала. Тóт вона і жила. Яêраз ãолод бóв. От. А по-
том, значить, її чоловіê óмер перший. (Чоловіê óмер в 38-м ãодó). І ото 
осталася в неї дочêа Ніна, моя сестра (вона щас в Запорожжі, ми в хо-
рошем отношенії, нó, вообще). 

Бабóшêа бóла домохазяйêа, а дєд – таê, занімався, яê ó êолхозі. Нó 
до êолхоза він... де-то він слóжив в армії, до 18-ãо ãодó А з 18-ãо ãодó 
ото тоже перейшов в Мар’ївêó, і до себе додомó... 
                                                           
1 Опитóвання провели І.М. Гафарова та  В.М. Філас (червень 2002 р.).  
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…Баãатства не бóло ніяêоãо. Нащот дітей бóло баãато. [сміється]. 
Це єдінствєнне бóло баãатство. От. А в їх бóло шо там? У їх бóло чоти-
рі дочêи і один ото син. Нó, вже нема ніêоãо. Осталася це тіêи одна 
тьотêа Наташêа.  

Мати êончила три êласи всьоãо-навсьоãо, то вона нічоãо не моãла 
розповідать мені за Біленьêе. Вона й сама нічоãо не знала... 

Війнó не помню, êонєшно! Відêіль я ж бóдó пам’ятать, яê я 41-ãо…  
Ще войни не бóло, то я родивсь. [Пам’ятать] нічоãо я не помню. А в 
дитинстві нічоãо таêоãо не розêазóвали! Нічоãо не той. Знаю, шо під 
час війни батьêів еваêóіровали. Вони виїжали ж ото в Мар’ївêó, а з 
Мар’ївêи десь там ó Смоляне. Ховалися там ето. Отаêо бóло діло.  А із 
êніã, із розêазів – то таê більше всьоãо, яê трошêи таê ото знайомий.  

Бóв ó нас прєдсєдатєль êолхоза – Хіжняê Корнєй Овсєєвич, на 
Кислівêі жив. Нó óлиця тóт ось бóла – Кірова. От він бóв ó плавні дєй-
ствітєльно… Він партизанив там. І бóв там óчитель, дірєêтор нашой 
шêоли тоже з ним. Нó, це вже за дірєêтора шêоли я читав ãода три на-
зад ó ãазєті. Йоãо ото сім’ю розстріляли, і він ото виїхав до себе тоді 
вже після войни, десь ó Херсонщинó. Він оце тіêи десь недавно óмер. 

Плавні я добре пам’ятаю! Її начали де-то в 53-м ãодó вирóбóвать 
óже плавню. Я ж, êонєшно, пам’ятаю. Харашо пам’ятаю. Шо в плавні? 
В плавні ми ходили… нó дітвора, ми вже не маленьêі бóли, і не велиêі. 
Ходили тóди там ãóлять. Дніпро тоді ж бóло дóже маленьêе, в смислє 
вóзеньêе. Оце все время ми моãли Дніпро перейти. Оце аж там... на-
проти Нової. Там бóло щє метри чотири шириною. Це бóло саме шир-
ше. А то вообщє таê ото дном. А вечером тоді, чи водó пóсêали може, 
чи таê воно таê. Ото ми переходили тóди. А там шо? Риба, сіноêоси. 
Гóляли та і всьо тоді в плавні.  

Нó, êонєшно ж, óсе бóло там! От. І яê топили тоже… це ж постóпо-
во… Пам’ятаю, êонєшно. Особєнно я шо ненавидів, – оцю твар, оцих 
ãадюê етіх! А яê ото її затопляли, а там же ж сêирди соломи, то сіно бó-
ло таêо! Вони ж всі позлазилися там ото на êóчах. Там їх страшне, сêі-
êи бóло там. Усе бóло там. І зайчиêи бóли, і лисиці, і то. Я знаю, помню 
тоді в те время бóло баãато етіх, яê ми їх називали е-е-е… пацюêи, на-
вєрно, називали. Да. Таê вони ото відтіля перейшли на цю сторонó. 
Особенно там Нова, Портмашева. Таê там їх… нó старші хлопці ото їх 
били, ловили. Шêóрêа тоді, навєрно, стоїла чи восєм чи дванадцять 
êопійоê. Ото... Нó тіпа êриси, но вона здорова таêа! У воді жила, да. 
Отаêо от. І ото здавали... І ото не ми, а ці ж, старші, ото їх там êалашма-
тили, здавали шêóрêи. А яê затопили, вже ж не бóло, нічоãо не оста-
лось. Шо ж після...  



 187

Воно ж, дєло в том, шо там же ж затопляли… Це ж воно ж по етомó, 
по óêазанію. Воно ж по планó шло. Зразó де-то я знаю, шо це ... із 53-ãо 
ãодó óже начали її вирóбóвать. Бо я ото щє в шêолі ми сиділи. Яêраз 
ото самольот там бóв впав ó плавні, напротів Лисой Гори. Канівсьêе, 
Лиса Гора, десь оце тóт він óпав. І там ото óже бóли із Западної люди 
привезені, яêі випилювали плавню. Нó шо ж плавні… Бачиш, ó нас 
êроме наших… Наше ж село, наш êолхоз… Там же ж сêіêи сêота бóло! 
Це ж страшнеє дєло бóло: і пчьоли бóли, і оãороди бóли, і все бóло. Нó 
це на мій толê, êонєшно, це велиêó ãлóпость, êонєшно, зроблено! Це на 
мій толê, а фаêтічєсêі я не знаю. Нельзя таê россóждать.  

Я знаю, шо даже вже пізніше, вже де-то ó 68-м, ó 68-70-м ãодó я на 
фермі бóв бріãадіром. І в нас бóла тóт таêа засóха, страшне, не бóло чим 
сêотинó êормить. І то ми тоді отправили там дето шісот ãолов сêота ó 
плавню. І вона там перебóла блаãополóчно ото. Весной ми отправили, а 
осінню, пізнєй осінню вже по холодó це ж не êормили, вона тіêи трав-
êó їла і всьо. А раньше ж бóли, єслі вся бóла плавня, сêіêи там бóло 
сêотини, сêіêи воно ж бóло дармове м’ясо! А таê, шо толêó зробили? 
Нічоãо не зробили та й і всьо, то таê. 

У 58-м ãодó я êончив десять êласів. В старій шêолі там оте-то вчи-
вся. Там я бачив фліãєри єсть, а вона там ето… чи єсть, чи нема – не 
знаю. Потом вивчився на столяра, пішов роботать столяром. Потом 
óчився в ДОСААФі. Нó ДОСААФ… Я вчився на рóльовоãо сіãнальщі-
êа, нó на моряêів. І в 60-м ãодó я пішов в армію. І слóжив на подводной 
лодêє. Учився в Севастополі, а з Севастополя тоді вже ó Полярний. У 
Полярном там слóжив на подводній лодêі, в самом Полярном, Мóр-
мансьêа область, Єêатєріновсêа ãавань…  

 
 

Мірошниченêо Ганна Опанасівна, 1922 роêó народження, 
с. Червонодніпровêа Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Зовóть мене Ганна Афанасівна, фамілія – Мірошнічєнêо. Я 22-ãо 

роêó народження. Родились в цьомó селі і живó тóт. А батьêи мої – 
Кóзьменêи! Афанасій Гаврилович. А мати – Даша Марêовна, дівочó не 
знаю. Вона біляньсьêа сама, мабóть, Біла. Батьêо із тоãо, із Золотої Ба-
лêи, відтіля. Ріê їх народження – оце я вам не сêажó. 

Дідóсь і бабóся – це давно вже... Пам’ятаю от… І сьоãодні зãадóвала, 
шо в заломах жили отамо, де ото Кóлиничі, отам. Отам батьêи жили, 
êоло береãа… Нó, êазали заломи раньше, балêа ото таê. Батьêо бóв фо-
нарщіêом. Фонарі світив батьêо. І дід тоже. Фонарі світили, їздили. А 
                                                           
1 Опитóвання провели І.М. Гафарова та В.М. Філас (червень 2002 р.).  
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мати жила тоже тóт, в Бєлєньêом, ó Бєлєньêій жила. Батьêи материні 
теж в Бєлєньêій жили на Широêій, на березі отам… Щас воно ж все 
поперемінялося. Там жили... Нó жили не плохо. Усяê бóло. Жили, яê 
оце сєйчас. Городи самі сіяли, сіяли левади, все чисто. У людей ó êаж-
доãо êорови бóли, а таê не бóло нічоãо. Зразó било, та жили вони таê... 
Ой! Я ж óже таêа позабóвала все чисто [сміється].  

А ãолод 32-33-ãо роêів пам’ятаю, чоãо ж? Поãано бóло. Голодóвали 
добре. Нó шо? Батьêо бóв фонарщіêом, рибó ловив. То рибó ловили. 
Таê повезóть бóло в ãород, тóди. Мати поїде полóчать продóêти ото 
відтіля ото... Таê тóди повезе то риби, то ожини нарвóть, а відтіль при-
везóть то êрóпів разних з маãазина, дівчата дають ото. Воно ж раньше 
не бóло ж, таê яê сєйчас... 

Ловив рибó батьêо тим, із êармаêів, êармаêі ставили вони таêі. Нó 
таêа вóдêа, [вóдоê]. І я рибачила. Бóло вилізó на êаюê, батьêо рибó ло-
вив, таê ще не таêа…[сміється]. Щє полізó і я з вóдêи ловить. Отаêе їс-
ти – сóдаêи! Ми не дóже ãолодóвали, бо батьêо рибó ловив, таê шо, ми 
не дóже ãолодóвали. На ãороді сад, сіяли овес, ячмень, пшеницю сіяли 
на ãороді. Жито сіяли на ãороді. Ото збирали, молотили цепами. Ото 
таêе бóло. І хліб пеêли. Мололи в Бєлєньêій. У дядьêа бóв млин. То 
бóло, то êóплять мóêи, то... 

Нó та отож плавні, плавні бóли. І хóтори там бóли. Чаãарниха бóла, 
називалось. Це тóт прямо хóтір бóв, Чаãарниха. А тóт, трошêи нищє ... 
яê же ж те? Чаãарниха та Пóшиновêа бóла. Хтозна, шо воно таêе? А 
тоді Насип називався хóтір. А тоді то Ковалі називалися, вище, фона-
ршіê бóв там, дід Паньêо. Там ото фонарщіê бóв. Нó êатєр возив і цей 
– і êарасін, і бензин, óсе возив êатєр, яê батьêо фонарщіêом бóв. Все 
возили. Баãатеньêо людей там жило, баãатеньêо. І з’їзжалися ті із сел…  
Ой! Нó відтіля, з Кам’янêи, Знам’янêи, відтіля ото. Тоді ото Ніêополь, 
то відтіля. Нó ãороди сіяли в плавні. Городи сіяли, і ото таê і жили лю-
ди. Садили êартошêó, там ото таêе. Все садили. І ó 30-м ãоді мої батьêи 
із плавні перебралися сюди. Оце бóла тóт óсадьба. Не бóло ні хати, ні-
чоãо. Усадьба бóла тóт. І мої батьêи, Кóзьменêи, построїли тóт… Приї-
жяли біляни, дядьêі, отам материні сестри, поприїжяли сюди… за день 
поставили хатинó! Обêлали... Оббили хатинó, обльопали, обте... оце...  

А чоãо сюди? Вже ж діти стали здорові… Я не знала, де й ховають. 
У нас óмер хлопчиê там же ж, брат мій óже. Повезли сюди ховать, а я й 
не знала, де та яма, де то шо… А тоді тóт óже, от тєх пор óже, ó 30-м ãоді 
і óмер хлопчиê. Тóт êладовищє бóло. А в плавнях не бóло, з плавні сю-
ди перевозили. Нó там є таêих, шо ховали там ото, но йоãо затопляло 
то êладбіщє. То і почали сюди ховать, но ми сюди… наш батьêо сюди 
ото ... 
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А в роêи війни виãнали нас ó ваêóвацію. Аж за Томаêівêó десь, сêі-
êи êілометрів. У Томаêівêи бóли, в Мар’євêі переночóвали. Переãнали 
нас ó Мар’ївêó. Свеêор мій бóв – Кóняê. Воли бóли, таê він запріã воли 
в бричêó і ото нас забрав. Дітей бóло шість штóê отаê – от таêоãо до 
таêоãо. А в нас тіêи оце дочêа бóла одна, шо оце зараз. Таê нас ото за-
брали, на бричêó посадили, і ото завезли ó тó... ой яê її?... Нó óсюди в 
Томаêівêó. А тоді ото повезли дальше аж за Томаêівêó, далеченьêо. 
Далеêо. А відтіль вже і пішêи йшли там ото збирали то насіння, то êó-
êóрóзó збирали. Тоді свеêор пішов пішêи додомó сюди, на посьолоê, а 
ми там ото осталися. Тоді я з дочêою, там щє Ліда [Ратинша]… ото ми її 
несли вдвох. Обв’язали отаê-о, і вдвох несли – то вона понесе, то я. А 
вже батьêова (свеêрова) дочêа та вже сóмêó несла з віщами, щоб під’ім. 
Ото зайдем, попросимо їсти там ó êоãо в Томаêівêі вже. Нó щє, щє мо-
жна бóло прожить.  

Бóли ó нас і партизани. Щє один там і захований в нас на ãробêах. 
В плавні бóли, переїжали сюди. А тоді тóт йоãо, десь на березі, вбили і 
тоді... [Вєрємєньêо] Василь, там, щє яêісь хлопці забрали йоãо, та ви-
êопали ямó, та заêопали йоãо на ãробêах ó нас.  

Населення до них неплохо ставилося. Допомаãали їм. Нó бóло ж і 
наãодóють, і все. Нó їх мало бóло. Уже яê ми вибралися, тоді вже баãа-
то бóло, яê нас забрали відсіля ваêóіровали. Тоді нас дóже баãато за-
брали. 

Мені попалась і война, і все… І ó войнó робили тóт. Ходили на ро-
ботó. Робили страшно, робили дóже… Німці… Бóло, їдемо ãарбами, ве-
земо з степó. А самольот яê залетить, – тіêи бомби летять на нас. Сна-
ряди летять. Заїхали… І після войни тоді тож робили на степó, робили. 
Поприходили з еваêóації. Бóло всьоãо. Наробилися од дóші, а тіêи пє-
нсію дали таêó і забóли шо й є… 

Ворожоê ó нас не бóло. Це в Бєлєньêій тóди. А тóт не бóло. Та ми 
не їздили ніêóди [сміється]: ми нічо не ворожили. Знахар бóв один – 
Бриê. У нас і зараз є [нерозбірливо]… він щє не дóже старий, а в йоãо 
батьêо бóв, батьêо вмер. А це він тепер, Бриê Миêолай. На тій вóлиці, 
отам, ото прямо до йоãо, там ó ворота йти. Дрова йоãо êоло хати. Оце 
таê до Дніпра йти, він тóди, там ото десь він живе. 

В дитинстві ми тоді не ãрали. Мені дванадцять ãод бóло, я óже êо-
ло молотарêи, молотили. Я од молотарêи носила пшеницю на віялêó. 
Таê шо я не знаю, шо там, іãри яêі.  

Яê хворіли, мати возили ж ó Бєлєньêó, в болницю. У Бєлєньêой 
бóла болниця ще й до войни. А ще оце ж до тоãо Бриêа, до йоãо батьêа, 
таê ó мене то бóло ноãа… забóзóвала. Тоді ми пішли і невістêó вони 
взяли отой, взяли собі. Це зараз вона ще жива. І то, до нас, до йоãо пос-
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лали ото. Нó він вийшов… пошептав шось там, поробив. І [прорвало] 
óсе чисто. Ото таê, отаêе ми ото робили. 

В яêомó році заміж вийшла [сміється]: óже і забóла. Нó, таêе [не-
розбірливо]… Прийшли ж Мірошниченêи до нас, вони на тій вóлиці 
жили. Прийшли, засватали мене. А тоді ж давай же ж тóди яêось же ж 
барахло перевозить! Запріã там один êоней. Хотів сюди ó ворота їхать, 
йоãо не пóстили. Требóють з йоãо, шоб пропóсêнó ж яêóсь... Він той 
ãородами заїхав, заїхав ó двір, поãрóзили барахло... А мене... таêа бєтêа 
бóла, називалась битêа (яêось іначє щє називалася). Мене посадили, 
повезли тóди до їх. А ми тоді барахло привезли і ото таê ми. Там я жи-
ла ó свеêрів. Весілля й не святêóвали, і не вінчались. 

Приїхали, посиділи, випили діди там, баби. А плаття весільне, я 
вже не знаю, мать, шили. Бóли модістêи таêі, шили. І зараз воно ши-
ють, і тоді шили… 

Село наше – Червона Дніпровêа – це воно щє давно і давно. А хто-
зна, чоãо воно таê називається? Це може старіші за мене і знають, а я… 
[не дóже].  

В нас óлиць не бóло. Оце в Бєлєньêій, – там то Широêа, то Дніп-
рова, то там Миêолаївêа, то в Бєлєньêій це... 

Церêви тóт теж не бóло ніêоли. Бóло тіêи піп приїде сюди похрес-
тить із Белєньêої... Приїде (це в домі ó дядьêа одноãо, там от êрайня 
хата) [нерозбірливо]. Тож позносили, похрестили і поїхали. А бóло в 
Бєлєньêó возили хрестить…  

 
 

Моісеєнêо Іван Кирилович, 1924 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Моісеєнêо Іван Кириллович. Год рождєнія 24-ий. Батьêа звали 

Моісєєнêо… забив… Кирило Іванович. А мати Тетяна… дівочó фамілію 
не пам’ятаю… Та це мені вже, а то ж... 

Оце… Батьêо, тоді не розêóрêóлювали, знаєте. Коні то бóли дома, 
êорови, все бóло. Ото шо-то, нó, хорошеє… Батьêо не таê заможний, но 
êóльтóрненьêий бóв. Землі бóло не баãато, бо село мале. У êажноãо бó-
ло, там по два ãеêтари, по три. Ото таê. Хто яê зóмів óхватить. Батьêи 
тоже місцеві, тіêи виїзжали ó те село, де їм землю подавали, то шо оте-
то… Батьêó бóло, яê óмер, більше сто два ãоди… Брат бóв. Померли 
óже. Три брати вмерли [плаче]. 

У войнó німці мене забрали до Німеччини.  

                                                           
1 Опитóвання провели І.М. Гафарова та В.М. Філас (червень 2002 р.).  
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Потім додомó повернóвся. Аяêже! Наші їх êишнóли. Америêа, 
америêанців бачив. Ото там, то шо… На войні бóв… Таêе воно… 

Церêва ó нас бóла здорова, хороша бóла! Попи яê попи, ó ризах хо-
дять! Яê прізвища їх не пам’ятаю… Дóже землі ó їх не бóло. Они оце 
поповством людей… Нó ото для себе, біля хат. Таê бóло ото шо… [не-
розбірливо]. Попи хароші бóли, да. 

Батьêо ó плавні пас êолхозний сêот. Плавня добре визволяла оце 
село Біленьêе. Добре вона помаãала. Там же хóтори в плавнях бóли. Нó 
ото, хати малі таêі. Жили в землянêах, бóли… Церêви? Та я не бачив, 
шоб бóла… [запис перервано]. 

 
 

Мочона Ганна Іванівна, 1923 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Я 23-ãо ãодó народження. Фамілія моãо батьêа – Шерстюê. Ми са-

мі не білянсьêі, а приїхали ми – Шостінсьêий район, село Поãребêи. 
Сєйчас óже [Коробченêо], чи хто йоãо знає… Сóмсьêа область. І мати 
тоже там, народилася... 

У тисяча дев’ять... [плóтається] двадцять ... 33-м ãодó бóла ãолодо-
вêа. І тóт ó нас із села з тоãо, з Поãребêів, бóв чоловіê, Коротченêо йоãо 
фамілія. Він тоді приїхав відсіля, з Бєлєньêої, завербóвав тридцять чи 
більше сімей. Я мала щє бóла – в третій êлас ходила. А яê він попав, я 
не знаю. Потом він óже ж знає, що там дóже трóдно. Поїхав і завербó-
вав нас óсіх. А тóт ãолодó в 33-м не бóло. Приїхали ми сюда óсі – три-
дцять чи сороê, я не знаю. Потом через ріê чи через два баãато вернó-
лось назад. А ми таê і осталися дві-три сім’ї – Котьêо і там ще, і оце до 
цих пір жили.  

Нас зразó прийняли тóт ó селі, він же ж доãоворився. Місцеві від-
носилися до нас хорошо, хорошо... Нó чо-то, чо-то... А нам óже вертать-
ся ніêóди – бо хатó продали, все хазяйство сюди перевезли: êоровó і 
êоняêó. Це в 33-м. Ми жили на базі, а потом построїли хатêó. Оце сó-
сідсьêа таêа маленьêа. Жили з 37-ãо ãодó тóт. А тоді вже построїлись з 
чоловіêом. 

Хазяйство ó нас – оце êорови бóли, свині бóли, êóри бóли, êонячêа 
бóла. А потом, яê êолхози стали, всьо равно – хочеш здавай êоняêó, 
хочеш... А ми яêраз сюда переїхали. Забрали й êоня і êоровó, оце таê. 
Нічим не бóли – рядовими êолхозниêами працьовитими. Батьêо робив 
в êолхозі. Мама тоже робила в êолхозі. І там і тóт робили. Нó шо? Ба-
тьêо чередниêом бóв – пас вівців, пас êоров. Отаê.  
                                                           
1Опитóвання провели І.М. Гафарова та В.М. Філас (червень 2002 р.).  
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Я виросла тóт, дев’ять êласів êончила. Потом война началась. Ба-
тьêо тоже тóт остався з мамêою. І брат в мене, 25-ãо ãодó, вбитий на 
фронті [зітхає]. Мене завербóвали ó Германію ó  42-м ãодó. Там ó Гер-
манії я бóла в селі Дрездені, в ãороді Дрездені. Нас баãато відсіля пої-
хали тóди. Там ми робили на заводі “Цайсвіêон”. Завод називався 
“Цайсвіêон”. Дóже в тяжолих состояніях бóли: ãолодóвали, ходили ãо-
лі й босі, робили на стан... Робила я на фрезерних станêах. Шесть стан-
êів бóло. Потом, ó …(не помню вже) 44-м, êажеться, ãодó, в 45-том ãодó 
нас освободили рóсьêі. Не америêанці, а рóсьêі. Нас виãнали за Дрез-
ден і там нас оêрóжили. [Флюри] і поліцаї потіêали, а ми таê і осталися 
там. Блóêали по селах, ходили. Бóло таê, що в одном селі вирізали 
дванадцять чоловіê. А в нас, яêось, в дрóãе село не заходили. Таê ми і 
осталися. Потом на пересильний пóнêт [нерозбірливо]. Цей пересель-
ний пóнêт. Я писала. Це ж ó нас ãроші давали. І в мене, первий раз я 
шістсот мароê полóчила, бóло все в порядêó. А цей раз не дали. Мої 
подрóãи полóчили, а мені не дали, бо перепóтали мою фамілію. Нє 
Шерстюê, а Шерстаêова…  

Яê нємці зайшли (а брат в мене 25-ãо ãодó), записóвали. А мама 
тóт бóла. А він бóв ó сóсідів. Каже: “Та...” Мама, вообщєм, не хотіла, 
щоб йоãо забирали нємці. Казала, що він 27-ãо ãодó. “А, таêих ми, – 
êаже, – не берем”. І він остався. А він... Зайшли ó дрóãó хатó, а він там. 
Каже: “Ні, я 25-ãо, то мама збрехали”. Бо він переховóвався в німців на 
êладбіщі (ó нас тóт êладбіще недалеêо) в моãилі ... Там мóжиêи і він 
ховався. А я вже в Германії бóла тоді. Нó, пісьма писала. Мама полóчі-
ла ізвєщєніє, що він óбитий. Він бóв ранений... Тóт село Костромêа, 
Апостоловсьêий район, Дніпропетровсьêа, êається, область. Мама їз-
дила тóди – полóчіла ізвєщеніє, бо він там похований бóв ó моãилі тієї 
жєнщіни, де він находився. А там бóли хатні бої і йоãо ранили. Він 
óсêочив сюди, в хатó, êаже: “Тьотя, заховайте мене, пожалóста!” А во-
на: “Ой, синочоê, де ж я бóдó заховаю, яê осьо нємці ідóть?” І йоãо 
штиêом добили. Нó що ж? Мама хотіла перевезти сюди, а сестра не 
схотіла, потомó що ізразó їхать ваãонами (таêими вони їздили). Щас 
транспортó таêоãо не бóло... Таê він там остався, йоãо вирили êості і 
переховали ó братсьêó моãилó. Нó а батьêа нємці тоже еваêóіровали 
десь із сêотом, і йоãо таê і забрали десь тоже в Германію. Я забóла, яê 
називається... [зãадóє] Франêфóрт-на-Майні. 

Батьêо рано вмер. Мама тоже вмерла. Я вже вернóлася в 46-м ãо-
дó... Мене забрали на пересильний пóнêт, яê óже наші зайшли. Отпра-
вили. Там я попала… поставили в черãó, і отсчитали нас на óборêó за-
водó. Там я робила, а потом обратно на пересильний пóнêт, обратно 
забрали. Робила я на óборêє хліба. А потом, в 46-м ãодó я вернóлась 
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сюда, в Бєлєньêó. Нó що ж? Доêóменти є таêі забрали... забрали. Усі 
пополóчали ãроші, а я... 

Ганна Іванівна про своãо чоловіêа: …Молодим постóпив в інститóт 
в Київ. Там не знаю, яêий вже інститóт. Там йоãо із інститóта і забрали 
в армію. Після êадрової йоãо забрали в армію. В армії він слóжив чети-
рє ãоди. Бóв на флоті, воював, ранений бóв. Він óмер, óже чотирнад-
цять ãод яê ось сêоро бóде. А чоловіê мій бóв ãрамотний. Він тóт робив 
на таêих посадах, шо все ... то бриãадіром, то тим... парторãом в êолхозі, 
то завêлóбом.  

Він теж білянин. Батьêи не білянсьêі, а він родився в Бєлєньêій. 
Йоãо батьêо сапожниê бóв, а мама – домохазяйêа. Брат ó ньоãо мен-
ший бóв і старший... Старший тоже вбитий на фронті, і батьêо. А мама, 
яê полóчила ізвєщеніє, що брат, син її середній, ó Хортиці в ãоспіталі, 
вона три рази пішла – вона бóла сердешніца – і там на рóêах ó ньоãо 
вмерла. Остався брат менший. А ми вже поженилися із ним ó 46-м. Да, 
в 46-м. [19] 46-м, в началє 47-ãо поженилися. Він жив ó нас, а брат там 
в тій хаті. І він óтопився. На вальêах отам. Він там випив, і тóт ó нас, 
отам, де баêай, він óтопився... 

В 47-мó вже родився в мене мальчиê. Тóт дóже велиêий тоже ãолод 
бóв. І хлібó не бóло. Ото піталися – ó нас êоровêа бóла, таê ми ото по-
доємо, перевіємо – сливêи тóда, а сир тóда. А вже з віяноãо молоêа там 
êóпляли яêó-небóдь êрóпó... І ото таê жили.  

Робила я ó плавні. Тóт таêа плавня велиêа бóла! Ліса бóли, таêі де-
рева здорові! Тóт сêот переправляли: êоров, вівців... Паром бóв, да. І 
ото на паромі переправляли і машини, і сêот. Там ото мій батьêо пас 
êоров, і вівців тоже пас. Плавня дóже здорова. А потом óже із Дніпро-
петровсьêа – орãанізація таêа бóла – заãотовляли сіно. А затопляли ... 
Нó яê затопляли? Прийшов приêаз, щоб затопить.... Прислали людей. 
Баãато людей тóт бóло. Вирізали цей ліс, і затопили. 

Після цьоãо я працювала в êолхозі, в шêолі працювала óборщицею. 
А в êолхозі в бриãаді працювала. А пєнсію малó дали... 

В дитинстві я на ãітарі ãрала, на балалайêі ãрала... Чоловіê тоже. І 
на мандоліні ãрав, і на балалайêє ãрав. Вчилися самі по собі ото, самі по 
собі. 

Колхозний хор бóв ó нас. Участвóвали і в хорі, їздили в Запорожьє, 
ó “Щорса”. І сюда приїзжяли. У нас бóв ó êлóбі хор. Таê і постанови 
робили. Ото таê.  

За Біленьêó батьêи не знають, потомó що вони тóт же ж не бóли.  Я 
знаю, шо бóв ó нас велиêий помєщиê Мозараêа. Тóт похований бóв, 
пам’ятниê бóв мраморний. Нема ніде нічоãо. І признаêів немає.  
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Невстановлена особа: У мене [батьêо], таêий він бóв любітєль ста-
рини [нерозбірливо]. На ãоріщі в йоãо там цілий архів… Розêазóвав, шо 
тóт захований êозацьêий êлад. Тóт в Бєлєньêій єсть три êладбіща. Оте-
то одно, потом бóло десь отам на… біля Козачій, і на Портмашевій. Оте-
то в етом трєóãольніêє бóв заритий êлад. А чи правда це? Нó леãенда. 

У них тóт перше посєлєніє бóло Білий. Нó це щас вона по-дрóãомó, 
нó Тифанівêа. Це тоді Тифан, по-моємó, поселився Білий. І оце після 
тоãо началось, оце ãород… Ето наче сторона за Баêайом же ш. Тоді вже 
началось тóт... Потом баãато тóт пєрєсєленців било з Білорóсії: Пазюê, 
напрімєр. Южна, то єсть Севєрна Уêраїна, Північна Уêраїна це. Да, 
яêраз Пазюê, потом Прістюê ... Це фамілії тóт бóли, особєнно Пазюê – 
це поширена фамілія. Баãато тóт таêих фамілій. Оце вони… Яê бóдто 
Мазараêа привіз їх відтіль, êріпосних своїх, сажав да. Оце він із Біло-
рóсі баãато тóт поселив. Він проãрав потом ó êарти … Маêлашевсьêомó 
свій маєтоê, да... Чи наоборот? Нó хто-то з них проãрав ... 

Тоді, під шêолою, тож бóв маєтоê. Під шêолою бóли тіпа êатаêом-
би. Яê бóдто, по прєданію, йшли аж до Дніпра. Там де-то êілометр, мо-
же больше, подзємний ход... Щє ми знаходили таêі салфєтêі êрасиві 
там, отож бóло замóровано. Це ж після тоãо, яê зробили етот маєтоê...  
Це ж вони потом же ж вирили яêбóдто, щоб запасний ход бóло до 
Дніпра, щоб втіêти êолись [нерозбірливо]. Отаêе діло. 

Сємь êілометров отсюда село Червоне. Червона Забора. Чомó таê 
назвали? У тóроê же ш êрасниє бóли шаровари. І оні, ето ж, êоãда раз-
ãромілі, в восємнад..., – нє! В сємнадцатом вєêє (там іще досі єсть êості 
трапляються…) І тóроê шаровари (вже êазаêі набралі), щоб оні ніêомó 
не достались, шаровари палілі. Оні большинство билі êрасниє! Потомó 
шо тóрêі, всєãда шаровари ó ніх êрасниє! От із-за етоãо село ето назвалі 
Красниє Забори....  

 
 

Орлов Володимир Іванович, 1929 роêó народження, 
с. Червонодніпровêа Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Зовóть мене Орлов Владімір Івановіч. Я 29-ãо роêó народження. 

О! [сміється]. Своїх батьêів пам’ятаю. Аяêже ж! Мій батьêо недавно 
помер. Звать йоãо Іван Ніêолаєвич Орлов. А мати – Марія Мартінова 
Орлова, дівоча – Тимошенêо. Отєц... шоб і не збрехать – [1]901-ãо, а 
мамêа – [1]902-ãо.  

Бабóсю пам’ятаю, а дідів – ні. Моя бабóся бóла Орлова. Нó це ж 
вони жили в Тарасовêє, понімаєте? Це я моãó, êонєшно, розêазать, яê 
                                                           
1 Опитóвання провели І.М. Гафарова та В.М. Філас (червень 2002 р.). 
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вони й сюди попали. Вони самі із Росії. І яê би б вам сêазать, а тіêо ба-
бóся дівчиной бóла. Дєвочêой. І дєд же ж пацаном. І вони êóплені за 
собаê бóли. А в êоãо – оце вже не сêажó. Бо мені ніхто не êазав, не роз-
êазóвав. Нó переселили їх ó Білозірêó. На Уêраїнó. Діди. Або нє діди, а 
прадіди – сильні бóли мирошниêи. Нó по млинах. Оце млини строїли. 
І вот їх êóпили... Мешêали вони… Нó оце ж – Велиêа Белозірêа, Ма-
ла… Потом отаê і двиãалось сюда. То таêе діло... 

Мій батьêо – війсьêовий, êадровий офіцер. Де слóжив, отóт óже я 
й не сêажó. Я знаю, шо все время в армії й в армії бóв. І тот… демобілі-
зóвався він в 46-м ãодó. Нó а мати з нами. Нас бóло ó матері восєм дóш! 
Таê шо... бóло чим заніматься [сміється].  

У Червонодніпровці я з 50-ãо ãода. А до цьоãо – в Тарасовêє. Више 
Тарасовêі. Чоãо сюда переїхав? Нó це моя історія. Причина єсть ó ме-
не. Посêандалив із диреêтором МТСа, і втіê ó білянсьêий МТС. І таê і 
оставсь тóт.  

У мене десь історія даже бóла цьоãо села. Нó êомóсь яê отдав і… От 
óже і не сêажó, хто писав. Нó, наші оце, послєвоєнні писали тоже. Хто... 
Нó, наших славних прославили. От. Ми счітаємося, яê білянсьêі. Біля-
ни. Біляни. Та й тóт же ж бóв тоже довоєнний, тот прєдсєдатєль êолхо-
за. Ото таê.  

Назва села чоãо таêа?.. От тіêо не сêажó. Яê запорозьêі êозаêи 
óродє виãнали одноãо êазаêа. Нó шось проштрафивсь. І він доходе сю-
да, а тóт – войсêа ãотовлять… І він вертається і давай там, сêазав, йоãо 
ж прийняли. Привів. Запорожсьêі еті, із Хортиці війсьêа. І він там під-
няв бóчó. І тóт êров, балêою êров теêла. Отаê вибили. Їх порóбали по 
тот ... це отам. І назвали Червона Балêа. А вже, яê вам розêазати, це 
вже… Нó тот, ділили ж землі при НЕПові. І оце Тарасівсьêа земля бóла 
отóт, аж по етіх пор. І потом на дóшó насєлєнія нє хватало землі. І ото 
Тарасівці або, êоротше ãоворя раньше,... яê й Запорозьêой області не 
бóло, а бóла Єêатєрінославсьêа область. Нó або Дніпропетровсьêа, ми 
щас називаєм. І таê ото осталися.  

Це ще не дóже наші батьêи з нами балаêали. Це бабóшêи раньше 
бóло... От. А своãо батьêа, я можна сêазать... Яê він півãода слóжить, 
півãода дома! А тóт ось польсьêі, японсьêі, фінсьêі, німецьêі войсêа. 
Бóло ці войни. А, êоротше ãоворя, бойців тóт бóло порядошно. Це ж 
фронт ішов яêраз. Тóт стояв. Знаєм, шо проходили фронта тóт.  

Церêви тóт не бóло. В Бєлєньêій бóла, в Тарасовêє бóла. В Тарасо-
вêє і я біãав, а тоді ото розвалили, ото таêе...  

Це село построєне, або розділили… нó де-то, в 28-м, 29-м ãодó. Оце 
поселилось село. Да, да. Тóт Червона балêа. Нó тóт раньше називали 
ще Попова балêа. Нó видать же ж Попова земля бóла, чи, нó, яê її мож-
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на сêазати ... Нó ще називали Кóца. Нó не тлінна... А вóлиці раніше ні-
яê тóт не називалися. Ніяê. 

Це… óже, мабóть, нó шоб же не збрехать, ãод п’ять боремось, або 
боролися, а то не борюсь óже, шоб бóли вóлиці. Правда, êой-хто êаже, а 
êой-хто ні. Нó от оця вóлиця – Поперечна. Ось наша. Там Садова, отам 
– Степна. Таê шо... Це сєльсьêій совєт назначав!... Ото таêе діло. 

Во время войни тóт ó нас не таê німці відносились, яê наші до міс-
цевоãо населення. Це яê вам сêазать, паãано, да. Оце поліцаї там тот. А 
німці? Шо німці?  

А партизанів ó нас нєльзя сêазать, шоб не бóло. І нельзя сêазать, 
шоб бóло, тоãо шо вони ó плавнях. Вони сьоãодні тóт, а завтра там. Та-
êі, свої люди. А таê... Парашóтістів, можна сêазать, не бóло. Тоже, хто й 
зна, хто вони? От я, яê я моãó сêазать... У мене рідний дядьêа (поêой-
ний)... Він тóт шо-то в Тарасовêє... заêвасював. Я ж óже порядошний 
бóв, – бóло мені ãод одінадцять. Та більше! Таê він перепливав через 
Дніпро сюда [óзнавав там]... Оце ж, оце ж і вам і партізани – одні в по-
ліції, а дрóãі і видавали, і óнічтожали, і стріляли.  

Я, êоли сюди переселився з Тарасівêи, до мене тóт відносились… 
О! З велиêою поваãою… Я ж мєханізатор тоді сюди прийшов. Ніяêих 
êонфліêтів не бóло. Нє, нє, нє! Нє, шо не бóло, то не бóло... Я... яê вам 
сêазать? Када там тот, таê мене сам (тоді êолхози ж бóли) прєдсєда-
тєль êолхоза… і êвартирó, і все і. І моментально заставив, шоб і стро-
ївсь. Ото таêе діло. А таê шоб... Тоді ж мєханізаторів не бóло... Нó і во-
ни... дóже харашо односились. І помаãали строїться. А потом óже, я пі-
шов... став начальніêом. Ото тим. 

Із старих людей тóт вже можна сêазать, нема ніêоãо. Зовсім óже… 
Нó це не знаю, может ... Таня Бєсєдиха може шо сêаже. Вона 25-ãо. 
Живе отам, на тій вóлиці, тóди далі… 

 
 

Паталах Наталя Іванівна, 1924 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Наталя Івановна Паталах, 24-ãо ãодó рождєнія. Село Бєлєньêа, 

óліца Міра, 69. Батьêа звали Паталах Іван Семенович, мати – Паталах 
Калина Оліêановна. Дітей нема в мене, німа ніêоãо. Брат бóв – Пата-
лах Ніêолай Іванович, в Мосêві, він óмер. Нема. Я діда й бабó не пом-
ню. Ой, я забóла. Я óже стара. Вони білянсьêі бóли всі. Таê я їх позабо-
вала вже! Я їх позабовала! [Сміється]. Це ж ви молоді…  

                                                           
1Опитóвання провели І.М. Гафарова та В.М. Філас (червень 2002 р.).  
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Нó працювали батьêи тóт, в êолхозі бóли. Все життя… І я в êолхозі. 
Мені óже сємдесят восєм.  

Коли сюди переїхала, я вже не помню, в яêом ãодó. Мабóть… не 
помню. Таê я бóла в ãороді тоді. Я не помню, в яêомó ãоді батьêи строї-
лися. А тоді вже приїхала сюди… 

Це в нас стара хата. Нó яê? … По-моємó, або в 67-мó, або в 57-мó 
строїли вони… Оцю хатó, да. Таê вона бóла черепицею вêрита, а тепер 
переêрили батьêи шифером… 

Ланêовою бóла, робила на оãороді, а здоров’я нема. А пєнсію полó-
чаю малó. Робила баãато, а пєнсія мала. Понятно? Кóхарила баãато, і 
êоло траêторів, ó бриãаді. І ланêовою бóла. А пєнсія тіêи – 78 [ãри-
вень]. 

Це ж óчора война êончилась бóло… чи той, началася, да? “Ровно в 
четири часа Київ бомбили, нам об’явили…!” Нó нас ваêóіровалі. Ми тóт 
не жили. Німці нас виãаняли… êрóãом: і в Мар’євêó, і в Новоêиївêó. 
Крóãом ãнали. Отоді поприїзжали сюди ми. Поприходили. А ó мене це 
брат бóв, 42-ãо ãодó, малий іще, да. Война ж началася ó 41-мó, а мама 
вилóпила в 42-мó брата. Ото тасêала йоãо… Корови, все позабирали… 
Нічоãо не бóло. Позаêопóвали сóндóêи, óсе… Поприїзжали відтіля, по-
приходили. Нічоãо не бóло. Все подриване, позриване, позабиране все. 

Батьêо дороãó слав, оце шо ви ходите по дорозі. А мама? Нó… в 
бриãаді. Таê, яê я… То êóхарêою трохи бóла, тоді полола там, на сте-
пó...[запис перервано]. 

 
 

Поїмсьêий Юхим Антонович, 1922 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Мене звать Юхим Антонович Поїмсьêий. Я 22-ãо ãодó рождєнія, 

22-ãо мая. Це мені ісполнилося восємдесят ãод, оце 22-ãо мая. Я родив-
ся в Рóминії. Ми самі, поêолєніє наше, – предêи Запорожсьêої Січі. 
Ми прожили за êордоном сто п’ядесят ãод, êоли бóло êріпосне право 
при Второй Єêатерині. Яê це вам об’яснить, шо це êріпосне право? От 
те – пан, і те – пан. Я в тебе слóжó, а я не можó до йоãо перейти. Це на-
зивається êріпосне право. І êоли оце требовали свободó народó, вони 
бóли вислані, триста сімей. “Запорожці за Дóнаєм” – це щє êіно єсть. 
Це ж там предêи, наше поêолєніє з Запорожсьêої Січі. І ми жили там 
сто п’ядесят ãод. Там і попи бóли, і дяêи, і церêви бóли… Тоді це не те, 
то шо там óзяв чемодан і поїхав! А сім’ями ваêóіровались. Часть на Кó-
бань, часть ó Тóрцію. Вторая Єêатерина таêе наробила. Нó значить, ми 
                                                           
1 Опитóвання провели І.М. Гафарова та В.М. Філас (червень 2002 р.).  
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там рибальчили, занімалися риболовством… На Чорнім морі, по Дóнаї, 
там озера таêі… здорові бóли – êілометрів по п’ятдесят, по сімдесят… 
ото озеро називався Разін, Дрно, називалося… 

Нó батьêи мої занімалися риболовством. Ото ж яê поїдеш отóди на 
Чорне море ó понеділоê і приїжаєш аж ó сóботó. Там спиш. Лодêи ото 
êорінні таêі з êамиша напинаєш… На прийомні пóнêти здаєш рибó. А ó 
сóботó приїжаєш обратно – передівся, ó неділю побóв, ó церêвó пішов 
[сміється]. Тоді і там тоже церêва бóла. Помоливсь Боãó – в понеділоê 
обратно їдеш на рибацтво. Це ж я там жив! Ми [Тóльчинсьêоãо] райо-
нó. І на Уêраїні єсть Тóльчинсьêий район Черêасьêої області. І там 
Тóльчинсьêий район. Іщє десь…  

Ми яê жили отам, спеціальне село оце óêраїнсьêе бóло. Оце ж моя 
мати і бабóшêа моя родилась, а вона рóминсьêий язиê не знала. Пото-
мó шо село там спеціально бóло саме óêраїнсьêе. Оце яê прийдóть рó-
мини, там поліцаї, вона йде до сóсідів питає, шо він êаже? [Сміється]. 
А батюшêа бóв правив по-óêраїнсьêі. По-рóсьêі. І дяê, півчі тоже спі-
вали, все бóло по-óêраїнсьêі. І це бóло село там. А вже в 44-м ãодó ото 
тоді начали переселять óêраїнців сюди. Причом ми одноãо районó це 
все сюди попали. Например, ота Хортиця, таê? Район. Ми по цю сто-
ронó Бєлєньêе, а вони по тó сторонó район. Ми одноãо районó. Тоді, 
например, наше село [Мóрóãель] називалося. А їх… А вони Шахшансь-
êий, а Тóрчинсьêий район один. А там (оце я êолись чóв по радіо, це 
мабóть ãодів два ілі три), шо іздили тóди із Уêраїни êореспонденти. 
Там де оце жили óêраїнці, в Рóминії понад Дóнаєм. Там оце [Терлита], 
єсть Прислав, оце [Мóрóãель], оце Дóнавець. От оце все, оце все – 
óêраїнсьêе. А в слєдóщєм селі, там чисто рóмини жили. А ми ó тім селі 
жили самі óêраїнці.  

А все равно на нас êажóть – рóмини! [Сміється] Ми з Рóминії! А 
тóт місцеві êажóть рóмини на нас. Да! Каже: “Он рóмин пішов!” Пото-
мó шо відтіля приїхали. А там êазали: “Рóсьêі свині, більшовиêи ви!” 
Да. Даже оце, яê началася война, ó армію не брали óêраїнців… 

В тих рóминсьêих поселеннях бóла дóже сильна óêраїнсьêа êóль-
тóра… Нó, от традиції бачте, яêі там… Там дóже строãо бóло: ó неділю – 
не їште нічоãо. В церêвó сходиш – ó дванадцять часов прийдеш додо-
мó, сядеш за стіл, перехрестишся, помолишся, аж тоді сядеш, сідаєш за 
стіл. Мисêа одна. І всі з однієї мисêи їдять. Піст. У томати êвасоля, 
борщ [нерозбірливо] це все ховається. Піст. М’ясо, не молоêо, не яїчêи, 
нічоãо не… Сам піст. Називається Велиêий піст, перед Пасхою. Це все, 
це все таêа традиція. Причищалися в церêві. Ходили. Сповідалися. Ро-
зêазóєш батьêові, ãріхи батюшêові розêазóєш. Тоді він наêриває тебе 
[рафію] і розêазóєш, а на дрóãий день ідеш ó церêвó причащається. Нó, 
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я шє ж мальчóãаном бóв таêим, от. Тоді на Рождєство співали і пісні 
по-óêраїнсьêі божественні. Ще по-óêраїнсьêі співали оце: “Два êачó-
ри”, “Соловейêо”, “Чорнобрива дівчина в садочêó ходила”… 

Уêраїнсьêі хати бóло зразó видно, де, шо. Но ó нас там êомишом 
хати вêриті. А планіровêа? Нó заходиш в сіни, заходиш… Тоді êóхня, 
ілі, там називалася, велиêа хата. [Тарчі] таê яê оце називається велиêа 
хата. Там ніхто не спить. Там отаê всю одежó чисто сêидаєш, там на 
стіл, ілі там не таêих не бóло... Лави. Лава – здорова досêа. Там стовп-
чиêи і тóт стовпчиêи. Посередині. І досêи таêі широêі дві. Називається 
лава. І стіл стоїть. Іêони ó том, на сході сонця таê стоять, приêрашені 
рóшниêами. Нó, візерóнêи таêі: птичêі êрасиві, – таêі, яê пави, чи та-
êий, шо хвост таêий длінний, понімаєте? Це все отаêі бóли. І в церêві 
бóли, значить, іêони. Натяãнóті таêі. Рóшниêами бóли. Таêі. 

Зовні хата біла, не розмальована. Із лампачів робили хатó. Фóнда-
мент із êаменів, а зверхó, значить, êамишом óêрита, і ãоріщє êамишом. 
Забора êрóãом êамишом обãорожена. Там не досêи не бóло, це тіêи 
[фіртêи] і ворота там. А то – все êамишом. Ми от сóсіди, êрóãом обãо-
рожені самим êамишом. Камиш. Потомó шо там плавні велиêі бóли. І 
ото зимою êосим êомиш, привозим додомó, і топим êомиші піч. Ото 
натопить піч мати. І ото й на пічі спимо [сміється]. Наãріємся... Поріã? 
Нó, призьба називалась. Призьба називалася. Стовпчиêи штóê чотири-
п’ять. Навєс таêий. От. Хата, а тоді отаêий, яê навєс. І там êолони бóли. 
Да. Колони, шоб вона не виãиналася, і там призьба... 

Уêраїнсьêі родини в Рóмóнії відрізнялися від саміх рóмóнів – ó їх 
хати ж менші. От. А ми там більше заробляли ãрошей. Бо ми рибаêи 
бóли, а ó їх хиби немає рибó ловить. [Сміється]. 

Традиційним, значить, чим відрізнялись? Ми більше êóпóвали ма-
терію, а вони більше тêали. І носили... Ми в маãазині êóпóвали. От, на-
прімер ó їх фартóхи… Таêі тêані спереді і ззаді. Спідниці длінні носили. 
Зав’язóвалися, аж таê, аж на ãоловó. Отаê. А ó нас обиêновєнно бóло. 
Спідниця длінна. І таêа спідниця бóла рясна, шо óже моя сестра поши-
ла три плаття із той спідниці. Таêа вона рясні бóли. Носили. Отам та-
êий êріпдешин бóв називався. І ...êофта [êиршепêи] називалася.  

А óже мати жилєтêи носили êожані. Кожані носили. Із овец (в нас 
там вівці бóли). Держали. Чинять, а тоді шиють. Називався [êіпêар]. 
Білий, а тоді вишитий рóминсьêі таêими е-е-е нитêами. Красними, чо-
рними, жовтими, зеленими…отаêі вишивêи робили. Називався [êіп-
êар]. От. А то жилєт називається. Кожаний. Дóбльонêи бóли.  

Нó, ó нас ó селі – це самі бóли óêраїнці. Три êілометра, – там óже 
рóминсьêе село бóло. Вони там занімалися тіêи хліборобством. А ми ж 
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таê жили, яê оце Бєлєньêа. Ось… А землі пошти немає? Це плавня. То 
ми все время ó плавні.  

Ми дома балаêали таê, яê оце сєйчас тóт. А вже, яê оце ідти перед 
тим, шо в шêолó, значить, підãотовітєльні йдеш в шêолó, таê назива-
ється, яê садіê. І ізóчаєш рóминсьêий язиê. А тоді ідеш ó первий êлас, і 
вже ти знаєш по-рóминсьêі. Понімаєтє? У нас подãотовітєльні, бо ми ж 
дома таê розãоварівалі, таê яê от… [запис перервано].  

Началася война, мені бóло восємнадцять ãод. Ми вже рибальчили. 
Я слóжив в портó Констанція в ресторані. Приїжяв додомó. Тоді, êоли 
началася война (німці напали на Польшó)… в 37-м, ілі 39-м ãодó?... В 
39-м ãодó. От. Я тоді заболів, приїхав додомó. І оце з тих пор Гітлер пі-
шов оêóпіровать оці всі території – оце… Болãарія, оце Венãрію, Чехію.  

В 44-м ãодó, êоли рóсьêі прийшли ó Рóмóнію, ãород Тóльчó, я по-
пав ó рóсьêó армію. В Рóминії. От. Я бóв, таê яê от переводчиêом, до 
Венãрії. А тоді, êаже: “Всьо равно óêраїнців бóдем переселять на Роді-
нó. Оставайся ó нас в армії”. Я ото соãласився, пішов ó армію. І ото я 
бóв ó армії. Мене в Чехії ранило. От. Під ãородом Брно. Освобождали 
Брно. Там мене ранили. Лежав ó ãоспіталі Лєвіца, Лєвіца. У ãоспіталі. 
Після ãоспіталю обратно на фронт. На фронті побóв щє, мабóть, неділь 
дві. Кончилася война. В 45-м ãодó це ж дев’ятоãо мая тіêи об’явили êа-
пітóляцію. А бої щє бóли ó нас до 22-ãо мая. Щє бої бóли. Послє êапі-
тóляції полностью я бóв наводчиê [на танêовом] пóлємьоті “Маêсім”. 
Йомó сємсят êілоãрам вєсó. А тоді нам сêазали, шо поїдим ó Білó Цер-
êвó, а ми стояли під Праãою. Після войни. От. Під Праãою. Двенадцять 
êілометрів от Праãи стояли. Я бóв во втором óêраїнсьêом фронті Ма-
линовсьêоãо. Да. А тоді сêазали, шо поїдем ó Білó Церêвó. Київсьêий 
оêрóã. І êоли ми поãрóзилися, значить, óже ó ваãон, нам дали ваãончиê 
маленьêий сороêоп’ятитоний. Пóлемьотна рота. Бо я ж бóв в пóлємьо-
тной роті, і миномьотна рота. Командір роти êаже, бери пóлємьот і на 
êришó. А він розбирається на три часті. І там ваãон оббитий бóв дос-
êою. І там ó нас пóлємьоти, лєнти, патрони, ãранати всьо. І один на па-
ровозі спереді лóпив бóв пóлємьот. І один іззаді бóв. І ото ми їх… ми 
приїхали через Дрезден. Там Дрезден таê бомбили! Шо значить сороê 
восєм часов бомбьожêа не прєêращалась? Ті доліталі, ті заліталі, ті ви-
літалі, ті за... Сороê восєм часов не прєêращалась. Там їх триста само-
льотов бóло. І ото есêадрілья залітає бомбить. Там чи об’єêти бóли та-
êі? А êоли ми їхали через Дрезден. Та по нім желєзна дороãа йде. І по 
тó сторонó ãород, і по тó сторонó ãород. А там рóїни …Не то шо там 
алейêи забиті, – не дороãи, не алєйêі не бóло. Всьо розвалено. Хто ва-
êóіровався із Дрездена, той значить остався живий. А ті шо в подвалах 
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бóли, вони всі там поãибли, потомó шо і позадихалися, і од харчів, і би-
вало, шо подвали пробивали. [Запис перервано]. 

… Приїхав я в Полтавсьêó область по адрєсó моãо дрóãа (він бóв 
êомандір росчота, а я наводчиê [с танêовоãо пóлємьота]). Він з 18-ãо, 
він поїхав раньше. А мені нєêóда їхать, мої щє батьêи в Рóминії. І я 
ото… він поїхав раньше, а я пізніше приїхав. І êоли я приїхав тóди, оце 
женився, і там прожив, значить, довãо, до 61-ãо ãодó. В Полтавсьêой 
області [нерозбірливо] район. Робив, яê зразó приїхав, рядовим чотири 
ãода. Ми там жили, робили на биêах, орали êіньми. Возили зерно êі-
ньми, а тоді я в 51-м ãодó пішов на êóрси траêторістів. В Полтаві. Про-
вчився на êóрсах траêтористів чотири місяці. І робив я на траêторі. На 
ХТЗ робив. Ото може бачили, на шпорах, на êеросині. Тоді на “Універ-
салі”, на êеросині. А тоді вже появилися ДТ-54 (з Харьêова прийшли, 
Харьêовсьêий траêторний завод). Я робив на ДТ-54. От. На êомбайні 
робив (свєêлоóборочний êомбайн). Там баãато сахарó сіють, от. Тоді 
на зерновомó робив, óчився на повишенії êаліфіêації в Хоролі, Полта-
всьêій області, отам під Лóбнах.  

Нó з 44-ãо ãодó до 61-ãо ãодó. Стіêи ãод. А мені звідтіля написали, 
шо ваш батьêо виїхав сюди. Тоді там переписóвали... óêраїнців і ãрóзи-
ли в портó ó Констанції і привозили ó порт Одеси. І оце приїхав сюди 
мій батьêо. Сестри замóжом бóли. А мати наша там óмерла в 42-ом ãо-
дó. І тоді êоли ми… вже я взнав, а там мій брат один остався. І êоли ми 
приїхали, той, прислали мені письмо. Я сюди приїхав, моя сестра тóт 
жили. Вони рибаêами бóли, і тóт вони рибаêами. А жінêа êаже: “Там 
сахарні бóряêи бóли, – êаже – давай сюди, тóт бóряêів немає, там лóч-
ше жить”. І то ми переїхали сюди до сестри. От. А батьêо ó Херсонсь-
êій області, ó Херсоні жив. [Колопристенсьêий] район. Село [Старос-
бóлівêа]. От. І там він похоронєний. І дві сестри мої похоронєні. Одна з 
9-ãо, одна – з 22-ãо ãодó. А ця ж 14-ãо ãодó, оце недавно вмерла отóт ó 
Бєлєньêій. І оце я тóт із 61-ãо ãодó, тóт я робив. От. На êомбайні. Всьо 
время. І оце пішов на пенсію я в 82-ом ãодó. Це яêраз я проробив два-
дцять ãод на êомбайні. А після пєнсії я ж щє проробив шість ãод. От. 
Оце таêе бóло...[запис перервано]. 

Яê переїхав, не бóло ніяêих êонфліêтів. Нічоãо. Все, все харашо. 
От. Бóв прєдсєдатєлєм êолхозó Семен Андрєєїч Маêсименêо. От. А 
ãлавний аãроном... [запис перервано]. 

Люди, ті шо поãибли, діти бóли дома, êоровêó берóть і запряãають 
ó той. Волочить зерно. От. Волочить от. А ó вечері щє треба [нерозбір-
ливо] дітоê наêормить, а йомó там шість-сім ãод дитині бóло. Отаê жи-
ли. І не таê, яê êажóть, шо êажóть: “Нó, і дóрні, шо ви таê робили!” Ка-
жó, шо? А яê би тебе взяли, êажó, отаê за жопó, та в êонверт! Хто ти 
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таêий?  Ти чим бóв при німцях? Ти шо німцям помаãав, шо щас щіт 
підімаєш? Отаê, робили. І все востановили. А тепер шо зробили? [за-
пис перервано]. 

Я тóт ó церêвó не ходив. Та! Та оце таêож тепер недавно стали. Хо-
див разів два, яê… або ж тó печатав. Ходив. І оце ж на ãод óнóêи приã-
лашали попа. Тóди привозили... 

Тóт ó нас баãато переселенців з Рóмóнії. Но óже ж повиміралі. Но 
тóт, мабóть, сімей п’ятдесят ілі шістдесят. Переселяли оце ãосóдарство 
безплатно, за щот ãосóдарства. Це ж, яêраз бóв Хрóщов тоді.  

Вже яê я приїхав (я з 61-ãо ãодó )… Вже Каховêа бóла, плавні я не 
пам’ятаю... 

Нó, про плавню розêазóвали... Нó, шо там? Плавня бóла дóже, роз-
êазóвали таê, шо плавня, плавня бóла таêа, шо сêотинó отам держали, 
от вівців, молодняê. Молодняê держали. Випаси. Нó, а то зробив цю 
Каховêó, а вона ж êористі не дає ніяêої. А затопили її. Там дóже баãат-
ство бóло велиêе. У плавні.  

Тóт хатêа невеличêа бóла. Оце, де щас Кооперативна. Там піп жив. 
Це я приїхав, він там бóв – старий дом óже. От той дом розвалений. 
Таê, êажóть, він бóв в армії êапітаном, а тóт óже прийшов з армії, то 
бóв попом. [Нерозбірливо]. А тóт êоло сєльсовєта, де оце ж дом пост-
роїли, де оце поле, тóт церêва бóла. Отам він правив церêвó. А тоді… 
отам шêола таêа бóла… Тоді тó шêолó чоãо-то анóліровалі, і там церêва 
бóла. А і церêва щє дрóãа бóла, отóт на óãлі, де Василенêо живе. Отóт, 
яêраз, êоло заправêи, це тóт тоже церêва бóла. А стара церêва, яê рево-
люція бóла, де оце щас е-е-е білети продають. Автовоêзал. Ото там [за-
пис перервано]  

Сєйчас ó нас в Біленьêомó баãато рóмóнсьêих сімей живе… Нó я ж 
вам êажó: оцей Гóсаренêо, оце ж з Рóминії. І ми сóсіди, ми з 25-ãо ãодó. 
Оце ж по Чапаєва. Отóт êрай тіêи зайдете, там хат через три, чи… те 
спитайте, де Василь Гóсаренêо, старий.  

Нó, яêі бóли? Оце ж вона тоже відтіля приїхала о-о, аж яê вона на-
зивається? Маяê ... Не Маяêовсьêа вóлиця, аж тóди за Чапаєва. Є 
Комсомольсьêа, а тоді Маяêовсьêа. А тоді следóюща… Комсомольсьêа, 
êажется. Нет, нє Комсомольсьêа. От забóв, яê вона називається. Верх-
ня вóлиця. Там Борис Фомін. А йоãо жінêа оце ж із Рóминії. Вона дє-
вочêой… Трохименêо її дівоча фамілія. Тоді, Андрій єсть, Андрій по 
Комсомольсьêій. Він тоже приїхав сюди – ó шêолó щє ходив. Він бóв 
прапорщиêом ó зоні. Він щас ето по Комсомольсьêій. Фомін. А Трохи-
менêо Андрій – це ж він там відêіля. І Трохименêо Іван ось єсть. Коло 
маãазинó, êоло восьмоãо маãазінó, де наш восьмий маãазін з правої… з 
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лєвой сторони пєрвий дом. Тоже брат йоãо живе. Іван Трохименêо. Це 
тоже з Рóминії. Нó, вони тож шêольниêи приїхали сюда.  

Да! Єсть... він той старший. На Козачій, щас вона називається На-
бєрєжній. Фамілія їхня Кондратов. Тоже із Рóминії, но він старший 
чим той… е-е-е… Нó, таêе отой яê Василь Гóсаренêо, оце, шо Кондратов 
там і єсть із той із Рóминії. По Велиêій Павлівці, оце по-старомó, отам, 
Яшêа Дорошенêо. Це ж тоже з Рóминії. От. Кірюша, ось по нашій вó-
лиці. Е-е… Коняê йоãо… Нє-є, Сємєнов, а забóв, яê йоãо! Оце ж ви ж 
бóли êоло тоãо, êоло Редьêи? А він там – йоãо жінêа вмерла і він там. 
Із дрóãою живе. От він даже êоє-яêі слова знає по-рóминсьêі… [смієть-
ся]. 

 
 

Редьêа Марія Дем’янівна, 1925 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
У шêолó я всьоãо тіêи два êласи проходила. То дóже óроêі мені 

важêі бóли, я не хотіла заніматься. А чоловіê п’ять êласів êончив. Хо-
дила на роботó в êолхоз (це мені бóло… 17-ий ãод тіêи, це ще до Герма-
нії, да). То це бóло я щє дівчиною й êóхарила... Нó, там яê? [бóли стоãи 
велиêі] нас заставлялі снопи носить, в’язать заставлялі, помоãали жін-
êам. То там попросе жінêа: “Подай водичêи”. Чи там: “Принеси мені 
сóп, чи борш…”, там, шо êóхарêа зãотове. То візьмеш, понесеш. А тепер 
попробóй заставить… Та він êаже: “Ха!” Чи вона... 

…Таê робила в êолхозі все время: і доярêою робила, і телятницею 
робила. І на степó, і сêирдóвали, і молотили, і все шо тільêи не… [не-
розбірливо]. Та й пєнсію таêó ãарнó полóчаю, шо не дай Боã! Тридцять 
сім рóблів полóчала. А тоді вже таêи трошêи ото добавили. Та стала 
сємдєсят восєм полóчать.  

…А тоді ото стала война оце во. Ото забралі нас ó Германію… А óже, 
яê з Германії приїхала, тоже êóхарила… 

Ми самі співали, і батьêи в нас співали тоже… Я тепер не запомню 
їх. [Сміється]. Оце ми співали з дівчатами все. Співали. Яê же її назва? 
Дóже баãато. Оце “Їхали êозаêи...” співали, а тоді співали (це весільна 
пісня) “Ой, мамочêо моя, я тепер не твоя. Я ж тоãо пана, шо задатоê 
отдана... ” [сміються]. Да, це одна пісня. А тоді, баãато співали, но я їх 
óсіх не моãó… А приêазêи! Я ці приêазêи… Я не любила їх! Не любила 
їх. Тоãо я їх і не дóже й слóхала. От анеêдоти, там, дівчата знали, тошо 
... Но я тоже їх не слóхала, я вообщє тіêала от їх. Я не любила цьоãо. Пісні 
я любила, і співали ми дóже харашо. А таê я не любила оцих анєêдотів. 
                                                           
1 Опитóвання провели І.М. Гафарова та В.М. Філас (червень 2002 р.).  
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А весілля ãóляли харашо. Оце я любила наряжаться, от, одіваться, 
таê яê і то циãанêой, то óсяê. І êостюми бóли, все бóло таêе ó мене. Оце 
йде ãóльня, оце ми, бóло, підемо із мóжиêами, там, із жінêами, там те 
візьмем, там те візьмемо. Проведем сюди до батьêа, де ãóляєм на сва-
дьбі. Приведем – на дрóãий день шóêають же ж там на свайбі, де ж во-
но подівалось. І êози приводили, і ãóси носили, і êачêи, і все чисто. Ха-
рашо, весело бóло. Раньше свайби оце все лóчше ãóляли, яê сєйчас. 
Сєйчас, яê тіêи чóть-шо, – понапиваються, б’ються. І тоді напивались, 
но таêоãо не робили! Битви не бóло ніяêої. Нє-а! Ось, таê, споêойно 
ãóляли. Все. Знаєте, може вони і билися, таê – ніхто не бився. Ніхто. 
Гóляли харашо. Зрідêа це бóло таêе, шо можóть таêі два ізчєпляться 
трошêи, то їх розборонять. Порозãаняють. Яê п’яні ото можóть трошêи 
... А таê, – ні, ніхто нічоãо. Не бився, нічоãо.  

…Раньше хрестили. І до попа возили. І тепер же ж до попа дітей во-
зять. Дитина росте й росте, дев’ять місяців дитині. Я йоãо не понімаю, 
шоб це, там, не поêазала [в нас таêа сóсідêа]. У неї óнóчати всі, то їх 
ніхто не бачив! Ніхто не бачив, яêі вони в їх бóли! Яê вони росли в їх! 
Щоб не бачив ніхто їх. Щоб ніхто не бачив. Е-ето чєпóха! Тепер, яêий 
тож таê: “Е-е, он óже дитина плаче! Зóродили дитинó! Нізя поêазóвать 
дітей”.  

Носила я до бабêи своїх рідних дітей, носила. В одноãо младєнчєс-
êє бóло, а в одноãо чорна болізнь бóла. Носила. Допомоãало, да. Допо-
моãало. Тіточêи в нас бóли таêі, бабóшêи! Я сама… В мене бóв нарив 
таêий, отóт, на плечі. І мені (це вже я замóжом бóла) … тóт мені хліб 
надо пеêти, а я не можó пеêти. Середовий нарив бóв велиêий дóже. Дєд 
мені êаже: “Ти сходи отóт до бабóшêи. У нас бабóшêа одна шепчє. І 
сходи тóди”. Нó, я до неї три рази всьоãо сходила і цей нарив прорвав... 
Вона просто шептала шось, шептала. А шо вона? Молебен яêóсь чита-
ла жінêа та. І я пішла до неї. Я пішла вечером раз до неї, в обід, і дрóãий 
раз вечером. Це дрóãий раз же, третій раз же, яê я пішла до неї, вона 
мені і êаже: “Ти поêи дійдеш додомó, воно в тебе должно прорвать!”. 
Таê би воно в тебе не прорвало, êаже. Но дірочêа таêа, êаже, манюня 
бóде, шо ти її не побачиш. Но й правда, шо дóже манюня дірочêа бóла. 
Тепер заросло. Ніде нічоãо нема й не болить. А тепер таê, яê тіêи шо, то 
й ноãó одрізати. Коваль фамілія бóла ó їх, Коваль. А дочêа – Наташêа в 
неї. Вона вже тоже óмерла. Жили по Рюхівêі! Тепер та óлиця – Парти-
зансьêа називається. Оце вона там жила. Це вони з родини в родинó 
передавали, êонєшно! Нó хто її зна, чи вона передала êомó, чи вона не 
передала. Це вже і діти їхні померли.  

І дітям те ж шептали. Помоãало все. Да. Помоãало. Харашо помо-
ãало. А ось ó нас (оце мій брат двоюрідний)… не носили. Їм сêазали, шо 
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надо до бабêи вашó дитинó, а вони не понесли. А вона йомó стала мла-
дєньчєсêє оце. Та вони понесли, а йомó óêоли зробили і сєйчас там ди-
тина, не можна ãлянóть óже. Оце йомó сімнадцятий ãод... Хворіє. Ота-
êий завбільшечêи… Не росте нічоãо. І не балаêа. Ото пищіть тіêи та і все.  

Можна і нехрещених нести! А яê же? Можна! Воно нічоãо не вре-
дить оце. А помоãа хорошо бабêа. Те-е-е! Можна. Можна. То нехреще-
них не розрішають на êладбіщі ховать. То ховай, де хоч йоãо ховай. Нó, 
а раньше, бóло, люди, ото дома, десь там містечêо найдóть, те перехо-
вають, моãилêó зроблять, та таê ото воно і лежить. А-а, тепер! На ãроб-
êах ховають. Всіх. І óтоплениêів, êазали, не можна ховать на êладбіщі, 
тепер оцих, заêлючонних, тоже ж. Шоб на êладбіщі не ховали. А хова-
ють. У нас ó селі, от щас трошêи отóди дальше – êладбіщє, там їм зро-
били спеціально отділили землі êóсочоê. І оце ховають їх там. Ото таêе 
діло.  

…Провода ó нас і сєйчас ідóть. На ãробêах вінêи êладóть, це, яê 
приходять на провода. Значить, êладóть вінêи. Конфети êладóть, пе-
чення. Батюшêа на ãробêах читає там ото óсяêі молитви. От. Піходять 
до батюшêи, там ставляють, то пасочêó яêóсь ставляють, печóть то пи-
ріжêи, таê тошо таêе оце все.  

Тепер тоже бабêа єсть, но... не дóже вона помаãає. Но ходять всьо 
равно. 

…Ось ó мене моя дочêа, там живе на дрóãій вóлиці (забóла, яê її 
звать тó вóлицю). І чоловіêові аж позавчора – ішов з роботи таê. Бóла 
полóчêа, взяли чеêóшêó, чи може і більше брав, не бóдó я брехать. Да, 
óзяв. Та сиділи випивали з мóжиêом одним. Там десь під яêоюсь дере-
виною. А йшли оце дітворня. Каже, йди поêи [нерозбірливо]. Дохо-
дять: “Дядьêо, дайте заêóрить”. Він êаже: “Хлопці, в мене немає заêó-
рить. Нема нічоãо в мене”. Нó, вони підійшли, давай бить їх. Цих двох 
мóжиêів. За шо? Шо не дали заêóрить. Та де ж ми, êаже візьмем, яê ó 
нас немає. А один витяãає з êармана ніж, отой шо êнопêа яêась, шо ви-
êидається. Яê шпортонóв йоãо. Оце отóт порізав йомó. Це бóло діло в 
сóботó. У неділю він не ходив, а в понеділоê не знаю, чи він ходив в 
больницю чи ні. На роботó не пішов, бо рóêа розпóхла. Таê шо не знаю, 
шо воно там ó йоãо. Та, тепер время таêе настало…[запис перервано]… 
Раньше бóло жить трошêи лóчше. А чоãо? Совість ó людей бóла.  
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Редьêа Миêола Тихонович, 1922 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Звóть мене Редьêа Миêолай Тихонович. Я 1922-ãо ãода рождєнія. 

А батьêів звали е-е… Тихон – батьêо, а мати – Мотря. Дівоче фамілія – 
Біла. Батьêи тóтешні, а вже дєд [нерозбірливо] то із Білорóсії приїхав. 
Однó бабó Явдоха звали, а однó – Парасêа. А фамілія – Білі. А вона, 
перва ця, шо батьêова, ця вийшла заміж за Гівняêа – він бóв êомóніс-
том. Йоãо ті, петлюровці розстріляли. А брат йоãо – Хіжняê. А тоді він 
óмер, а баба прийняла оце собі діда Редьêó. І оце вони жили… Оце, 
значить, дід Іван, батьêо е-е-е. Нó, вообщєм, їх баба, та – Дóньêа, потом 
Парасêа, потом Єва, і Ганна. Це їх бóло восєм. Тіêи це вони не совмєс-
но …[нерозбірливо]. А діда одноãо звали Пимон, а одноãо – Тихон. Нó, 
оце ж по батьêовій вона лінії – Хижняê же (óмер), а вона прийняла 
діда Редьêó. Це ще, примєрно, таê, ó НЕПщінó. 

Чоãо батьêи сюди переїхали, цьоãо вже я не знаю. Да, таê я діда 
знаю, а чоãо він приїхав, це тоді, хто знає…Таêе время бóло... 

У баби тóт, ó Редьчихи, бóло три êорови, четверо êоней бóло. І ті 
таê жили ж, тоже таê. І свині держали. Нó, яêе хазяйство тоді ж бóло? 
Тоді ж давали по сім десятин. До êолхозів, ó Непщінó. Да... І в моãо ба-
тьêа бóло сім десятин. І ó цих ó [Компанівсьêих] бóло сім. Всім давали 
сім. Іщє добавêа бóла – солдатсьêі надєли. Да. Добавляли щє, да. Кро-
ме тих сіми ãеêтарів добаляли щє.  

Земля в батьêів бóла тóт, оце ж тóт. І в дідів тоже ж тóт. 
Нó, тоãо діда Хижняêа, первоãо бабиноãо, я не знаю. Нó, жили тóт, 

в Біленьêій, а баба робила ó етоãо, яê йоãо… [не паниêа, яê йоãо] (Нó, 
от щас шêола там...) Мазараêи, да.  

Таê і ця баба, от жінêіна, робила в неї. Розповідала... Хароша бóла 
женщіна. Воно бачиш... Мазараêа – це бóв êаліêою він. Він не ходив. А 
йоãо возили на êолясêє. Нó, вона бóла осталася живая. Потом же ж ре-
волюція, підійшли рóсьêі, чи [нерозбірливо] Красна Армія. А вона, бó-
ла, прийняла офіцера молодоãо... Оця ж Мазарачиха. А тоді вони тіêа-
ли, а рóсьêі яêраз же ж... войсêа побачили, і ото їх на Дніпрі з пóлємьо-
та розстріляли. А яêби бóла вона не тіêала, значить, вона б живою бó-
ла. Вона неплоха бóла жєнщіна. А її земля бóла ото, де [Переробча]. 
Ото до Лисої Гори, то її земля бóла. Нó, ось за селом [нерозбірливо], 
[запис перервано]… А Мазараêа жив, тіêи він êаліêа бóв, йоãо возили 
на êолясêі. Да, да. Нó, вона ж молода бóла. Требовала чоловіêа [нероз-
бірливо].  

                                                           
1 Опитóвання провели І.М. Гафарова та В.М. Філас (червень 2002 р.).  
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А це бóла – еêономія (оце де Мазараêа), Маêлашевсьêоãо. Маêла-
шевсьêий – оце раньше бóло, дев’яносто дев’ять еêономій вони держа-
ли. Вже сотню не можна бóло держать, потомó шо налоãи платили. Він 
сам оцей Маêлашевсьêий жив ó Харêові. А це йоãо в Біленьêій бóла 
послєдня еêономія. Да. І він тóт построїв... До ньоãо не бóло ні шêоли, 
ні церêви, нічоãо не бóло. Він приїхав, построїв то церêвó… Вона ото, 
де станція... А тоді, êажóть, шо він проãрав ó êарти це Мазараêі. А всьо 
равно він жив тóт, і похований тóт бóв, ó церêві. Церêвó ж розібрали, 
розтрощили. Ото таêе діло. Шо я вам сêажó, яê… воно баãато êоє-чоãо 
бóло.  

А осюди – це рóсьêі приїхали на землю, сêазать би. Дали по сєм 
десятин землі, і вони тóт остались. Ото таêе діло. А таê, шо я тобі сêа-
жó? Біленьêó всю знаю. Я ж в 22-ом ãодó родився. Що проісходило, я 
все помню… Бóли тóт і Позняêовиє хлопці. Тóт, де больниця щас наша. 
Там жили Позняêи. То – Мазараêи, а то Позняêи! Тоже баãаті бóли. 
Вони, большинство, бóли – êóпець пєрвой ãільдії. Позняê, да. Вони оце 
ó людей приймали пшениці, оце все-все приймали, а самі продавали за 
ãраницю. А відтіль привозили товари там. Шо хочеш ó них можна бóло 
взять: і матерія, і ліс, óсе бóло ó їх.  

Їхній дом ще є. Больниця – слєва, а таê, примєрно, це він отаê сто-
їть, отаêо, а больниця – таê поставлена [нерозбірливо]. А я бóв êамєн-
щіê, таê ми щє добавляли êóсоê, шоб більше розтой. А тоді ж ото пос-
тавили болницю. Нó, і там же, то зóби рвóть, то... Находять там те... Та-
êе. Там êóхня в їх. Таê, êолись ми били êамінь, там біля бóв [мостов-
щиêом] це дороãи мостили. Це ми мостили і били êамень. Біля прис-
тані. Тóт пристань стояла, де оце ж больниця, тільêи тóди, до береãа. 
Б’ємо, êоли вихо... прийшов пароход êрасівий, „Сталін” називалі. Ви-
ходе парінь молодий. Нó, яê ти сêажеш? Год п’ядесят-п’ядесят п’ять. 
Поздоровêав до нас. Но ó нас один там стариê бóв мєждó нами. Каже: 
“Ви мене пізнаєте?” А цей Наóм êаже: “Та вродє той, не позняêівсь-
êий?” Да! Син оце цьоãо. Вони чи потіêали, чи їх розêóлачили. Та! По-
тіêали! Люди ãрамотні, поняли, шо надо óшиваться, і всі вони в праві-
тєльстві бóли. А він бóв в Мосêві, я забóв, чи мені êазали... Василенêо 
ó нас старшина тóт бóв. Тоже син аж ó Києві бóв, в Правітєльстві. Бо 
воно ж тоді, бачиш, яê êоли êончилася революція, ãрамотних ó бідних 
не бóло. А ставили із баãатоãо êласó, шоб баãаті вчилися, бо бідним ні 
за шо бóли вчиться. І вони всі сєйчас осьо: і Єльцини, і Кравчóê – вони 
всі з помещиêів... [запис перервано]. 

... А ще розêазати… восємнадцятий-дев’ятнадцятий ãода. Людей 
стріляла “тройêа” ця. …Там ямó вирили, ото їх сêидали тóда. А за шо їх 
стріляли? Я тобі не той. Конєшно, хтось, десь бóв ó яêійсь банді: або ó 
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Махна, або ó Петлюри, або щє ó яêоãось. А їх ловили та і розстрелюва-
ли. А то один бóв момент таêий. Значить, в нас тóт фамілія – Чорний. 
Оце на цій, на Ремесленній, де яêий я êажó, жив. І він занімався сêóп-
лею сêота. Оце по Біленьêій водив ó ãород йоãо, цей сêот водив ó ãо-
род. А там жив він ó діда в одноãо на êвартирі. Це ж переночóвать, чи 
шо? І зляãався з йоãо дочêой, цей, шо водив, оцей ж Чорний. А стариê 
сêазав її батьêові. Приходив ж, йоãо жінêі помаãав: і дрова рóбать і [не-
розбірливо] êоровó. А один вечір прийшов, порізав жінêó, зарізав і ді-
тей двох. Зарізав. І посêладав, значить – жінêа посередині, а діти по 
êраях. А тóт яêраз приїхала “тройêа”. А таêе сообщєніє. А цей молодий 
парєнь êаже: “Я бачив”. Він êаже: “Я йоãо встрєчав [нерозбірливо] 
отам за Чорняв…” (є Чорнявсьêий посьолоê) [нерозбірливо]. Отам 
єсть ó Охримовом Ярêó. Яê їдеш отаêий [нерозбірливо] Каже, там. Він 
йоãо аж на розóмовсьêій переправі доãнав, цей молодий парень. До 
стрємя êоня прив’язав йоãо, за шию, і ото, яê пóсте êоня! Він біжить – 
óпав. А волость бóла наша ото, де я живó, там дом щас … Із êамня ви-
êонаний, старий-старий дом. Ото там бóла волость. А там бóв збоêó 
сарай під черепицею, бо щє êіно пóсêали, де розстрелювали. Таê він 
йоãо сюди притяã. Тоãо діда. Нó, зразó ж “тройêа” йоãо сóдили – ê по-
вєшенію. Таê вони чотири рази підтяãали йоãо. І живий. Пóстять, а він 
живий. Таê оце молодий, êаже: “Ах ти!” Таê він йомó всю обоймó з на-
ãана в ãоловó пóстив. І ото óбив цьоãо дєда. Тóт таêе діло. Та, яê по Бі-
леньêій розêазóвать! Це ж óсе не запомниш.  

Редьêа Марія Дем’янівна: Хіба все запомниш? Года пройшли! 
Миêола Тихонович: Года пройшли. Но жили не плохо. 
…А тоді, ото оце в 32-ом, 33-мó ãодó шло розêóлачіваніє. Воно сто 

ãод нє нóжно бóло. Но хто мав, хто баãатший бóв, – розêóлачóвали, 
óвозили не сєвєр. Або розêазóвала там Марія Козиряцьêа (вона бóла 
[нерозбіливо]. І тоже óвозили на сєвєр, або в тайãó. Каже: “Привезли 
нас, êинóли. Нє лопат… Оце тóт бóдете жить. Ні харчів, ні лопат, нічо-
ãо…” Нó, баãато ж вимерло, êонєшно, бо [нерозбірливо]. От... А тоді 
вже. Вони сейчас ó Червоноãраді. Всі повиїзжали відтіль. Живóть оці 
розêóлачені. Конєшно, воно не надо бóло робить! Це дєлать таêе, яê 
сейчас ось…[запис перервано].  

До війни я працював ó êолхозі ãрóзчиêом, бóв ó êомсомолі. І тоді ж 
призвали êомóністів і êомсомольців. А ó 41-мó, яê німці заходили, я ж 
... Я бóв в істрєбітєльном батальоні. Істрєбітєльні батальйони – це над-
зирали, в слóчає, де десант чи шо. І це ми стояли там… Павло, яê йоãо? 
Книш. То ми вдвох на êонях. [Нерозбірливо]. Де воєнні, там рєчêа бó-
ла. У два часа... У півтороãо ночі приїхав от посильний: “Хлопці, бро-
сайте. У чотири часа переправитесь через Дніпро. Уже наш воєнêомат 
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ó Кóшóãóмі”. Нó, я приїхав додомó. “Та щє ж, – дóмаю, – рано”. Ліã. А ó 
нас ставні бóли (нó, ó віêнах таêі заêриті ставні). Глянó, ãлянó, і спать 
хочеться. Глянó. А тоді Павло зайшов, цей товариш. А мати êаже: “Він 
óже пішов”. А я, яê ãлянóв, шо óже півдев’ятоãо! Висêочив до Дніпра. А 
тóт óже ж німці обстріляли нашó моторêó. А… А тоді приїхали сюди до 
береãа, чи прийшов. Уже солдати наші тóт êоні побросали, тіêають хто-
êóди. А тода êажóть: “Ти звідêи?” – “З Біленьêоãо!”, – “А яêоãо ти чор-
та, êóди ти йдеш! Уже не перейти. Ми, – êаже, – воєнні должні тіêать”. 
А вони вже в селі. І таê я остався тóт. Нó, це слава Боãó, шо бóв ó нас 
старостою Йосьêа (Оренбóрã йоãо фамілія).  

Марія Дем’янівна: Німець. 
Миêола Тихонович: Німець. Да. Йосьêа.  
Да. Він тóт, місцевий, бóв з нами в êомсомолі. І зразó, яê війна по-

чалась, він старостою став. А єсть же ж таêі – переписали êомóністів, 
оце партійців попереписóвали, шоб порастрєлювать. Нó а тоді ж, ото, 
він все защишав нас, поêривав. А потом ... [забóвся]… Нó, да. А потом 
же намітили мене в Германію. А мати ж пішла, і êаже йомó, цьомó Йо-
сьêє, шо “в мене ж остаються одні дочêи, восєм ãод одній, а одній – 
дванадцять”. А він êаже: “Бабóшêа, я не возражаю, но єслі тіêи мене 
снімóть, йоãо обязательно розстріляють, бо осьо êаже списоê êомóніс-
тів, і êомсомольців”. Нó, поїхав ото в Германію. А в Германії побóв я 
три ãоди. А тоді щє чотири ãоди в армії. Ще й на фронт попав. Дійшли 
ми аж до Ельби. На фронт я попав ó 45-мó, яê прийшли наші війсьêа. В 
Німеччині прямо бóли еті, прийомочні пóнêти. Нас, – êоãо на сєвєр, 
êоãо – в армію. Вообщєм, оцих, шо бóли в Германії. І ото я попав щє 
чотири місяці [нерозбірливо]. Но я попав в хороше діло – в резерв 
Главноãо Командóвання [нерозбірливо]. А таê наших хлопців поãинó-
ло, поãинóло. Таêих, шо яê я в Германії... Воював де помню, чоãо ж не 
помню? Дрезден. Потом… Таê точно, шоб я тепер сêазать, шоб баãато 
ãородов проходить, таê ãорода ми, считай, обминали. Ми в резерві Гла-
вноãо Командóвання. Аãа, оце обстріляли сьоãодні Біленьêó. І поїхали, 
поїхали дето то чи в Ніêополь, чи êóда поїхали. Там обстріляли. Єслі 
тóт … наших прорвали, значить, ми назад вертаємось. Таê шо баãато. 
Кончав войнó в Берліні. Но вже опісля, після штóрмó. Опосля, да. Бо 
наші войсêа перві зайшли. Ми ж іщє до Ельби не дійшли, а вони вже 
захватили Берлін. А ми таê їздили, то подивиться, сêазать. Таê, по дє-
лам і подивиться отой їхній… Нó, êремль, êремль їхній – Рейхстаã. 

Я сêажó, шо місцеві до нас ставилися неплохо. Люди, яê і наші. 
Оце ãестаповці, есесовці – ці дітей розстрілювали, і шо хочеш, шо хо-
чеш робили... А таêе населення і помаãали. От. На заводах баба робила. 
І помаãали, і все помаãали, таê сêазать би… [запис перервано]. 



 210

…У Венãрії стояли. Ото пройшли чехословаêів. Пройшли Австрію. 
І попали, аж ó Венãрію. А тоді вже попав я, яê сêазать би, в Особий 
Отдєл. Бóли в Албанії, бóли ó Юãославії. Яê охрана, яê би сêазать. Чи 
совєтниêи, чи шо. Нас шість чоловіê бóло. Полêовниê з нами, êапітан, 
старший лєйтенант, і нас троє. Таê, в відє охрани. У Франції бóли. В 
Парижі бóли ми. Нó а в Париж ми їздили… Ото там люди наші бóли. 
Тоже наші. Таê, шоб їх забрать звідтіля. То наші там вистóпали. Ми то 
нє, а ті старші вистóпали, шоб додомó їхали звідти, в Росію. Да, баãато, 
ой! Та не хотіли їхати додомó. 

Нó, ті, шо поїхали в Америêó, до тих ми не добралися, томó шо нас 
не пóстять. Ми, яê зóстрілися з америêанцями на Ельбі, то таêіє столи 
подєлали. Нó, яê би сêазать, ê êонцó войни. Нас тоже приãлашали. 
Миêолою бóло звать. Сам з Запорожсьêої області, і батьêи, а живóть в 
Америêє. Таê він êазав, шо “Хлопці, я вас через Ельбó переêинó. А там 
вас возьме Вілюс, одвезе на аеродром, і ви часа на десять óтра óже бó-
дете в Америêє. Я напишó батьêові письмо, батьêо прийме вас, яê рід-
них”. Дóмаєш, ти балаêаєш харошо, а шо бóде там! Отаêе… Яê êажóть, 
Батьêівщина є Батьêівщина! А баãато поїхало. І осталися там, бо ми 
вже стояли на Ельбі… Таê, êричать, матюрча пре, – êоров пасóть. Рóсь-
êі ж чóть же матюêі, наші. Таê шо роз’їхалось баãато. В мене брат 
двою... оце цьоãо діда Хижняêа, шо я вам розêазóвав, та син. Він щас 
аж ó Канаді. Не знаю, чи він живий. Він чотирнадцятоãо ãода. [Запис 
перервано]. 

Нó, ми там при начальствє не присóствовали, потомó шо, хоч би 
ми і знали, то êазали – язиêи за зóбами. Нó, щас óже не страшно, но ми 
мало тóди… Ми там трохи охраняли. То вони там балаêають. Шо бала-
êають? Наше діло малєньêе. Це в Албанії... В Албанії, значить, ó їх таêа 
природа… Значить, вся Албанія ó êаміннях. І вони занімаються ото – 
бóйвола, êорови, вівці. А таê, – хліб, бóряêи, тошо таêе – в балêє. І во-
ни поробили таê стóпці, на тих стóпцях сіяли і бóряêи, і пшениці, все. 
А більшинство ó їх садоводство. А в Юãославії, яê і наші... Да. У їх, êо-
нєшно, виноãрадниêи. Баãато виноãрадниêів. 

Своє дитинство пам’ятаю, чо ж?! Ой! Яê розêазати, яêі іãри в нас 
бóли… І ó “свинêи,” і [сміється] шо хоч бóло... І в “шаматая,” і в “мат-
êи”, оце … бóло.  

“Матêа” – оце таê, значить, примєрно в мене… Я, яê êомандир тієї 
однієї матêи, а той – дрóãой матêи. Оце той, шо проãрав, ãиле, а цей б’є 
палêою. Ето… óдарив, м’яч полетів, а ці, що йоãо вже êоманда, біжять. 
Тóди й назад, яê ті піймали м’яч та в êоãось із їх попали м’ячом, зна-
чить всьо, тепер той переходе на низ, а той – на ãорó... Та! 

Та яêа хочеш бóла іãра! От “свинêа”… 
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Марія Дем’янівна: [нерозбірливо] не заêопóвали, а пиляêою заãор-
тали. 

Миêолай Тихонович: Да. Таêі, нó, з дерева отаêі ті… Ото ставляєш і 
êидаєш палêó. Яê попав, значить, виãрав, а не попав, значить óході, 
всьо – дрóãий. Потом, та шо хоч бóло. І бóзівêó обривали. Придóмали… 
Ямêó таêó то вирили. І ото бóзівêó обірвеш і всьо-о, і б’єш. Яê забив ó 
тó ямêó – ето бóзівêа твоя, не забив – дрóãий забиває. Яê той забив, 
значить той бере. Та! Молодці! Бóло шо хочеш! Билися, дралися, шо 
хочеш бóло. Тепер то не таê. Чи то тепер, тоді бóло іначе, а тепер, бач, 
яê б’ються, таê насмерть. [Запис перервано]. 

У плавні я четирє ãода, і я бóв і баба ó плавнях. Я бóв на волах (це 
в 48-ом ãодó)… на волах їздовим. Нас бóло шість пар там. Там і оãороди 
садили, і сêот, особенно, сêот там, тьолêи… Тьолêи, вівці бóли. У нас ó 
êолхозі бóло сім тисяч овець. І ото вони ó плавні літо й зимó жили. Да. 
А таê там в плавні… То êазав один парень, Петро Гóменоê, яêби ви мені 
сêазали, яê залили, шо “Сьодня переходь ó плавню, то я б свою хатó 
даром êомóсь би отдав, а пішов би в плавню!” Кóпив він два вола. Сія-
ли й баштани, нó, садили êапóстини, нó, все, яê і тóт. Тоêо я наберó в 
бричêó – повіз в плавню, яê в ãород. Продав і ãроші в мене... О-о! Там 
хороша земля бóла. Тоді, бач, більшинство сіном занімались, бо і заво-
ди держали сêотинó, і óсе тоді… Сіном більшинство занімались. То 
пресóвали йоãо. А ще êорзини плели з лози, і êóшетêи. Ото ж парять 
лозó, а потом видєлóють… І êóшетêи, і стóлля, і шо хоч бóло. Да. Все 
робили там. А яê затопляли, ми ж тóт жили. Нó, постóпово, бо ó наш 
êолхоз, а ми послє [нерозбірливо] отаê… Забóв, хто ó нас бóв в Обêомі 
тим (забóв фамілію). Самольотом вниз… Гне матюêи: “Вибирайся, – на 
Маêсименêа, – вибирайсь, бо потопим!” Тіêи вибралися – óже вода 
затопила.  

Марія Дем’янівна: …та бóло, і на вербах люди êричали. 
Миêола Тихонович: Нє. Нє, не баãато людей потонóло… 
Марія Дем’янівна: Нó, чоãо ж нє? Баãато! [нерозбірливо]. 
Миêола Тихонович: Це в войнó поãибли, а тоді поперед повибира-

лися. Отаê. Нó, бóло… А в войнó баãато поãибло, потомó шо перемичêó 
розірвали, вода пішла по плавні. Затопила всю плавню. Там і свині, і 
êорови все топилось. Там і народó баãатеньêо, а особенно сêот, свині, 
оце вівці – все потопилось.  

Хóторів не баãато бóло – там три хати, там три хати! А називались 
– і Вовче бóло, і Іванівсьêе бóло, потом, Проãній… [нерозбірливо] та 
баãато назв. Я вже позабóв, яê воно. Я êажó – оце чотири хати, або зе-
млянêи, і люди жили. А Вовче – це в їх бóло основне. Це тóт [селили 
начальство в селі]. Да, Вовче бóло. Не бóло там ніяêоãо êолхозó. Там 
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просто, яê би сêазать, лєснічєство бóло. Старший лісниê, помошниêи 
лісниêа. Ото тóда на совєщаніє сходилися. А таê, шоб êолхоза, – не бó-
ло. А це вже êолхози в 48-ом ãодó дали їм ото там місто для сêотини.  

Бóла в нас церêва. Я й бóв в неї. Чоãо ж я не помню? Це в 37-ом ãо-
дó єйо розвалили, да... Комóністи. Та êомóністи – дóраêи! 

Попів помню звали одноãо Павло, а одноãо Кирило. Да. А тоді це… 
(ó 27-мó) одноãо розстріляли ó той, а приїхали за цим, – óтіê... Таê, син 
óтіê, а йоãо за сина розстріляли. А бóло їх два. А жили вони отóто во, 
ось на Старий базар, яê проходиш оце відсіля, од нас óправо, де щас 
заправêа, ото тóди, там хата óпопереê. Ото вони там жили, попи. Да. 
Там щє люди живóть. Балабан Миêола там живе. І забóв щє хто. Таê 
одноãо , не знаю, чи Павла чи Кирила, розстріляли. Приїжяла “тройêа” 
сюди, сóдили вони. За ніч однó восємдесят дев’ять чоловіê розстріля-
ли. Да, “тройêа”. Нó, таêих, більше, яê бандитов… Отаêі, о. А мені один 
стариê розêазóвав (Малюê йоãо? Чи я не знаю)… Чи Малюê, по-
вóличномó? А він іщє молодий бóв, попав ó цю бандó. Воно ж тоді, ба-
чиш, і палили, нó, яê після революції, хто шо хотів, той те і робив. Зло 
зробив, – значить, “тройêа” зразó сóдила. А ó нас бóв, або в їх бóв, етим, 
сóдоісполнітєлєм, – Педаê фамілія. А оно молодий парень (забóв óже, і 
êазали). І ото вони розстрелювали їх. А цей Малюê, молодий бóв, таê 
йоãо переляêали, шоб він більш не ліз [нерозбірливо]. Розділи наãоло. 
І вів оцей молодий розстрелювать. Тóда. А розстрелювать, там, де ото 
[нерозбірливо] на Шалабалі..., де ЕЛСЕУ. Ото там бóв сарай. Ото в тім 
сараї розстрелювали. Роздівся. Каже, поставили мене на вêолєні. Дó-
має: “Щас же бóде стрєлять”. Коли ні, êаже: “Вставай!” А воно на дворі 
вже і сніжоê бóв. Босий, ó êальсонах і ó рóбахі. Коли, êаже: “Вставай!” 
Я встав. “Виходь!” Він вийшов. Каже, вийшов, дóмає: “Це йомó інте-
ресно бóде, яê я бóдó тіêать. А він бóде стрілять”. “Біжи!” –”Я став біã-
ти, – êаже, – яê лóпонóв. Босий по сніãó! Аж добіã (там Юхим Спичêа 
в Дніпрове, ó первó хатó), та аж там почóствовал, шо я босий і ãолий”. 
Да, а потім оце дали йомó обóться шо-небóдь, там. Брюêи тож.  

Марія Дем’янівна: А потом не бóло попів. 
Миêола Тихонович: Чо? А той! Павлович, Павлович? 
Марія Дем’янівна Петро Павлович! Тóт він жив, он, на Шалабалівêі. 
Миêола Тихонович: Та! Це вже опосля. Це вже при совєтсьêій вла-

сті він бóв. 
Оце ж останній. А сєйчас попи! Яê їх, чорт йоãо знає? Один вже 

вмер ось недавно, а дрóãий став. Цих óже я не знаю…  
Шалабалівêа – Кооперативна вона щас. Да. Тепер воно, бачиш, 

óлиці ось ó нас… Щас óлиця раньше називалася та – Кладбівêа, а тепер 
– Міра. Кислівêа, ось, от, слєдóюща Кірова. І таê воно вже вóлиці всі… 
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От, дрóãий раз шофер їде: “Де отаêа?” А чорт йоãо знає… Я сам Білян-
сьêий, а от [нерозбірливо] де Павловêа, Рюхівêа, Медянêа, це я сêа-
жó... Це óлиця отам, аж де воєнні посєлєнія, де поховані воєнні в па-
мять. У центрі, де церêва. А оце – Медянêа. А ця – Гарбóзова… [смієть-
ся]: Слєдóюща сюди, де, êажó, оце сюди, де Ілічівсьêий театр, то там. 
Нó, яê? Сєйчас нова óже, Садова, це –сама перва, де Ви заїжжяєте, то, 
êолись, не наша бóла зе..., то єсть, вона-то наша, тіêи совхоз там. Ото 
там і хат небаãато бóло. А тоді добавилося Садова, потом [нерозбірли-
во] êажóть, по-старомó, та ота Обаêосівêа, а тоді – Козача, Ремесленêи, 
Миêолаївêа (а вона щас Комóнаровсьêа). Медянêа. Потом ото Гарбó-
зова, Рюхівêа. Павловêа. Німецьêа. Лисоãорêа, це тóт. Да. Отой êрай. 
А це, то бóв êолхоз Ілліча, сêазав би, отам. Оце переóлоê слєдóющій, 
ото і річêó. А це – Кіровсьêа сторона бóла. А тóт тоже ж [чорті тóт же] 
Старій базарь. І Дніпровêа, і Тифанівêа, і Озьорêа, і Мала Озьорêа. 
(Це до Дніпра вони доходять, аж тóди, до Дніпра, і Велиêа й Мала). А 
сюди оце – Тефанівêа, потом Старий Базарь, потом, ото Дніпровêа. 
Вобщєм, [запис перервано]. А там óже, ото наверхó, аж тóди, яê їхать 
до воєнних, таê там [сміється] яêих тіêи нема: й Шевченêа, й разні, ра-
зні отам. Там, я вже не знаю óлиць. 

А це всі, яê ото затопляли плавню, їх повиãонили, там, хто жив ó 
таêом місці, шо затопляло. А тоді їх переселили сюда. Сюда ото, на ти 
êрая. А переселялись, нó, яê хоч: тіêай, хоч ні. Предóпредили, шо пере-
їжжяйте, потомó шо Каховêа підніме водó – вас потопе. Там щє жили 
на Новій, на Партмашевій. Воно таêе не село, а хóтороê бóв. Партма-
шева і Нова. І ото всі люди перейшли сюди, на … ото, яê довоєнний 
[нерозбірливо] вони поселились там. Під ãорою. Вообщєм, Біленьêа яê 
Біленьêа. [Запис перервано].  

Ото 33-ій ãод, от і 46-ий, 47-ий ãода. 33-ій ãолод – це [нерозбірли-
во] бóв, самі зробили, і 46-ий вони самі зробили. Шо можна бóло лю-
дей ... У 46-ом ãодó я жив в селі, óже вернóвся з армії. Хліба бóло. Мо-
жна бóло людям êаждоãо дня, хоч ãрам чотириста дать. Ні, не дали. А 
воно, Берія, дóмав, шо вертається з армії, і востанóть протів Сталіна. А 
воно полóчилось в Тарасовêі шістсот сороê чоловіê вмерло. А Біленьêа 
спаслася чим? Поїдóть в плавні – щавлю нарвали по мішêó-по два, по-
везли в ãород – продали. А відтіль, то там хлібинó привезóть, то êрóпи 
яêоїсь. Да. Плавні добре спасали. Там і ожина бóла, і щавель бóв там. 
Баãато êоє-чоãо бóло… Я не знаю, от я б тих розстріляв, шо плавню за-
топили! Нó, шо вони щас мають? [Вода] проробляла собі форватер. 
Різала. Течія ж ішла. Коси таêі бóло [нерозбірливо]. Пісоê. А тепер йо-
ãо бовта сюди-тóди. Йоãо тіêи замóлює і все. Болото і все, да. Бо нема 
ж течії. Це… Коли там пóсте Каховêа?  
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Я ж тóт і рибалив. А чо ж не рибалив? Рибалив óдочêою. Та, поїдó, 
бóло, за півчаса êошолêó [нерозбірливо] наêидав, і пішов додомó. Тоді 
ж воно, бач, оце весною вода розливалась, затопляла плавню. Риба 
входила в озьора і оставалась там. Та ми, шо там? Вся риба бóла. По 
Дніпрó мало бóло води. То риби. А большинство по плавнях бóла риба. 
Бо пла… Тóт воно на осінь дóже-дóже вóзьêе Дніпро бóло. А чоãо мало 
ж води? Весной, бачиш, із сєвєра ж снєãа розтавали. І бóло води баãато. 
А тоді вже то затопили. Я не знаю, шо вони розщитóвали?.. [запис пе-
рервано]. 

[Охотою] я оце не займався, в мене й рóжжа не бóло. Я... В мене 
дядьêо – це той, Білий бóв Миêола. Він бóв тим фонарщіêом. Той за-
німався. Баãато занімались. Баãато дичі бóло, баãато: і êачêи, і… та вся-
êих бóло. [Нерозбірливо]… 

Яêось ішли, ішли вони ó тó, ó Сêельêó. Один бандіт, а один таê, во-
єнний ішов. А йшов парєнь з Сêельêи ó Біленьêó. А тóт на засідêє си-
дів охотниê, біля озера. На êачоê... Примостив і сидить. Вони йоãо не 
бачили. І це оцей же бандіт пристав до цьоãо дядьêа, шо з Сêельêи 
йшов. Чо він пристав не знаю. І захотілось йомó виãнать йоãо на дере-
винó, шоб стрілять, і подивиться, яê він пада. А цей же сидів на засідêи. 
Уже прицілився. Дóмав (це він розêазóвав тоді), êаже, дóмає: “Тіêи 
почне піднімать обрєз, а я йоãо збоêó порю”. І він тіêи піднявся, зна-
чить. Піднімає ж оце, а той óже виліз ó êальсонах, ó спідній рóбашêі. 
Виліз на осоêó. Той тіêи... А цей, яê дав ото двома тими… óбивцю [не-
розбірливо]. А тоãо вінтовêа бóла. [Нерозбірливо]. Той пішов і пішов. 
Та прибіã же до цьоãо, êаже: “Давай сêоріш, а він оторопів… не-е сидить 
на томó. Ніяê не розбереться. Бо той êаже, яê вернеться, моє рóжжо до 
йоãо не достане.” І ото вони прийшли, óдвох тóди в Сêельêó. Таê, êаза-
ли, цей парєнь четверо сóтоê ãостювали, пили, шо цей спас йоãо. А тоді 
по плавнях банди бóли. Яê при німцях ото партизани... 

Партизани в нас бóли, таê наші “просрали” партизан. В нас бóв (я 
забóв, він бóв диреêтором тоãо “Хлібсоюза”, а яê йоãо фамілія забóв). 
Значить, в однó ніч ішли воєєноплєнні. Вони стояли на фермі. Гнали їх 
тóди на Мар’ївêó, не знаю. Вони должні бóли (партизани) їх ослобо-
нить, німців вибить, а їх ослобонить. І таê шо [хто прийшов, той не 
прийшов… ніхто нічоãо]. А в нас таêи орãанізація слаба бóла, да. 

Партизани тóтешні, парашóтистів не бóло. То там бóло, ось я читав 
êнижêó. Ето, яê воно називається, вони яêраз отóди, де Житомир, Ки-
ївсьêа область то… Таê то бóли…. 

Влада партизанам тóт не помаãала. Ні, бóв ó нас тóт... Та цей же 
Йосьêа, шо я розêазóвав. У нас Корній бóв Овсєєвич, бóв ãоловою êо-
лхоза. Кончив він Аêадемію. У Мосêвє. Яê це нємці зайшли, він óтіê. 
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Ні, сюди прийшов! То цей Йосьêа, староста, знав, шо він десь там, на 
Новій жив. Він розрєшил йомó посилêи тóди носить, і їсти, і все. А тоді 
він ото пішов відсіль. Йосьêó зняли цьоãо, там дрóãий став. А там йо-
ãо... А жінêа бóла на Донбасі. І там бóв йоãо товариш [нерозбірливо] і 
він прийшов, він йоãо пізнав і видав німцям. Таê на йомó і звьоздочêó 
на спині вирізали, і шо хочеш. Да. Бачиш, і німці самі êажóть, ми, - êа-
же, - ше не знаєм вашіх, нó, хто êомóніст, хто хороший, а самі ваші й 
видають. У нас же тоже люди продажні!  

А Йосьêа… живий він остався! Тóт Йосьêа бóв, а в Мар’ївêі бóв 
старостою Роберт – йоãо брат. Нó, бóло, німці приїдóть, оце до тебе, чи 
до êоãо. Там êоровó чóжó, не спрося, êоровó взяли чи [нерозбірливо] 
êабана, а цьомó Йось…, цьомó Робертó сêазали. Таê він дожене маши-
ною, забере в їх, чортів дасть ... “Ви приїхали в село, їдьте до старости. 
Я сêажó, де взять. Но в людей не займайте!!” Нó, я чóв, шо воні живі 
остались. Но вродє їх сóдили, за те, і чóв, шо вони фамілії помєняли. У 
їх фамілія Оренбóрã, а вони, навєрно, яêóсь дрóãó фамілію... Бо й сюди 
приходило, шо розêазали люди, яêі вони бóли. Тóт.  

Не знаю, де вони. Но їх не розстріляли. Конєшно. Нó, може, ãод по 
три-чотири посиділи. Хто бóв ó поліції, хто прийшов ó Біленьêó, де-
сять ãод одсидів, і вертався додомó.  

Но дрóãих, бóло, й розтрелювали. А тіêи розстрєлювали на фронті. 
Я оце побачив. Це ж нó, прімєрно, яê з Біленьêої той відтіль, аãа… Цей 
бóв поліцаєм. Таê там без сóда, без слєдствія розстрєлювали. Яê фронт 
проходив, да, розстрелювали. Даже ми ж óже ото од Ельби в Венãрію, 
то чоловіê трьох розстріляли. Но не наші, той… Це ті люди, яêі з їхньо-
ãо села. Оце бóв поліцаєм. Виводять їх і розстрелюють без розмови, да. 
А вже сóд, яê проходе, десять ãод ото одсидів. Тоді він вже називається 
реабілітований. У ньоãо своє ãоре – одсидів...  

 
 

Рябовол Валентина Ємєльянівна, 1926 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Рябовол Валєнтіна Ємєльяновна. А таê, яê моя бóла – Романєнêо 

Валєнтіна Ємєльяновна. Це дівоче, да. Я 26-ãо ãода. Родилася бóла в 
Софієвêє. О. А це ж тепер проживаєм в селі Червонодніпровêі. Софіє-
вêа, вона раньше… Запорізьêоãо районó бóла. А ще раньше – Красноа-
рмєйсьêоãо. Нó, а щас же ж вона Запорізьêоãо, таê і числиться. Доêó-
менти наші там. 

                                                           
1 Опитóвання провели І.М. Гафарова та В.М. Філас (червень 2002 р.).  
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Дідóся і бабóсю пам’ятаю, но таê, паãано… Моїх батьêів, бóло, зва-
ли Романєнêо Ємєльян Сємьоновіч. Мати – Романєнêо Єêатєріна 
Фьодоровна. Батьêи мої незаможні бóли… Не велиêе, не дóже велиêе 
бóло ãосподарство. Це таê, яê сєйчас, ти можеш держать три êорови, а 
я можó нічоãо не держать.  

… У 30-ім ãоді нас вивезли бóли, яê собачат (мені четирє ãода бó-
ло)… в ваãонах … ó Волоãдó. І батьêів, бóли, вивезли.... 

…У Волоãдó ми приїхали, пішли пісьмо êидать, йшли із сестрою 
таê, до церêви. А в церêві людей повно лежало. І в цвітах, і ãолі – всяêі 
бóли. То я, бóло, матері êажó: “А чо ото там … лежали”? А вона êаже: 
“Оце ж таê до царя йшли, чи до êоãо вони йшли? І побили...” 

Таê, яê старі люди розповідали ..., шо тóт бóв пан Мазараêа, ó Бє-
лєньêій. Ото там, де шêола… А ó нас – Боãдан, видно, бóв, бо ми ж ó 
Боãданівêі родилися, в Софієвêі. Моя мати êазала, шо… ( це бóло, яê 
плачемо там, на сєвєрє, діти), а вона êаже: “Діти, нас пан не обіжав. Яê 
ó пана робили”.  

…Батьêи приїхали ó Запорожжя… Тамочêи жили материни три се-
стри. Понятно? На “Трампарêó”. І ми там притóлилися, ніде вже… В 
таêій хатині – стіêи дóш!! Понятно? А тоді тóт приїхав брат (йомó ж на 
фронті рóêó одірвали), таê приїхав брат і сестра, та êóпили отóто [ó 
Червонодніпровêє] êрайню хатинó, яê йдеш, то вже вона таêа, от (за 
п’ятсот рóблів). І ото ми там óсі жили. А тоді поженилися, понаходи-
лися, поросходилися і всьо. Тоді ж ото бóло в Тарасівêє ãолод бóв, а 
тóт не бóло ãолодó. Тóт не бóло в Червонодніпровêі... А тоãо, шо люди 
оберталися, яê попало, êóêóрóзêó садили, вот… ó плавні баãато, ми там 
êартоплю садили, êвасолю садили. Таê, яê оце сєйчас, бачиш ось дож-
дя не бóло. А оце і попередó бóв. Яêийся воно êабачоê, шо таêе бóло, 
оцім доживали. А тоді вже óродила пшениця, таê стали давать пшени-
цю по двісті-триста ãрам. І жили таê. 

Це ми в 48-ом ãодó, 15-ãо фєвраля сюда приїхали… Тóт оце бóв ось 
Попов прєдсєдатєлєм êолхоза. Понятно? Йоãо тепер немає. А тоді до 
50-ãо ãодó… а з 50-ãо ãодó нас соєдінілі з Кіровим. Бóв Філоненêо Іван 
Платьонович. А потом соєдінілі нас із êолхозом Кóйбиш, Кіров і Ілліч. 
Бóв Маêсимєнêо. Понятно? 

Тóт ні старих, тóт нема вóлиць ніяêіх! Це тепер óже зробили. Оце 
наша óлиця Центральна. Та óлиця – Лісная. А та, а там забóла, яê. 
[Дефеêт плівêи] сєльсêоãо совєта, а я вже забóла. Понятно? Лєсная і... 
А “Заломи”? Таê то не вóлиця! А Заломи тамочêи ото… таêе далеêо 
бóла ж земля. Понятно? А обвалювалися êрóчі. І Заломи. Тамочêи щє 
садив отой же ж Стрюê. То там ãрóші садив, то там... Пан. Бóв. Отой… 
по балêє ãрóші, яê садив. То то ми таê і називали “Заломи”. А щє бóли 
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Дóбова і та… – Вовча балêи. І там, на Жолобó, десь Грóшівêа там. То 
вже там Дніпропетровсьêа область. Там, оце по тó сторонó, Дніпропет-
ровсьêа область.  

А чо їм не соєдинить оце, допóстім, наш посьолоê із ними. Шо ми 
раньше ми їм не нóжні бóли. В нас êолхоз Кóйбиш бóв тóт. Це Кóйбиш 
бóв, а тоді êолхоз Кірова в Бєлєньêій один, і êолхоз Ілліча та тоді ото 
три êолхоза ó місто соєдинили. О. І таêе бóло хазяйство хороше. І ба-
ãаті ми бóли. При êолхозі Кірова… тоãо Кóйбишева. А хто дав óêазаніє 
соєдинить? Соєдинили – разорили. Все на світі. Розорили совсім êол-
хоз... 

Леãенди? Нічоãо я цьоãо не чóла. Я от цьоãо не понімаю і слóхать 
не хочó! Я жила ó Волоãді, таê ми ніêоãо не боялися. Хоч день хоч ніч, 
– пошол і всьо. [Дефеêт плівêи].  

Церêви нєяêої тóт не бóло. Ото, ó Бєлєньêій. В Мар’євêє ото церê-
ва бóла. А тóт нічоãо не бóло. Нічоãо. 

Народні традиційні страви? Та! Мої батьêи цьоãо нічоãо не поні-
мали. І ми не признавали. 

Ліêóвалися ó больниці… У нас і на томó, на сєвєрі, больниця бóла. 
Отаêе село, яê отóт ó вас… [запис перервано]. 

 
 

Рябовол Іван Степанович, 1923 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Зовóть мене Іван Стєпанович, Рябовол Іван Степанович. Я 23-ãо 

роêó народження. Батьêів вже немає. А звали – Степан Юхимович, 
Рябовол Степан Юхимович. А матірь – Любов Іванівна Михайлова. 
Дідóся, бабóсю свою пам’ятаю, нó, а яê же ж? Нó, по-батьêові я не 
знаю, знаю шо Юхим звать, бóло, дєдóшêó. Бабóшêó не знаю. Бабóшêа 
вмерла, я щє тіêи родився. То батьêа. Дєд бóв батьêа, а мати… вона по-
мерла щє в тó войнó. Жили вони при НЕПові, жили єдінолічно. Нó, 
бóли свої êоні (пара), бóли свої êорови. Бóли середні. Середняêи. А 
батьêи? Вообщє, мій батьêо він… сєм десятин держав землі. Це тоді по 
нарєзó давали. П’ять ãеêтар на ето, на ... мóжиêа. Конячêа, êоровêа. І 
ото п’ять ãеêтар землі. Ми жили тоді в Хєрсонсьêой області ó… там сє-
ло Поêровêа. Район... Сіроãозьсьêий. А потом батьêи виїхали в Крим. 
При ãолодовêі. А виїхали, бо завербóвався. Нó, вербовщиê їздив. Люди 
ж з ãолодó, знаєте, яê мерли в 33-ом ãоді. Яê мóхи! А тоді батьêи завер-
бóвалися ó той, ó Крим, Нó, блаãодаря томó, шо він бóв мастєр на всі 
рóêи – і плотніê, і пчєловод і, вообщє, він баãато спеціальностей імів. 
                                                           
1 Опитóвання провели І.М. Гафарова та В.М. Філас (червень 2002 р.).  
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Нó, тей вєрбовщіê завербóвав йоãо із-за тоãо, шо тіêи він іміє свої, яê 
сêазать, знанія. А нас бóло п’ятеро. От. І за дітей вєрбовщіê не хотів 
даже і балаêать. Томó, шо надо їм робочі, а не іждівєнці. Нó, а батьêо 
завербóвав. Нó, ми приїхали, от… Ми там восємнадцять êілометрів от 
Керчі. Совхоз Марãенталь. Він і сєйчас сóщєствóєт той совхоз. То хо-
роший совхоз бóв. Нó, і там батьêо работав оцим строітєлєм. Строїли 
êоровніêи, строїли, а потом він став [óчьотчіêом], а потом бріãадіром 
бóв. А з Керчі ми переїхали ó 35-ім ãоді. От. Ето сєло… Із-за шêоли сю-
да, в сєло Аêімовêа, Сєдлєвсьêій район. Переїхали із-за шêоли. У нас 
там не бóло шêоли, а тóт шêола бóла сємілєтня. НСШ… Не помню це 
яê називалась. А потом ми там жили до 37-ãо ãода. Потом батьêо, мате-
рі схотілось їхать на родінó. Батьêо не в Балêи поїхав, а поїхав ó Цар-
êóт, він сєйчас називається Приморсьêій. В етом Приморсьêом батьêо 
работав дєсятніêом по дороãє. Дороãа та ото іде по Василівêі, на Васи-
лівêó із Запорожжя. Вона і щас іде. Бóли там до войни.  

А ó войнó висилали відтіль. Вообщє в Германію. Полóчилось таê, 
шо той ó йоãо на êвартірі стояв, есесовець. Ерот, тельмановець оце. 
Тельмановці – вони вообщє бóли за демоêратію, не за Гітлєра. Та Гіт-
лєр їх розбив оцих демоêратів. Яêі, нó наче називають їх êомóністами. 
А вони там не êомóністи. Вони, яê сêазать, демоêрати своєй страни. 
Вони ненавіділи строй в Германії. Ото і всьо. Нó, а батьêо вообщє з 
ним ото побалаêав… Тоді на станції Канêриновêа батьêа хотіли отпра-
вить ó Германію із младшими братами і з сестрами. От. Нó, вообщє, 
всю сім’ю виводили. А в Германію таêі люди яê попадали, то там óже 
їхнє щастя ділілось, êóда їх направлять, чи в êонцлаãерь, чи êóда Гер-
манія задóмає, де їм нóжно. Той есесовець батьêó посовітóвав óшива-
тись... І він óшився ó плавню. І тóт работав ó лєсничєстві, ó плавні.  

Тóт бóло оце Насип, Чаãарниха. На Чаãарнихі ми жили. Нó, це ще 
Казаêовêа. 

Дрóжина, Валентина Ємєльяновна: Ковалі! 
Іван Степанович: Ковалі бóли. Там аж під Запорожжям хазяйство. 
Валентина Ємєльяновна: Днєпрострой! 
Іван Степанович: Днєпрострой. Там бóло оãороднічєством заніма-

лися. Вообщє, робочі [нерозбірливо]. 
На хóторах занімались люди ãороднічєством, лєснічєством. Там 

бóли ó лєсничєстві хазяйства, яêі, яê би сêазать, нó видєлóвали стóлья, 
разні принадлєжності для ãосóдарства. Нó, сêотоводство, оãороднічєс-
тво...Рибальсьêі озьора бóли. Сêот, сêотоводство... 

А, я ж бóв ó Германії, нас забрали в Царêóті і отправили в Герма-
нію. На Поповó положили і отправили… Да. Мене отправили. І таêих, 
яê я. 23-ій ãод до 27-ãо ãодó. 27-ой ãод тоді – щє бóв нєсовєршеннолєт-
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ній. Ото п’ятнадцять-четирнадцять ãод. Нам бóло по шеснадцять-по 
сємнадцять лєт.  

Про село Червонодніпровêа, по розêазó старих житєлєй… яêшо ро-
зêазати, то тóт щє прі пріществії татар, яêі хотіли завоювать, вообщє, 
нападали на Росію. Но вони, вообщє, двиãалися с Кримó сюда. І оце 
балêа Червона називається (óсюди, ó біê вона...)… Аãа. По балêі. Там 
бóли велиêі бої. Баãато і наших пропало. І пропало татар. То татарам 
там дали чортів [нерозбірливо] таêий шо сêрізь. Оце тоді рóêопашні 
бої бóли. [Нерозбірливо]. То далеêо, давно бóло. Нó, от і таê і назвали 
цю балêó Червонодніпровêа. Біля Дніпра. В 21-ом ãоді… тоді людям 
виділяли землю, і таê вона появилась Червонодніпровêа. В двадцять 
первом ãоді. 

…Да. Я тóт тоді не жив, а вообщє-то таêіх посьолêів баãацьêо бóло. 
Я жив в посьолêє ето Боãдановêа. Село Поêровêа. Там я родився. Сі-
роãозьсьêий район. ... Тоді то ж батьêи їздили – я з батьêами їздив. В 
Кримó бóв, і в Царêóт попали. З Царêóта то в Германію забрали. В Ге-
рманії я работав… (я в Царêóті êончив то фрезеровсьêе óчилищє, на 
тоêаря вчився там). І ото ж поїздом із Запорожжя. В Царêóт. А потом 
– война. Перед войной це оêончив, в тридцять дев’ятом ãоді. В сороêо-
вом ãоді поработав …Война! Нó, і нас молодьож не брали. Томó шо тоді 
в армію брали з двадцяті лєт. А мені бóло всьоãо восємнадцять, яê вой-
на началась. І ... таê ото і остався тóт. Тоді отправили мене в Германію. 
Не тіêи мене, а весь Царêóт (там п’ять наборів бóло людей). Усе село 
то здорове. Одіслали, бóв, ó Баварію, ãород Мюнхен. Отам я работав на 
воєнном заводі [Деесце]. Газова єрóнда пресóвала ті [нерозбірливо]. 
Там разниє єрóндó таêó. Воєнниє. То бомби на частях, то шо. Нó, воно 
вліяло на орãанізм. Це ж сама [пóльфа] яê пóдра. Пресóвала. Я взяв і 
здєлал побєã відтіля. Впіймали мене і посадили в êонцлаãерь Дахаó... 
[запис перервано]. 

…Нас возили і в Францію, і яêісь там завод підземний. Сім êіломе-
трів тóнель. [Запис перервано]. 

…Заставляли станêи, і на тих станêах ми работали під земльою. 
Сім êілометрів тóнель. А потом, êоли нємці не схотіли óже с францó-
зами воювать, я там не поняв, чи хто побєждав, но одстóпили нємци. 
Вообщє по тóнелю. І нас відтіля ваêóіровали. От. І все. Всі станêи, все 
обратно в Германію. То Штóтãарт там, ті ãорода, Есен, оці. Тóда, де їх-
ня промишлєность. Отето і нас возили, шоб там ішачили. [Запис пере-
рвано]. 

... Родіни. Нó, шо ж ти сêажеш, не бóдеш слóжить, чи шо? Ми ж то-
ді, щє молоді бóли. Мені бóло двадцять чотири ãоди тоді. Да. І то відіс-
лали нас… [Запис перервано]. 
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…Я в êолхозі работав, до мене... До мене односились таê само, яê і 
до всіх. 

Валентина Ємєльяновна: Подозрєнія нє било.  
Іван Степанович: Ніяêоãо подозрєнія не бóло, нічоãо. Іщє тіêи ото 

одне подозрєніє бóло шо, те шо я моã би óстроїться на тім самім заводі, 
де я вчився (щас він самольоти випóсêає, завод...) 

Валентина Ємєльяновна: Мотор-Січ. 
Іван Степанович: Да. Моторостроїтєльний. Но тóди вже таêіх не 

прінімали, яêі бóли заãраницей. Я тоді що? Пережив, приїхав додомó, 
встроївся тóт.  

…А це село, яê оêóпіровали? Нó, розêазóвали, шо ó сороê четвер-
тім, êоли ãнали Гітлера, то вони, яê би те сêазать, людей виãаняли. Із 
плавні виãаняли. І відсіль виãаняли. Виãаняли, яê би те сêазать, óпе-
ред. Беріть шо хочте, беріть і йдіть óперед. А самі ззадó йшли.  

…Нємці отстóпали, а наші, нó наші бóли ó Попові, ó Василівêі, а 
тóт нємци бóли. Вот. І вони тóт людей хати палили. Отóт не знаю, а 
там – половина Царêóта зãоріло. Не знаю, яê тóт, чи палили, чи ні. А 
висилать, висилали. І вислали їх тóди, по êаналах там ховались ето... 

Валентина Ємєльяновна: Балêа Вовча.   
Іван Степанович: А наші нажали із Бєлєньêой… А люди, шо поос-

тавалися, яêі прятались, таê, яêих німці находили, на місці стріляли. 
Гранати êидали в нас, розстрілювали.  

А, ãолод ó 47-мó не сêрізь бóв.  
Валентина Ємєльяновна: …бóв ãолод, і в 47-ім бóв ãолод. 
Іван Степанович: Бóв ãолод, но давали… вообщє, називали заêри-

хою. 
Валентина Ємєльяновна: По двісті-триста ãрам давали. І тоãо, ма-

êóхи. Тоді ж не êазали, шо пайоê, а êазали заêриха. А я, яê з сєвєра 
приїхала, мати êаже: “Піди, заêрихó полóчиш!” Я прийшла та й êажó: 
“Ма!” До êомірниêа. А я êажó: “Хто це таêий êомірниê?” А вона êаже: 
“Це – êладовщіê, Павловсьêий. Понятно? А заêриха – це пайоê” ... По-
лóчали… 

Я сама із Софійовêи. А висилали аж на Сєвєр. У Волоãдó. Понят-
но? Тóди висилали. Жили там восємнадцать ãод. І войнó там робили. 
На Катюші êлепали, аж на Уралі бóла. [Запис перервано].  

... Яê він ізмінявся от Лєніна. Таê робили ãолодовêó в 33-ім ãоді. 
Там от. 

Іван Степанович: Бóхарін, Зінов’єв, Кіров... 
Валентина Ємєльяновна: Бóхарін, да. Ті, робили. А таê не бóло. 

Сталін óже начав продолжать жизнь, óсім людям харашо бóло. Понят-
но? На сєвєрє, допóстім, нас яê привезли, під йолêó виêинóли, і не тіêи 
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нас! Там бóло сто двадцять п’ять посьолêів. Понятно? В Волоãді. Кот-
лас, [КоміССР] оце ж тамочêи жили ми [запис перервано]. 

Оце таê небо тіêи бачиш, яê оце. Тóт бачóть люди, той, а там не ба-
чиш. Мєдвєді та вовêи. Не бачили нічоãо. А жили там ми лóчше. Баня 
бóла сóбота, неділя безплатно топили і шли люди. Столова бóла. Усе 
на світі бóло – хліб пеêли і все. Таê шо ми там ото…  

 
 

Тодорова Галина Михайлівна, 1924 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Зовóть мене Галина Михайловна, фамілія – Тодорова. 1929-ãо2 ро-

êó народження. Народились в місті Сімферополі де. Батьêів звали Іван 
Степанович і Валентина Степановна. Мама бóла [1]909-ãо, а папа – 
[1]900-ãо ãода рождєнія. Бабóшêа бóла – мамина мама – Ірина Кіріло-
вна. Не помню, яêоãо вона роêó ... Сюда, в Бєлєньêó переїхали [19]69-
ãо. Нó, таê мені тóт понравилось. [Сміється]. Просто. Просто таê. Ні-
хто тóт в нас не жив. Фамілія болãарсьêа, потомó шо папа ó нас болãа-
рин і мама болãарêа.  

Біляни до нас, та наче... нормально ставилися. [Сміється]. Непоãа-
но, я би сêазала. Ні, нічоãо не бóло поãаноãо. Все нормально. Працюва-
ла я бібліотеêарем з [19]69-ãо по... Нó, оце по [19]84-й. [Запис перер-
вано]. 

 
 

Чайніêова Тетяна Михайлівна, 1920 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області3 

 
Зовóт мєня Тетяна Михайлівна Чайніêова. Я з 20-ãо ãода. Батьêів 

– Михайло звали, Михайло Гриãорович і Марфа Дмитрівна. Ети? Ой, 
Чóмаченьêи! Они білянсьêі. Дєда, бабó нє помню, я была очєнь мале-
ньêа тода, отец тоже мой давно-давно óмер. Жили они тóт, в Белень-
êом. Мне было два ãодиêа, êаê óмер отец. А осталось нас трое. Вот. А 
потом один мóщина, Пазюê фамилия. Нó, вообщєм, отчем мой. Очень 
хороший. Вот. И он нас óже вот… Он на маме женился, з трьома деть-
ми. Вот. И óсєх óчил. Раньше êаê было? В ети ãоды в êолхоз, на роботó 
и всьо! Тольêо там, êоãда три-чотыри êласы, и всьо. А он – не! Самó 
старшó – техніêóм она êончила. Брата тоже, он всю жизь óчитель. 
                                                           
1 Опитóвання провели Р.Л. Молдавсьêий та Ю.Д. Мелещóê (червень 2002 р.).  
2 Ріê народження, вêазаний респондентом, не співпадає із вêазаним ó відомості. 
3 Опитóвання провели І.М. Гафарова та В.М. Філас (червень 2002 р.).  
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Учитель вобщем в одном месте. Ниêолайполе. А меня – тольêо в инс-
титóт! Мать: “Та шо ты, шо ты… И таê тяãнемося?” А он: “Молчи мать. 
Вона пойдет в инститóт!” Отец-то был ãрамотный. Он бриãадиром ра-
ботал на етих... отето парниêи, виращивание россады. Сад насажóвав. 

…Он óчился в… êаêая-то приходсêая шêола, тода називалося. Он 
был... Мои задачêи из дєсятилетêи он сам решал. От. А тода четыре 
етих êласа было. Вот ето он… Вообще, оні не êóрêóли, не баãатые, а óм-
ные просто были. Они всє ãрамотные. Їхні родітели їх óчили. Три было 
в їх хлопца. Отето. И всєх, и всєх они óчили. І мастерствó. Таê, отец 
родной ó мєня был, е-е-е, êóзнец хороший (почємó ми неплохо жили?). 
Иото он в сьолах – йоãо забирали ó сьола, ото через Днипро они. І ма-
мó он дивчиною, аж там де-то в плавнях нашол и женился на ней. Вот. 
А тода, êада óмер, мама вже оте ж выйшла замóж за етоãо Пазюêа. Вот. 
Они жили аж там, – Днипровêа називаеться óлиця. Там первый дом, 
таêий êирпичный дом, старинний. От. Нó, а жили они – середняêи. 
Тоêо семья очень большая была. От. Все работали. І он был столяр. 
Вот ето мебель ó меня, – всьо ето, он всьо делал сам. Вообщем, хоро-
ший был... на заêаз работал. Вообщем, таê, шо ми жили, вообщем, в до-
статêе. От. И ото и таêой же, шо: “Нет, нет!”. Отето нас трое неродных 
йоãо – всих óчив, всьо –“Не, не! Нихто в êолхоз. Всьо – ми в êолхози, а 
дети должны óчиться. Всьо”. 

И я… Нас двое девочоê и три мальчиêи. Ми все зãоворилися, и шоб 
ето… Я была вси ãоды розбойница таêа. Шо я бóла староста ãрóпы. Хто 
не таê, – в мордó давала. (ето тóт, ó Беленьêий, нó в шêоле ещо). А по-
том – в Днипропетровсьêе. Я êончила, ето, сельсьêохозяйственный. Ми 
пошли доãоворилися óвдвоем (ще одна там с моєї ãрóпи вона), шоб вер-
нóться специалистами в Беленьêó хотелі. Вот. Я – зоотехниê, зоотехни-
чесêий, а она аãрономичесêий. Вообщем. А потом война. Вообщем полó-
чилося, шо с последнеãо êóрса ми пошли все в военêомат. На фронт. Таê 
нас з сильхозинститóта всех на военный завод Днипропетровсêий (вони 
самольоти истребители делали). Вот. А медиêов – девчат – все на 
фронт. Ми там óсе просились на фронт. Вобщем, нó полóчилося, шо нас 
вывезли… аж… Станêи сривали мы. Вообщем, спали по месяцó в етом, ó 
цехах… Вот ето всьо в етó отправляли. А потом óже – вже немець бил, 
вже бойня была. Вообщем, нó яêраз наш ешелон, êода вже входил óже, 
те шо ми всьо отправили тóда. А потом óже нас забрали. Ешелоном. Во-
бщем, êороче ãоворя, еваêóировались мы з днипропетровсьêим заводом 
авиационным. За три дня там здали еêзамены на êонтрольорів, нó, ãра-
мотные дивчата. І ото я вже êонтрольором ехала. Нó, а êода в инститóте 
óчились, были ó нас ето, военное дело. Шоб по винтовêе, винтовêой 
стрилять. І пóлемьота. Я очень харашо стриляла [запис перервано] 
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А наши тóт были ж, êаê сельсьêие, они тóт остались. Я не знала, де 
они. Оêазóеться, отця в Германию забрали. (Отчім). Нó, я своеãо не 
помню. А знаю тоêо отчима... [Запис перервано]. 

…Біленьêе бóло вообщем ... Очень хорошее, ето, знаю, помню ще я, 
дом. Он то не розваленый совсем. Там шо-то êлóб достраивали. Ето, 
êоãда ще был пан тóт Матлишевсьêий. Бил. Очень хороший пан. Воо-
бщем, ãрамотный всьо. Он по хатах ходил, вистроил шêолó большóю. 
И шоб все дети óчилися. Ето большое дело, да? Раньше шо ето – вы-
шли в êолхоз, а êолхозов ще ж не было, ще ж таê работали. І êаждый ж 
то. Вот. А потом êолхозы… І он ото, попробóй, щоб не пóстить ребьон-
êа. Он ê êаждомó прийдет. І от êода отето была дóрастиêа, êонешно, е-
е, разêóлачивание. Таê вже, мать ето розêазóе, мы ж бóлы мали мале-
ньêі, вот. І розêазóє, тóт наверно, все село йшло и плаêало за вот етим 
паном – Маêлашевсьêий был тóт. І от шêолó построїв, всех дитей 
обойдет сам. Вообщем, был отаêой человеê хороший. І от йоãо наслед-
ница ... вот ето в прошлом ãодó (ето інтересно)... Я тоже тоêо вслыша-
ла. Таê вона живая. Была дєвочêою маленьêою. Вот. І он с Марьєвêи 
(село Марьєвêа вот здєсь). Вот. Таê етот Маêлашевсьêий, наш пан, и 
там йоãо сын што ли. Вообщем, йоãо родня. Ето йоãо была, (нó, – сьола 
йоãо). Нó êóплени, заêóплени. Вот. И вона, вот ето, прошлый ãод при-
йшла, вот ета, стареньêа баба вже вона. Приїхала óже больна пришла. І 
похоронили її з почестями. От… Она там добиралася разными пóтями. 
Они, нó, были высланы. Тóда. Росêóлачивания ето. Оте-то за нашоãо 
отето пана, Маêлашесьêоãо. [Говорит], нó, он всем помаãал. Всем. Уст-
раивать дитей от всєх, я ж ãоворю, сам ходил, попробóй, шоб не пóсти 
ребенêа. От. Ото людям. А от наследница, вот ето, одна. Все óмерли де-
то в ссылêе.  

...Видите, шо я мноãо тóт не живó. … Ето двадцять пьять ãод назад я 
в Беленьêóю приехала. А раньше… Нó, в Днепропетровсêе ж я была, 
потом на Урали. Де-то на Урали. Я бóла там вийшла замóж и своãо 
óральца Чайниêова привезла сюда. Нó, вообщем... 

Вобщем отаê. Беленьêа бóла… Ще ми шêольниêи, вже ж десятиле-
тêа тóт была. Вот. В дрóãих сьолах не была, а в Беленьêий рано десять 
êласив. 

И в центри был памятниê вот етомó. Площадь ото, де базар отам, о. 
Бил памятниê отетомó панови. Бюст. А потом йоãо óбрали. А Ленина 
поставили. Там. От. А потом. И заãородили таê. От. Вернее было заãо-
рожено вот ето. Камнями отаêо. Камни отаê на êамни, и напротив êра-
сивий забор там. И он там… я и нє знаю сейчас. Вот. Там подвалья таêое. 
Он был там и захороненый. Отетот пан. А потом я óже и не знаю. Там 
шо-то зделалі, шо зарыли, и вобщем не стало отето. Таê óже старые там, 
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ми ось óже стари, а бабóшêи ще, êоторые были там, обижалися, шо та-
êой пан был хороший вот и похороненый (люди хоронили). От. А йоãо 
вобщем óбрали.  

Да, плавни помню! Ми ж… я бóла таêа задьористая. Ото собирó… А 
дети ж ó êаждоãо – разный возраст. Ети, нó êада на хозяйстве ж, остав-
ляють êоãо-то надо. І свини дома, и тельоноê надо, и êоровó выãнать на 
пастбище. Ето виãаняють рано, а если придóть, – а ищо отец и мать на 
роботе… И от я бóла заêопьорщица. Соберó отето ж… Усех соберó – я 
обезательно… лодêи большие были таêие, рыбацêие тóт. Лодêó берьом. 
Я всеãда на êорме – ето êаê заêон. И два чоловіêа, четыре чоловеêа, 
вернее, ето на вьослах. И ото на Днепр. То есть на плавни. Да. Озьора 
там таêи были. Все ж не знали – долãо не знали родители, шо мы ездим 
тóда. От. Одно время было таêое, шо было мноãо желтобрюхов и ãа-
дюê. У плавнях. 

І таê запомнилося, шо все наелись яãод разных. Там полно ж яãод 
разных. Наелися. Полно. І поляãали все, позасыпали. І ото, нó, êóчêой. 
Нó, то êаждый êаê. А тóт… А потом, шо-то, êаê толêнóло шо-то меня. Я 
отêрываю ãлаза – ãадюêа, настояща таêа... ядовитая. В етом, в êольце, 
шо ми, вже вона вже пролизла и вотаê. І вот ноãи мои, там ище Нина 
подрóжêа напротив, и вона через мою ноãó êаê-то зацепила хвостом. И 
на нейо. А я ж лежó, дóмаю хотя бы не зашевелился хто-небóдь. Нó, 
вобщем, пронесло. Вот. А потом яê óже пролезла, а там Валя. Трєтья 
лежала. І она отаêо êаê-то, нó через нейо аж прямо... 

А потом, êада, значить, вона óшла, змия, я спрашóю и: “Ой! Девоч-
êи, ниêомó ничо не поêазалось?” Вона: “Мне таê…, êаê я пила холод-
нóю водó!”. Она її ж... Ми ó трóсиêах ó етих и вона холоднóю водó пи-
ла. А я потом ãоворю: “Шо змия отаê, отаê и пролизла, но ниêоãо не 
óêóсила”. А мноãо там было. А мы часто – родители не знали. Потом яê 
розêóсили нас нимножêо... 

В иãри? Иãрали… Иãрали êаê-то в “жмóрêов”. Де той ховається, а 
те ідóть. І ото і по хатах, і êриêó, смєхó, а больше нечоãо. Мяч, фóтбол 
был. Шахматы, ото больший стол. Досêи меня были… Та ето я ж щє ó 
етих… стóдентêою ото наóчилась в шахматы. Вообщем я, а я дрóãих 
óже óчила тóт.  

...Бóли ми й орали пісні. Оце йдемо і нас бóло – де-то та óлиця, і 
вот ето наша. Бóло в нас восємнадцять дівчат. Вот ето ми, йдóть óсе, 
песни пели. “Доêи сонце зійде, роса [нерозбірливо]”. Та, разные. Ето: 
“Ой, ãілля, ãілля…” [співає протяжно]: 

“Ой, ãілля, ãілля! Гілля!  
Гóсоньêи на став,  
Добрий вечір, дівчино, бо я щє, 
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Бо я щє не спав.”  
[Співає протяжно]:  
“Ой, не спав, не спав 
І не бóдó спать. 
Ой, дай мені, дівчино, повечеряти”. 
Тоді я забóла вже:  
“…Я не варила, я не....  
[Співає протяжно]: Ой, я ж не варила. Ой, я ж не пеêла...” 
Забóла.  
Нó, то щедрівêи: 
“Щєдрівочêа щедрóвала,  
під віêонцем óставала...”. Забóла.  
[речитативом]:  
“Чи ти баба наварила,  
чи ти баба напеêла,  
неси нам до віêна!  
Шоб ти рóêи попеêла!” [сміється]. 
[речетативом]: 
„Коляд, Коляд, Колядниця. 
Добре з медом паляниця.  
А без медó не таêа – дай дядьêо п’ятаêа! 
Яê не даси п’ятаêа візьмó вола за роãа,  
а êобилó за ... а êобилó...”! Ой! „За ãривó...”. 
Ой, забóла! Ой, забóла. І те “пойдó” êóдась. Я забóла. Забóла.  
[Повторює]:  
“Коляд, Коляд, Колядниця! 
Добре з медом паляниця.  
А без медó не таêа – дайте, дядьêо, п’ятаêа! 
Яê не даси п’ятаêа, візьмó êоня ...  
Нє “візьмó за роãа”. Чи „êоровó за роãа”? Забóла. [І поведó]. Забóлась. 
А тоді ще ми просто ãóляли... Це наші оце, вже старші нас бóли, то 

вони – хата десь. І ото вечорниці бóли. Нó, та шо вони тоже? Хлопці, 
дівчата потанцюють, і все. А ми вже поêолєніє дрóãе бóло. Молодше. 
Ми нє. Ми, да, ми были розбишаêи (оце наша вóлиця). Це розбишаêи.  

Ми ходили, молодьож наша, із той óлиці, і з етой. Хто з нами ãó-
ляв, з той вóлиці, нó подрóжêи, ми всі ходили на роботó. Яêраз наш 
прєдсєдатєль êолхоза – ісêлючітєльний чєловєê – Хіжняê Корній Ов-
сійович. То абсолютно неãрамотний дядьêо. Но бóв прєдсєдатєлєм êо-
лхоза, яêий вивів êолхоз в мільйонери. Тоді –мільйонери. От. І цей 
Корній Овсійович не міã написать, ото êрестиê ставив. А ми – моло-
дьож. Наробили і обязатєльно ходили на роботó вже. Вже більш-менш 
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таêі…, начиная – шестой, сєдьмой êлас, і восьмой. От. А дєв’ятий, дєся-
тий – це обязатєльно. От. І ото наша бриãада молодьожна бóла. Це Кор-
ній Овсійович поїхав на с’єзд. Це до Сталіна тоді. С êаждоãо êолхоза – 
ото тóда. Він бóв таêий… Нó, все подивиться, і хоче, яê шоб ó йоãо бóло 
таêе! Цей де-то там розпитóвав, де-то взять полів. Десь началі, ó нас не 
было полівêи, понятія не бóло. Це відрами, ілі лошадь, лошадьми, отето 
бочêами. И нас – ми шêольниêи – тоже ж ото там. Аêации сажали. Ото 
ми сажали – наше поêоление, И бочêами возили тóда водó, вьодрами. 
Поливали, шоб они принялись. Ми з озеленения отето всьо. Ето êаê раз 
мое поêоленіе делало. Вот. А потом он óехал. І пріежяет и ãоворит: “Бó-
дєм рис сажать, сятьє”. Нó, а отец бóв бріãадір. Каê раз отец (отчім мой) 
етим рисом и занимался. Уже потом был бриãадиром. А наша молодьо-
жна ж ета бриãада: шо де надо, – посеем де-то и рис!! Ето ж надо бóло 
водó привезте. Трóби êóпили, всьо, а сейчас всє трóбы отам êаêие-то êа-
êой-то нашолся, êаê идти в центр, вот ето óже на площадь от, допóстим, 
óлицами іти і ото на площадь. Там был на, там вода, и на воде домиê 
стояв. Из етоãо, весь железный. На воде. Плавал. Ето мастерсêая была 
там. И станêи там были. И всьо. И отетот, вобщем, председатель êолхоза 
етоãо, неãрамотный дядьêо ездил он от Мосêвы то, тоãо, êóда-то в êол-
хоз. Там рассмотрел. Посмотрел, êаê, шо, и приехал начал здесь. Там по-
строили – и оттóда  отаêи большóщие, е-е, вобщем, êачали водó, шо вода 
шла, залив долала, всє отети оãородные  бриãады. Всьо. И он там êóда-то 
ще пое… заехал іщо до êаêоãо-то, роспрашóвав. Шо они виращивают 
рис. И тóт êаê начали, шо рис бóдет. Чеêи таêие, отето ж вода надо бóла. 
И отето, де сейчас отам пляж, таê трóба одна осталася таêа большая там 
ще.  Не, óêрали ейо. А то ми отамо из земли делали. 

Рис выращивали, шоб на трóдодни, на заработнóю платó (давали то-
ãда), продавали на…, и в Мосêвó возили сêольêо, значить, мноãо. На вы-
ход, на êаждый день. Деньãами ж не плотять ó êолхозе, сразó. Делать 
делали, а потом за ãод, сêоêо ти виработав дней, сêольêо ето плотять 
отето. А теперь нашлись же… Трóбы виêопали все на метал. Поздавали и 
всьо… [запис перервано]. 

Я – êрайняя жила по óлице. Нó, ето я вже строила сама дом етот, а 
наш – отам о, де немножêо отето, де Днипро, ото там был дом. Ото аêа-
ции осталися. У входа. А под ети подмывало и [обвалювалося]… А потом 
ãосóдарство взялося: на êамни, на ето… Уêріпили береãа, вот. И мне… 
Возле нас ище бóло четыре дома, тóда в Днипро. И наш тоже под снос. И 
аж на ãоре, там зделали ето. Но меня мноãо знаêомых бóло таêих и всьо. 
И я самозахват зделала, они ãоворять: “Бери!”. Я ãоворю: “Од Днипра не 
хочó óходить”. Вот ето я вже в запретной зоне ето построилась. Вот етот 
дом. Вот.  
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Чеховсьêа Марія Філатівна, 1916 роêó народження, 

с. Червонодніпровêа Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Звóть мене Марія Філатовна Чеховсьêа. 
Родилась ó шешнадцятомó році. У Тарасівці родилась, ó Тарасівці 

й заміж вийшла.  
Батьêів пам’ятаю. Батьêо óмер щє ó 21-мó. Це щє, яêа там я бóла?! 

А мама óмерла ... ó 47-мó. Ой! Батьêо Філат Хомович Шмóль. А мама – 
Гафія Михайлівна Шмóлєва. Вона з Полтави, я й не знаю її дівоче. Ба-
бóсю пам’ятаю, яê бóла ще отаêа. Тіêи знаю, шо це бóла бабóся. А яê, 
яê вона до нас односилась? Яê ми до неї – я це не знаю, тіêи помниться 
мені одна бабóся, а більше ніêоãо. Вона ó Тарасівці жила. Да. Батьêо 
мій тарасівсьêий, о… І йоãо батьêи ж тарасівсьêі. А мама – з Полтави, 
приїжжяли... Це ж еêономії бóли, чи шо воно бóло тóт? Це ж ще на мо-
їй памяті. І батьêо отож на тій дівчині оженився. І таê хатó собі êóпи-
ли. Чи вже батьêи їм êóпили. Воно ж, êаже це тепер босі й малі óсім 
інтересóються! А яê ми ж тоді, яê бóр’ян росли. Пеленою пиляêó носи-
ли та êавóни із пиляêи робили… Ото таêе. А таêоãо ми… діловоãо нічо-
ãо ми не понімали. 

А сюди, в Червонодніпровêó, приїхали ... а в яêомó ж ми приїхали? 
У 36-мó, мабóть. З Тарасівêи сюди. Заміж я там вийшла. А тоді ми сю-
ди переїхали. Ми тóт хатêó построїли, це вже ми в дрóãій живем, а от... 
Хатêó збóдóвали з чоловіêом. Дітоê нажили. Дітêи померли. У мене з 
дітей от першоãо чоловіêа не осталось ніêоãо. Син тоже парóбêом 
óмер. Ті дітêи ó ãолод померли. У 47-мó. А дочêа вже й заміж вийшла. 
Вже в неї таêий парєнь, яê оцей і ви. (Учора в неділю приїжяв в ãороді 
він). А дочêа óмерла, остався чоловіê і синоê остався.  

Мої батьêи щє ж самі хазяйнóвали. Нó, земля ж бóла... А Боã їх 
знає! Сêільêи в їх землі бóло. Сіяли, êосили, молотили, знаю, шо вози-
ли ãарбами на подвір’я, та сêирди êлали. Іщє і син (це брат мій) щє то-
же хазяйнóвав трохи. А тоді, бóв, пішли êолхози… І таê, яê пішли в êо-
лхози, таê... А раньше в êаждоãо, в êаждоãо своя земля... Пара êоней 
бóло. Коровêа бóла. Свиняêа бóла. Це тоді я помню щє дівчиною м-м.  

Голод 30-х роêів помню. А чоãо ж не пам’ятаю, яê лободó їли, чоãо 
ж не пам’ятать? Це іщє в Тарасівêє. Про панів нічоãо не розêазóвали. 
Нічоãо. Це я щє в шêолó не ходила, а бóло бóêви таê ото óчили ж мене, 
таê читала. Бóли пани, бóли раби …Оце шо в то, в бóêварі читала. А 
таê... про панів нічоãо і ... І не знаю. А вже, яê я трошêи підросла біль-
ша, це – еêономія, шо êазали, та тіêи, яê êóчі êаміння вже тіêи 
                                                           
1 Опитóвання провели І.М. Гафарова та В.М. Філас (червень 2002 р.).  
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пам’ятаю. А яê воно там шо бóло...? Я нічоãо не бачила ніде… Я ж тоді 
не ходила. Тоді êаже, яê я тобі êажó, шо êроме на вóлиці ó пиляці 
ãраться більше ніêóди не ходили, а тепер, дітêи, воно ходе сêрізь. Уже 
воно знає в ãороді входи і виходи, і тóт. А ми! Дóрні бóли, яê свині.  

До мене, яê переїхали сюди, люди харашо относились, бо люді… 
Тóт моя сестра жила. Я часто тóт бóла. У Тарасівці хоть і жила вже… 
Яê стала я таêа, шо вже сама, мол, не боялась ходить. Я сюди ж прихо-
дила. А тоді сестра заболіла. Таê я тóт ó лєснічество ходила за неї на 
роботó. Бóло лєсничество ото от тóди., ó плавнях. І тóт óже, яê то ро-
била. В êолãоспі я стала робить, яê óже заміж вийшла. Тоді. А поêи я 
дівчиной бóла, я в êолãоспі не работала. 

В Тарасівці я вийшла заміж. А тоді ми… Чоловіê тóт, ó йоãо брат 
бóв, а в мене сестра. І ми тóт познаêомились. А тоді він тóт став ро-
бить… А в сестри в моєї став жить. А тоді, хліб яê сêосили – дали óса-
дьби. І ми … збóдóвали собі хатêó. Це то ж і жили.   

Чоловіê мій бóв їздовий! Да. Коні. Їздив на степ. Косив, орав, сіяв. 
Звали йоãо Іван Денисович Чеховсьêий. Він [18]90-ãо ãодó народився. 
В апрелі. Вони в Кримó жили. Боã їх знає, яêі вони бóли, чи баãаті чи 
бідні! А він же сюди ж до брата приїхав, а тóт ... Марія понравилась. Та 
тóт і остався.  

Плавня в нас, яê бóла, їздили… і по щавель їздили, і рвали, і в ãород 
возили щавель продавали. Ожинó рвали. От. Харашо бóло. А зімою 
дрова заãотовляли. В плавнях. Зимою же їздили через Дніпро, яê заме-
рзне. А тоді оце ж тоді, яê зірвали перемичêó, о… І, яê пішла вода! Сті-
êи людей поãибло тóт. У плавнях баãато людей жило! Таê, прямо, че-
рез êілометр – і хóтороê, і хóтороê… Там баãато людей бóло. Нó, не всі 
ж моãли óтіêти відтіля сюди. Чи хто, яê знав? Чи в êоãо, яêі óсловія 
бóли, шо воно моãло втіêти. Тóт жили люди поêи трошêи óтихомири-
лось, óсе пройшло. Тоді пораз’їжялися. Оці тóт осталися та й построї-
лися. Чоãо ми в плавні не жили? А тоãо, шо ми в селі жили тóт. Ми тóт 
і все... А вони – я не знаю відêіля ото люди, шо вони в плавні жили. Чи 
то ó лєсничестві вони бóли, чи шо? Шо-то, за шо-то за люди, чо вони в 
плавнях жили? А сюди переїжяли – тóт маãазін бóв в селі. Переїжяют 
ó маãазин, чи на яêий празниê сюди переїжяют. Лодêами. Яê ãолосó-
вання бóло, тоже ж відтіля, з плавні, все возили людей. А таê... Хто йо-
ãо зна, жили поêи ото вода їх ... [запис перервано]. 

Колеêтивізацію помню… Нó, а яê? Колеêтивізація ця ж êрóãом 
пройшла. Нó, яê зразó? Трóдно проходила, потомó шо зãаняли в êол-
ãосп, а цеж бóло страшно. Яê же свої êоні одвезти ó êóчó? І землю от-
дай, і êоні отдай! Це бóло страшно! А тоді, яê це все óже обработали, 
втихомирились! Та! Саме й харашо. А тепер вродє без êолхозó поãано. 
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Тоді й розêóрêóлювали баãато. Це щє я й дівчиною бóла, яê оце виво-
зили, яê баãатих людей вивозили. Кóди їх возили? А вивозили. Тіêи он 
ó нас навсêось сóсіди жили баãаті. І тоже їх із сімйой, з óсім на бричеч-
êó посадили. І повезли, а êóди їх повезли? Таê їх і не вернóлися.  

Кроме отой... Бóли таêі, шо сóдили людей, засóжóвали. Нó, це я ті-
êи знаю одноãо (сóсід тóт óже бóв). Вже замóжом же це бóла. Яê він 
êаже: “Два дрóãа – Халін і Сталін”, а йоãо Халін фамилія бóла. А він 
êаже: “Два дрóãа – Халін і Сталін”. І отóт йоãо і підібрали. І дванадцять 
ãод він там одсидів. Ні! Не в Запоріжжі! Десь, хто й знай де, далеêо. А 
тоді не знаю, і шо воно!? Чи воно жизь перемінилась, чи одбóв він свій 
строê? Приїхав, щє тóт трошêи пожив. Та й помер тóт.  

У войнó тóт óже бóла я... Пам’ятаю оêóпацію, бо я з дітêами ж піш-
êи ходили на Мар’ївêó, і десь… і десь там, за Мар’євêою. Яêісь села і 
Гарбóзовêа і Жоêи… Одвідали всьоãо! Ай, та шо, шо ж за німців бала-
êать? Хто до нас харашо б односився? Мені тепер яêось аж страшно 
подóмать, шо наші в Німеччині роблять. І вродє із німцями по-
хорошомó. Та я б їм віêами не простила, і не хотіла б їх не то бачить, а 
й чóть за їх. 

…Німці в хаті ó нас жили. Да. А ми – там, ó êонóрочêі жили з діт-
êами. Вони то зайняли хатó, наносили соломи, і, яê свині в берлозі ото. 
Спали... М-м. Бере êóрицю – ріже, нарóбає, не питає. Бере порося – 
êоле не питає. Коровó берóть, щє ріжóть, êóди її поведóть? Доють не 
питають, чи той... 

А чоловіê… Зразó, яê начиналась война, мобілізація бóла. Чоловіêа 
забрали. Чоловіê óже аж після войни прийшов. Контóжений. Ноãа в 
йоãо. Неможна бóло обóчаться. Тоді підошвó яêó-небóдь розорвó, 
прив’яже до ноãи. Ото таê ходив. Застóдився і таê він похирів-похирів 
та й óмер.  

А, бóли і партізани! Бóли і партізани! І відсіля бóли, і разні бóли. І 
свої бóли партізани. Но побили партізанів. Нó, яê вони? Я оце ж… Ка-
же діло, не моãо ж óма бóло. Шо яê це можна знать? Яê по йомó видно 
шо він партізан? Коли він ходе – чоловіê, яê чоловіê – óродє і нічоãо. А 
от, навєрно, хто-то доêазóвав. Бóли таêі “сраêолизи” і до німців. Бóли 
таêі, шо дожидали німців. Бóли! І ото ж вони і доêазóвали, і їх ловили. 
Населення місцеве партизан прятало ó себе. Да.  

У 47-мó бóв ãолод, помню. Голод… Хто йоãо знає, яê, може сêаже, 
чоãо він образóвавсь цей ãолод?! Шоб це вже таê не вродило, не можна 
сêазать, шо це вже таê. А по чиєй це вині? Хто йоãо зна, яê це шо шось 
зробили ж ãолод тай і все. Бóв сильніший, ніж в тридцятих роêах ãо-
лод. І тоді ãарно бóло, і в сороê сьомомó ãарно! Тоже баãато людей по-
ãибло! Де йде, – впаде. І нема. Шо ми їли? Я ж вам êажó, – лободó їли, 
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бóр’яни всяêі їли. Бóряêи їли. У Біленьêó ходили êóпляли. По сороê 
рóблів пóд тоді бóв. Кóпеш... І пóхлі бóли. А тоді, яê óже ж начало, шоб 
[сіять] поле, поспівать хліб. Підеш на роботó, а яêа там робота, êоли 
пóхлий?! Чи робив не робив, а êолосочêів намнеш… Та нада і з’їсти, та 
надо і в êарманчиê, принести і дітêам же ж. Да. Дóже трóдно... І ãаняли 
нас. Но, а всьо равно, хоч і ãаняли, но видать не дóже, бо все-таêи мож-
на бóло яêось ... 

А іãри… Я ж вам êажó, êроме пиляêи нічоãо ми не знали. Нó, яê? 
На дорозі êавóни êóчêи понароблюєм. І біãаєм, ãаняєм ãавó! Самі ж 
біãаєм, літаєм “ãа, ãа, ãа, ´ава”! А сторіж же ж (êоãо там визначим із діт-
вори), той ãаняє. Да. Ото таê ми ãралися. А не бóло ніяêих іãрів. Не по-
німали нічоãо.  

Е-е …батьêи святêóвали. І свята всі святêóвали. І народження свя-
тêóвали. 

Нó, це ж батьêи святêóвали. Таê хто зна, яê вони святêóвали? [не-
розбірливо]. Пам’ятаю, тіêи шо ó хаті ãості, і п’ють-ãóляють. А мама 
тіêи поãóêає мене, не бóло таê яê тепер. І ãості, і діти тóт. А тоді ні – 
тоді діти ідіть, це не дитяче. Це дітям не треба. Мама тіêи поãóêає: “Іди, 
постав самовар”. Це моє тіêи діло бóло, це я там тіêи побóдó, ó сінях, 
поêи самовар êипить. Заêипів – сêазала, і шóрóй далі. Да. 

От, я, напримєр, не пам’ятаю, шоб нам шось дарóвали. А своїм ді-
тям і одномó не справляла день народження. Таê ми жили яêось сêóд-
но, шо от не бóло яê.  

Нó, Пасха! Це я знаю, шо ходили на всюношнó. Церêва бóла, оце 
щє ж ó селі церêва. Яê ми... Ні, ó селі, в Тарасівêє ходили. На всенош-
нó, пасхи святили. А тóт, êóди ти? Коãо ти тепер святеш, і де ти посвя-
тиш? У êоãо тóт, яê щє отóт хазяйнóвали, в êоãо êоні бóли, той поїде в 
Біленьêó. Чи посвяте, чи, чи шо там. А яê нема… От, напрімєр, хрє-
щєння. Водó святить. Те машиною поїхало, те мотоциêлом поїхало. Й 
те може, й де бідніше може, й таê пішло, тіêи таê – навряд шо. А ми пі-
дем, ó Дніпрі води наберем ó цей день, і êажем: “Це ж вода – свячена”. 
Це ж її святили. А пам’ятаю я, в Тарасівці, щє дівчиною, яê ходили до 
береãа. Ото таêоãо, яê êриãа. Велиêе таêе. Нó, отаê, яê оце êалідор ота-
êоãо, обрóбане. Нó, яê би сêазать, пальців на три. Льод обрóбаний. Бó-
ряêом і êвасом залитий. Крóãом оце отаêий і оце ж êрóãом це вродє, яê 
êниãа. Таê êазали нам батьêи. А тоді Хрест. Вирóбаний. Вирóбаний 
тоже хрест, із льодó вирóбаний. У середині. Тоже бóряêом і êвасом за-
литий. Нó ото яê із церêви, в церêві трошêи поправлють, а тоді ідóть на 
Дніпро. Ідóть, і я тіêи пам’ятаю, шо стіêи людей на êрóчі стоїть, сêіêи. 
А батюшêа все праве, а батюшêа праве. А тоді тоже… Не знаю, чоãо це… 
Яê це ãолóбів пóсêали і стріляли вãорó. Не вбивали ãолóбів, а тіêи таê 
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ото, нó, яê би сêазать? Яê дітям іãрашêи бóло, таê ото зрослим бóло, це 
яêесь развлєчєнія, шо ãолóба пóстють, е-е, і стріляють ó йоãо. І ото ба-
тюшêа водó посвяте… Там ополоночêа. От і тоді...В цій êнизі. І тоді 
йдóть водó набирають, свячена вода. 

А тепер оце цей сóсід, бóло це ó йоãо тоже яêось, він не знаю, чи він 
од батьêів от своїх, чи ... Оце він піде яêось отой. Тоже ж êолись, зро-
бив таêе, невеличêó, таêе. І êвасом облив ополоночêою робив, а ополо-
ночêó це всєãда він на Дніпрі зробе. Оцей сóсід. Да, всєãда він на Дніп-
рі ополоночêó зробе і йдóть водó набирають. Він щє молодий. Нó, вже 
на пєнсії, но а щє по-нашомó щє молодий. Це ми считай старі ми вже. 

Нó, мама, яê мама… Ліêóвала нас… [сміється]. Бóли ліêи. Бóла бо-
льниця тоді в селі, яê мама, яê ми щє бóли êоло мами. Больниця. То 
поведе в больницю, то піде лєêарства êóпе, аптеêа ж бóла. І больниця, і 
аптєêа. От. Отаê ліêóвала. Вот.  

А бóла таêа болєзня, шо от больниця, і ліêарства не помаãали. Це 
бóли бабóшêи таêі, шептóхи. Ті бабóшêи вишептóвали тó хворобó. 
Молились вони, самі собі шептали, а яêі вони молитви êазали? От, на-
примєр, я ãодів óже восєм, ó мене оця сторона боліла. І до тоãо боліло, 
пеêло, шо я вже терпіть не моãла. Вже терпєнія не хватало. А тóт роби-
ла ó больниці (отам, аж на вóãлó êам’яний дом, цеãловий дом. Тепер 
там маãазін.) О. І там бóла больниця і вона бóла фєльшер. І я в неї óбо-
рщицею там робила. А тоді вона переїхала в Біленьêó. Нó, я дóмаю, я 
[хоч] поїдó до неї, хай вона мені хоч банêи поставе. Бо шось воно в ме-
не дóже-дóже вже пече. А вона і êаже, в мене баноê немає, [давайте] ось 
розітрó. Розітерла мене – болить. Таê тóт, яêшо ви бóли може на низó. 
Дєд. Таêий він, ноãами вже почти не ходе. Він-то таêий, він мать 34-ãо 
ãодó, а ноãами він поãано ходе. А він водó êачав. І отето там і приймав. 
Вишіптóвав людям. Шептав він людям. Лічів. А тож моя подрóãа жила 
по цій же ж вóлиці. Та êаже йомó: “Коля, ти зайди до Марóсі, бо Марó-
ся дóже хвора”. А він êаже: “Шо вона не може тóди прийти?”. Та êóди 
там їй прийти – вона страшна! Коли він прийшов, яê ãлянóв на мене, 
та яê подивився, шо в мене болить. А в мене яêось водянêи і полопали-
ся. Таê він тоже мені вишіптóвав. Вишіптóвав і то мазав він чимся, 
яêоюсь мазю мазав. Риб’їм жиром мазав. І яêась щє стрєптоцитова 
емóльсія бóла. Тоже мазав. І то воно заãоїлось. А тепер оце я чóвствóю, 
шо в мене воно оп’ять. І оце, яê óродє я десь êоло воãню. Сонце, яê 
вийдó, пече. І ото, яê шось поїм, я замітила, яê поїм êислоãо, таê пече. А 
він óже по-моємó нєспособний, шоб він мені пошептав. І тепер оце, на-
примєр, ó больницю це надо з óтра, яê поїхать ó вівтороê, чи ó сóботó, 
чи êоли автобóс ходе. Яê ó неділю… В неділю ж заêриті аптеêи! Кóпить 
– не знаю чоãо. Чи зельонêи êóпить та зельонêою мазать? Чи хто зна 
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чоãо. Шось êóпить. Таê це ж надо день там отмаринóвать, а просидіть, 
поêи ввечері приїдеш. Тоже. От. І оце я розділася, я в соротці бóла, ро-
зділася, хотіла ó рюмочêó влить óêсóсó. І попробóвать трошêи óêóсó 
там помазать – яê би воно бóло. Може б óêсóсом мазать та може б во-
но... Но шось воно, êоли б не бóло дóже поãано. 

Про село… Не знаю. Таê воно Червона, шо êрóãом балêи, таê воно, 
вродє, яê Червона. На Червоній, на Червоній. Бóло – êóди їхать? Та це 
– на Червонó! Це все таê, а тоді вже, вродє, яê це êóльтóрніще стало, 
шо таê і село назвали Червонодніпровêа… [запис перервано]. 

 
Бережна Ніна Тихонівна, 1928 роêó народження, 

с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 
 
Мені óже сімдесят чотири роêи. Народилася я в селі Алєêсєєвêа, 

там рядом Ніêополь, це я помню. 
Діда звали, по-моємó, Миêита. Жив він там же, родіна – Ніêополь. 
Батьêо – Тихон [Марêевич] Печерний. А мама, – Федосея Ніêіті-

чна, вони одноãо ãодó, п’ятоãо. Її дівоче прізвище Чаóс. Вони з Ніêопо-
ля.  

Бóло хазяйство ó них, вони розêóрêóлені. Всіãда тóт один сосєд 
батьêа називав êóрêóлем при совєтсьêій власті, знаєте, яê воно… Вони 
хазяїни хароші бóли: êоні, êорови, молотілêи, êосарêи свої бóли, шось 
іще. Земля, роздавали, таê яê оце зараз роздають землю, а сêіêи, чоãо, я 
не знаю… Землю самі обробляли, ó їх сім’я бóла велиêа, чотири хлопці, 
дівчат три. Таê шо в них бóло êомó оброблять. Яê там ще, чи вони êоãо 
наймали, чи нє, – не знаю, наче цьоãо не помню. А знаю, шо в їх своя 
сім’я велиêа, отаê.  

Розêóрêóлювали їх це вже яê стала сначала совєтсьêа власть. Ма-
бóть раньше за 29-й, 30-й. Забрали все до êапельêи, все до êапельêи.  

Це вже їх яê розêóрêóлили, вони [батьêи] сюди перейшли. Уже ж 
начала совєтсьêа власть, êолхози орãанізовóвалися, совхози. А тóт оце 
бóв МТС, де січас тюрма. Там ãородоê їхній, там старе зданіє, – ото там 
МТС бóв і батьêо там плотниêом робив. Отаê ото ми пережили це все. 
І отож êоровêó привели наші з собою, êоровêа в нас ото бóла. Мама 
шила, баãато ночами сиділа, – ó нас сім’я, треба чимсь поêормить, пос-
тірать, то перешить шось. Отаê всі êазали всіãда, шо ми таêі нарядні 
ходили, а мама щось своє десь старе найде та перешиє нам, то воно і 
êазалося шо ми наче таêі нарядні. 

Приїхали мої батьêи бідні, êоровêó привели з собою і та êоровêа 
нас спасала. Нó в совхозі папа робив плотніêом, строїли. Тóт МТС бóв 
                                                           
1 Опитóвання провели А.В. Бойêо та М.А.Бойêо (21 червеня, 2002 р.). 
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і то він там робив, шо ж… Ото таê, не бóло ні êроваті, не бóло в нас ні-
чоãо, то шо вони моãли на санêи положить, ото там барахлішêо яêе бó-
ло, а êоні прислав цей… дядя. То подóшêи, то одіяла, отаêе от барахло, 
то одежина яêа. А то забрали все!  

А сама мама бóла швея, її в шість ãод отдали óчиться шить, бать-
êи… Там в Алєêсєєвêє бóв мастер таêий, то знаєте, євреї… І там бóла 
сім’я, вони бóли баãатеньêі таêі. Мама ходила до їх, помаãала їм ото то 
смородинó, то êрижовніê обриває. А дівчинêа бóла ж таêа. І ото хазяїн 
її підóчóвав шить і вона в шість ãод óже шила… І ото возили яêісь êóпці 
по селі і продавали машинêи. Бóло оце: “На тобі, êоли бóдóть ãроші, – 
тоді оддаси”, – під запісь, під записêó. І ото вони êóпили мамі машин-
êó, це там частічно, êоли оддавали ãроші, êоли óрожай там, êоли шо та 
продадóть, – то оддавали ãроші за машинêó. І таê та машинêа ó нас бó-
ла до цьоãо ãодó. Слєдóюща хата – це моїх батьêів і там ніхто не живе, 
але на літо приїжають то з Полтави брат мій, то з Ленінãрада, там сест-
ра в Ленінãраді. Шо ви дóмаєте, хтось зімою заліз, витяãли віêно і óê-
рали машинêó. Нічоãо таêоãо не взяли, а машинêó óêрали. Це ще “Зін-
ãер”, машинêа таêа, êрóãлі ці шпóльêи, а то отаêа ще довãа, дліна. І 
вêрали оце ось в цю зимó. А пам'ять бóла, бо в мене я не брала, в мене є 
своя, а тоже зінãеровсьêа, тільêи з êрóãленьêою… Пам'ять таêа бóла, 
óêрали…  

Я помню, я бóла мабóть ãодіêа чотири, а в Київі жила папêина сес-
тра, а він êомóніст бóв і йоãо послали тóди на óчобó, ó Київ, от. А в нас 
сім’я тоже бóла велиêа. Нó вони êажóть: “Нó давайте, привозьте хоч 
самó малó”. Мене папа одвіз тоді поїздом тóди в Київ. І я помню, яê ми 
їхали поїздом [хвилюється, починає плаêати], десь ми там ó тамбóрі 
сиділи, в óãолочêó. Батьêо êаже: “Підó десь, доцю, хліба тобі êóплю 
êóсочоê…”, – це я таê запомнила – даш мені êóсочоê сала таêий і ãрó-
дочêó сахарю, а хліба нема. Це я таêе на всю жизнь запомнила. Тóт óже 
поїзд рóхається, а батьêа нема… Я ó êриê! До мене підійшли люди, а він 
оêазóється на послідній ваãон óспів óсêочити. Приходе, óспоêаює мене 
та цілóє мене… Отаê от ми приїхали в Київ.  

Там знайшли, де дядьêо живе. Одна êомната таêа здорова-здорова, 
я помню, желізна печêа посередині, от. Ми яê ото êóрчата до êвочêи, 
до тієї печêи, бо і в їх бóло троє своїх. Обліпимо її, нó, слава Боãó, пе-
реживає це все. Тóт óже ó шêолó треба йти, то вже мабóть два чи три 
ãода бóли. Нó він êаже: “Ніна, іди, іди”. А в ньоãо таêа яê я Неля бóла, 
дочêа. І пішли ми, в шêолó ходили. А тоді тó дитинó лóче одівають, а я 
ж таêе бідненьêа, і черевичêи [маленьêі], і ножêи моêрі, і все бóло. Нó 
от столó не одсажóвали, яê шо своїм те і нам. Нó а тоді вже, яê я óчобó 
êончила, то [нерозбірливо] осюди в совхоз. Тóт бóв совхоз… на Лисій, 
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Лиса та ото Бєлєньêа бóли, там бóв совхоз. Йоãо [чоловіêа тітêи] ди-
реêтором тóда направили. Оце ж ми жили там [óмісті]. Тоді він яêось 
добився, шо моãо батьêа сюди: “Приїжай сюди, переїжай, я тóт óстрою 
тебе на роботó”. І ото сюда ми приїхали і вже тóт стало нам леãше жить. 
Тóт бóла брошена хата, люди виїжали ж, ото ãолодовêа 33-ãо бóла, таê 
отож… 

Оце ж яêраз ó ãолод мене в Київ наші забрали, а ці тóт бóли. У ма-
ми бідної ноãи пóхлі бóли, мама пóхла бóла. Нó то їдінствене, шо вона 
шила, шила і то заробляла трошêи. Той те принесе, той те. Бо забрали 
ж все, а машинêа осталась, не забрали машинêó. Вони êазали, шо десь 
заховали бóли в сіні, в сараї, я там знаю. То тоді вона тією машиною 
êóда б не їхала, вона машинêó брала з собой. І êожóхи мама шила на 
цій машинêі, держали ж і вівців люди, і все. Тоді таêі чи сіряêи, чи яê 
воно називалось, наêидêи таêі теплі, от, – вона і це шила. Машинêа 
хароша, одіяла строчила, êороче ãоворя, машинêа спасала всю жизнь. І 
переїхали ми сюди вже, таê знаю, всі сóсіди яê óзнали шо вона шиє, 
стали нести там, хто перешивать старе, хто там те, хто те, з тоãо те. Нó, 
êороче ãоворя, ото вона цим заробляла та êормила нас. Нас бóло чет-
веро, даже п’ята бóла меншеньêа за мене, 28-ãо ãодó і ãóляли на вóлиці 
і їхала машина ãрóзова і вбила машина її…  

А ãолод тóт пережили, блаãодаря цьомó ж  дядьêові. Він робив ó 
êолхозі, то єсть ó совхозі. Там дають мисочêó на обід їсти, а він поло-
винó поїсть і забере, половинó нам передає. Я або Катя, ото бóло ме-
ньшеньêа піде, нам передає поїсти [плаче]. 

Нас три сестри і один брат. Галя, старша, вже вмерла, немає її. Во-
на робила в Запорожжі, в роддомі, санітарêа, [народилась ó] 14-м ãодó. 
В 21-м – це Маша, сестра, та шо в Ленінãраді, вона за воєнним замó-
жем бóла. Вона перед войною тіêи êончила педінститóт, от, і поїхали 
на роботó. Яê же ж, я не можó вспомнить… І тіêи начала первий ãод 
робить, а тóт война. Вона êомсомолêа бóла і їх забрали, зразó ж еваêóі-
ровали. А в дорозі бомбили їхній ешалон, її ранили, забрали в ãоспі-
таль і нічоãісіньêо при ній, сарафанчиê з наêидочêой таêий бóв і тóт 
доêóменти в неї, ó ãоспіталі. Вона з ãоспіталю вийшла, там нічоãісіньêо 
нема, ніде, ні звідêіля. Нó там воєнні взяли її, бо бачать шо ãрамотна, і 
вона робила по доêóментам в сеêретній часті. Тоді там найшовся таêий 
воєнний і вони робили в місті. Вона при штабові робила, а він ãенерал. 
Уже посля він êончив, йоãо послали в Мосêвó, в аêадемію імені Лені-
на, він êончив там аêадемію Леніна, бо він із самоãо дєтства ó воєнних 
слóжив, от. А тоді після оêончив аêадемію імені Фрóнзе. Оце він ãене-
рал і він зараз в Ленінãраді живе, а Машеньêа óмерла, óже три ãода. 
Старшої немає і тієї немає, а брат ó Полтаві живе. 
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А дід і бабóшêа померли ще до тоãо часó яê ãолод бóв. Померли всі: 
і мамині родичі, родниє, всі там померли. Я їх даже не припомню. Однó 
бабóшêó, папинó мамó, отó помню, от. Вона сама латишêа бóла, її 
яêийсь пан виміняв на собаê ãончих. Ви знаєте, всіãда і мама бóло, і 
папêа êазали, шо я дóже похожа на бабóшêó. Кажóть, оце Ніна одна на 
бабóшêó похожа. А таê я помню бóла стареньêа бабóшêа, таêа спідни-
ця на оцих, чêóрах, чи яê називались, зав’язêах. Оце помню, а таê нічо-
ãо більше.  

В шêолó ж я начинала ходить ото ó Києві, а тоді переїзд ото цей, – 
мені ãод перебило. І тіêи ми приїхали сюда, ми пішли в шêолó. Уже 
наші, Маша, помню, в старші êласи ходила, Коля ще старший за мене, 
тоді я, і ото ходили. Яê зараз помню: зіма, сніãó! Таêих зараз немає, оце 
забор і отаê за забором наêидано бóло снєã. Це ж ми не в цій хаті жили, 
це вже ми построїли самі, от… А ми йдемо, помню, в мене сіреньêі па-
рóсові тóфельêи бóли, а ó брата – білі, бо дрóãих не бóло êóпить. І ото 
по сніãó шóрша, отаê по пояс, а жили ми отам аж в центрі. Далеченьêо 
там бóла брошена хата і то нас помістив цей дядя Міша, і ото ми ходи-
ли в шêолó. Вчили все, шо бóло в óчєбніêах, тоді вже начались óчєбні-
êи випóсêать. Писали, êанешно, на старих êнижêах, ото êнижêó розê-
риєш і ото тóт бóêви, а тóт чóть пишеш. Знаю, шо стареньêі яêісь бóли 
êнижêи і ото нам ó шêолі їх давали, ми на їх писали, бо не бóло ж ні 
зошитів, нічоãо не бóло. Доставали десь, ще чорнило бóло, рóчêи бóли 
з перами, перо називалося “Піонер”. Таê от це я помню… 

Мама з мішêа пошила таêі дві сóмêи братó і мені, і ото через плече, 
ó сóмêó êавóн іще бóло положиш осіню [сміється]. Чи там де мóêи ма-
ма достане та êоржів напече, бо дрожів не бóло. Коржа тóди напхнеш, а 
там óсі ж знають, шо, аãа, в Ніни єсть шось, і до мене тóляться всі, сі-
дають. Витяãóємо, ділимо той êорж, êавóн об êоліна розбили, по êóсо-
чêó êавóна і ото… це на перерві, аяêже. А дрóãий раз, таê дивишся, 
êорж той лежить, таê їсти хочеться, та й на óроці витяãнеш, жóєш, – 
óчитель дóже не êричить. Вєра Андріївна Боровсьêа тóт бóла. Одарêа 
Титовна Пазюê, – та óмерла давно óже. Це я до четвертоãо êласó ходила, 
Одарêа Титовна бóла, от. Оце Боровсьêа вже вмерла і Пазючêа, вчите-
льêа, вмерла. Потом ó старших êласах бóла Оêсана Омеляновна, це лю-
бима бóла вчительêа… Яêось таê вона бóла ó нас ó шêолі, вона таê дітей 
всіх любила! І вона особено мене любила. Я дóже любила співать, і ото 
бóло вона яê тіêи шо, десь яêісь вистóпи, десь яêісь êолхозні збори, ве-
чор, вона всіãда мене представляє. А я співаю та ще танцюю, а тепер ноãи 
зовсім не хочóть ходить, от. Нó і таê же, не пришлось мені заêончить, 
тоже ж ãолодовêа бóла, це 53-й чи яêий… Це вже після войни. 
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До войни ми ж не êончили, а вже ó войнó орãанізóвалася шêола. 
Ми трошêи, мабóть ãод, при нємцах занімалися, от. А вже після войни, 
ото вже ми пішли в дев’ятий-десятий êлас, начали набірать нас. Я êон-
чила, но постóпить, ніде не постóпила. Хотіла в медичний техніêóм, а ó 
мами інфарêт, вона сороê днів лежала в больніце, а дома немає ніêоãо 
ж, от. І я ото осталася і êончила ще до ãода êóрси счєтовода…  Таê я ото 
трошêи счєтоводом робила. 

Дітьми ще ó різні іãри ãрали. Оце один êидає м’ячиê, дві ãрóпи: од-
ні значить в полі (отаê поле називається), одні ото за мною. Я, напри-
êлад, яê ãолова цієї, там вибирають, хто саме лóчше, щоб мені ото пал-
êою таê êидає, а я должна по цьом м’ячó óдарить і він летить далеêо. А 
ця вся моя ãрóпа біжать, біжать і таê біжать, шоб той, хто там ловить 
оцей м’яч, той шоб не поцілив їх. Бо яê тіêи поціле, значить наша ãрóпа 
виходе в поле, а ці всі переходять сюди. І я бóла дóже шóстра і сама ме-
нша між ними, вони старші, десятиêласниêи бóли там, а я сама менша і 
сама шóстра бóла. Це хоч яê там ці піймають м’ячиê, êидають, в мене 
ніêоли не попадóть, оце таêа бóла. Таê êазали: “От êоза óже”. Оце в та-
êі іãри іãрали. 

Ще ó жмóрêа: ті жмóряться, ті ховаються. Я помню, бóли ó нас ó 
дворі таêі велиêі ãрóші, на тій ãрóші зробили хлопці, це вже старші 
êласи… Ця моя сестра ходила вже в десятий êлас і це вже отаêі хлопці 
яê і вона зробили êачелю. Помню, таêа êачеля здорова бóла, висоêа! 
Це бóло вечором всіãда в нас ãóльêи. Таêі ãóльêи яê оце-о? Батьêи не 
запріщали.  

Бóло в Біленьêомó êіно, тóт ó шêолі, лєтній êлóб, оãорожений 
óвесь досêами і там ето, êрóтили êіно. Це сóбота, або неділя там, 
яêийсь таêий бóв чи праздніê, а таê не бóло. Кіно то бóло, но ми не хо-
дили, ãрошей не бóло. Ото ми ж не ходили і баãато таêих яê ми, шо не ó 
всіх ãроші єсть, шоб піти в êіно. І ото сходêи, приходять і ото ãóляють 
там, менших óже ãонять: “Ідіть спать”, а старші собі ще тоді… Гóляли, 
помню, ó платочêа. Встають ó êрóã, один бере платочоê і сзаді їх óсіх 
біãає, і êомóсь підêинóв. Яêщо прозівав, не побачив, шо в тебе плато-
чоê є, отже ти зіваêа, іди ó êрóã. У êрóãі стоїть. Тоді то дрóãий біãає там 
то, тоже êомóсь підêинóв, аãа, дивися. Той тоді стає ó êрóã, а той, шо 
ето, виходе і біãає êрóãом, а цей, шо біãав – стає на тоãо місце, це шо 
прозівав. Ото таê це називалося “зівать” платочоê. А тоді яê же ще на-
зивалася, шо по парам ставали, óже забóлася… Нó оце ж ó êрóã стоїть і 
двоє стоїть, передні і задні. Яê же ж, шо тоже цей, шо біãає, сзаді, тоже 
таêе, яê і платочоê êидає, таê він тоді стає на це місце, а той, шо перед-
ній бóв, той стає назад. Тоже таêа ãра, нó яê воно називалася, я забóла. 
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Вечорниці, досвітêи – цьоãо в нас не бóло. Нó а батьêи розêазóва-
ли про досвітêи, шо збіралися чи співали там, оце ж вони на êачелі яê 
êачаються, а ті, шо сидять, не всі ж се. Співають там пісень, а таêих яê 
оце бóло іще до мене… Це особєнно на празниêи, там це яêий празниê, 
таê цей строїться, яê êаже бóло… У нас там ó Алеêсеєвêі ж Чортомлиê 
бóв, там оце на Чортомлиê ідóть, там ото плетóть вінêи, êидають ó во-
дó, співають, êостри розпалювали. Бóло, мама êаже, ще із дрóãоãо села, 
ó їх невеличêе, всіãда хлопці і дівчата приходили ãóлять до їх. Мама 
моя, вона співóниха таêа бóла, вона в церêві в хорі óчастóвала… Виспі-
вóвали там пісні, яêі співали пісні… 

А досвітêи – це êоли наймали вони десь яêóсь хатó, ó жінêи. Зні-
мали хатó на досвітêи, і це досвітêи вони називали, шо вони до расвєта 
ãóляють там. Нó бóли там і мóзиêанти, той на балалайêі ãрає, той там 
на ãармошêі яêійсь, наймають. Це вже хлопці наймають. А дівчата поз-
носять то мóêи, то сирó, та варениêів наварять там же ж, ó цієї хазяйêи. 
Отож там тоді і співають, і ãóляють, і танцюють, нó чи випивêа бóла чи 
ні, не знаю [сміється]. Цьоãо не сêажó. Нó тож там яêісь іãри… Бóло 
êазала мама, бóтилиêи êрóтили, а яê воно там точно не знаю, не сêажó. 
Воно може і знала та вже позабóвала… 

Тоді ж [хати] не таêі, яê оце зараз. Хати бóли оце наполам поділе-
на: одна хата і дрóãа хата, в одній батьêи живóть, а в одній діти живóть. 
І ото êроваті з подóшêами стоять. Ми соломó нанесли, ліжниêами за-
êрили і ото всі в поêоті… Ліжниê – оце із шерсті тêане воно, понімаєте? 
То ото і мама êаже, один ліжниê простелимо на соломó, а дрóãим óê-
риваємося, під одним рядном, яê êажóть [сміється]. І ото тêали, і ото 
робили самі, яê ліжниê, поêривало, нó отóт ó мене і немає таêоãо…  

Тêали самі. Станêи тоді бóли, робили таêі станêи. Нó це не в êаж-
доãо бóло. Єсть таêа “праля”, називалася вона. Бóли, мама розêазóвала, 
це вже я цьоãо не помню, а знаю, шо прала “праля” і це ó неї станоê ото 
таêий, і вона нитêи перетяãóє. Я бачила яê тóт ó нас, в Біленьêій, послє 
войни бóло тряпоê разних баãато, таê оце дранêó робили, а тоді ото да-
вали їй, вона дєлала, бабóшêа. Ліжниê – це шерстяний, а рядно це таêе, 
з хебе, з тряпоê. Крóтять йоãо на веретено, а тоді ж  дають пралям, а ті 
дєлають…  

Війнó пам’ятаю, мені бóло тринадцять-чотринадцять ãод. Ой, яê я 
спасалась от тих, шо в Германію забирали….  

Яê ми óзнали, шо війна почалась? У нас диреêтором шêоли бóв 
старий êомóніст, Іван [Самійлович] Пазюê. І по селі об’явили сêрізь, 
шо êоло літньоãо êінотіатра (оце êінотеатр), сходêа, на сходêó. Шото 
срочне бóде  сообщатся. А там бóв ларьочоê, там привозили хліб і ми 
всіãда біãали тóда за хлібом. Коли бачимо: люди сходяться, сходяться 
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всі тóди: “Война, война”, – êажóть. Де, хто, ніхто ж нічоãо. Радіо – це ж 
не таê яê зараз, шо в êажній хаті єсть, а тоді ж не бóло, от. Коли виходе 
на сценó оце Іван Самійлович, таêий встревожений весь, він старий êо-
мóніст, от. І ото ж всі зайшли, посідали тóди, і ми ж, дітвора, самі перві 
на землю посідали і все. Коли об’являє, шо значить таê і таê, 22 іюня, 
ровно в чотирі часа началась война. Фашисти, там начав він розêазó-
вать, понімаєте, напали на нашó странó і от óже вийшли на Уêраїнó, на 
Советсêій Союз і вже ось двинóться і таê, і таê, яêі предостеріженія, яêі 
бомбьожêи бóдóть, де шо, шоб ховалися, хто там êóди. Це він все-все 
розêазóвав людям, це я помню, от. Ми біãом додомó ж, дома ж розêазать, 
бо це ж не всі знали, дома стали розêазóвать. “Та шо ти балаêаєш, та де 
там, ось êазали, шо ешелон отправили пшениці ó тó Германію, а оце Ге-
рманія óже напала на нас?”, – це я добре-добре помню.  

А тоді, Боже мой, яê êинóлись, це яêі взірвали ото платінó, яê піш-
ла вода, яê стало тóт затоплять! А там на тій стороні війсьêо, їх паро-
мом переправляли на тó сторонó і моторêа таêа бóла, переправляли на 
тó сторонó. “Шо таêоє, êóда, шо?” Представляїте? А отóт ó нас, де 
шêола зараз, таêий парê бóв êрóãом, де оце во тюрма. Там парê бóв і 
там повно стояло воєнних обозів, обози стояли. А тóт яê налетіли са-
мольоти, яê начали, а отóт понад êрайом заãотзерно бóло там, там пов-
но зерна бóло, бо вже началася êосовиця. І вони яê начали смалить по 
заãотзерні, таê ви знаєте, таêі бóли воронêи, оце мабóть яê хата наша, 
може й більша. Бо тóди яê óлізе чоловіê, таê йоãо і не видно, отаê бом-
били заãотзерно. Нó і шо ж я вам сêажó, баãато хто еваêóіровавася, таê 
вони далеêо і не óшли. Німець же ж таê настóпав, шо ніяê бóло ніêомó 
ніêóди. Хто êóди виїхав, – далеêо не поїхав, вернóлися назад. У êоãо 
забрали і лошадь, бо виїжали, в êоãо лошаді бóли, машин же ж не бóло, 
на бричêах, і ті повертались, от.  

А німці до нас яê засêочили в село, êричать: “Німці їдóть, німці 
їдóть!” А вони всі на мотоциêлах, – ніêóди. А в нас батьêо бóв, таê Бо-
же сохрани, шоб оце де вêрасти шо-нібóдь, шоб десь ó êоãось шось 
взять, таêий строãий оце. Яê бідно не жили ми, но цьоãо ніêоли ніде. І 
од нас ніêоли нічоãо не ховали батьêи. Гроші, оце бóло óсюда [поêазóє] 
мама положе, на столі під êлійонêой, ми ніêоли ніхто ні êопіїчêи не 
брав! Не дай Боã, на шось там нóжно, дивись, мама дасть, а яê ні, “Діти, 
нема зараз, батьêо хоче поїхати там в ãород вам, ó шêолó шось êóпить”. 
Aãа, ми понімали, шо то треба êаждó êопійочêó сêладать. Десь дививсь 
там êоло маãазина найдеш, приніс: “Дивись, мамо, оце лежать êопійоч-
êи”, – “А не вêрав?”, – “Ні, ні, найшла, точно найшла êопійочêó!” Оце 
отаê бóло, нó і шо… 
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Німці заїхали, а ó нас тóт недалеêо од нас (ми жили недалеêо от 
береãа, там же затопило нас)  заêритий маãазін. Заїжають ó маãазин, 
зривають замêи, зривають все шо є, êонєшно, шампансьêе п’ють! Роз-
ливають, а ми яê ті ніщі. Вони там то брошечêі, то там наперсточêи ро-
зêидають, êидають, а ми яê собачата збираємо [сміється]. Бо êóпить же 
бóло, брошечêó не êóпиш, всіãда бóло. 

Яêось вони [німці] тіêи сміялись над нами, а не займали нас ніêо-
ли, дітей. Нó батьêо нас дóже лаяв, яêщо ми ходили, яê пішли ми тóди 
до маãазина. Тоді пришли: “Я вам сêазав ніêóди з дворó і щоб я не ба-
чив нічоãо в дворі”, – то таêий бóв в нас батьêо, строãий насчьот цьоãо. 
Ми ніêоли ніде ні в êоãо, сливêа висить, зірвать ми її не зірвемо, то ми 
бóли таêі. Сóсіди, правда, шо в êоãо є, ділилися – томó те, томó те, томó 
те. Мама ото тим шо вона шила, таê її всі óважали і несли, несли, таê 
шо нам êрасти не нада бóло.  

Нó і після тоãо ж стали ãанять на роботó, ідіть і тей, німці… Оце 
приїхали, вони там два-три дня, нада там машинó, оêоп вирить, – же-
нóть тóди і старих, і малих. А батьêа моãо не взяли в армію, бо він бóв 
лісниêом ó плавнях і в йоãо бóла бронь. І тоді óже, яê оце стало таêе, 
шо вже німці сюди заїхали, а на тій стороні стільêи бóло солдатів на-
ших, сêіêи вони! А ці, бідні, шо тóт осталися, не вспіли переправиться. 
Таêоãо ж транспорта не бóло, моторêа з паромом, анó-êа, всіх не поãрó-
зиш, і той собі, той собі. Тóт сêіêи бóло людей, мать моя родная! Вам не 
передать. А тоді тóди ж тіêи переїхали, і часті стали з цієї правої сторо-
ни, ми счітаїмся ліва, а то ж права. А там плавні бóли, – таêі плавні бó-
ли, таêі дерева, зараз оце óже немає тоãо нічоãо.  

А шо ви дóмаєте, яê німці прийшли та платінó зірвали, та яê пішла 
валом вода…  до нас óже тóт вона розстелялася трохи, а там же ж висо-
êа бóла вода. Осьо вода, осьо сервант стоїть, от, отаê ішла. І тóт прямо 
хлинóла волною. Вечором ми яê вишли тóт, яê началися в плавнях 
êриêи, не вспівають люди, нема êóди тіêать, і на дерева там, і сêрізь. А 
батьêо яêраз приїхав додомó вже, нó вони таê, прєдполаãали, шо це до-
лжно бóть, потомó шо із Запорожжя лісничий сêазав: “Бóдьте наãотові, 
приãотовляйте лодêи там, шо єсть на плавó таêе, приãотовляйте”. Нó і 
це батьêо приїхав вечором додомó, на лодêі ж переправився сюда через 
Дніпро додомó та й êаже: “Бóде шось страшне, давайте своє барахло 
яêе є, хоч на ãорище повиносимо”. Нó в нас êоровêа ж ото бóла, нó шо, 
давайте шоб хоч сіно бóло êорові, сіна тóди напхали, там одежини яêі 
свої на ãорище повиносили. А тоді після тоãо всьоãо, вийшли óтром, 
дивимося, а вода óлицою вже вона, по вóлиці вода доходе аж до нас. 
Наша вóлиця яêось таê óнизó бóла…  
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А німці стали забирать, хто живий, молодий, всіх забирають і ото 
на оêопи. Ми давай батьêа ховать. У нас бóв таêий сторчовий вход в 
подвал, тóди в подвал сіна наêидали, зверхó таêі тюêи бóли, сіна пос-
тавили, а тоді мама êаже: “Шо ж ви, діти, вони на своїх êонях, вони сі-
но забирають, прийдóть, тюêи заберóть і побачóть, шо там подвал”. Нó 
ми тоді стали óже êидать тóди то жóжалêó, то попіл, знаєте, отаêе во 
все. А таê ото яê можна одêриємо, шоб в дірêó влазить, їсти пóсêать 
тóди та нада ж хоч трошêи воздóхó пóсêать… А яê ніде нічоãо, одêриєм, 
шоб  воздóх тóди пішов, батьêо то вилізе, в сараї побóде, хоч подихать 
же треба, от. А тоді прийшли, а тóт же заãотзерно, тóт запрєтна зона до 
Дніпра, стали нас виãонять із наших [хат], êóди хочете вибірайтеся і 
все. Подалі від Дніпра, шоб не бóло ніяêої связі, от.  

А мій чоловіê, тоді ми ще нежонаті бóли… Він бóв тоже êончив 
шêолó і óчівся в льотном óчилищі… А тоді вже, яê ото война стала, во-
ни тіêи перший êóрс і їх óсіх забрали на фронт. Він побóв ó армії там, а 
тоді їх там наче в плєн забрали. Забрали йоãо ó плєн і вони з плєнó 
втеêли. Яê він добірався, страшне, шоб додомó потрапити, тóт же бóла 
тоже йоãо мати і троє дітей… 

Батьêо отпóстив бородó, óже ж не брився, наче старий таêий ото з 
êоровêою іде. І нас виãнали на Мар’ївêó. І ми там побóли, ми жили з 
хазяйêой, добра таêа бóла, пóстила нас. У неї тоже син, яêоãо вона хо-
вала од нємцев і ми батьêа ховаємо тоже. Батьêо êоли вийде, таê ста-
рий, заросший таêий, таê вони êазали: “Здохнеш і таê”. А я яêось тро-
шêи в шêолі óчила німецьêий язиê, і таê трошêи êой-яêі слова розби-
рала, понімала, і хоч на одне слово, яêесь та шось та отвічó бóло, от. А 
ми понаряжóємося хто в шо, саме хóже, шо обірване єсть, що обірванці, 
шо саме хóже. То наряжать старалися, одівать, заêóтóватися платêами, 
шоб не виãлядить, шо молодий там. Нó і таê ото ми перебóли там.  

А батьêа таêи забрали нємци. І забрали їх, і поãнали, нó в сóмêах 
мама [нерозбірливо], шоб сала êóсоê бóв і хлібина там бóла, шоб хоч 
цибóлина, хлібина та сала. І оце після тоãо забрали батьêа, ми не знали 
êóди, поãнали цілий етап їх із Мар’ївêи: і малі, і старі там бóли, і всяêі, 
нó мóжчини в основном óсі. Таê ми остались самі, без батьêа, немає, яê 
êажóть, ó нас ніяêої поради.  

Брата старшоãо, тóт ó Біленьêій, ото ж етапи бóли, отправляли в 
Германію. І йоãо отправили в Германію, забрали, перший набор, він 
бóв êрасівий, здоровий, висоêий. Таêий яê оце в мене Альоша в деся-
тий êлас, а он бачите яêий ростом. Таêий оце і Ніêолай бóв, і йоãо за-
брали в Германію. Йоãо не бóло, оце ми самі, Галя осталася і я, і мама, і 
оце ми пóтішествовали. Бóли в Мар’ївці, жили там. Нó хазяйêа хароша 
бóла жінêа, ділилася, шо в неї бóло, êартошêа, і бóряê, яê êажóть, і все. 
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Нó а хліб óже там, яêа в нас мóêа бóла, то бóло пеêли, шо там спечеш 
чи êалача яêоãось чи, бо іначе нічоãо не зробиш. А тоді після тоãо, 
óдрóã, радіо ж нема, нічоãо не знаєм, чóєм – бабах, бабах, бабах, бабах, 
ãрім? Та яêий же ãрім зімой? Оце ж óже зіма, перед Новим ãодом, 
знаю, на однó сторонó в хаті жили ото ми всі та хазяйêа, в неї дєвочêа 
бóла і Володя цей, от, і нас троє счітай, а тоді там іще одні Білянсьêі 
приїхали, – це ми в одній хаті всі жили. А на дрóãó сторонó таêа велиêа 
хата, – тóди поселились поляêи, на обозах бóли, з êіньми. Поляêи ó 
німців слóжили. Нó вони, понімаєте, розãоварювали, таê шо êой шо 
можна харашо їх розбірать. І оце хлопці… Дрóãий раз вечором начнем 
вспомінать… Знаю, перед Новим ãодом оце ó їх там тоже яêісь празніêи 
єсть і їм посилêи з домó присилали, таê вони приходили, нас óãощали, 
ото таêі лідінци… Ви знаєте, вони яêось не ãрóбо з нами обращалися, 
но вони відімо вже знали, бо вони все êазали: “Нємєц êапóт”. І вони 
видно ото чóвствóвали. І оце в їх êоні бóли, таê вони поїдóть ó степ, – 
там же солома є, це все єсть, – привезóть і нашій êоровêі дають, нашó 
êоровêó підêормлюють. Яê тіêи німці яêісь заходять, шо облава, вони 
виходять “дир-дир-дир-дир-дир” міждó собою і пішли. Ці, в общім êа-
жóть, шо там нема ніêоãо ілі шо-нібóдь таêе, і пішли. Вони нас ото спа-
сли, шо нас ніхто не моã забрать.  

У Бєлєньêом бóв старостою рóсьêий нємєц. Роберт йоãо звали, а 
тоді поставили йоãо ото старостой, óже при нємцах. Рóсêіє нємци – тóт 
бóли цілі êолонії німецьêі… Жили вони, по-óêраїнсьêі дóже харашо 
балаêали. І оце ж діти в шêолó ходили. А йоãо сестра ходила в шêолó 
зо мною, Тоня. І оце тóт начали брать ó Германію. Цей Роберт, сêіêи 
він молодьожи сохранив, не вивіз. Ви знаєте, шо зараз люди йоãо спо-
минають харошим словом. Баãато дóже спас молодьожі, от.  

Нó а я ж, таê яê не Мар’ївсьêа, мене забрали, забрали і ó Хортиці 
ешелон ãрóзили, я відтіля втеêла. А вивозили тóди з Мар’ївêи баãато, 
це ж не тіêи з одной Бєлєньêой чи тама, а з óсьоãо района, з óсіх сел, 
близьêі яêі до Хортиці присоїдінялись. І нас стіêи бóло там, шо то 
страх і óжас, шо провожающі, шо ці шо отправляють. І нас сразó зі сво-
їми êатомêами ó ваãони. Я попала в один ваãон, шо ó томó ваãоні на 
свій мішочоê тіêи сів і всьо, ні ляãти, нічоãо. Коли там дивлюся, нас в 
молодості дрóжили êомпанії, бóли Миêола Рехтета і Мітя Зорін, от, а 
нас бóло Тоня Дóбеньчиха, Ліля Оãарêова, потом Валя Ревенêо і Аля 
Ревченêо, це ми бóли подрóжêи, і оце з нами хлопці ці бóли. Коли див-
люся, Коля та Мітьêа ідóть понад ешалоном, я êажó: “Мітя, Коля, де 
ви?” А їх тоже забрали в ешалон, нó вони харашо балаêали по-немецêі, 
особено Мітьêа. А вони êажóть: “А ти шо тóт?” Кажó: “Да”. – “Пішли 
до нас ó ваãон, ó нас óсьоãо шістнадцять чєловєê ó ваãоні, пішли до 
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нас”. А тóт же ж нємєц, вони ж там перебалаêали і вони: “Забірайте”. Я 
пішла ó їхній ваãон. Пішла, а там самі хлопці, мені стало страшно. Зна-
єте, то дóмаю, свої знаêомі, то знаю, нó а хто йоãо знає, êóди і сêіêи ми 
бóдем їхати і шо воно. Я сиділа-сиділа, тоді êажó: “Ой, мені таê плохо, 
мені таê плохо”. Вони цьомó, шо на ваãоні стоїть, нємєц із рóжом, êа-
жóть: “Їй плохо, вона піде до фонтана води попить”. – “Гóд, ãóд”. І вони 
взяли мене, висадили, я сóмêó бросила там, пішла до вóлиці, де цей 
фонтан з водою, а мені діствітельно таê плохо. Я яê спомню, êóди я їдó 
і чомó, і сêіêи, чотирнадцать ãод. Дóмаю, шо ж. А цей, дядя Вася, шо 
привозив, і сестра мене старша провожала, нó таêа хóда, таêа, всіãда 
êазали на неї “тóберêóльозна”. У неї справêа бóла, шо вона тóберêó-
льозна, – ото поêазóє і її не брали. Вони стоять, отож поêи воно отпра-
виться, тоді я стою там і стою, а цей дядя Вася підходе, êаже: “Ніна, іди 
до бричêи, іди до бричêи”. І я дóмаю, шо таêоє: “Іди, іди, там за цими 
амбарами (оце там, заãотзерно де бóло і це тóт ãрóзили вони), – іди, 
іди, іди”. А я êажó: “А яê хтось мене побаче?”, –“Іди, ніхто тóт ні за êим 
не сліде, іди”. І я од тоãо фонтана одійшла, а він пішов іще з ваãона за-
брав мій чемодан, óêинóв ó бричêó, ніхто не обратив вніманія, поãрó-
зили всіх, ось-ось отправлять бóдóть. І я пішла, пішла понад амбарами, 
от, потом вийшла, він êаже: “Ти іди óлицею êóди хочеш, аби ти вишла 
в степ, я тебе найдó там”, – цей дядя Вася. Я пішла, пішла, чóствóю ме-
ні таê плохо. Дивлюсь, дерево, – абриêоса отаê нахилилася, там сêамє-
єчêа на óлиці. Я сіла, оãлянóлась, ніде ніêоãо, ніхто за мною не сліде. Я 
сиділа-сиділа, трошêи одійшла, опять ідó. Яê же ж мені вийти? Аãа, 
оце вóлиця прямо в степ іде. Пішла-пішла я степом, êоли чóю поїзд 
“тó-тó-тó”, – отправленіє. Таêий êриê людей бóв, шо ви собі не можете 
представить! Я де бóла, і не чóть бóло яê поїзд пішов! Таêий êриê бóв 
людей, це шось страшне бóло. Я ідó, мене всю êолоте, мене всю ето… І 
дивлюсь, шо поїзд пішов. Я вже вихожó на послідню óлицю ó степ, дó-
маю, а êóди ж мені тóт, я ж дороãи не знаю, яê мені êóди-то виходить. 
Коли дивлюся, сзаді їде дядя Вася. Виїхали ми, поїзд пішов, êриê, êриê 
там! Ви не представляєте, це шось вобще! Нó, êороче ãоворя, вийшли. 
Він під’їхав, êаже: “Все, нічоãо страшноãо нема, ніхто за тобою не слі-
див, ніхто тебе не спрашóвав”, – і таê ото ми приїхали. Опять же ж я в 
Мар’ївêó приїхала, привезли мене, в Бєлєньêó не везе. А наші вже з 
Мар’ївêи переїхали в Бєлєньêó.  

А привезли, ми ж жили там ó Мар’ївці, по сóсідствó тітêа Вальêа 
êаже: “Нічоãо, нехай бóде ó нас”. А рядом живе цей же Роберт, нó яê 
йоãо фамілія, таêа фамілія і забóлася, от. І він, êанєшно, яê він старос-
та, він живе яê êіт ó маслі, яê êажóть. У йоãо все. І в йоãо жінêи сестра 
менша, Марія, зо мною ходила в шêолó, а їхні батьêи ó Біленьêій, вони 
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жили в Біленьêій. Їхні батьêи попали під міномьот і óбили їх, і батьêа, і 
матір, і вона це вдвох, Марія, мати і ця, Ніна тоже, жили. Це вона за-
мóжем за Робертом бóла, а це сестрó з собою, таêó яê я бóла. І вона в 
них яê прислóãа бóла, Марія. А тоді вона яê óзнала, шо я в тітêи Валь-
êи, рядом, із ними жила, то ото і я підó, помоãаю шось там. Бо там веч-
но яê тіêи вечір: нємци, ãóльня, бали, там таêе, шо ето… Наãотовимо їм 
їсти, помаãаємо, і тоді після їх óборêó робимо, аби, Роберт êаже, тіêи не 
ходіть по селі. “Оце, – êаже, – в мене можете тóт товêтися, нó а в село 
не виходь”, – мені êаже. Я êажó: “Та мені ж хочеться до своїх батьêів, 
яê там вони, шо таêе óзнать”, – “Нічоãо, – êаже, – я яê поїдó, я óзнаю, а 
êолись може і тебе візьмó тóди”. Нó, êороче ãоворя, молодєц, просто 
таêий Роберт цей, всіãда вєсточêó приносив мені звідтіля і таê ото я… 
А тоді óже, таêе ще то началось і він і êаже, шо óже ось-ось. Нó він сêа-
зав, шо нам нада óїжать. Йомó. Нємци óже собіраються, вже паêóються 
і йомó нада, вони там сóндóê êовбас êопчьоних, оêараêів, шість підвод 
він навозив для себе. Кóди він дóмав óїхати, – не знаю, нó óже чóть 
шото там бамбьожêа, шо там бомбило, стріляють то з орóдіїв, то з то-
ãо… Марія êаже: “Я не поїдó”, – ця менша сестра її. “Нєт, в мене ніêоãо 
нема, ти одна, то поїхали зо мною”, і поїхали. Но вони далеêо і не пої-
хали, їх наãнали наші. Рóсьêі вже начали настóпать і настóпать. І тоже 
таê бистро, таê бистро, шо це не таê, шо в’їхали і ждóть там поêи ето… 
Тóт сóтêи, там двоє саме більше і поїхали дальше, і поїхали.  

Роберта цьоãо піймали. А жінêа в йоãо таêа бóла, шо пішла до êра-
сних, робила санітарêою, познайомилась із майором і вийшла заміж за 
майора [сміється]. А він, забрали і посадили Роберта, і Йосьêó. У нас 
бóв старостою Йосип оце… в Біленьêомó. А той ó Мар’ївêі бóв. Нó хло-
пці хороші бóли, вони не здавали нічоãо своãо, старалися захистить. 
Молодьож предóпреждали: “Лóче не ходіть ні на яêі ãóлянêи, ні на яêі 
там, сидіть дома, менше поêазóйтесь на ãлаза нємцам”. Нó тóт не бóло 
таêоãо від німців, яê ото ó дрóãих селах насильство бóло, не бóло таêо-
ãо ó нас в селі. 

А німці приходять, êóрêó дай і всьо, яê хочеш. А то сам іде в дворі, 
лове, напотре і ãотов, оце таêі бóли. То баче телятêо, аãа, раз, зарізали і  
на всю свою свитó забрали м'ясо. А таê, шоб із людьми ізнóщалися, ви 
знаєте, не бóло.  

Тóт [в Біленьêомó] нємци розстрілювали, нó мене не бóло тóт, тоді 
я бóла в Мар’ївці. Яê розстрілювали я не знаю, а батьêо знав. 

А оце êоли ці орãанізóвали ж бóли партизансьêий отряд… Оце чо-
ловіê мій, да, і Котêов Вовêа. Він сам об’явив, в йоãо батьêо циãан і в 
йоãо вся жилêа циãансьêа… Я, êонєшно, все подробно просто не можó 
вам вспомнить. Створювали вони в Бєлєньêій. Він же ото яê óтіê з 
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плєнó і приїхав сюди, тóт переховóвався. А вечорами таêі пацани яê я, 
– в йоãо брат бóв таêий 26-ãо ãода, Іван Гребінюê бóв, Вовêа Василен-
êо, ó Києві робив він зампрідсідатіля оце по стройêах, от. Оце пацани 
всі бóли, лазали до поліцаїв і забрали там вінтовêи в їх і принесли до 
Феді. А він: “Шо ви зробили, ви знаєте, шо по слідó пóстять собаê за-
раз же ж, – êаже, – вони всі бóдóть”. Вони набирають табаêó і пішли 
дньом, де вони ходили, сліди де бóли і до самої поліцейсьêої, ето, пона-
сипали êрóãом табаêó [сміється], отаêі бóли одірвиãолова, хлопці, по 
тринадцять-чотирнадцять ãод. І ото всі ж знають, де вони йшли, яê во-
ни йшли, і принесли шість автоматів, представляїте? Нó вони ж, êóди 
ховать, треба ж десь заховать. А на ãорі, аж отам, де ó нас там воїнсьêа 
часть стояла, там посадêи. В тих посадêах бóв самольот збитий, рóсь-
êий самольот. Нó льотчиê вилітів на паршóті і спасся і він там жив, і 
він связався з хлопцями оце, і він всі êоманди давав. Яê же йоãо фамі-
лія, я не знаю, і ті êоманди давали, ті приїжали, шо нада де робить. Таê 
оце мій чоловіê із Шамрійом, Шамрій Іван, йоãо нема живоãо вже то-
же… пішли там де нємци, êомендатóра ó їх бóла, на óлиці Космічній. І 
вони там óзяли язиêа, ночó. Притяãли аж до êрóчі, а там же охрана 
êрóãом, прожеêтора стояли. Вибирали таêий момент, лодêа бóла в од-
ної óчительêи [нерозбірливо], вони цьоãо тащили ж на плечах, нó воб-
щім перенесли на береã, спóстили тó лодêó і переправили на тó сторо-
нó. На тій стороні êрасні бóли і вони приїхали, здали, майор… та там 
написано, та я вже забóла, яê йоãо… і здали цьомó майорові. Цей майор 
прямо за їх, на моãо чоловіêа: “Оставайся со мной, оставайся со мной”. 
Він: “Я с óдовольствієм, я і просився”, – а пришов чи старший началь-
ніê: “Нєт, оні нам на той сторонє нóжни, нє нада брать”.  

І от вони вертаються оп’ять відтіля, оп’ять прячóть лодêó і їм дали 
заданія, шо значить на Ніêополь бóде їхати яêийсь велиêий начальніê 
німецьêий, нада йоãо взять. І вони дєлають засадó і ó цей момент попа-
дають самі в лапи нємцєв. Облава нємцев бóла і їх забрали. Вони це 
заданіє не виполнили, от. Їх забрали і отправляють на Германію. У Ге-
рманію вони їхали, по дорозі ці хлопці óзяли, там ото ж ваãони – това-
рняêи, ó верхнє віêно мій чоловіê вилазе на êришó… Охрана ж стоїть 
там, на êришó вилазе, óзяв, спóстився, на рóêах висів, одêрив ваãон. А 
там наші білянсьêі мóжиêи бóли, везли в Германію їх, вони: “Хто хоче, 
– тіêайте, хто хоче – тіêайте”. І оце ось дєд Гаврило, нема, вмер, оце дєд 
[Кóрчєноê] бóв там, óже нема в живих, потом Мірошніченêо бóв там, 
óсі білянсьêі мóжиêи бóли яêраз. І вони ото самі поплиãали і пішли 
лісом, пішли і пішли шóêать, шоб попасти до êрасних, до своїх. Попали 
до êрасних [сміється], а êрасні заêрили їх, – хтозна хто, шо, знаєте, яê 
бóло тоді. Може шêодóни яêі, бóвало, бо бóли ж таêі. І забрали їх, в 
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тюрьмó посадили, а тоді ж це поêи розібралися хто, де, відêіля, а тоді 
аж відпóстили, ото таêі діла бóли. 

А тоді з той сторони [Дніпра] вже переправлялися сюди êрасні 
(переправа бóла в Розóмовêє). Це вже з цієї сторони вони йшли. А за 
плавні… êазали, що бóли там партизани, бо мій батьêо тож бóв паром-
щиêом, óже яê наші прийшли, êрасні. 

А яê êрасні прийшли, я пам’ятаю, ми в Мар’ївці тоді жили яêраз, 
бо нас отож виселили бóли. Яê це бóло? Ви знаєте, таêа ніч морозна 
бóла і сніжна, на дорозі наче трісêи почóвалися. А ми це жили тóт ó 
Мар’ївці, ó їх таêа яê êладовêа, віêонечêо отаêе бóло – і місячно-
місячно. І ми дивимося, шо нємци óїзжають, óїзжають, óїзжають, і под-
води, і танêи, і машини, і всьо. Дóмаємо, шо значить ето…, а там десь: 
бабах, бабах, бабах, бабах, бабах! Нó таê дóже близьêо вже не чóть бó-
ло, от. А через ãород, отаê напротів, там тоже жили Білянсьêі. А тоді це 
затихло. Нó ми бачили яê отóт на нашій центральній дороãі мінірóвали 
німці дороãó: êлюê, êлюê, êлюê, êлюê, – отаê аби сніжêом чóть приê-
рито бóло.  Клюê, êлюê, аби сніжêом приêрите бóло. Ми бачили, нам 
отаê видно бóло дорожêó, ó нас там бóла Валя і  Галя, вони яê дозорці 
бóли. І ото нам сообщають: “Нємци óїжають, нємци óїжають”. А тоді 
тишина, вже розсвітає, ніде нічоãо не чóть, êоли через ãород по сніãó 
хлопець таêий тоже невеличêий біжить (а хазяйêа бóла Варвара) і 
êричить: “Тітêо Вальêо, тітêо Вальêо, оно вже êрасні йдóть, дивіться”. 
А ó нас село таê óнизó, а поãоріло, таê видно: ідóть, нó вже тоді яê ãля-
нóла, а воно сонечêо посходе, видно. “Тітêо Вальêа, дивіться, оно êрас-
ні, вже наші ідóть! Та чоãо ви поховались, вилазьте, вже он êрасні”. – 
“Та цить, та шо ти ето…” А ми не чóли, êоли виїхали наші поляêи, не 
чóли, êоли вони поїхали. Ми тоді вийшли вже на двір, а воно тишина, 
ніде наче і собаêа не ãавêне, от. Коли яê дивимося, дєйствітєльно, всі 
спóсêаються на центральнó дороãó, і таêої дліною вóзьêою-вóзьêою 
стрічêою. Ми тоді висêаêóєм, біжимо назóстріч. Можете представить, 
яêа це радість бóла для нас, яêе це бóло, Господі! Тóт і обози їдóть, тóт 
óсі, – стрічаємо, в êоãо шо бóло тим і стрічали хлопців. У нас тóт бóли 
тіêи поляêи, і один бóв чех із них, він володів радіостанцією, і він все 
время нам êазав: “Нємци êапóт, нємци êапóт”. Таê ми óже таêі чóство-
вали, шо це вже óїжають вони, нó ніêоãо не троãали, ніêоãо не вбивали, 
не бóло цьоãо. Це ж ми вже в Мар’ївці бóли, от.  

Ми на дрóãий день із Галєй, старшою сестрою, ідьом же подивимся 
в Бєлєньêó, êажóть освободили тоже. Це ж нам óже êрасні êажóть. А ці 
хлопці, шо оце, óже êрасні остановились і êажóть: “Ми óтром бóдем 
їхати ó заãотзерно, там, êажóть, палене зерно єсть, ми наберем для ло-
шадєй”. О, таê нам підвезло, вони нас підвезли, а ми яêраз же жили êо-
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ло заãотзерна, вони нас аж додомó привезли. Ми заходимо ó двір, ó нас 
вместо забора ото плетень, ліса бóла, – знята, положена отаê по ãрязі, 
видно яê ходили, їздили, положили, дорожêó зробили. У хатó зайшли, 
ãранатою розбита плита, ãрóба, все видно êинóли і оце все розвалили. 
Нема не одной двері, ні віêон нема, нема нічоãо, нó шо ж, ми подивили-
ся, нó шо, Галєчêа, бóдемо всьо равно яêось вибирать. А ми з тієї ха-
зяйêи дєвочêою робили санêи, êажемо, вдрóã прийдеться переїжать 
додомó, таê ми давай санêи. І піймали лошадêó маленьêó, êонячêó ма-
леньêó. І ви можете представить, діти, яê ми знаємо, шо отаê-отаê сан-
êи? Зробили досêи, тóт постелили їх і те лошадêо запряжем, всяêими 
тряпочêами, бантіêами поприв’язóємо йоãо [сміється]. І на ãороді да-
вай же їздимо. Наші санêі раз [нерозбірливо], шо там нада розпорêа, 
шоб бóла сзаді і спереді, нó то посля. Нó, вобщім, тренірóвали лошадêó, 
шоб воно їздило. А в нас бóв возиê, повозêа на êольосах, зараз на резі-
нових, а тож на желєзних, бо ми таê приїжали сюди, до êорови 
прив’язали возиê і тянóли самі і êорова тяãнóла. Нó і потом, значить, 
яê-ніяê треба добираться додомó. Нó шо, ми êинóлися, давайте лоша ó 
возоê запряãать. І воно таêе послóшне, яê наче чóвствовало, ви знаєте, 
оце все. Ми йоãо прив’яжемо до дишла, до возичêа, одне тяãне возиê, а 
воно таêе лоша, ця старша сестра…  

А мама в нас таê заболіла бóла, шо в неї бóла, нє в мою мєрó, отóт 
нарив, з ãорла і тóди. Воно видно чи анãіна таêа чи шо. І що ви дóмаєте, 
по сóсідствó, оце яê нємци бóли, жив врач німецьêий. І та сóсідêа при-
ходе та êаже… А в мами рознесло, отаêе во, і нема, ні ліêарства ніяêоãо, 
нічоãо немає. Чим її спасать, ото ãрєлêó та êапóстó ложимо їй і всьо. 
Вона êаже: “Таêий хороший чоловіê…” – “Та нємци можóть зараз таêі 
óêоли дать, шо ето…, нє, нє, нє”. – “Та ось нє, він таêий хороший чоло-
віê”. Привела вона йоãо, він яê ãлянóв: “Матêа, матêа, – ідьом, êом”. 
Значить “за мной”. Кажó: “Мама, ідіть”. Галя пішла з ним, з мамой, то 
повела тóди, притяãла. Він, ви знаєте, здєлав операцію і через два дня 
оце ж óїхали ми, він дав стрєптоцид, êрасний таêий бóв ó войнó, дав 
пачêó стрєптацида і дав бінта, дав тампончиêи таêі і Галі êаже, розêа-
зав, шо оце бóдете виêидать. “У вас водêа є?”, – “Найдемо”, – êажемо. 
А в людей же ж шо, самоãон бóв, ó самоãон ото тампон óмочить і заêла-
дать. Каже і оце таê дєлать, і ото лейêопластир яêби сêлеювать. Ви 
представляєте, через два дні вони óїхали, нємци,–  все таêи і з їх бóли 
люди, от. Дрóãий би таê ото ãорло перерізав та й всьо, а він цьоãо не 
зробив, от. Отож ми мамó, мама таêа нездорова, заêóтали.  

А зіма ж, холодно бóло, переїжать же треба, свої шмотêи хоч яêісь 
на возиê сêладать. Та ото сêлали отаê óсе своє майно і стали собіраться 
їхати. А ці хлопці êажóть: “Давайте, сêладайте на повозêó, ми одвезем 
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вас, ми, – êаже, – доложили начальниêó, він сêазав, шо ето одвозь, а 
звітліля зновó пшениці наберем”. Нó шо, вони привезли нас, спасіба їм, 
і êоровêó привели ми, от. Нема ж ні віêон, ні дверей, ніде нічоãо. Коли 
там сóсідêа, шо вони ще раньше приїхали, êаже: “Ми свої двері найш-
ли, отам на заãотзерні оêоп і оêоп яê робили, переêривали, ідіть там 
дивіться”. Осьо, отó-о понад êрóчою до Дніпра, плавні ж на тій стороні, 
а тóт понад êрóчою. Ми ото пішли з Галею, двоє своїх дверей знайшли. 
Таêі центральні ці двері… шо бóли всередині, одні найшли ми двері. 
Тоді êоровó ж чим êормить, а на ãоріщі, на ãоріщі в нас повно сіна. Ми 
тóди ж то напихали і все сіно там осталось, ніхто з нємців видно ето не 
лазили тóди, на ãоріще. І там оці двойниêи, цілі віêна, там óсі цілі, за-
стіêльоні. І êіт, риженьêий наш êіт, Мóрчиê, там бóв. І йоãо, представ-
ляєте, сêіêи нас не бóло і це ж він видно ночóвав, і миші, може, там бó-
ли і він, видно, не вилазив. Ми прийшли, а він до нас та прямо треться, 
та прямо, ви не представляєте, отаê êіт сêóчив за нами! Тоді значить 
ми, нó шо, доставай ті двойниêи, вставляй, давай шóêать ãрязі всяêої, 
ліпить. Позаêладали те, шо ãрóбó розвалили, шоб нам тóт же ж десь 
ночóвать ó тепленьêомó бóло. Ми тó ãрóбó обліпили, натопили її, дро-
ва там бóли. Вони повипилювали сади, їм нада бóло масêіровêó ро-
бить, знаєте, таê шо дерево бóло. Ми вже наломали там, натопили і яê 
ото мóрашêи попритóлялись до цієї ãрóбêи, воно ж охололо все. І таê 
ми ото стали жить, нó а тоді дожили до весни… 

Прийшла Красна армія, мобілізóвали, нó в основномó мóжчин за-
бирали, в нас же ж не бóло ніêоãо. Всіх забирали. Брат бóв ó Германії, 
Германію освободили, забрали в армію йоãо, а батьêа вивезли ото.  

Поліцаї бóли, нó вони ж всі поóїжали, вони ніхто не остався, нє. 
Вони в послєднє время всі óїжали. Бóли таêі, шо і зараз живóть в Ка-
наді. Кравченêо, він Білянсьêий, бóв ó поліції і з поліцією оце ж йоãо, 
тоді яê вони виїхали. Яêим чином він, шо він очóтився в Канаді… А 
поліція в Бєлєньêомó – хто заробив, томó давали дóбинêи. Нó там десь 
яêісь чи п’янêи бóли… Самоãон ãнали тоді із бóряêів, і з всьоãо з чоãо 
хочеш, і бóли п’янêи. Нó ãнали не таê же в отêритó яê зараз, яê êажóть. 
Робили люди таê, шо і êабанчиêа де держали заêритоãо, шоб нємци не 
знали, бо заберóть, заріжóть. І втихомолêó різали ночю, і смалили таê 
шоб ніхто не знав і не чóв. 

І в полі працювали. Бóли прідсідателі, із старих, яêі оставалися, 
старі, да. І ті оставалися стариêи, то жінêи, то ето… Но землю людям не 
роздавали, êолхози бóли, таê яê оставалися, таê і бóли. Бóв дóже здо-
ровий один êолхоз, êолхоз імені Кірова. Тоді розділили на двоє, і став 
один Кірова, один – Ілліча. Тóт бóв Ілліча, я не помню, хто перший… 
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Ми бóли невелиêі, таê ми ходили, знаю, шо бóли ó шêолі, а після 
обідó ідемо в степ, бо там в’яжóть снопи, а ми дітвора тасêаєм, ó êóчі 
сêладаємо. 

При нємцах шêоли бóли. У нас бóв óчитель, по німецьêій він ха-
рашо розãаварював, – він сам óчитель німецьêої мови, преподаватель 
німецьêої мови, от. І ото він, я знаю,  ó нас бóв êерівниêом, в яêомó 
êласі, чи шостий чи сьомий, óже переростêи бóли… 

Ми  в шêолó ходили. Все время то êолхоз, то в êолхоз на роботó їз-
дили після óроêів. Оце із Канєвсьêоãо приїжали, там яêий сад бóв, че-
решні, от, таê воєнні присилають свої підводи, нас забірають прямо з 
шêоли. Бо таê немає ж в êолхозі таêої сили шоб привозили, понімаєте? 
А ото воїнсьêі часті стоять і в їх єсть оце підводи, це я помню добре, 
вони приїжали… А тóт ó Бєлєньêій пішêи ходили, аж на ãорó, на степ, 
пішêи. Даже бóло до часó ночі, поêи місяць світе, ми носимо снопи, 
тоді вже темно, – ідемо додомó і пішêи ідемо. Шêольниêи. А óтром 
опять на заняття, і яêі там óроêи! Коли вже ж, шо запомниш, шо в 
шêолі читали…  

А êолхозніêи ж óставали чóть світ, треба ж дома їсти приãотовить 
мóжó, дітям чи там з вечора чи êоли óтром. І за сапêó і на ãорó, в степ, 
полоть треба бóло чи садить, чи все, шо робить, я робила,  і на ноãи. І 
ото чóні оті шили, êлеїли із різини, з êамер оцих, яêі  вже стариє. Клеї-
ли в віді ãалош, яêось êлеїли, продавали їх, дóже баãато ходили. А тоді 
ото яêісь валенêи чи обмотêи пороблять і всóвають, і ходять люди. Хо-
дили люди на роботó, от, і дóже харашо, ноãи ж не таêі моêрі... І яêі там 
маãазини. Маãазини бóли, таê воно таê і попадало êоли таê, то ближ-
нім… В основном óже опісля стали забирать прідсідателі êолхозів, єслі 
привезóть там êирзові сапоãи, таê забирають на фермó або на бриãадó, 
яêось там óже бриãадір зна, êомó нóжніше продать. 

Заêінчила я десять êласів шêоли, яê обично іспити здавали. Вима-
ãали, шо треба, шо проходили за ріê. А після шêоли я хотіла постóпить 
в медичний техніêóм, а тóт яêраз ó мене мама захворіла, інфарêт. Со-
роê, даже сороê три дні, по-моємó, лежала в ліêарні. В мене це не сос-
тоялося. Пішла я на місячні êóрси счєтоводов і ото їх заêончила. Роби-
ла ó ліснічестві, тóт оце ліспромхоз в Запорожжі, а од йоãо це ліснічес-
тво бóло.  

Тóт велиêі плавні бóли, дóже велиêі. Велиêі озера, одне називало-
ся Вовче, таêе ãлибоêе бóло озеро, на тій стороні, в плавні. А тóт з цьо-
ãо боêó тóт êрóчі, тóт не бóло плавнів, в Бєлєньêій не бóло. Тóт, де от 
до Лисої, там бóли таêі, невеличêі. А по тій стороні –це в основномó аж 
отóди в тó сторонó, де Канêриновêа, – оце ж все тóди тянóлося плавні, 
дóже велиêі плавні. Люди там жили, посьолêи цілі бóли, от. Оце êол-
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хози бóло, яê весна начинається, весь молодняê, всю сêотинó перево-
зять поромом через Дніпро на тó сторонó і там оце випас. Сêільêи бóло 
êоров, сêільêи сêотини бóло, із дрóãих районов, десь із степних сюди 
приãаняли і тóт сіноêоси бóли. З Бєлєньêоãо таêож вивозили. Ми ліч-
но свою êоровó, батьêо, це бóло лодêа і за лодêою прив’язóють, і êоро-
ва ото яêось яê надóється і її тянóть по воді, і вона яê пóзир лежить, 
пливе. І оце отаê переправляли êоровó, це їхній старий метод таêий. І 
це êрайні óлиці, яêі отóтово – всі ото таê переправляють. Там êоса бó-
ла, велиêа-велиêа êоса, пісоê, страшне. І ото чередниêа наймали, він 
виãаняє в поле, там пасе через êосó, а на ніч на êосó сюда приãаняє. 
Вже êорови знають своє місце, там стовпчиê заêопаний і вона сама 
приходе тóди, от. А лодêою переправляються люди. І в плавні – на ці-
ле…, оце ж весною раннєю, тіêи травêа начала, і вивозимо яê êажóть, до 
білих мóх. А осінню вже пізньою, óже чóть лі ні сніã начинає, тоді вже 
забірають їх з плавнів, бо холодна вода, тоді вже переводять через па-
ром. А весною таê в плавні отправляємо і всьо. І êолхози таê паромами 
відправляли. Нó це ж і êолхози все время в плавні… Таêі плавні бóли…  

Коли повінь, на висоêі ãряди переãаняли, а тоді переводять з ãряд, 
вони вже самі перебрели водó і пішли, бачóть, де ãряда пóста… Колхози 
строїли, де вищі ãряди, там вони строїли таêі заãороди і ото там даже 
зімóвали. Таêе, зверхó очеретом наêриють, очеретó в плавні баãато, і 
там êорови зімóвали, особенно молодняê… Бóли ж ãряди таêі, шо не 
пóсêали тóди сêотинó, то для сіноêоса, понімаєте. Запрєт там, то для 
сіноêоса і êолхози сіно заãотовляли, і люди отаê заãотовляли сіно там. 
Та бóло, êормільніца таêа бóла, плавні, а тоді оце затопили, хтозна шо. 
Ловлять рибó, а тепер і риби ж таêої немає. 

В плавнях ходили на охотó і рибó ловили. По озерах сêільêи риби 
бóло, оце êорзинêами хап, наêрив, вона сплива по êорзинêі… Раз, ви-
тяã, а дрóãий раз ãадюêó витяãнóв вмєсто риби [сміється]. Ой, плавня 
баãато давала, спасала баãато, та шо ви, після війни… А щавель, щавель 
–  це ж бóла перша їда на борщ. Сêільêи людей бродили, отаêоãо він ó 
воді, таê ще вода не зішла, збирали щавель і той щавель возили в ãород 
продавали. І люди спасались оце, дóже баãато спасались. Знаю, тóт ма-
ма моя, бóла êорова і тьолêа. Коли дóмали тьолочêó оставлять, а êоро-
вó же єслі шо заб’ють, а вона оêазалася, шо нетільна. І вже три ãоди, а 
здорова таêа êорова. Зарізали, а в неї, вона вся жиром обросла. Бóло 
повезе, п’ять êілоãрам жирó продасть, – бóханêó хліба êóпе, отаêе бóло. 
Нó і спасалися, мішоê щавлю продаси, – бóханêó хлєба êóпиш… 

Плавня бóло велиêе діло. А дров сêіêи, тоді ж таêоãо óãля не бóло 
достóпно яê зараз, тоді ж не бóло, тіêи дровами. І все з плавнів. Яê за-
мерзне Дніпро, таê оце саночêами сêіêи їдóть люди тóди. І ото де сóхі 
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вітêи обламóють, обламóють, обпилюють і нічоãо не запріщали ж лю-
дям ліснічество, бо томó шо сóхе дерево все рівно óбірать нада. 

А тоді ж оце яê начали строїть Каховсьêó ГЕС отó, тóт водó задер-
жали, плавні заливали, стали вирізать дерева, вирізали дерева. Я знаю, 
шо я робила óже після тоãо êасіром на пристані, пароходи ж ходили, і я 
робила êасіром на пристані. І оце ж оформляли зерно, одправляли із 
заãотзерна баржами, і по ліс сюди приїжали з Київа даже. Я знаю, бóв 
один êовбасниê, він даже êовбас півмішêа привіз [сміється], шо я йомó 
оформила, оце нада бóло. А там бóли і дóби, і верба, і осиêа, і осоêори, 
разне, разне дерево там бóло. Там спеціально пітомніêи, бóло, виращó-
вали оце деревця, тоді засажóвали цілі ряди. 

Нó людей відселяли, êоли оце ж Каховêó. Нас, ми ж жили êоло 
самоãо Дніпра, нас же виселили. А за хатó вони нам сплачóвали шось, я 
не знаю. Ми розбирали хати, трошêи нам сплачóвали, я вже не помню 
сêіêи воно бóло, нó трошêи сплачóвали. 

Нó а потім яê жилося навіть і не знаю, ми харашо жили. Заміж ви-
йшла, дві дочêи, обидві êончили інститóт педаãоãічний, одна – істори-
чний, а одна – фізмат. Старша ця, шо історичний заêончила, робила в 
райêомі, а тепер трошêи в шêолі, а тоді з шêоли ото її забрали в рай-
êом. А тепер работа в ãорісполêомі в Запорожжі, ãоржилобєспєченіє… 
А младша – ця фізмат, робила в шêолі, в Запорозсьêомó районі, Ново-
олєêсандровêа… А тоді яê батьêа поховали в 93-мó, вона переїхала до 
мене, бо я сама…У ãород переїхали б, там десь жили, таê в мене тепер 
ще й інсóльт оцей… [êінець записó]. 

 
 

Кавóнніêова Марія Гриãорівна, 1918 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Марія Гриãорівна Кавóнніêова, народилася 20-ãо марта 1918 роêó, 

óже восімсят чотири. 
Батьêо мій – Гриша, Гриãорій Мойсійович, помер рано, мені бóло 

десять роêів. А народився він по-моємó 188…, це шоб, яê êажóть, і не 
збрехать. Забóла вже, мама – [18]82-ãо, він [18]80-ãо. 

Мама – Анастасія Яêовна. Дівоче прізвище Чобота. Вона [18]82-ãо 
роêó. 

Діда трошêи пам’ятаю, бабóся Наталêа, бо на мене êажóть оце: 
“Схожа на бабó Наталêó”. Кажó: “Да?” Сміялися ще, êажóть мені: “Ба-
ба Наталêа довãо жила”. Таê мені одна ця, яê її, хотіла швидêо сêазать, 
та шо то ворожать все… Вона не циãанêа, сербіянêа вона, êаже: “А ти, – 
                                                           
1 Опитóвання провели А.В. Бойêо та М.А.Бойêо (21 червеня, 2002 р.). 
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êаже, – бóдеш жить до восімсят чотирьох ãод”. Кажó: “Хай Боã милóє”. 
А вона: “Нє, ото Боã не милóє, а помаãає”, – êаже. Хто йоãо знає, чи 
поможе чи не поможе, а воно вже і справдилося, бо восімсят чотири 
ãода вже дожила.  

Дєд ó нас Гордієнêо бóв, а ми Паталахи бóли. Мама Чоботівсьêа 
бóла. Нó це шо я пам’ятаю своїх рідних, ото і все. 

Дід і баба по батьêові, трошêи їх пам’ятаю. Знаєте, вони ж самі ра-
ботали тоді, таê жили в [Катьовшині] Томаêівсьоãо районó, таê почали 
ж ото еваêóіровать. Не еваêóіровать, нó, людей присіêать, шоб вони не 
дóже хазяйство шли, а дєд таêий непосидячий бóв… Він займався сіль-
сêим хазяйством. Нó шоб сêазать дóже хороше хазяйство, може і не 
хароше, нó бóли свої êоні трошêи, êоровêа бóла, от. А він óзяв та пос-
тавив за оãородом, там бóãороê невелиêий і на томó бóãорêó поставив 
вітряê. І до ньоãо ото присêіпалися, шо він вітряêом володіє та те-то, – 
це êóлаê. Це до діда. А ó діда бóло п’ять хлопців. Нó і вони отож рабо-
тали всі дрóжно, таêі дрóжна бóла сім’я. Нó присêіпилися до дєда, аãа, 
а хлопці бóли в армії, ще совєтсьêій, совєтсьêій армії, не в 20-х, а вже в 
30-х роêах… Це ж êолеêтивізація і це в поãоні за людьми, шо êóлаêами 
називали. Нó і вони ж, до їх присêіпилися, “Давай!” та й виãаняє їх із 
хати. А хата [сміється]! Там би хто бачив! Хата під соломой, таêа ãли-
нобитна, своя, та нема на шо дивиться, січас таêих нема хат, хатини 
нещасні, да. Нó і їх вивезли десь аж на Урал, не помню вже яêий ãород, 
от. А дєд таêий добитний бóв, нó і добився, хлопці (а хлопцям написав 
ó армію), і їх повертають, повертають ó село, а вони êажóть: “Та óже не 
поїдем, не поїдем ми в своє село”… У Томаêівсьêий район. Та поїхали 
вони, ой, яê же ж… на Кóбань. І ото вони там прожили, і там і померли. 
Там дівчата осталися, їхні діти, от. Там на Кóбані ж, забóла ãородоê, нó 
і то вони там прожили…  

Батьêо хворів частеньêо, шо в ньоãо бóло, я не знаю… 
Яê в Бєлєньêомó опинилися? В Бєлєньêомó вони опинилися по-

томó, шо батьêів батьêо тóт жив, ó Біленьêій. Це січас Павловêа, да, нó 
і він мав право тоді переїхати в своє село, в свою хатó, а та хата óже бó-
ла запродана чи шо це таêе. Нó він приїхав в село і на тій вóлиці, отам 
óже, знаєте яêщо село, ставоê аж тóда, от біля ставêа недалеêо. Вони 
там построїлися, батьêи, яê êажóть, самотóжêи ж, з ãлинобитної зро-
били харошó хатó, ото я там і виросла, ото таêе. 

Батьêо яê построївся, нічоãо з хазяйства особливоãо не бóло… Це в 
20-х роêах, в 28-мó році бóло… Хозяйство бóло просте, селянсьêе. Нó 
бóла êонячêа та привела ще двох лошаêів, ото і все. А тоді êоровêа бó-
ла своя, ото і все. Нó вівці таê, то бóвали, то вирізали їх, більш нічоãо. 
Землі баãато не бóло, споêійно. 
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Дитинство моє пройшло ó Бєлєньêомó. 
На досвітêи я не ходила, я ще тоді ж мала бóла. Тоді досвітêів та-

êих не бóло. А бóло просто з сóсідами, з дівчатами там бóли і все, більш 
нічоãо. Старші бóли, ó нас тепер я одна осталась з родó. Старші на дос-
вітêи ходили. Проходили ці досвітêи ó піснях. Я таêа, óсе ціêавилася 
дóже, яê вони співають. Сестра моя дóже харашо співала, таê ото ж я 
все бóло: “Поля, Поля, а яêа це пісня? Яêа це пісня?”, – все добивалася. 
Пісня співали óêраїнсьêі. Яêісь “Ой верба, верба”, і óже й позабóвала 
всі пісні, яêі пісні співали, і про êозаêів співали… 

Ще в ті іãри на досвітêах, в іãри яêіся [ãрали], не поймó я їх… Ми 
жили на êраю, а в нас забора не бóло, а батьêо êóпив êамні. І ото цей 
êамінь зробив забором ніби, посêладав таê і ото вони на тих êамнях 
тирлóвались, а я сміялась, êажó: “Уже на тирло прийшли?” 

А хатó знімали на досвітêи – це раніше бóло. Раніше я ж не вниêа-
ла в це діло, яê воно, шо там бóло, шо до чоãо. 

В дитинстві в м’яча ãрали. Йоãо самі шили з тряпоê. Наêрóтять-
наêрóтять і добре йоãо зроблять, а тоді óдарять, а він підлітає, о, – ха-
рашо. На видóмêи, знаєте, всі дівчата дрóжні бóли, от. Та те зробить, та 
те зробить… 

У родині нас всьоãо бóло: брат, один помер ó 24-мó році, а старший, 
Ваня, 7-ãо ãода бóв, Анютêа – 13-ãо ãодó, ні, обманóла, 10-ãо ãодó, Поля 
– 14-ãо-15-ãо, Коля – 13-ãо, Коля помер, а я – 18-ãо – оце і все… 

В 28-мó році батьêо, мені десять роêів бóло, яê батьêо помер. Мама 
залишилася [зітхає]… і ми жили таê, потихеньêó, яê êажóть. Робили 
всі, яê êажóть, яê проêляті, і на оãороді óбирали, яê êажóть, самі роби-
ли. Самі яê той êопали, з тими сóсідами спряãалися та пахали. Земля 
ще бóла довãий час. Обробляли землю, з сóсідами таê харашо спряãа-
лися. 

Батьêо ще живий бóв, таê дóже любив риболовлю. Рибó ловить, ó 
томó ставоê, заêóпили риби, пóстили тóди і там êоропи бóли, о. Ото він 
там орãанізовóвав з сóсідом бриãадó, ловили рибó, ділили, продавали 
потрошêó, людям роздавали… 

А в Дніпрі я не знаю, я не вниêала ó це питання тоді. Я знаю яê сі-
час оце Гриãорó êаже: “Гриãорій, êоли бóдемо ловить рибó?”, – це пом-
ню, дядьêо Антон, не сóсід, там трошêи дальше жили, Кромченêо фа-
мілія, – це вони дрóзя бóли. Білий, там тоже таêі заядлі всі, ото і роби-
ли, все, яê êажóть... Білих тóт дóже баãато, от, а тоãо дядьêа Білоãо не-
ма, помер. Кромченêа немає, тоãо немає, óже нема ніêоãо оце. 

Вони ловили неводами, сєтêами таêими, аãа. Нó це бриãада бóла таêа.  
Яê з матір’ю тоді залишилися, землю опять з сóсідами обробляли, 

да, да. А тоді ж ó êолхоз пішли, пішли в êолхоз. 
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Яê виниêав [êолхоз], записóвалися, от. І таê він і виниê, хто бажав 
і пішов. Я знаю, шо сестра пішла в êолхоз, і одна , і дрóãа. Нó а óже яê ó 
шêолó ходили, то ми тоже біãали на поле, помаãали там. 

У 33-й бóв ãолод. 33-й помню добре, я вже вчилася, вже мені надо-
їли ті ячні êоржиêи… Пеêли таêі êоржиêи в ãолод. Ячменна êрóпа без-
преривно значить: то сóп, то êаша, то се. А я вже в техніêóмі бóла.  Тóт 
бóла аãрошêола і я там óчилася. А тоді добóдóвали цю аãрошêолó, таê я 
ó Запоріжжі поїхала та інститóт, це педаãоãічний техніêóм, попала тó-
да. Слóчайно дівчата мене повели до тоãо диреêтора, а він таêий дядь-
êо поêладистий, хороший: “Нічоãо, всьо бóдет хорошо”. От. Нó я при-
виêла до цьоãо техніêóма і таê ото заêінчила, Інстрóêторсьêо-
педаãоãічний техніêóм. [Все самі робили], оце таêе, хоч січас і ãвоздь 
заб’ю і наточó, шо нада. 

Бóла êомсомольцем. Встóпила, я вже і забóла… Поїхали ж óчіться. 
Недовãо в селі бóла, поїхала вчиться, і ото там óже [нерозбірливо] в 
Запорожжі. Ото таêе. 

Ми, стóденти, знаєте яê стóденти… Збираються та й óсе, там або 
вечоринêó яêóсь, іãри яêісь орãанізовóвали. Вечеринêи – це тоже ж 
там при êлóбі. 

А ото ж техніêóм ó Запоріжжі я вам сêазала, де січас велиêий ба-
зар, а проти велиêоãо базарó січас там єсть яê… метал, метастаз чи шо 
там таêе. Нó і то оцей, це ж перестало, а то в основномó цей техніêóм 
бóв, от. А потім вже... перейшло воно. Мєтізний по-моємó… 

Після техніêóма óчителювала… Василівсьêий район, на тій стороні 
Дніпра. Село Шмальêи називалось, село Шмальêи – ото там. Ні, Но-
вовладимирівêа, сначала там работала, мене послали в Нововолодими-
рівêó, початêові êласи.  

Два ãода, третій ãод нас перевели в Ніêополь, ó техніêóм. І ото в 
Ніêополі техніêóм заêончила, і призначення полóчила – Нововолоди-
мирівêа Василівсьêоãо районó…  

Нововолодимірівêа, а люди не знають, от не знали і всьо. Вони по 
своємó називають, “êолхоз ХТЗ” і всьо. “А, це в ХТЗ”, – êажóть, а в ме-
не в направленні написано Нововолодимирівêа, та до тоãо доїхала, до 
Орлянсьêоãо, зайшла в маãазин, êажó: “Хоч ви може сêажете, де тóт 
Нововолодиміровêа?” А він êаже: “Ніêоли не питайте Новолодиміров-
êа, питайте Батьêоброси”. А вони з [Балоê] батьêів побросали і пови-
ходили на посьолêи. Ото мені таê і сêазали, таê я сміялася і досі смію-
ся, êажó: “Батьêоброси”. 

Почала работать, а тоді значить, вийшла заміж, та в Шмальêи повіз 
чоловіê, на велосипеді. Ото таê виїхали.  
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А тоді через время війна, óже чоловіê в армії з 39-ãо роêó пішов і 
таê і залишився там в армії, от. Война, написав рапорт, шоб мене виря-
дили до воєнêома, нó та мене вивозили, вивозили в Ставропольсьêий 
êрай. А із Ставропольсьêоãо, дрóãий раз яê німці дійшли, – в Алтайсь-
êий êрай, от, побóвала êоло ріêи Бія. А потом óже звідти почали звіль-
нять Уêраїнó, все потрошêó звільняють. А я ж таêи, яê êажóть, трошêи 
понімаю в цих, читаю ãазетó: “Таê, сêоро Бєлєньêó звільнять”.  Звіль-
нили вже, таê ми там трохи, я робила ó сєльсоветі сеêретарем [нерозбі-
рливо] і відêлиêали нас, в основномó, відêлиêали звіти із тоãо Алтай-
сьêоãо êрая. А потом із Ставрополя óже ж яê Бєлєньêó звільнили, да. 
Таê я сюди написала, мама жива ж бóла, “Хто живий, – відêліêніться, 
Родіна êличе”. Таê хотілось на Родінó мені, я й поїхала на Родінó тоді, і 
поїхала, приїхала сюда, от.  

Тóт почала работать, назначали в Мар’ївêó, а тоді замінили приз-
начення на Бєлєньêóю і в Біленьêій тридцять роêів проробила ó шêо-
лі. Виêладала і рóсêій язиê, і óêраїнсьêий, трошêи німецьêоãо читала, 
нó німецьêий я не хотіла, трошêи підміняла. А то в основномó рóсêій 
язиê читала. А óêраїнсьêий, тоже поêойний Іван Самойлович Пазюê, 
цей заставив мене óêраїнсьêó читать, êаже: “От, іди поêажи їм яê óêра-
їнсьêó читать”. “Смєхотворище”, яê він êазав мені. Каже мені: “Ти сама 
себе в роботі заãнала”, – дóже аêтивна бóла, дóже заядла, то таêа я бó-
ла, таê шо… 

У Біленьêе ó 44-мó році, 19 іюня, яê тіêи освободили. Тóт бóло все 
розорене, і шо хочеш. Нó нічоãо, я робила в шêолі, дали êвартирó мені 
потом. Жила сначала в брата, а невістêа почала “дóрлобить”, êаже, шо 
приїхала на наші ãроші, на наш трóд, êажó: “У мене тоже єсть трóд”. Я 
пішла ó шêолó, сêазала диреêторó, а він êаже: “А ми осьо, звільниться, 
бóде виїжать [нерозбірливо]”, прєподаватіль тоже та виїхала на Запад, 
там її чоловіê бóв, там її сім’я… [нерозбірливо], вона виїхала, а мені 
êвартирó дали. То я в шêольній êвартирі жила, а потом построїлася 
тóт, ті êльонові, êльонова посадêа бóла, êльонова, êльон весь посаже-
ний, а потом йоãо стали вирóбóвать, вирóбóвать, вирóбóвать. Нó я, по-
мню яê я поїхала в облно, за… мене послали на совершенствованіє, 
приїзжаю, êажóть: “Уже роздали всі óчастêи”. Кажó: “Яê це таê роздали, 
а я шо не заробила?”, от. А я за время войни воще бóла проста таêа, до-
битна, êажó: “Я заробила тоже”. І во время войни робила в êолхозі, зна-
чіт потом і в шêолі робила в Алтайсьêомó êраї, таê мені пришлося поêó-
рсіровать, поêóсіровать сêрізь, óзнать шо таêе Росія, шо таêе життя… 

Яê приїхала до Біленьêоãо, бачите, сначала мене яê чóжó зóстріли, 
а потом таêі óпізнали, шо це я своя. А чóжих, я знаю, яê вони чи люби-
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ли чи не любили, нó в основном, я ж êажó, шо… Но по-моємó таê, по-
моємó шось бóло таêе, бо це таêе ãоворили. 

А êоли пізнали, шо своя, то êанєшно змінилося [ставлення]. Змі-
нилося те, шо я ó шêолі робила, по-перше. Діти дóже до мене привиê-
ли. Дрóжними таêими бóли діти і старалися всіãда, я ж з ними по-
дрóжньомó, по-хорошомó все. І вони тоже, і батьêи харашо відносили-
ся до мене, хорошо відносилися, і січас, досі: “Ой, Мар’я Гриãорівна, 
чоãо ви таê похóдли”, - то се, то те”. Кажó: “Життя проходить”, – отаê 
êажó. “Все в землю ляãóт, всё прахом бóдет”, – таê ãоворіл Горьêий. 

У 47-мó бóв ãолод. Поãано êанєшно бóло, поãано. Я тоже бóла в та-
êом состоянії нехорошомó, нó вижила, вижила. Мама óмерла моя. Шоб 
бóло сêазать від самоãо ãолодó, ні. Вона дóже мнітельна бóла таêа, ма-
ло їла, старалася для дітей óсе, ото таê.  

Всьоãо пришлося пережить. Три ãолода пережила: в 21-мó мені бó-
ло три ãода… Я пам’ятаю яê тянóли êóрай ó хатó, бєлий êóрай, із зерна 
êóрая робили êоржиêи і ми їли êоржиêи êóрая. Ще батьêо бóв, ото та-
êе. Ото я пам’ятлива таêа [сміється].  

У нашій сім’ї любили ãотóвать борщі… Борщі, сóпи. І êвасоля там 
бóла, і помню ця… свеêла. Даже ботвó із свєêли, я знаю яê, сіêли і за-
мість тоãо, ото… Замість êапóсти, та всяêоãо бóло. 

У дитинстві свята, яêі бóли в народі, таêі і  в нас. Реліãійні свята в 
основномó. Різдво… Вечерю носили. Бóвало, меншеньêа êоли ще бóла, 
мене ото потянóть із собою старшеньêі дівчата, сестричêи. А хлопці 
оêремо там собі, я знаю, я на це не звертала óваãи. Дівчата співають 
щедрівêи всяêі! 

 
Щедрівочêа щедрóвала, 
До віêонця припадала… 
Що ти, тітêо, принесла, 
Неси мені до віêна, 
Щоб я рóчêи попеêла. 
 
Та хіба я запомню все… Нó то це ж êоли мала бóла, яê вроді пішла 

в шêолó, óже тоді яê менша стала ходить. Не знаю чоãо, добре не 
пам’ятаю чоãо, чоãо це в мене таê полóчілось. Чоãо я таê раньше стала 
óниêати тóди, на вóлицю óниêала, óниêала і нічоãо. Старалася чимся 
іншим заняться, то шила шо-небóдь рóêами, то в’язала êой-шо, от. 

Крім Різдва це ж і Велиêодень бóв. А на Велиêдень шо, тоже ж… до 
церêви ходили. Бóла церêва отóто десь, січас оцей маãазінчіê, де про-
дають білєти. Ото там яма бóла, на тій ямі там церêва бóла, а потім тó 
церêвó розорили. Не знаю хто розорив, хто там хазяїн бóв, там розори-



 256

ли її і поставили маãазин, маãазінчіê бóв. А потом базар тóт бóв і наêі-
нець пішов прахом, то таê… 

А до церêви ходили, ходили. Нó нас ціêавило, я, наприêлад, люби-
ла слóхати яê співає пєвчій. Дóже любила, підó яê станó, то дивлюся, 
дивлюся, таê харашо співає, це для мене таêе задоволення бóло ісêлю-
чітельне, от. Це êоли ще в шêолó ходила.  

А потім [на Велиêдень] хто шо робив, а ми ãóляли, біãали яê діти та й 
óсе,  та то êрашенêами ãрались. Уже забóла яê, êрашенêами ãрались. 

На Зелені свята óêвітчóвали ó хаті, на дворі, сêрізь, шоб бóло êра-
сіво, любили êрасотó, нó це ще яê мала бóла. А яê óже пішла в техніêóм 
в нас, аãрономічний, де шêола стара січас, двóхетажна вона, таê ото там 
техніêóм бóв аãротехнічний. То я попала тóда, хотіла попасти  далі, а 
[нерозбірливо] попала тільêи в техніêóм цей. Це вже брат работав в 
совхозі траêторістом, а там дрóззя йоãо бóли аãрономи та êажóть: “Да-
вай, нехай Марóся йде ó техніêóм ó нас”, я смєêалиста таêа, хороша, нó 
і мене привели сюди. 

На Перше Мая на площаді ãрали напереãонêи, і чоãо хочеш. Пло-
щадь в селі, де січас базар ó нас тóт, – то ó нас місце розваãи бóло, от. 
Хароша площадь бóла і оце тóт дóже баãато всяêі іãри орãанізовóвали. 
Комсомол. 

Вóлиці раніше називалися Павловêа, Медянêа, Миêолаївêа, це все. 
Павловêа – січас Кооперативна. А чомó Павлівêа бóла, нó там Павлов 
жив, перший наверно поселився. А Медянêа, не знаю, не можó сêазать. 

 
 

Пазюê Галина Яêівна, 1930 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Ой, Ви бóдете записóвати? [Сміється] Я – Пазюê Галина Яêівна. 

Народилися 1930-ãо роêó. 
За діда, за бабó нічоãо вам не сêажó, я їх не знала, не бачила, вони 

рано померли, дóже рано. А народилися в нашомó селі, в Бєлєньêом 
всі, да. А от про них абсолютно нічоãо, – тоді не бóло модним це розпи-
тóвать, шо і яê. Їх я не бачила, при мені вони óже не жили, рано помер-
ли дєд і баба… 

Батьêи – Пазюê Дар’я Титівна, народилася в [1]901 році, батьêо – 
Пазюê Яêів Гаврилович, народився в 1889-мó, різниця є. 

Батьêи жили тóт, ó Біленьці весь час. Правда, ще за моãо царюван-
ня, яê êажóть, вони роêів три-чотири, мабóть, жили в Запоріжжі, а óже 
тоді приїхали сюди, в Біленьці бóли весь час. Мама працювала в шêолі, 
                                                           
1 Опитóвання провели А.В. Бойêо та М.А Бойêо (червень 2002 р.). 
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вчителювала, óчительêа бóла перших-четвертих êласів, а папа бóхãал-
тером працював весь час. 

Батьêо народився в Біленьêомó. Він весь час працював бóхãалте-
ром. А до тоãо – я не розпитóвала, а може я і розпитóвала та тепер óже 
не знаю, пройшло сêільêи роêів. 

У батьêа бóла баãатодітна сім’я, це я знаю. Батьêи тримали нó яê і 
всі, мали ж вони землю, небаãато ж там видно землі вони мали, от. Во-
ни мали там свій óчастоê землі, приóсадібнó ділянêó і цим вони і жили, 
нічим вони не виділялися… Йоãо батьêи ж тоді тримали [хазяйство], а 
він óже нічоãо, цим не займався, він хазяйством не займався. Батьêо ó 
Першó світовó не воював, він не воював, по-моємó, бо я б знала тоді, 
він бóв язвєнніê, язва желóдêа в йоãо бóла і, по-моємó, через те він і не 
воював. 

А я народилися в Біленьêомó в 30-мó році,  тóт óчилася. Нічоãо я 
хорошоãо не пам’ятаю з своãо дитинства. То шо я пам’ятаю, вас то не 
ціêавить. Нє, нє, нє. Батьêи в мене бóли добрі, хароші, і батьêо і мати, 
сім’я êаê ãоворіться, не п’ющая бóла [сміється], по Неêрасовó, “здоро-
вая, не пьющая семья”, хароша в мене бóла сім’я. А я інвалід із дитинс-
тва і оце все в мене перехамарêало, я дóже переживала. Навіть в сімде-
сят три роêи свої і січас переживаю дóже, от, нó шо я можó пам’ятать? 
Війна… 

А батьêо до войни працював. Я до войни заêінчила тільêи четирє 
êласа. 

Дітьми ãрали на вóлиці яê і всі: в ãородêи, в жмóрêи. В ãородêи – 
це êоли б’ють м’ячом і м’яч, там значить êоманда, два стоїть, один під-
êидає, дрóãий б’є ãілêою, а там êоманда ловить цей, от, на дві êоманди. 
Нó яê і всі діти. В жмóрêи, хто бóде водить – считалися, а яê я вже не 
помню. Не хочó зãадóвать. У êласиêи ãралися, разні малювали, і січас 
діти малюють на дороãах… 

В шêолі вчили нас нормально, óчителі бóли непоãані. Предмети всі 
ті, шо і січас, тільêи січас там óже êомп’ютери різні вводять. Я вчилася 
ó нормальних êласах, не зведених. В нас шêола бóла велиêа, вчителів ó 
нас бóло баãато. 

Їсти в шêолó ми нічоãо не брали, абсолютно нічоãо, нічоãо не бра-
ли. Перші-четверті êласи – там чотири часа і дома óже. А óже яê після 
війни óчилися, то в нас не бóло чоãо брать ó шêолó, не бóло нічоãо їсти 
дома, не то шо з собою в шêолó шо-небóдь. 

Зі свят тоді святêóвали Перше травня, Жовтня, Листопада (Сьоме 
Оêтября), Новий ãод. А тоді і свят не бóло. Ми не бóли верóющі, Боже 
óпасі, ви шо! Це січас я стала вєрóюща, на семидесятомó, яê ó мене ãо-
ре таêе зайшло в хатó, от. Таê я і повірила тепер, тепер я вєрóюща. А 
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раньше в нас сім’я бóла таêа, мама працювала ó шêолі, папа тоже то в 
шêолі, то в МТСі, бóхãалтер. Це мені даже не êазали, шо я хрещена, я 
даже не знаю чи мене хрестили, чи не хрестили, таê бóло. І в нас ó хаті 
ніêоли не бóло пасêи, не бóло ніêоли êрашених яєць, нічоãо в нас не 
бóло. Це ó нас таê бóло. А інші, сóсіди, нó в тих бóло, ті трошêи і то з-
під поли, яê êажóть, тихеньêо, щоб ніхто не бачив, не знав. А яêщо по-
бачать, нó не знаю, всяêо бóло, нас минóло, шо це репресії і проче, а в 
селі дóже баãато таêих випадêів бóло.  

Навіть раньше, яê моя мама вмерла в 49-мó році, і то, на Провода 
(Гробêи), оце празниê, і то не можна бóло піти, ми не ходили, таê бóло. 
Тож я своїх питаю чи я хрещена, чи ні, я не знаю мені не êазали. Знаю, 
шо в мене сестра бóла на п’ять роêів старша, та хрещена, тій сêазали, 
видно вона ж 25-ãо роêó народження і наверно тій призналися, шо во-
на хрещена. А мені êазали, що ні, – отаê бóло. Таê шо ото раньше яêі 
там празниêи бóли? Причомó мама то працювала ó шêолі, а ãород ó нас 
бóв п’ятдесят сотих і не обрізали. Двоє дітей, папа працював на Лисій 
ãорі бóхãалтером, то мама день і ніч робила дома, і в шêолі, і двоє дітей 
ще. Таê шо êоли там бóло дóмать за празниêи, таê шо в нас не бóло та-
êоãо, а січас одні празниêи. 

Бóло, неділя, бабочêи посідають напротів нашоãо дворó, посідають 
там, ляляêають. А мама, пробачте, яê проêлята працює і в неділю. 
“Дар’я Титовна, ãріх працювать!”, а вона êричить: “Мені, – êаже, – не 
ãріх, ãріх – людей обсóждать, а мені, – êаже, – треба робить”. Мене, та 
й сестрó, мама не дóже заставляла робить, ми не дóже яêось і êидалися. 
Нó помаãали, нó не таê, шоб з óтра до ночі, от. Ми ж трошêи помаãали 
мамі, не можна сêазать, шо нічоãо не робили. А папа, йоãо почті дома 
ніêоли не бóло, він працював на Лисій ãорі і пішêи тóди. Ви знаєте, де 
Лиса ãора…  

На Дніпро дітьми ходить дóже далеêо бóло. Я жила не тóт, а в 
центрі села, мама нас малих не пóсêала, боялась, сама нас водила дóже 
рідêо. Таê шо ми таê не росли, шо, аãа, – побіãли, поêóпалися. Мама 
дóже боялася за нас і виêраювала таêі моменти там, шо водила нас. Таê 
що ми не, нічоãо хорошоãо і не запам’яталося із життя… 

Війна відêлалася в пам’яті. Нó шо, папа в той час óже, перед вій-
ною, працював в МТСі, бóхãалтер. МТС еваêóіровали і папа виїхав з 
МТСа, а з людьми не розплатилися. І вони прислали папó і ще по-
моємó [Козиряцьêоãо], я вже не пам’ятаю, з ãрішми, шоб вони видали 
зарплатó і забрали сім’ї. Нó яêраз таê полóчилося, папа приїхав, роздав 
зарплатó людям і дали йомó із êолãоспó підводó на дві сім’ї, – Козиря-
цьêоãо, от я вже не пам’ятаю, він тоже працював в МТСі, а êим він 
працював, не знаю, і нам. Нó ми поãрóзили ж свої пожитêи і до береãа 
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на переправó, еваêóіроваться. Під’їхали тóди, стояли цілий день з óтра 
до вечора, а вечором приїхали і все время ж переправляли солдат. Ба-
ãато їх бóло, дóже баãато бóло і цивільних, нас же ж держали, потом, 
потом, от. А тоді перед вечером десь ãодин ó шість, мабóть, розвідêа 
приїхала і êриêнóла, шо біля села вже німці, і хто êóди. І ми все броси-
ли і додомó, от. А тоді вже аж прибіãли ж додомó, а всі ж пожитêи там, 
нó пішли забрали, êóди вже ми, óже ж ніяêої переправи. Ще солдати 
переправлялися, от, а ми осталися тепер дома, нó і таê тоді жили при 
німцях. 

Солдати не всі переправилися, хто êóди ділися, яê миші розбіãали-
ся. А потом ми ж і самі ж там не сиділи, ми ж боялись, та й ми вобще 
під страхом. Яê тільêи німці приїхали, нельзя ходить таê, хтозна шо 
бóде, це ж розêажóть, шо ми хотіли еваêóіроваться. Нó таê добрий час, 
тоді не троãали нас.  

Нó а при німцях жили яê і всі. Нó поãано жили при німців це ж яс-
но, нічоãо ж хорошоãо не бóло. Робили… Тоді бóли перші-четверті-
треті êласи, по-моємó, мама працювала в шêолі. А папа, по-моємó, ніде 
не працював…  

Бачите, о, нємци яê ішли побідітєлями, то воно нічоãо… Бóло вони 
пройшли і їх і не бóло тóт. Тóт бóв старостою німець, Йосип, Роберт ó 
Мар’ївці і наші, радянсьêі хлопці вони бóли, вони хароші, до людей во-
ни відносилися хорошо. Сестра їхня, Ельза, навчалася по-моємó, може 
з Тихоновною [Бережна Ніна Тихонівна], вона вам не зãадóвала? Ця 
Ельза, вона дóже дрóжила з моєю сестрою. Таê блаãодаря їм моя сестра 
ізбіжала Германії, вона підсêазóвала, êоли бóде набор, і сестра ховала-
ся. По-моємó, і Ніна тоже таê, не пам’ятаю цьоãо. От вони бóли непо-
ãані до людей. 

Поліцаї бóли і бóли різні, нó до мене, я дитина бóла ще, до мене во-
но не доходило ще. Ми не боялись. Я не знаю яê вам êазала Тихоновна, 
нó я не пам’ятаю, шоб я боялася там німців, може яê верталися, одстó-
пали німці, тоді бóло, êанєшно, страшно. Тоді німці позволяли собі, шо 
хто хотів, те й робив. Наприêлад, таêий слóчай бóв. Папа ж остався ж 
тóт, то він ето, ховався. Копали спеціальнó ямó, де він ховався, ó нас 
садоê з малиною бóв, таê там він сидів все время, от. Причомó зимою 
це не можна бóло до йоãо і підійти, бо сніã же ж видно бóло. І бóв таêий 
випадоê, шо яêраз пройшли мимо цієї ями, де папа сидів, і в метрах 
п’яти-семи розстріляли одноãо сельчанина, томó шо ж біля ньоãо. Він 
тоді вийшов óтром і німці об’явили, шо хто де остався, шоб вийшли. І 
він вийшов тоже, побоявся вже, шо йоãо можóть і вислідêóвати і таê 
дальше. Я вже не знаю сêільêи чоловіê зібралося, по-моємó, оêоло ста, 
більше, мабóть більше, і десятоãо розстріляли. Посчітають десять і 
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одинадцятоãо чи десятоãо, я вже не знаю, і ростріляли. За те, шо хова-
лися од німців, не хотіли еваêóіроваться з німцями. Це перед відстó-
пом. І бóв розстреляний тоді яêраз і мій соóчениê. Це ж представте, це 
бóло йомó десь роêів тринадцять-дванадцять і йоãо розстріляли тоже. 
Отаê тóт ó нас він в братсьêій моãилі. 

Оце яêраз вони прийшли, яê відстóпали,  і оце ж облава бóла і ото 
там більше ста чоловіê, ото счітали десять, а одинадцятоãо… стріляли.  

А ми тоже ховалися, з однієї óлиці перебіãали, не хотіли ж тоже 
еваêóіроваться. Ми таê із однієї óлиці переїхали на дрóãó óлицю, а тоді 
дальше, от. А біãали ж додомó ж, і шо яê, нó і по нас тоже стріляли. 

Тоді тоже таêий випадоê бóв, шо нас виãнали на дрóãó óлицю, 
Широêа, її назва. А тоді в мене бóла дóже êрасіва сестра, вона на п’ять 
роêів же старша. Їх ãаняли, молодьож ãаняли на оêопи. І до нас за-
йшов, сюди ж, де ми бóли на êвартирі, зайшов німець, побачив сестрó. 
А ми її наряжали та й мене, хоть я і мала бóла тоже наряжали в шмаття 
ãрязне, на ãоловó надівали ãрязний платоê, павóтинó, шо тіêи моãли. І 
він прийшов. Глянóв на неї і êаже: “А нó сêидай, – êаже, – я тебе, – êа-
же, – знаю, я тебе бачив”. А мама поêазóє, шо вона óмалішонная, а він 
– ні, ні, – причепився ж до неї. А тоді ноччю прийшли, мама не одêри-
вали, êаже: “Комендант не розрішає одêривать”. Вони витасêали віêно 
із рамою, з óсім, наставили ãвинтівêи, а я таê зляêалася, шо діствітель-
но яê óмалішонная бóла. Мене таê тіліпало, таê трясло! Я не пам’ятаю, 
чи я біãла на штиêи, на ãвинтівêи. Вони наставили ó віêно, мама мене 
держе, а я вириваюсь і біжó тóди. Вони зайшли в хатó, забрали êоровó 
ó хазяїна, і начали требóвать, шоб сестра вела їх êоровó поêазóвать чи 
забирать, чи шо. А я сиділа, з мене і слина теêла, я бóла ненормальна, 
він поêазóє, а мама êаже: “Она больная і ця больная”. Нó, вобщім, Боã 
милóвав, вони в нас не наробили ãріха, а через четирі хати вивели жін-
êó молодó і насміялися яê тіêи хотіли.  

Після тоãо на óтро я начала êричать, виїжаємо і все! І ми виїхали. 
Нó яê виїхали, возиêом вийшли за село, переляêалися, і жили ми в 
яêісь Грóшівêі, там недалеêо оце… під Ніêополем. Причьом таê полó-
чилося, шо ми тільêи виїхали, на дрóãий чи на третій день наші зайш-
ли. Таê ми до тоãо плаêали, шо яê же ж ми, сêіêи ж ми мóчилися і виї-
хали з села, - наші прийшли.  

А батьêа забрали, батьêо бóв в Германії, батьêа поãнали в Герма-
нію. А ми – я, сестра і мама бóли в Грóшівêі, місяць іще терпіли. Нó а 
тоді óже ми прийшли, вже все тóт бóло, всі свої, все харашо. 

Після війни теж ãолод бóв, теж розрóха.  
Я пішла в шêолó в п’ятий êлас, нó і заêінчила тóт десять êласів в 

47-мó році. В 47-мó ãолод бóв. Голодóвали, мама пóхла бóла, їли і тра-
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вó, і шо тіêи ми не їли, вижили. Спасали бóряêи, ó нас бóряêи бóли. 
Город же бóв, те шо сіяли на ãороді там, êартошêа, бóряêи, ãородина ó 
нас бóла. На нашó сім’ю хватило, но по сóсідстві двоюрідний брат ма-
мин жив, він таê з ãолода і óмер. А мама ж помаãала йомó, давала йомó, 
а тоді в самих нічоãо не стало їсти тоже. А вже весною, тоді ж і лобода 
появилася, щавель начали їсти. За щавлем їздили ó плавні. А в нас же 
бóв êінсьêий щавель і той, не хóже тоãо бóло, от. А потом мама працю-
вала ж ó шêолі і батьêи óчнів, вони наші бóли яêісь далеêі родичі, вони 
працювали десь ó радãоспі. Ото мамó трошêи підêормлювали, то ãоро-
динó давали, то те, то се… та таê і вижили. А чи в шêолі дітям щось  да-
вали – я не пам’ятаю. Вчителям давали, пайоê бóв, óже сêіêи я не 
пам’ятаю. Я знаю, шо я ходила по хліб ó шêолі, нó дóже мало, йоãо не 
хватало. 

Заêінчила я десять êласів. Бóв ó нас випóсêний вечір, êраще йоãо 
не зãадóвать. Я ж êажó шо в мене в житті нічоãо хорошоãо не бóло. 
Мама захворіла, ó неї дóже в тяжêій формі бóв êлімаêс. Врачі начали 
признавать тіхоє помєшатєльство, мама повісилась… І це яêраз бóло на 
еêзамен, я здавала еêзамен. То яêий в мене бóв вечір? [Плаче] Ніяêоãо 
в мене вечора не бóло. Вечір бóв, причом я ще ходила полóчила атестат 
із папою. Пам’ятаю яê раділи, танцювали, веселилися, а я пішла додо-
мó, в сльозах.  

Тоді постóпила в Запорізьêий педінститóт на фаêóльтет російсьêої 
мови та літератóри…  

Вчитися бóло в педінститóті тоді нормально. З виêладачів майже 
ніêоãо я не пам’ятаю. Я тоді, от не пам’ятаю їх, імя-очєство, фамілію. 
Це ж тоже таê, понімаєте, я дóже бóла нервова, жила тіêи, яê êажóть 
своїм ãорем. Пішла до реêтора інстітóта, попросила шоб він мене пере-
вів із пед на вчительсьêий, бо êажó: “Батьêо не може мене вчить, шоб я 
сêоріше на свій хліб пішла”. Він мене перевів, я два роêи повчилася 
там. А нас ó нашій ãрóпі яêраз, тоже таê, одна я бóла таêа і дрóãа таêа ж 
тоже, пробачте, ненормальна яê я. А тоді ж старе зданіє бóло по 
центральній дорозі, отам віêна одêриті, і яê тільêи хто óмирає, несóть-
везóть… [Там же бóв цвинтар Філіповсьêий] От я не помню де, яê, шо, 
но мімо наших віêон… І оце мóзиêа тільêи вдарила, Галя Білоóс (ó неї 
тоже мати померла) січас падає, ãóби синіє, витяãóється, êончається…  

Я заêінчила óчительсьêий інститóт, поїхала працювати ó Новоні-
êолаївêó. Там попрацювала я всьоãо чотири місяці, а тоді рішила лóч-
ше вийти заміж [сміється]. Таê полóчилося, шо я поїхала тóди, а за-
хворіла, признали тóберêóльоз льоãêіх. А тоді ж рентãени яê працюва-
ли: я приїхала на рентãен, а мені сêазали, шо рентãен поламаний, но ó 
вас льоãêіє задєти. А в мене тóт молодой чєловєê бóв, я приїхала, дома 
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розêазала. Я тіêи тоді óзнала, шо цей же син ó [мачóхи] тóберêóльоз-
ниê, вони даже не признавалися, êазали, шо плєвріт. А вона садила нас 
із ним з однієї тарілêи їсти. Нó і це все яêраз розêрилися, яê в мене на 
рóêах больнічний по тóберêóльозó льоãêіх. А цей же ж мій молодой 
чєловєê сêазав: “Всьо, êончилось, завтра розписóємося, ми тебе заби-
раєм сюди”. А він тóди до мене їздив. “Забираєм тебе сюди та одãодóєм 
яêось, а таê ти там таê і вмреш, а тіêи, –  êаже, –  в тебе нема тóберêó-
льоза, в тебе [нерозбірливо]”. І то ми розписалися в 51-мó році, я тоді 
приїхала сюди. Тоже ж ãолі, босі, і він і я. Жили ми тóт оце по-
сóсідствó, а тоді начали строїть, построїлися, тоже в злиднях, поêи ви-
êарабêалися. От не пам’ятаю вже тоже, по-моємó, в яêомó я році, та в 
сêорості я постóпила заочно, заêінчила педінститóт, от. І проробила 
тóт весь час без всяêіх приêлюченій.  

Працювала я вчительêою, п’ять роêів працювала орãанізатором 
внеêласної роботи, а потом по собствіномó желанію і тоже ж недопра-
цювала до пенсії, отот таê. А чоловіêа, бачите, пережила…  

Бóв на êвартирі [ó батьêів êолись ] Стрóнніêов. Малював портре-
ти, ось тóт же він написав [поêазóє]: “Гостєпріімній хазяйці Дар’ї Титі-
вні”, по-моємó, да? “Одарці Титівні Пазютивні від автора Стрóнніêо-
ва”, “21-й ріê”. Він їм малював, нó, яê подароê, а тóт ó нас ó селі баãате-
ньêо бóло він людей малював, Стрóнніêов. І забрали, виêóпляли, ці 
портрети… 

 
 

Карая Надія Михайлівна, 1924 роêó народження, 
Непочатая Олеêсандра Михайлівна, 1929 роêó народження, 

с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 
 
Карая Надія Михайлівна: Звóть мене Надєжда Міхєєвна Карая. 

Народилася 1924-ãо ãода, второãо фєвраля, Запорожсêая область, Аêі-
мовсêій район, село Красноармєйсê. 

Непочатая Олеêсандра Михайлівна: І я тоже там народилася, Аêі-
мовсêій район, село Красноармєйсê, Олеêсандра Міхайловна Непоча-
тая, 29-ãо ãода, 27-ãо апреля. 

Надія Михайлівна: Папó звали Міхаїл Артьомович Карий. Він на-
родився 1897-ãо ãода. А мама – Марфа Яêовлєвна, дєвічя фамілія її 
Панова,  а по папі ж Карая. Народилися вони… В Запорожсêой області, 
Камєнсêо-Дніпровсьêий район, по-моємó, там бóли…  

Бабóшêó помним, Марія Тіхоновна, а дєдóшêó ні…. 
Олеêсандра Михайлівна: Ухажóвали за нею. 

                                                           
1 Опитóвання провели А.В. Бойêо та М.А. Бойêо (22 червня 2002 р.). 
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Надія Михайлівна: Ми жили всі – Запорожсêая область, Аêімов-
сьêий район, совхоз “Переможець”. Батьêи там жили, да. Ми там роди-
лись. 

Олеêсандра Михайлівна:  І ми там родилися… тоже в Аêімовсьêом 
районє. 

Надія Михайлівна: А приїхали сюди ми óже ó 50-м ãодó. 
У батьêів, ó папи, де ми жили же… хазяйство бóло… 
Олеêсандра Михайлівна: Держали ãóсей, поросят бóло. 
Надія Михайлівна: Дєдóшêа не знаю, бабóшêа з нами жила, там 

бóла êорова, порося бóло… 
Олеêсандра Михайлівна: Ще і баран бóв, барашеê. Гóси бóли, êóри 

бóли… 
Надія Михайлівна: А таêоãо більше ніяêоãо хазяйства не бóло. 
Олеêсандра Михайлівна: [Батьêи] работали і всьо. 
Надія Михайлівна: Работали. Уже при моїй памяті, шо я помню, 

папа работав ó совхозі… цим… завсêладом ãорючоãо, заправляв. 
Олеêсандра Михайлівна: У нас êолхоза там і не бóло. 
Надія Михайлівна: У нас бóв совхоз з самоãо початêó, да. А чим він 

відрізнявся від êолхоза, я ж тоді не знаю і яê воно. Це вже яê начала, 
шо ми вже начали знать яê воно, а то ж шо ми? Малі бóли, ми не інтірі-
сóвалися нічоãо, даже не знаю яê вам сêазать і шо вам сêазать. 

І батьêо там працював.  
Олеêсандра Михайлівна: А мама на фермі. 
Надія Михайлівна: Це ще до ãолодó. До ãолодó, а яê ãолод начався, 

шо ãолод ó 32-мó на 33-й, êажеться, да? То ми óже, ми помнили. Десь 
пішов папа на заробітêи, не знаю де, пішов хто йоãо зна, де він пішов, о. 
То там хліба давали по сêіêись там, не знаю, ãрам. Нó вобщім, ó нас бó-
ла сім’я п’ять чоловіê нас бóло, дітей… 

Олеêсандра Михайлівна: І мама, і папа, і бабóшêа. 
Надія Михайлівна: Да. І це папа десь пішов. Нєт, трошêи не таê 

мабóть. Це ж де? 
Олеêсандра Михайлівна: Я не знаю, де папа работав. 
Надія Михайлівна: Ми ãолодóвали, ãолодóвали… 
Олеêсандра Михайлівна: Голодóвали, брат бóв пóхлий… 
Надія Михайлівна: Пóхлі бóли, ãолодóвали. Нó а проте не на êаж-

домó отдєленії [ó совхозі] бóв ãолод. Не на êаждомó, на одном отдєле-
нії жили люди, нічоãо, без ãолода, вони не знали ãолода, а на дрóãомó 
отдєленії, нó напрімер, і в нас… 

Олеêсандра Михайлівна: Там бóла, пєрвая, вторая отдєленія, тре-
тяя, четвьортая… 

Надія Михайлівна: Совхоз таêий бóв, він один счітався. 
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Олеêсандра Михайлівна: А центральна бóла ще, там всі начальство 
бóли, шо тóда їздили полóчать і хлєб, і продóêти, і товари, і все, це в 
центральномó отдєлєнії. 

Надія Михайлівна: Нó от яê папа поїхав десь шóêать, шоб же ми не 
померли, то приїхав він ó совхоз же ж, ó цей, де ми січас оце ж, де ми 
народилися, і привіз відтіля… Хліба баãато привіз, заработав там, дава-
ли чи на паї, чи на трóдодні, чи хто йоãо… Нó, вобщім, привіз хліба ба-
ãато і сêазав мамі, шоб дітям баãато не дала хліба, по êóсочêó. Через те 
шо понаїдаються і… Мама і робила, по êóсочêó дасть і з’їли ж, на дрóãий 
раз по êóсочêó, шоб не наїдались. І таê папа остався там работать, оце ж 
на цьомó третьомó отдєлєнії óстроївся він на сêлад, де ãорюче, заправ-
щиêом траêторів, êомбайнів. Работав там заправщиêом. А потом… 

Олеêсандра Михайлівна: А потом сестрó заставляли сêирдóвать, 
óправляючий заставляв. Іще ó нас сестра бóла, заставляв сêирдóвать, 
вона êаже: “Я не вмію сêирдóвать”. Нó він наãнав її з роботи, êаже: 
“Єслі затече сêирда, бóдеш полностю отвічать”. Нó а яê же, вона яêщо не 
вміла сêирдóвать, яê вона бóде… Та ще сêазав, шо бóде отвічать. Папа 
тоді і розсердився, отаê розчіталися, приїхали оце сюди, ó Беленьêó… 

Надія Михайлівна: Яê êазать, таê êазать óсю правдó і вспоминать 
яê воно, хто оце… 

Олеêсандра Михайлівна: В 50-м ãодó приїхали. 
Надія Михайлівна: Нó а в шêолó я ходила ще там, в Аêімовêе, в 

Аêімовсêом районі, совхоз “Переможець” це… 
Олеêсандра Михайлівна: Я не ходила в шêолó, нó там бóла шêола. 
Надія Михайлівна: Бóла шêола, я там дев’ять êласів êончила, а де-

сятий мабóть не êончила, бо война началась. 
Війна началась. Бóли німці, в нас бóли німці. 
Олеêсандра Михайлівна: І рóмини, і німці. 
Надія Михайлівна: Ой Боже, яêих там тіêи не, яêих там тіêи не… 
Олеêсандра Михайлівна: Бóло рóмини прийшли, дощ таêий, сля-

êоть, а він мамó за рóêó взяв, рóмин, шо “виãаняй дітей із хати”. Усіх 
нас мама повиводила з хати, а він позаводив ó хатó êоней своїх. А по-
том, той, нємець ішов та êаже: “Кіндер, шо це êіндер?”. Мама êаже, шо 
виãнали з хати, а êоней завели. Він тóди, ó хатó, яê, шо він там вже 
êричав, не знаю, зразó повиводили на óлицю, а дітей мама завели, нас 
óсіх завели ó хатó. 

Надія Михайлівна: Бóли, бóли і німці хароші… 
Олеêсандра Михайлівна: Бóли і хароші німці, і бóли хароші і рó-

мини, яê хороший він таêий, він хороший. А яê поãаний, то він і наш 
поãаний, і рóсьêий поãаний. 
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Надія Михайлівна: Коли одстóпала наша армія велиêих таêих боїв 
ó нас не бóло. Нас ваêóіровали, виãаняли, все позабирали, нó яê… Ми 
ще при совєтсьêій власті ваêóіровалися, ще нємци не прийшли до нас. 
Десь вони ще бóли, ми не знали, де вони ідóть. А óже тіêи повивозили 
нас ó степ, побіжали хтозна êóди… 

Олеêсандра Михайлівна: А ці самольоти з транслірóющими цими 
пóлями стріляли по нас, шо ми тачêами шиєм, ó êоãо êоровêа єсть, то 
за тó êоровêó… 

Надія Михайлівна: Виїзжали хтозна êóди, нó еваêóіровались. 
Олеêсандра Михайлівна: А хтозна, повиãаняли і всьо. Нó наші ж 

оце бóли, а хто óже виãаняв, не знаю. Нó шоб не бóло тóт, бо вони же 
знали, шо… німці прийдóть. 

Надія Михайлівна: Людей тіêи еваêóіровали і все, а може і совхоз, 
нó ми тоді  і не знаєм толêом. 

Олеêсандра Михайлівна: А хто це еваêóіровав, що тоді ж наші при-
йшли, яê наші [ж прийшли]. Бóли і ночю вже приїхали, вернóлися, до-
домó їхали, дóмаєм, шо бóдем додомó їхать. 

Надія Михайлівна: Шо бóде то бóде… 
Олеêсандра Михайлівна: Нó êóда їхати, яê… 
Надія Михайлівна: У пеêло, êóди? 
Олеêсандра Михайлівна: Нó да. А тоді вернóлись домой тоже, по-

сьолочоê бóв тоже наш, о, там переночóємо, êоли ноч, – прийшли наші 
вже…  

Надія Михайлівна: Рóсьêі. 
Олеêсандра Михайлівна: І êриê, плач, цілóються всі, раді, шо наші 

прийшли. 
Надія Михайлівна: Це вже нє в 41-мó. Це вже даже чóла яêось óже 

[сестрó] забрали в Германію, ой, óже нічьо не помниш. 
А німці, в нас німці недовãо бóли, недовãо. Нó я знаю, сêіêи вони 

там ó нас побóли? Може з ãод. Яê ото êомендант ходив до êоров це 
ãнать [нерозбірливо], били. Хто йоãо зна, вже нічо не помниш. 

Бóли німці в нас, êомендант бóв ó нас, це в нас центральна бóла, 
счіталась, центр совхоза, о. То там êомендант бóв, а таê приїзжали сю-
да, яê… 

Олеêсандра Михайлівна: Нó яê, провірять чи хто, приїзжали. 
Надія Михайлівна: А наші всі чісто шо бóли, тóт ó нас оставалися, 

то таê вони і оставалися. 
Олеêсандра Михайлівна: Це ж при німцях ó Германію брали, а па-

пин дрóã бóв поліцейсьêим. Три рази, четвертий раз оце вона [сестра] 
тіêала, яê ó Германію забирали. Приходила домой, то ми її носили на 
ãород їсти і водó, і все. Вони êóêóрóдзинням обãородили, шоб не видно 
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бóло. А папа ж яê дрóãó сêазав, а він êаже: “Веди її додомó”. Вже послі-
днє время чóствовалось, шо наші прийдóть. А папа óзяв та й привіз, 
привів додомó. Пішов на ãород, а цьомó ж сêазав. І через время він 
прийшов і забрав сестрó, забрав і отправив оце в Аêімовêó, ó район, і 
всьо. І отправили, і через два дня чи двоє сóтоê, чи на дрóãі сóтêи наші 
вже прийшли. А всьо равно довезли до Германії, но вона вернóлася до-
домó. Довãо не бóло чóть, óже всі люди прийшли, а її все не чóть бóло. 
А пісьма не доходили, вона писала, а чьо-то не доходили пісьма. 

Надія Михайлівна: Папа работав тоже ж тóт. 
Счітався, яê совхоз таê і остався совхоз, о. Яê і німці бóли, таê і ра-

ботали…  
Олеêсандра Михайлівна: Дєньãи полóчали. 
Надія Михайлівна: Бóв же ó нас мабóть і óправляющий… 
Олеêсандра Михайлівна: Бóв, êанєшно, бриãадіра бóли. 
Надія Михайлівна: І на полі працювали. 
Олеêсандра Михайлівна: На полі я на прицепêі більше бóла… 
Наші прийшли, яê хліб зібрали… Таêі хлібини, бóло, мама із пєчêи 

витяãóють, таê не витянóть, а переêидають, шоб витяãти хлєб. А тоді 
воєнноплєнних наших баãато йшло, то вони пошти êажен день пеêли 
хліба, давали поїсти. Нó вони ó німців бóли, а тоді я знаю, яê воно. 

Вже яê наші прийшли і óже ж хліб зібрали і мама оце, мама намо-
лола… 

Надія Михайлівна: То мабóть не таê… 
Олеêсандра Михайлівна: Нó намололи мóêó. 
Надія Михайлівна: Після війни ми там працювали, пошти все время. 
Олеêсандра Михайлівна: Работали і поêи полдісятоãо. 
Надія Михайлівна: Яê война êончилася, в 45-м ãодó, от ми там ще 

п’ять ãод прожили, а в 50-м ãодó приїхали сюда. 
Тóт, хто йоãо зна яê бóло. Хтозна, êажóть, розêазóють, тоже бóло і 

вбивали, і розстрілювали мірних жителів, но в нас, в Аêімовêі, таêоãо 
не бóло. В нас таêоãо не бóло. Може десь ó самомó центрі де, но таê на 
оêраїнах в нас таêоãо не бóло.  

Олеêсандра Михайлівна: А тóт нас прийняли поãано, поãано при-
йняли. Я ж бóла в Запорожжі, а тóт… 

Надія Михайлівна: А прийняли яê. Папа, раз там не вжилися ми, 
шóêать місто десь лóче, то поїхав сюда. Приїхав, найшов собі работó, 
приїхав…  

Олеêсандра Михайлівна: Плотніêом óстроївся в шêолі. 
Надія Михайлівна: Каже: “Приїдем, поїдем в дрóãе село”. Нó пої-

дем, то й поїдем. Приїхали сюди, встроївся папа на роботó і ми живем. 
Ми яê миші, та й те не êорєнниє біляни, приєзжі… 
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Олеêсандра Михайлівна: “Приєзжі” нас називали. 
Надія Михайлівна: Да. 
Олеêсандра Михайлівна: Ми не яê біляни, це січас óже, а старі 

[нас] “приєзжі” називали. А я, бóло, їдó додомó ó автобóсі, автобóс пóс-
тили. То бóв êатер ходив, а тепер автобóс пóстили. Воно яê із ночі ідó, 
це на автобóс, місто єсть та й сядó. Ой, яê вони êричали, старі біляни! 
Нó біляни їх називали, êорінні біляни. Уже молодьож – óже совсєм 
дрóãоє дело. Таê вони і зãаняли з мєста, і називали “рóмини”, “понаїз-
жали сюди”, і рóминами нас називали. Поназивали, шо зайві міста не 
захватиш. А вони стоять же торãóють, от, а я ж то їдó з роботи та ще й з 
ночі, дóмаю сядó, раз єсть мєсто. Кричали дóже, а тепер óсі повмирали 
старі… 

Надія Михайлівна: А молодьож óже вся…  
Олеêсандра Михайлівна: А молодьож, біляни, таêі яê óже обраща-

ються харашо. 
Надія Михайлівна: А таê нó шо ми можем розêазати? Я, напрімєр, 

óсе забóла, шо називається. Воно б може і не забóла, яê не хвороба ця. 
 
 

Бóãарь Антоніна Василівна, 1914 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Антоніна Василівна Бóãарь, 14-ãо ãодó, народилася ó в Біленьêій. 

Тóт же ж народилась, тіêи не в цьомó домі. Ми жили там, Каховêó яê 
ото пóстили, вода залила наш ãород, під хатó пішла вода і там не можна 
бóло жить. 

Батьêа [моãо] бóло звать Пазюê Василь Дем’янович. 
А мати – Анастасія Денисовна, а по-дівочомó не знаю. Це вже три-

дцять ãод яê мати вмерла, то мати три місяці тіêи не дожила до ста ãод. 
Вона бóла êрóãла сирота. І батьêо сирота, і вона бóла сирота. То діда-
баби я не пам’ятаю. 

Батьêо робив ó êóзні, êóвав. Кóзня бóла од êолхоза, це не те, шо він 
сам робив. А поêи ще êолхоза не бóло, він робив оце ó Ревенêів, ó Бі-
леньêій, де мати оце моя жила. Батьêо і мати померли ó моєї матері, 
взяла її тітêа, і ото вона в тітêи жила. І батьêо мій там робив, зразó 
óчениêом, а потом вивчився і став тим. Нó він яê сирота ж, [наймався] 
понятно? І вони оддали її за йоãо заміж, понятно? В йоãо не бóло нічо-
ãо. Тітêа хатинêó там поãаненьêó построїли їм і ото вони там жили, по-
нятно? Ото таê. І він ото робив êóзніцом, а яê êолãосп став, він ó êол-

                                                           
1 Опитóвання провели А.В. Бойêо та М.А. Бойêо (23 червеня, 2002 р.). 
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ãосп пішов, од êолãоспó, в êолãоспові робив, не частно, не то шо він для 
себе, а од êолãоспа. 

Землі тоді не бóло в їх нічоãо, це вже землі, яê оце в 17-м ãодó ста-
ли давать землю, тоді вже і на нас стали землю давать. У їх вобщем бó-
ло нас п’ятеро дітей та їх двоє, ото давали. Нó а землю ж ми не моãли 
оброблять, ó êолãосп одали ж. А поêи êолãоспó не бóло, отдавали лю-
дям, ó êоãо там êоні бóли, понятно? Отдавали там ото, нó яê би вам 
сêазать… в арендó. Нó не помню яêó частинó, щас і не знаю. Ото вони 
там сіють, êосять, нам ото зерна привезóть сêіêи, ото і все. 

А землі на êожноãо чоловіêа давали по два ãеêтари. Нас п’ятеро ді-
тей та батьêо і мати, понятно, от. А тоді то пішла ó êолхоз. Батьêо тоді 
робив, поêи молодший, ó êóзні, а яê óже постарів, то бóв сторожом ó 
êолãоспі. Даже бóв сторожом ó теплиці, де вирощóють разні оце там 
помідори ілі êапóстó, оãірêи. Нó і з Запорожжя приїжали фотоãрафі-
рóвать і батьêо бóв сфотоãрафірóваний на êіно, та й батьêа фотоãрафі-
рóвали. 

У дитинстві тоді діти ãралися, тоді діти робили, понятно? Нó а тоді 
таê ото сóсідсьêі діти, це ж і я, таê вийдем на óлицю та трошêи поãрає-
мося там чи в м’яча, чи таê ото побіãаєм, особєнно дєтства в мене хо-
рошоãо не бóло.  

В м’яча харашо ãрались –  один м’яч êидає, дрóãий палêою б’є, а 
там же ж той, а ми тоді біжимо, там до яêої межі, яê вспіли. А яê не 
вспіли, там м’ячом óдарили, значить ми óже тоді переходим, вони тоді 
берóть, а ми встаємо в поле. 

Яê маленьêі бóли, êóêли ж шили, дівчата êóêли шили, êóêли ãра-
ли, дівчата збираються, хто найлóчшó êóêлó пошиє, от. Тряпêи ж бóли, 
ó матері попросиш, дайте мені лосêóтів, шиє ж мати, тоді ж… швейп-
ромів не бóло, шоб там швейпроми шили. А êажда мати вміла шить і 
шиє то з плаття, то з сорочêи. Кóêли робили тряпчані, а там ото фар-
бою таêою розмалюють, наведóть і брови наведóть, і все, і ãоловó зроб-
лять, і волосся, і êосó, все яê êóêла. 

[А таê] ніяêих таêих іãр не бóло. Знаєте тоді яê бóло, тоді бєдность 
таêа бóла, шо нічоãо не бóло таêоãо шоб іãри, яêі там іãри? Ті люди, шо 
харашо жили, ті êанєшно, шо в їх бóло все, а шо в нас? В нас нічоãо не 
бóло. 

Я вам сêажó, оце ж тепер живó я і чóю, яê молоді споряться з бать-
êами, з матерями і все. І батьêи між собою, батьêо-мати між собою 
споряться. Я прожила, я не чóла, шоб êоли батьêо повисив ãолос на 
матір, чи мати обідила батьêа. Ми не чóли спорêи ніêоли, несмотря на 
те, шо ми жили в одній хаті. Це не таê яê тепер, êаждомó êомната, а то-
ді знаєте шо, ще ó нас серед дівчат і син бóв. Син оженився, невістêа 
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бóла, діти в невістêи бóли, от. Нó жили дóже дрóжно. Я вдивляюся, шо 
тепер оце споряться, для мене це диво, нó я не чóла, щоб батьêо спори-
вся з матір’ю, таêоãо ніêоли не бóло. 

Діти робили все. Старшим давали там, нó ãород же ж бóв, на ãороді 
там шо робить, молодшим, нó яê я сама менша, підмести двір там, чи 
шось таêе. А ще мати привчала нас до всьоãо робить. Ще ж маленьêа я 
бóла, óже велиêа, а тоді ж хати бóли, знаєте не таêі яê тепер, – з призь-
бою, земляні хати, нада бóло мазать. А призьбó нада рóдою підводить, і 
хатó підводять, і призьбó мазать. От мати в мене і êаже: “Тоня, іди бó-
деш підводить”. А я êажó: “Ма, та я ще ж не знаю, я ж вам спорчю”, – 
“Нічоãо, я поправлю, іди”, – “Ма, я ще ж мала”. – “Нічоãо бери, бери 
щітêó”. Берó я щітêó в рóêи і ведó, нó десь там може, знаєте, трошêи не 
таê, – мати підправе після мене. Нó шоб êолись чи êричала мати там, 
шо там не таê чи шо, цьоãо в нас не бóло. Сім’я бóла дóже дрóжна, дóже 
дрóжна бóла. 

Призьбó підводили рóдою ãлиною і êізяêом, êоров’ячий чи êінсь-
êий. Нó стінó білили білó, а призьбó рóдою мазали. Нó а яêже, спризь-
ба – це ж яêраз êоло землі, нó отаêа завбільшêи, заввишêи, спризьба 
бóде… [сантиметрів двадцять], да. Таê воно ж бóде, шо ж воно, пиляêа і 
все, а то рóде, а таêе біле далі. 

Старші [сестри] – ті пряли постійно, там тêали, все. А в мене, зна-
чить, обов’язоê бóв таêий – м’ять êоноплі. Нó вони ж таêі довãі, і ото 
значить поêладóть мені і я ноãами ото трó-трó, поêи зроблю їх 
м’яêеньêі. І ото ж ó неї êостриця є, ó êоноплях, поêи óся êостриця ви-
паде, понятно? Уже ãотове. Тоді подивиться там чи невістêа, чи мати, 
– óже все, хвате, не нада м’ять.  

Коноплю самі сіяли, на ãороді сіяли. З неї ото ж тêали полотно, 
понятно? Пряли, прядêа таêа бóла, ãребінь бóв. Це ж [нерозбірливо] 
вона бере потрошêó, а прядêа êрóтиться, пóльêа наêрóчóє. А тоді верс-
тат бóв, тêали самі полотно. Витчóть полотно, а тоді білить. У водó на-
мочóємо і розêладаємо на сонці, потом нєсêольêо раз зробимо, воно 
стане біліше, понятно? Ми тêали тіêи полотно. А тоді шили сорочêи і 
плаття. 

Це дрóãий раз до дванадцяти часов сидять êоло прядоê. Це в нас, 
значить, бóло дві дівчат пряло і невістêа, три прядêи стояло, понятно? 
І оце пряли вони на сім’ю, все ж на сім’ю. Усе ж, óсе ж бóло. І óêрива-
лися тоді ж не одіялами, а ліжниê там бóв чи дерюãа бóла. Нó рядно 
таê бóде, о, пожалóста, оце таêе нада бóло приãотовить. І рядно самі 
робили. Тіêи ж це полотно яê роблять, таê на прядêó, – це тоненьêе, 
понятно? А на рядно – це на веретено, веретено таêе і ото береш отаêо-
ãо йоãо êрóтиш, а тóт смичеш. І оце тóт ó тебе êрóтиш, а нитêа отóт з 
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валó. Тільêи це вже не з êоноплі, не з [нитêи]. А вал, – це вже те, шо на 
полотно йде, тонêе витяãнеш óсе, а остається тіêи вже там таêе, шо на 
вал, понятно? А тоді ото з валó потом, вал той ото веретеном êрóтиш, 
поêи воно êрóтиться. Наêрóтиться веретено, на êлóбочоê змотаєш, 
опять, таê от і робили. 

Я не тêала, я ж мала бóла тоді ж, мене не пóсêали тêать, êажóть: 
нитêи порвеш, а мені хотілося. Оце яê óстане невістêа з верстата, піде 
на двір, а я сêоренêо сядó, поêи ніêоãо, êинóла і стóê, стóê, стóê, а но-
ãами ж тоже таê. Таê êінó і опять, то таê харошо. А тоді ж ãлянó ó віê-
но, вона біжить, дóмаю, треба óставать сêореньêо, óстаю, а вона входе: 
“Шо сідала за верстат?”, – “Та ні”, – “Неправда”. А я êажó: “Та трошêи, 
я не вспіла, яê êажóть тіêи сіла, хотіла, побачила, шо ідеш та я і вста-
ла”, понятно? 

А верстат люди спеціально робили тóт в селі. Робили в селі і ото 
таê. Комó треба – отож бере, нó оце, наприêлад, яê на êварталі два вер-
стати: один сьоãодні, можна завтра там… Ото таê ділили. Ходили таê, 
береш ó êоãо верстат. 

Сама старша [сестра] виóчилась, пішла вчителювати. Дрóãа бóла ó 
хазяїна, найнята, Ревенêо Фоêа, оце він тóт жив, на цій óлиці далі. Ко-
ров доїла там. Він же баãач, баãаче бóв… землі баãато мав, хата цеãлова 
бóла, ãроші бóли, от. А тіêи робив він тоже од зорі до зорі, не тіêи робо-
чі робили,  а  й він робив, од зорі до зорі. Не те шо там робочі роблять, а 
він спить. І в йоãо велиêа сім’я  і наймав баãато. І сім’я вся робила тоже. 
Не бóло таêоãо, шоб вона там не робе чи шо, а оце ж і посіють же, баãа-
то ж сіяли землі. Це ж нада сêосить, пов’язать йоãо, помолотить, то всі 
ж ходили на в’язать. Він на сезон наймав, да. 

І оце сестра одна й дрóãа, дві ходили на сезон, [наймались]. А взи-
мêó ж пряли, взимêó пряли. А влітêó – по ãородам оце, ходять по най-
мах, ото заробляла ж собі, шоб бóло в шо вбóться, вдіться, ото таêе. 
Платив ãрішми, нó і хлібом, нó шо треба бóло нам, понятно? Яêшо не-
ма в шо одіться, значить вони ãрішми, там же êóпить чи чоботи, чи шо 
там êомó? Це вже вони ãроші оддадóть, а вже батьêо і мати êóпóє. А 
яêщо хліба немає, можóть хлібом дати. Таêих, до яêих наймалися, не 
баãато бóло, не дóже баãато. Нó може, село в нас велиêе, оце на село 
чоловіê тридцять яêшо бóло, таê і харашо. Не дóже баãато. 

Бóв тóт і пан,  нó я не помню, це до мене ще він бóв. А тоді вже тóт 
бóла шêола, таê шо до пана не ходили. Батьêо робив ó пана, він робив 
зразó êоло волів, ото вхажóвав, їсти давав їм, чистив êоло їх і все. Нó 
небаãато, а потом то взяли Рóденêи ó êóзню і він став ó êóзні робить… 
А яê пана звали не помню, не бóдó êазать. 
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Еêономія бóла велиêа [ó пана], нó батьêо там не дóже довãо бóв. 
Йоãо оці [Рóденêи] забрали. Батьêо бóв трóдяãа таêий, хоч і молодий, 
но вони побачили, шо хароша з йоãо може бóть людина і вони забрали. 
Нó це ж тоже ж баãаті забрали, ó їх же бóла êóзня, все бóло в їх і те, на-
ймали оце ж землю. Їм бідні здавали, а землі ж баãато бóло, таê шо на-
ймали це ж êосить, в’язать, молоть, це все ж наймали вони. 

Батьêо бóв ó êóзні. Там же ж він не тіêи один бóв, а êолãосп яê 
став, таê бóло їх там чоловіê десять, понятно? Таê шо ото батьêо наряд 
давав êаждомó шо робить і сам робив же. А мати ж по хазяйствó, êоло 
плити їсти ãотóвала, сім’я велиêа бóла. 

Їсти ãотóвала борщ, ãарбóз, êашó. Все таêе ãотóвали. У нас, бóло, 
тепер же немає таê, а в нас, бóло, значить, êвасили бóряêи, от. Бóряê 
êидали тóди, вода êипить, – êидаєш бóряê, êартоплю, от. Виêипає ха-
рашо, а тоді там зажарêó робиш, чи салом затоплюєш, чи там олії впра-
вляєш. Вчила мати, вчила всіх, óчила. А борщ êоли з м’ясом, а більше 
без нічоãо варили, êлали і помідори, і êапóста, нó все, шо треба, і êва-
солю êлали, шо треба в борщ, хто з чим любе, понятно? Хто любе, шоб 
з êвасолею, хто без êвасолі, êомó яêий нравиться борщ.  

Борщ, сóп варили ó пічі, в êазанêó. Ото роãачом сóнеш йоãо в піч, а 
тоді витяãаєш яê ото óже попробóвати чи він ãотовий, і витяãóєш звід-
тіля по-маленьêó, шоб не те. Це все вчила мати, нас óсіх.  

І хліб [мама] пеêти óчила яê. Нó я бóдó за себе розêазóвать. Я ж 
бóла сама младша, ще ж мала, вона êаже: “Тоня, бóдеш місить хліб”. 
Тоді бóли таêі називались постовці, нó яê діжêа, поняв? Це отаêа неве-
личêа діжêа, і ото, значіть, там ото опарêó запарим. Опарêó, – значить, 
зараз заêіпятили, ó водó хміль і розмішóвали рóêою, вона там постоє 
трошêи, вихолоне, а тоді запарювали. Спеціально вже бóла приãотов-
лена опарêа, êидали тóди опарó. Оце ж із хмелю робили, з хмелю ро-
били опарó. Оце варили хміль з водою, а тоді êидали тóди мóêи. Оце 
опара, ó тісто йоãо êидали, і воно і підходе.  І один раз êаже мати: “Бó-
деш місить тісто”. А я êажó: “Ма, та я ще ж мала”, – “Нічоãо, я постав-
лю стільчиê, на стільчиê станеш і достанеш”. А я êажó: “Ма, – місю ж, 
– а тоді, – Ма, нó я ж не знаю êоли воно бóде ãотове”, – “Яê, – êаже, – 
бóде од рóêи одставати, то бóде ãотове”, понятно? Тоді вже тісто місе-
не. Нó, êанєшно, після мене там ще мати подивиться, ще трошêи поп-
раве і все.  

Нó тоді, тоді ж пеêти, це ж ó пічі тоже треба пеêти, треба ж піч на-
топить. Нó топили тоді таê: дрова бóли, êірпіч бóв, ото топили… Нó 
сêотина ж бóла, êізяêи збивали до êóпи і ото, значить, висóшóвали і 
той, і топили ним. Нó більше дровами топили, дров тоді хватало, дро-
вами топили і оце ãорить же в пічі. Кажó: “Ма, нó я ж не знаю чи воно 
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наãоріло чи не наãоріло”, – “А ти таê, хай хорошо проãорить, нєсêольêо 
раз, а тоді, – êаже, – возьми êочерãою, розсóнь жар по стенêах, от. А на 
серединó возьми жменьêó мóêи і êинь, яê мóêа бóде ãоріть, значить 
черінь напалилася, можна тоді і хліб ставить тóди”. А тоді хліб ото з 
діжêи брали, отаê виліпиш йоãо, виліпиш на лопатêó, таêа дерев’яна 
лопатêа, поêладеш. Клали тóди із êапóсти сóшеної той, листоê, ото по-
êладеш і ото лопатêой посóнеш, лопатêó витянеш, а воно останеться 
там, понятно? А тоді ж дивіться, чи можна йоãо, треба ще заãнітить. Це 
із сподó, він бóде óже той, підпіêаться, бо я ж êинóла, мóêа ãоріла, зна-
чить бóде підпіêаться хліб, понятно? А зверхó може не той. Тоді поê-
ласти трошêи там соломêи чи шо, попереê же ó пічі, а тіêи поперед же 
хліба. Засвітить, і воãонь піде по хлібові, понятно? І оце воно хліб ста-
не розовий, вобщім верх хлібини стане розовий, аãа, вже заãнітився, 
тоді одсоввóєш той жар і всьо. Витяãали ж тоже лопатêою, ото тóди 
засóнеш і витянеш. На тиждень ото спечем і на тиждень хватало. Раз ó 
тиждень пеêли ми. Ми більше п’яти хлібин не пеêли, шість найбільше і 
ото на тиждень хватало. Нó піч яê велиêа, смотря яêа піч, яê піч велиêа 
і десять хлібин можна спеêти. А яê менша, – менше. Все завісіло од пі-
чі, яêа піч. 

Зберіãали [хліб] ó хаті, воно лежало, спіціально в шêаф, шêаф таêа 
бóла, тóди поêладеш, заêриєш, то там нічо, чисто, харашо, він лежав. 
Там таêий ящичоê, тоді наêриєш там йоãо, він не черствіє. 

Ще ãотóвали êашó: пшонянó, ячміннó. Ячмень ото на стóпі товêли, 
– стóпа таêа, ото стаєш, отаêоãо, а воно ж б’є. І ото поêи воно обіб’є все, 
всю шêóрêó, шо вже тіêи чисте остається ячмінь… Рисó тоді ще не бó-
ло, може хто баãато жив, той рис їв, а в нас оце з пшона êаша і з ячміню. 

Садоê ó нас хороший бóв, це з ãрóш, яблóê, вишні – озвар хороший 
ãотовили. Оце ж óзимêó озвар їли. А літом тоже таêе їли. А сóшили це 
ж ó пічі. Лист застилається ãазетêою чи там бóмаãою, тоді насипається 
тóди потрошêó і óже яê хліб витяãнеш із печі, óже ж піч не таêа ãаряча. 
Тоді поставиш, і воно там ото прив’яне. Раз поставиш, дрóãий раз і тре-
тій раз і ãотове. Це ãрóші таê. На сонці вишні сóшили, а ãрóші на сонці 
не сóшили, тіêи в пічі. Нó знаєте, на сонці на ãрóшó бóло мóхи сидять, 
це ж їх треба яê розрізана, а яê ціла, то дрóãе діло, а яê розріжеш, мóха 
може сідать, а в пічі там ото поставиш і все. 

[Мати по хозяйствó ще й] стірала, дітей же ж бóло п’ятеро, нада ж 
бóло і постірать, і поãладіть і все, шоб бóло чисте. Тоді машиноê не бó-
ло, рóêами стірали, милом. Мило самі варили. Ото таê, êóрицю чи шо 
заріжеш, ото êинеш тóди води іще там, брали порошоê яêийсь і ото во-
но вариться, вариться, поêи стає таêе яê мило. Захолоне, а тоді різали 
на êóсочêи і ото таê. Стірали, êоло нас бóло озеро і то зімою на озері 
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ми стірали. Нó яê стірали? Полотняне ж бóло, сорочêи там, і штани, 
все ж бóло полотняне. Таê ото ополонêó таêó виб’єш, êидаєш тóди, ви-
тяãаєш, а ноãой отаê совóєш по льодó, понятно? На озері вже мила не 
êидали. І таê човãаєш, поêи воно стане біле. А ãладили óтюãом, таêий, 
шо êидався тóди óãоль. І отаê ãойдали йоãо і ãладили.   

Матері це ще треба свині яêщо є, êоло свині, êоло êорови, це ж ма-
ти óправлялась, а не батьêо. Мати оце вправлялась, а батьêо з робочи-
ми в êóзні. Йомó давали людей із êолãоспó, він в êóзні робив, от. А ма-
ти êоровó це ãодóвала і доїла і нас óчила доїть. Ще мала я бóла, êаже: 
“Іди дої”. Кажó: “Ма, я ж,– êажó, – не вдержó і відра”. Bона: “Нічоãо”. 
Стоїть мати êоло мене, я берó відро, отаê між ноãи і починаю доїть. 
Дою-дою вже, óже немає, счітай. Тоді êажó: “Ма, я вже видоїла”. – “Нó 
вставай”. Мати сяде після мене, трошêи провіре, там ще трошêи побі-
жить після мене і ото то. Це перве врем’я поêи я навчилася, тоді вже 
сама я, мати тоді не провіряла після мене. І êоли я вийшла заміж, таê ó 
чоловіêа, значить, велиêа сім’я бóла. Бóло десять чоловіê їх, три невіс-
тêи бóло, і отож дві дівчат і хлопець нежонатий бóв. Дев’ять їх бóло, та 
я вже десята бóла. Нó от приїхали батьêів брат, приїхав ãóêать на сва-
дьбó. А мати й êаже (а дві êорови бóло), нó яê це поїдем на свадьбó, хай 
батьêо їде. А бóв, шо женився, таê батьêо бóв хрещеним,  а яê же це без 
хрещеноãо батьêа свадьба óже. А я êажó: “Ма, та їдьте й ви, а êорови я 
подою”. Це вже я вчителювала. А вона: “А та шо ти, êоровó здоїш?” 
Кажó: “Я подою”. – “Та ні”. – “Не бійтеся, нó, – êажó, – ось прийдóть 
іще люди, ви поãóляйте на дворі, я подою, а ви тоді подивитеся”. – “Та 
êорова може тобі не одасть”. Кажó: “Одасть”. Сіла, однó здоїла, проци-
діла, матір баче, êажó: “Нó провірте”. Сіла, молоêа немає, то значить я 
видоїла харашо, процідила. Сіла під дрóãó, дрóãó здоїла таê само, тоді 
мати поїхала тоже на свадьбó, ото таê. 

При мені досвітêів не бóло, це старші ходили. Сестри, ті ходили, ті 
збиралися сьодні там в одної дівчини, завтра в дрóãої, післязавтра в 
третьої, ходили. Вишивали там, êрóжево в’язали вони, рóшниêи виши-
вали, а я вже цьоãо не застала. І хлопці там бóли. Хлопці ж приходили 
з ãармошêами. Пороблять трохи, а тоді пісні, мóзиêа, ãармошêа заãрає, 
танці там після тоãо, і тоді додомó порозходились. Дівчата теж, ті з рó-
шниêами, шоб рóшниêи шить, той вишивать чи там ще шось зробить, а 
тіêи хлопці з ãармошêою. Їсти там не ãотóвали, просто таê збирались 
ото ãóляли, а їсти не ãотóвали. Це може раз ó тиждень. Дома нада бóло 
робить, знаєте, тоді не дóже ãóляли, не таê яê тепер, тоді не ãóляли, до-
ма ж пряли.  
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Я ж не ходила на оце вишивать [на досвітêи], а дівчата ж ходили, 
вишивали, плели êрóжево. Таê всі там же і знайомилися. Я вже тóди 
нє, óже се отпало, óже не бóло. 

А яê ото вирішóвали оженитися, вони доãоворяться, приходе, та 
êаже: “Папаша, отаê і отаê, сьоãодні прийдóть старости, ви приãотов-
тесь”. Нó мати приãотове їсти, там чи жарêоє жарить чи риба, êоли яêа 
пора роêó, приãотове їсти. Самовар поставе, а тоді ж бóли самовари, ó 
самовар трóба надівалася, óãля тóди êидали ото воно, óãілля це ãоріло і 
поêи аж заêипить ó самоварі вода, тоді снімаєш трóбó і, таê шо… 

Приходили свати, нó доãоворялися. У молодої, яê до молодої ж 
приходив вже жених, питали: “Соãласна?” – “Соãласна”. Нó соãласна, 
значіт. Приходе жених і приходе батьêо там чи із старостами, понятно? 
Ото. Нó приходять ото вони таê. Доãоворяться, а тоді вже яê доãово-
рились, тоді вже ставе мати на стіл їм заêóсêó.  

Зараз же молодó питають: “Нó яê ти, соãласна?” – “Соãласна”, – 
“Нó ти харашо обдóмала? Шоб не те шо сьодні пішла, а завтра назад”. 
Раньше ж цьоãо не бóло, чи харашо чи поãано, сêазала “соãласна”, – 
живи, не те шо “я бросю”. Ти ж дала соãласіє, значить живи. І ото “Соã-
ласна”? – “Соãласна”. Все, бери маãарич за сватання, а тоді доãоворя-
ються óже, êоли свадьбó ãóлять. Свати пішли, а молодий остався êоло 
молодої, вже ночóвав з молодою після засватання, да. Переночóвав, 
пішов до своїх батьêів. 

А далі êажен день приходив до молодої ж оцево, а ãотовляться ж до 
весілля, вінчалися ж раньше. Перед самим весіллям дівчата ó нас не 
збиралися на дівочниê, цьоãо не бóло. Нó, в основном, це вже підãотов-
êа до свадьби. Тóт оце, значить, óже батьêи, і одні і дрóãі ãотовляться 
до свадьби, таê шо тóт óже менше ходять по хатах, а вони ãотовляться 
до свадьби. От женіх приходе до молодої ж, ó молодої отночóє, а тоді ж 
повінчаються, свадьбó зãóляють і тоді вже ж жизнь іде… 

У нас ó Біленьêій церêва велиêа бóла, це приходили значіть на та-
êе число. Приходять вони в церêвó, молодий і молода, старша дрóжêа, 
от. Піп вінчає їх, êольца ж понадівають, одномó і дрóãомó і тоді приї-
жають до молодої… Сідають за стіл і там óже то дівчата співають весі-
льних пісень. Співають весільні пісні, ото жалêі таêі, шо дочêа матір 
бросає, іде вже до дрóãої. Молода плаче, а молодий сльози витирає, во-
бщім, êóмедія ціла бóла. І оце весілля продовжóвалося один день. А то 
там óже êóри, êаждий іде, хто на свадьбі ãóляв, êóрицю несе, і тоді то їх 
патрають, жарять, варять і яê заêóсêа.  Мóзиêа ãрає і танцюють, співа-
ють, все бóває. Бóває таê, шо передіваються, нó це вже передіваються 
вони на дрóãий, на третій день, а більшість не передіваються, таê. 
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Свята,  шо тоді бóло, óсі святêóвали. Коли маленьêою бóла на Різ-
дво, вечерю носила. Яêщо єсть хрещені батьêо і мати недалеêо, несеш 
тим. А яêщо далеêо, то не підеш же ж значить тóди, а сóсідам понесеш 
вечерю. Мати там зваре êóтю, рис на êóтю бóв, êóпóвали. А яê таê, êа-
шó варили, а на êóтю êóпóвали рис. Рис, вишні там ото на рис поêла-
дóть, посолодять йоãо, мед бджольний, ото таêе несеш. Нó пироãів ма-
ти напече, принесеш, поздоровêаєшся, êажеш ото: “Батьêо і мати прис-
лали вам вечерю, а я принесла”, от. Вони вечерю приймають ó мене, 
дають подароê, там в êоãо шо є. [А носили вечерю] в êастрóльêі, або 
тарілочêа, або таêа мисочêа, таêа шо внесеш. Отдаси їм, а вони на тарі-
лочêó на мою, своє êладóть, понятно. Вони виêладають [що принесла], 
а на мою тарілочêó êладóть своє і я забираю. Це ще в 20-х роêах таê 
бóло. 

Ходили дівчата старші із звіздою, я не ходила. Оце ж зроблять тó 
звіздó, ходили ж співали оце там пісні таêі божественні, ходили до êоãо 
там отож, щедрóвали. Їм тоді давали подарêи, ãроші давали, шо в êоãо 
бóло.  

На Маланêó, на щедрий вечір співали ж, ходили ото, співали оце 
пісні. “Миланчина мати прийшла щедрóвати”… Нó я забóла вже, чес-
ноє слово. Я мало і ходила, я вже не дóже, óже тоді воно отпадало оце-
во. Не забороняли, нó яêось воно óже те, яê пішла в шêолó, я ото біль-
ше знала про шêолó ж, а тоді я ніде не ходила. 

На Велиêдень це ж пасêи святили, от. Нó і Пасêó ж святêóвали, 
пасêи пеêли, ходили до церêви, святили пасêó, êрашанêи êрасили. Я 
один раз бóла на освященії. У дванадцять часов ночі мати прийшла, 
мене взяла, я спала до дванадцяти. А тоді мати прийшла, взяла, я там 
ото постояла, а тоді ж піп виходить, святили пасêи, êрашанêи, ó êоãо 
шо є, сало, ще м'ясо. Те, шо їсти, êоли прийдеш од церêви то сідаєш за 
стіл, те носили ж оце на Пасêó, ó церêвó, шоб піп посвятив, а тоді те їли. 

На Зелені свята, це значить сóбота, це ж сьоãодні значить нарізать 
хорошої зеленої трави, трóсим долівêи, тоді ж полів не бóло. Хлопці 
рóбають ãілêи, [êлетчання вішається] і в хаті, і на дворі, і на воротях, 
ото бóло. А далі в неділю ж ãóляли. Нó в êоãо шо там, хто яê зóмів, таê і 
ãóляє. Хто там родичи приходять, ãóляє, а хто сімейно там проводе, ó 
êоãо яê полóчаїться. Старші дівчата [через êостьор плиãали], а вже яê я 
– цьоãо вже не робили. При мені ніяêих êострів не бóло, а ті дівчата 
старші, да. Я не бачила, нó вони мені розêазóвали. Оце оãонь ãорить, а 
вони переплиãóють через воãонь, óже сонце зайде, то вони тоді. 

На Пасêó ó нас, ó Біленьêій, бóли êачелі. І ото на êачелі êаталися.  
Бóв [прóд], тепер вже немає, а тóт бóло оце яê вийдеш сюди, де ми 

жили, оце все бóла площадь велиêа. А посередині церêва стояла, там де 
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оце білети продають на автобóс, на томó місці церêва стояла яêраз. І 
оце ж ãóляли, тóт площа велиêа бóла, церêва, хорошо бóло, чисто, вже 
не бóло там ні сміття, нічьо. Красиво. Це êарóселі на площі бóли. Ото 
êрóте там, а тóт сідають по двоє на лавочêи таêі, і ото нєсêольêо штóê, і 
ото вона êрóте êрóãом ото. А ãойдалêи, – це таê там на вóлиці в себе 
хто зробе, ó дворі, і ото стає. Досêó поêладóть однó з одної сторони, 
дрóãó з дрóãої, бере за êанат і ото таê ãойдаєшся, це таêе… 

Колхози в Бєлєньêом почались аж в 32-м ãодó. Записóвались, соб-
рали собранія, записóвались. Вже ж там сєльсовети бóли чи волость 
називалася раньше, і ото збирали людей і êазали, шо таê, в êолхози за-
писóвали і ото в êолãоспи ж ішли. Пошти шо всі [записóвалися], ó Бі-
леньêій яêось там не дóже баãато возражали, а люди шли в êолãосп. Це 
не йшли êóрêóлі, но їх мало бóло, понятно? Їх вивезли з Біленьêої…  

Коло нас там, де ми жили раньше, через два двори жили нó баãато, 
мельницю іміли вони, êоні, баãато їх бóло… Ревенêи, да. Батьêа Ревен-
êо Іван бóло звóть. Бóв ó їх хлопець самий старший, тоже Іван. Дмитро 
бóв,  Іван і Проêіп, самоãо меншоãо Проêіп, бóло, звóть. І дівчина одна 
в їх бóла, Шóрêа. Нó і от приїхали їх вивозить із Біленьêої. Нó діти ж 
біжать, я êажó: “Ма, я підó тóди”. Мати êаже: “Нó чьо ти підеш тóди, не 
нада дітêа йти, ãóляй дома”. А я: “Та он дівчата всі біжать і я побіжó”. 
Ми тоді яêраз ото по сóсідсьêи через дороãó, далеêо б то не пішла, а таê 
пішла. Нó шо їх? Вони споêойно виходили, óсміхалися, з óсмішêою 
таêі веселі, виходили, сіли. Приїхали ãарбою за ними, не бричêа, а ãар-
ба – це таêа яê ото літом возили снопи, соломó, шо то з щаблями воно. 
Нó і самий послєдній виходив Проêіп, він самий менший, самий пос-
лідній сідав на бричêó. Нó і баãато таêих, батьêо і мати наші не ходили, 
а дрóãі ходили. Нó і Проêіп êаже, це я добре запомнила, Проêіп êаже: 
“Нó нас вивозять підводою, а вас пішêи бóдóть виãанять”. Я це таê за-
помнила, шо не знаю, дóмаю, нó яê це пішêи бóдóть виãанять? Пришла 
же додомó і стала êазать, мати êаже: “Нó шо ти там, людям ãоре таêе, 
не нада бóло там і бóть”. Я ж êажó: “Ми ж нічоãо, мовчêи постояли, 
все”. А мати пита: “Плаêали вони?” Кажó: “Ні, і Шóрêа сміялася, і всі, 
êажó, хлопці óлибались, а Проêіп отаê і отаê сêазав”, да. Нó і мати ні-
чьо не сêазала і всьо. А тоді яê німець нас виãаняв, оце яê война бóла, з 
Біленьêої яê виãаняв, таê я тоді Проêопа вспомнила. Шо їх підводою, а 
нас пішêи ãнали. Нó я зараз за їх розêажó.  

Значіть, вони всі бóли ãрамотні, посêіêо баãаті, млин держали, нó 
шо називається баãаті. Діти бóли всі ãрамотні, óчьоні, вони поперемі-
няли фамілії і всі бóли на висоêих должностях. Оцей Проêіп бóв ó Мо-
сêві, в НКВД работав, а Шóрêа ó йоãо бóла, нó яê би сêазать, ото печа-
тала там, чи сеêретарша чи яê це, понятно, ото? Нó а êоли я бóла вчи-
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тельêою, поїхала в Київ з товаришêою, тоді ж бóло трóдно достать там 
шо-небóдь, а дівчина, хотілось і пальтішêо шоб хароше таêе, і платтяч-
êо там набрать на те. Гроші зібрала за ãод і поїхали. Ідемо ми ó Києві 
по центральній цій вóлиці, дивлюсь, Проêіп іде, чи той, Дмитро іде. Іде 
з тросточêою, в шляпі, це бóло, 36-й ãод, в шляпі. Я подрóãі êажó: “Ой, 
це ж мій сóсід”. Підходю, здоровêаюся, а він: “Я вас не знаю, я вас не 
знаю”, – “Та чоãо, Митя, це ми сóсіди, шо ти не помниш? Та й сестра ж 
ó мене Катя і ти, ти ж знаєш”, – “Я не знаю”. А потом: “Тося, я всьо 
знаю, я на таêой должності зараз работаю… А де ти бóдеш ночóвать?”. 
Я êажó: “Та ось, ó подрóãи моєї там єсть знаêома і êажó бóдем ночóва-
ти, харашо”, – “Я б тебе взяв до себе, я не хочó, потомó шо, êаже я ж, ó 
мене êаже, стоїть охрана”, понятно? Значить він таêий чин, шо йоãо 
дом охраняють і êаже, бóдóть же бачить, шо постороння людина і всьо, 
вобщім таê. “Оце ми з тобой поãоворили, ти, я тебе не знаю, ти мене не 
знаєш”,– це вже яê я бóла вчительêою, то я йоãо зóстріла, понятно? 
Ото він таê мені отвітив. А тоді приїжає до нас, нó материн племенниê, 
нó мати ж посêіêо бóла сирота, нó вона ó тітêи той, тітêа воспитóвала 
її. І тітêин син і йоãо ж тоже виселяли. Нó йоãо, ó Слав’янсêі він бóв, 
приїхали, це до нас приїхав, приїхав, нó я ж не дóже йоãо знаю, нó а ма-
ти ж харашо знає, да. Він же здоровêається, цілóє матері, а мати êаже: 
“Я вас не знаю. Хто ви таêий?”. A він “Тьотя, та я ж Гриша, хіба ви не 
знаєте мене? Я ж Гриша тьоті Фені, шо ж ви не знаєте?”. Мати êаже: “Я 
не знаю”. Він приїхав, на йомó рóбаха біла, ãалстóê, êостюм хороший і 
êаже: “Я живó в Слав’янсьêó, в мене дом яêий, работаю, êаждий ãод на 
отдих, місяць отдихаю, – êаже, – шêода, шо нас раньше не розêóрêó-
лили”. А в йоãо бóло чотири пари, вобщем, четверо êоней бóло, дві êо-
рови, ото таêе бóло. 

Тоді, я не знаю за шо йоãо розêóрêóлювали. У той хай і млин бóв, ó 
Ревенêа, а в цьоãо [Хіжняêа], не той. І êаже: “Я таêий щасливий, ви ж 
подивіться”, – но ми йоãо не взнали. Каже: “Шêода, шо нас пізно роз-
êóрêóлили, нада бóло раньше”. І всьо, таê шо ото таê…  

Голодовêа, це ж я óчилася саме ó педтехніêóмі в Запорожжі, яêраз 
ось педтехніêóм і Велиêий базар недалеêо. Нó шо нам давали? 600 
ãрам хліба і все, на день. Побіжиш, нó стипендію платили, нам стипен-
дії тоді платили êопійêи, побіжиш на базар, êóпиш стаêан ряжанêи, 
хліб і з’їси, а тоді в два часа підеш в столовó: вода тіêи, де-не-де бóря-
чоê плава і всьо, і хліба нема. Таê шо в мене оці ãоди дóже важêо 
пройшли. 

І в селі ж таêе саме бóло, і в батьêа ж нічоãо не бóло. Чим же мені 
батьêо і мати поможе, яê і в батьêа нічоãо не бóло? Тоже ж ãолодні бó-
ли. А тоді вже яê стала я робить, стали давать 16 êілоãрам мóêи ото на 
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місяць, от і зарплатó ж платили. А батьêи ж пóхлі бóли, бо не бóло ні-
чоãо, таê я мóêó їм одвезó… Це вже в 33-мó, а сама таê ото. Таê шо ãоди 
важêі бóли, нó все пережили. 

Тоді таêа засóха бóла яê оце зараз, ãоріло все, все ãоріло. У нас там 
ãород таêий хороший бóв! Чим він хороший? Він на низині, понятно? 
Це ж недалеêо до води. Потом от нас метрів десять озеро велиêе бóло, 
або ставоê називався, понятно? От таêий ставоê, обсажений деревами 
бóв, дóже чисто, нó це метрів десять од нашоãо двора. Таê там оце ж яê 
стали êопать êартошêó, то ми наêопали êартошêи, потрошêó на êажен 
ділили, бóла êартошêа. А сестра моя далі жила, таê пішла на ãород, тоді 
ж ãороди бóли велиêі по 50 сотих ãороди бóли, да. А та пішла, ãород 
виêопала і ó фартóх наêопала отаêо êартоплі, всьо. А ми ото тіêи спас-
лись тим, шо в нас ãород хороший бóв, шо ми êартоплю наêопали ха-
рашо і ми ото вижили. Тоді таêа засóха бóла, таêа засóха бóла! Таê яê 
оце зараз, пече, пече, вітри таêі сóхі бóли, от і ото таêе бóло. 

А шо ж ó êолãоспі бóло [тоді]? Таê яê тепер ó êолãоспі нема нічоãо, 
êажóть і êосить не бóдóть, нема чоãо êосить, таê і тоді, шо êолãоспи бó-
ли, а нічоãо не бóло. 

Це в [19]30-32-м я бóла в педтехніêóмі ще, вчилася два ãоди в тех-
ніêóмі. А потом я робила ó Новомó Запорожжі, шість ãод. Там мені óже 
давали 16 êілоãрам мóêи і зарплатó, нó 33-й êончався, начинався 34-й. 

Ото даже дожила до літа, отпóсê нам же два місяці óчителям же 
дали. Нó шо ж, мені значить дали це два місяці, я полóчала мóêи по 8 
êã, 16 êã мені мóêи значить можна бóло полóчить. Нó я тó мóêó полó-
чила, привезла батьêó і матері, бо вони жили тіêи вдвох, ніêоãо êоло їх 
не бóло, от. І сама поїхала, а мати й êаже: “Дочêо, де ж ти їдеш?”. А я 
êажó: “Їдó тóди”, – “А шо ж ти їдеш, оце нам привезла мóêи, а шо ти 
бóдеш їсти?” А я поїхала і стала робить в дєтсаді, ó яслах, понятно? То-
ãо, я дóмаю, і батьêо і мати останóться живі, а я пороблю з дітьми, то я 
робила в яслах. І таê пережили, і батьêо остався живий, і я осталася 
жива. Ото, а ваêóвація яê бóла, я за Проêопа тоãо вспомнила.  

В Біленьêій, оце ж я в 41-мó, одін ãод поробила тільêи до войни, а 
тоді війна почалася. Оце ж я вам розêажó яê бóло. Значить, залетіли, 
прибіã німець “веê-веê”, через десять мінóт, шоб нічоãо не бóло, нас ви-
ãанять. Оця сторона, шо от Дніпра, всю виãаняли, бо êрасні по той біê 
Дніпра, значить, понятно? (А êрасні яê відстóпали, я бóла тоді в Бал-
êах) Нó і прибіã: óбирайтесь, óбирайтесь бистро, шоб не бóло ніêоãо. А 
батьêо і мати вже бóли старі, вже бóло їм по 75 ãод. Він: “Нó ці старі 
хай сидять (êорова бóла в нас), ці хай остаються”. А, значить, виãнали, 
в чомó стояла, – те яêраз на Оêтябрсьêó, 7 оêтября, день бóв хороший. 
Ті, шо в êолãоспі робили, тим давали значить по êонячêі, підводó, ті 
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посадили дітей, ті брали і харчі з собой і всьо, а я шо? В чомó стояла, 
виãнали і пішла. Нó і дішли, значить, ми тіêи з Біленьêої виходим, а 
перві óже аж ó Мар’ївêі, ото сêіêи тяãлася ó нас таêа очірідь.  

А дощі ж тоді яêі бóли, хтозна шо! А ãнали нас ті, не німці, а êал-
миêи. На êонях сиділи, êалмиêи виãаняли і ото з прóтêою, не можна 
бóло значить, яê тіêи носились… Нó знаєте, потом по своїх справах 
там, нó я таê сêажó, яê воно є, попісять треба, а він êóнсêою тобі ото, чи 
яê воно називалося, шо… Пльотêа, да, ото тією значить поре і всьо. 
“Чоãо ти, хочеш óтеêти?”, – “Та нє, êóди там я втечó? Ніêóди я не вте-
чó”, – це не тіêи мене, це всіх таê. Калмиêи нашою мовою ãоворили, 
ãоворили харашо, і пороли нас. Нó а шо ж, це нас вивели, óтром ó де-
сять часов óтра і ми óже темно бóло, ми тіêи долізли до Мар’ївêи. Це 
село за Біленьêою, називається Мар’ївêа, 7 êілометрів ото пройшли. 
Ото таê тяãлася шеренãа, понятно? Тоді там церêва, оце в Мар’ївці, нó 
всі ж ми не помістилися в церêві. Хто перший, ті шо перві в церêвó 
óвійшли, там ото оприділилися, а ми прямо таê, на землі сиділи. А дощ 
яê пішов, нó бóли êой досêи, де стояли, óже ж поболочене ж бóло. Таê 
ото під соломó підãнали нас, та ó соломі вириєш êóбелечêó, влізеш і 
сидиш. А дощ, а дощ, моêрий яê хтозна шо, і таê ото цілó ніч! І це нас 
ãнали до Новоівановêи двоє сóтоê, отаê ми йшли. 

А ó Новоівановêі там бóло, значить, нó яê би сêазать, розприділі-
тельний чи пóнêт, чи яê йоãо назвать? І обãорожена висоêо êолючою 
проволêою, ото заãнали, шоб відтіля  ніхто не вилізе, сидітиме там ото. 
І ото нам там їсти дали ó Новоівановêі, це вже на третій день. А сестра 
моя жила ó Марãанці, і моя старша сестра, оця ж шо тоже ваêóвірова-
лась, но в неї двоє дітей маленьêих і бричêа, і одно êонячêа. Їсти, êóди 
там їсти? Яê ми моêрі, померзли, все, а пить… все ж важêо ãрязно, все 
прилипає на обóв, не піднімеш ноãи. Отаê нахилишся, êалюжêа води, 
возьмеш, нап’єся, хоть ó роті помочиш, –  і хвороби не бóло! Ми вже 
таêі бóли, шо хоч лóче вмерти, яê ото таê те. І хвороби не бóло, от. Я 
êажó: “Давай яê-небóдь тіêать відсіля”. Нó тóт стали давать там бóр-
дóшêó тó, а ми тихеньêо з êоняêою ó дрóãі ворота виїхали і помаленьêó 
давай тіêать, шоб од’їхать оце од Новоівановêи. Вона êаже: “Доженóть 
нас, – постріляють”. – “Нó, – êажó, – нам óже однаêово, поб’ють, – 
поб’ють, вже однаêово,– êажó, – жизнь пропаща”. А тоді попитали лю-
дей яê проїхати на Марãанець, нам розêазали і ото ми бóли на Марãан-
ці. Це на Оêтябрсьêó нас виãнали, ото ми цілий місяць блóдили ото 
таê, а тоді ото в Марãанці пожили. Тоді сестра êаже: “Давай, êонячêа ж 
є, давай їхати назад, давай може в Мар’ївêі бóде десь, давай ближче до 
Біленьêої”. А двоє дітей маленьêих бóло в неї, нó ми і давай їхати. Оце 
ото приїхали ми ó Новопавловêó. Нó тóт ніде бóло, тóт бóли і родичі, 
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таê повно німців бóло. Тоді в Мар’ївêó заїхали, там знаêома бóла, пóс-
тила нас, êаже: “Нó оце яê хочете, велиêó хатó займають німці, а оце  ó 
нас хата і лежанêа. Оце наша êровать, ми тóт із бабою на êроваті (це та 
невістêа êаже), а яêщо хочете, ось лежанêа, поміститесь, оставайтесь”. І 
ото нас четверо: двоє дітей, я і сестра, на лежанêі лежали, тоєсть сиділи.  

Кажен день виãаняли на оêопи, оêопи êопать, а їсти ж хочеться, а 
нема ж нічоãо. Тоді мені плохо бóло з серцем. А провіряли там, це ж 
мар’ївсьêа êаже: “Знаєш шо, Тоня, тобі плохо, тóт врач провіряє, він 
тобі дасть справêó, хоч на оêопи не бóдеш ходить…”. Німецьêий врач. 
Каже: “І він тобі дасть справêó, таê тобі і харчі бóдóть давать”. Нó я і 
пішла. Сначала боялась, дóмала отпоре, нó, дóмаю, шо бóде вже! Піш-
ла, він прийняв мене, провірив, êаже: “Да, плохо ó вас з серцем, вам 
плохо, вам нельзя работать”, - значить і всьо. Сам німець, да, а ãоворив 
хорошо по-нашомó. І дав справêó мені, шоб мене не троãали на оêопи, 
понятно? А ó Мар’ївêі церêва там, вона вже не бóла, а тіêи там оце бóло 
значить яê розприділітельний пóнêт називався. Там ото продóêти бóли, 
давали таêим там, яê оце називалось ми еваêóіровані, давали там чи 
пшона êіло, чи там шо ó їх бóло, понятно? Таê я вже з тією справêою, 
моãла пійти і полóчить. Ото зваримо óже, а сестра на оêопах, а діти ото 
самі сидять, поêи я полóчó там ото, шо дадóть. Ото зваримо, поїли і всьо.  

А тóт же [ó Біленьêомó] старости бóли, поліцаї. Оце ж поліцаї ó 
войнó таê в десять раз хóжі бóли за німців. Наші поліцаї в десять раз 
хóжі бóли німців. Вони добровільно прилизóвалися до німців і робили, 
біляни, самі йшли. Чи їх заставляли, не сêажó. Нó а бóли ж поліцаї. Нó 
таê це, вони добровольні ж поліцаї. Та їх óже давно на світі немає. Во-
ни вже давно померли. А староста зараз же німецьêий тóт, німець бóв 
ото… забóла яê йоãо звали. Він жив тóт де… Йосип, да, Йосип Ольден-
бóрã. Він вродє ще й помаãав êоє яêим людям. Нó в мене не бóло ні-
яêих. Я до ньоãо не зверталася ні з чим, таê шо я вам не сêажó нічоãо, 
яê він обращався. Нó таê не чóла, шоб там шось.  Кой яêі хвалили, êа-
жóть пішли, він сêазав, шоб дали там, нó в êоãо не бóло нічоãо їсти, 
сêазав, шоб виписали… Нó я не зверталася ні з чим до ньоãо, не бóдó і 
êазать. Я йоãо і не бачила. 

Побóли ми в Мар’ївці недовãо, ми побóли всьоãо дві неділі тіêи в 
Мар’ївêі, а тоді Новий ãод, чóємо: стóêотять, стóêотять. Я êажó: “Це 
êажó вже наші, собираємся, бóдем тіêать звідсіля, наші напирають, це 
вже німці тіêають”. Коли тіêи німці вибрались зразó з хати, нó з 
Мар’ївêи вже німці пішли. А наші бóли, єсть тóт Канівсьêе недалеêо, 
біля Біленьêої, наші вже бóли в Канівсьêомó. І ото яê бахне, яê бахне! 
Наші відтіля стріляли на німців. Баãато людей бóло побито, таêих, нó 
ãраждансьêих, яêі ходили, нó пóля летить вона ж не баче…  Но вона ж 
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не, вони ж не бачать чи це це німець там чи шось. Вони стріляли, а хто 
там попав, яêраз і óб’ють.  

Нó ми їдем додомó. Приїхали ми, або не їхали ми, êінь дітей везе, а 
ми пішêи з сестрой ідемо. Приїхали в Біленьêó сюди, доїжаєм до êрая 
Біленьêої, êоли êажóть: “Ой, Боже, êóди ж ви їдете? Та там же ваша 
частина замінірóвана, вас же поб’ють, вертайтесь, не їдте тóди”. Нó ми 
вже таêі бóли, шо бóде те й бóде, яê êажóть. Приїжаєм, це ж ми там êó-
рсірóвати од Оêтябрсьêой  і до Новоãо ãодó. Кажó, шо бóде, то й бóде.  

Прийшли ми додомó, я перва жила, тіêи в Біленьêó заїжать, я там 
блище, а сестра на одній óлиці, нó далі жила. А батьêа і матір оставля-
ли, êажóть: “Вони вже старі, їм нічоãо, бóло по вісімдесят ãод, хай ці 
сидять ó хаті”. А я значить молода, мене виãонили. До хати… віêон не-
має, дверей не одних немає, нó двері познімані, це на бóнêера забирали, 
а віêна, нó те… Ця частина осталася в Біленьêій, це наші біляни і ãра-
били. Ми заêопóвали одежó та і мóêи трохи заêопóвали, êартошêи, – 
все бóло поодêопóвано. Но це не німець поодêопóвав, це наші поодêо-
пóвали. Холод, шо робить? Це ж зіма, холодне, ніч первó переночóвала 
сестра зо мною. Ляãли на пол, підослали, лежимо, таê і заснóли. Тож 
ми сêіêо виморилися, таê заснóли, шо значить. Зайшов, значить, наш, 
червоноармієць,  і нас значить тим штовхав. А ми ото таê спали, ото таê 
ми вимóчилися, і в холоді, і все. “Кóда ви ото те, шо ви, он óже на êлад-
біще нємєць, êóда ви приїхали? Нємєдлено на тó сторонó, тіêайте в 
плавні, бо зараз німець вас поб’є”. А я êажó: “Хай óже, мені однаêово, 
хай б’ють”. А тоді вже днів через сêіêо, бóло вже червоноармійців бі-
льше, прийшли, принесли нам з бóнêерів двері, хоч не наші, но вже яêі-
небóдь, повісили двері. І ото і нічим же бóло, забрано все, бóла êорова і 
êоровó забрали, і сіно ж бóло для êорови, і дрова бóли… Нó це біляни 
забрали, от, все забране бóло. Таê вони привезли із ферми маêóхи, 
плитêа бóла, ото топила я маêóхою і жила. І це я жила таê два місяці, 
через два місяці батьêо і мати повернóлись… А вони бóли тоже на Мар-
ãанці, через тиждень і їх виãнали, тиждень вони тіêи побóли. 

Каждий тіêав хто êóди, люди, ви знаєте, таê спасали люди! Ми таêі 
блаãодарні, я боялася, дóмаю не схочóть нас і пóсêать, а пóсêали, хова-
ли нас, їсти давали. Кажóть: “Вони бєдні, хіба вони винóваті?” Нó і 
правільно, ми же не винóваті, шо таêе з нами полóчилося, нас люди 
дóже приймали, нó це наші приймали люди свої ото. А тоді вже êаждий 
через три місяці поверталися, тіêи шо óже все з хат повиãрібано, те, шо 
заêопане бóло, – повиêопóвали, таê шо жизнь бóла хароша, шо ж ро-
бить?  

Красні вже прийшли, да. Шêола почала робить, я в Біленьêій óже 
робила. Уже ж шêолó почали, ще не занімалися, віêна там оце óставля-
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ли, парти мили, таêе робили. З Оêтябрсьêой в Біленьêій робила, нó 
записóвали ж мене на роботó. Пішла я  на роботó, нема ж нічоãо, нó 
хоть би êіло мóêи бóло чи шо, нічоãо ж немає, і ні ãрошей немає, нічоãо, 
нó яê же жить? Коли зóстріла свою подрóãó, соóченицю, вона êаже: 
“Ти знаєш шо? У мене місто є, ó подрóãи, шо робила, чоловіê прийшов 
ранений і забирає її тепер, вони виїзжають в Сінельніêово, а в мене є 
місто”. А оце совхоз, тóт Лиса ãора, за Бєлєньêой, сім êілометрів, бóв 
там начальніê совхоза Бардиш. Каже: “А Бардиш таê нас снабжає! По 
êілó хліба нам дає в день”. Дóмаю: “Боже мій, êіло хліба!” Кажó: “Таê 
це мені треба їхати в районо”, – “Не нада, я сама, я бóдó завтра їхати, я 
сама оформлю, не нада їхать”. І я пішла на Лисó, до Оêтябрсьêої пішêи 
ходила сім êілометрів, пішêи на роботó, не бóло êвартири зараз. А вже 
після Оêтябрсêої êвартирó дали мені, тоді вже я бóла взяла і медсестра 
там, в одній êомнатêі, невеличêа êімнатêа. Нам вона велиêа і не нóжна 
бóла.  Бардиш давав по êілó хліба печеноãо і восєм êілоãрам мóêи, пів-
літра олії, то він давав нам. Таê я ж сама прожила, для мене êіло хліба 
хватало, а вісім êілоãрам мóêи батьêам отдавала, і батьêів спасла, і сама 
прожила.  

А чоловіê бóв в армії, нó і êоли полóчив пісьмо, шо я на Лисій, він 
зразó ж присилає триêóтничоê: я значить в армії, яêе мали право тебе 
забрать на Лисó? А я написала ж пісьмо зразó. Пишó, пожалóста, не 
пиши, я таê харашо встроїлася, мені êіло хліба дають, а батьêам я мóêó 
отдаю, і батьêи живі бóдóть і я жива бóдó, не троãай, пожалóста, мені 
дóже харашо. І ото я на Лисій ходила пішêи до Оêтябрсьêої, а тоді дрó-
ãий раз в сóботó тіêи приходила. Придó в сóботó, а в неділю ідó тóди на 
Лисó. Ото таê, прожила войнó, таê шо всьоãо бóло. І батьêів спасла, і 
сама прожила, а таê би і батьêи поãибли, і я поãибла. 

А після війни зразó ж бóло, ото 47-й ãод, ãолодовêа ж яêа бóла. 
Боже, ãолодовêа бóла! Пóхлі, вчителі пóхлі тоже бóли. Чоловіêа моãо 
ж тоже ноãи бóли пóхлі, êожа лопається, це жить, не дай Боã, це стра-
шне, шо ми пережили! А молоді в цьоãо не вірять, молоді цьоãо не ві-
рять, вони дóмають, шо це таê бóло, харашо жить бóло, от. Ми пережи-
ли страшно. 

Нó а в 47-мó ми êóпили êозочêó, бóла êозочêа ó нас. І давали по 
шість êілоãрамів мóêи, і він шість êілоãрам полóчав, і я – на місяць.  
Ото значить я полóчаю 6 êã і чоловіê 6 êã, 12 êã полóчали ми мóêи – це 
на чотирьох. А батьêо ж і мати бóли, на іждевенців не давали, тіêи на 
робочих давали 6 êã мóêи. Нó тіêи блаãодаря, шо в нас бóла êозочêа, а 
таê би не вижили. 

В шêолі я в молодших êласах робила, а він робив в старших êла-
сах, він історіê-ãеорãаф. В армії бóв, наãради бóли в йоãо. Нó я ж êажó, 
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дрóãі вміють яêось приспособлюваться, а ми до цьоãо – ні він, ні я. 
Своїм трóдом все тіêи наживали. Люди єсть таêі шо і пóлі не бачили, а 
інвалідами поробилися, понятно? А Петрович мій бóв до послєднєãо, 
êончилася война йомó, він ó Берліні бóв. Казав, за êаждий не то шо 
там, за êаждий метр таêі бої бóли. І йоãо, значить, один ãоспожий дом 
бóв і, êаже, два стало на дверях, а він, яê розвідниê далі бóв, êалідор 
метрів десять бóв. Таê ті, шо стояли на дверях, волною їх порізало, от, а 
йоãо яê êинóло там на цементовий пол, він óпав ãоловою нó і потіряв 
сознаніє. Нó там врач же ж бóв, а він молодий бóв, енерãійний бóв, зра-
зó ж йоãо одêачали, він живий бóв і “пашов впірьод”. Впірьод і впірьод, 
а тоді, êанєшно ж, йомó ця война вийшла… В ньоãо три інсóльти бóло, 
це ж йоãо з ãоловою… Помер він ó 97-м ãодó. Наãрада єсть – Орден 
Слави, і За Відваãó, єсть ó йоãо медалів баãато, все. Йоãо баãато наãра-
ждали. Нó знайте, він êазав: “Воно мені не нóжне бóло, я не знав чи я 
живий бóдó, чи ні”. А вже êоли война êончилася, таê йоãо ще додержа-
ли. Вже, значить, война êончилася, Дев’яте мая, а він, мобілізóвали йоãо, 
вже він прийшов в Біленьêó чи приїхав 18 деêабря. Ото йоãо задержали, 
бо він же ãрамотний бóв. Нада бóло виписóвать, оформлять солдатів чи 
шо, шоб вони додомó, а там, êаже, таêі всі бóли безãрамотні, ніêомó нічо-
ãо, а нада ж бóло… Отож йоãо задержали. А прийшов в Біленьêó, – вже 
міста не бóло. Робив ото до êінця ãода, до деêабря фізêóльтóрó читав, нó 
вже хоч шо-небóдь полóчав, а тоді вже він робив óчителем. 

У нас êолãосп бóв Ілліча, де оце ми живемо, а та сторона, то Кірова 
бóв êолãосп називався. А êóтêів не пам’ятаю, не бóло таêоãо.  

Прієзжих баãато бóло в селі, êонечно, шо баãато. Білян óже насто-
ящих мало в селі осталось, а це вже все більше приєзжі. Настоящиі бі-
ляни – це яêі êорінні, таê яê ото я, шо я і родилася ж тóт, понятно? Це 
називається êорінні біляни, да [сміється]. А оце ж óже поприїжали 
отаêі, от. Канєшно, тепер óже баãато приєзжих, êорінних óже мало ос-
талось. 

А шо? Вони однаêові люди, однаêові, все харашо бóло, тóт сêанда-
лó не бóло, не то шо там. Шо ж не однаêові люди? Все бóло харашо. 

А по національності тóт óêраїнці жили. Це ж при німцях тіêи êал-
миêи бóли. Німці, вони ж ото на êонях той, це тіêи êоли німець бóв, 
êалмиêи бóли, а таê не бóло. Нó вони оце тóт і не бóли. Оце нас виãна-
ли із Біленьêої, а тоді ото яê óже Біленьêа освободилася, тóт ніяêоãо, 
ні êалмиêів не бóло, тіêи вже осталися наші люди, німців, êалмиêів не 
бóло. 

Колонія німецьêа бóла, де Новослободêа, там бóло оце німці, по-
том Нижня Хортиця недалеêо отóт. У Новослободêі я зналася, там мій 
брат робив êóзніцом ó Новослободêі, ó німців. Нó яê êолãосп, ó êолãо-
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спі. Він робив і йомó там... Нó я вам сêажó, шо невістêа не схотіла жить 
вêóпі. “Шо ж ми бóдем робить? Я прядó, а їх баãато, і мені треба тêать”. 
Батьêо не возрожав, хочете, – ідіть. Нó і вони поїхали. А потребóвали 
сюди êóзнєца, це в Новослободêó, то він поїхав. Він поробив, жив зараз 
на êвартирі, побóв на êвартирі. Побачили, шо він харашо робе, йомó, за 
те, шо він харашо робив, построїли безплатно доміê, німці. Хороший 
дом построїли, поставили. Оце, бóло, поїдó до брата, вони [німці] при-
ходять, ãоворять таê, óãощають, не таêе шоб… Нó це брат там робив, а 
хто я там? Я чóжа, таê? Нó яê оце я заходю там до брата чи шо, див-
люсь, там зайде і вãощають, і таêі ãоворять і все… Бóли ãостепріїмні. 
Оце яê война бóла, оце тоді бóло, а таê яê той, вони харашо односились 
один до одноãо.  

Плавні дóже помаãали. Сêіêо ж дров бóло, це ж нада, це ж топливо 
бóло, потом ожина бóла, повітря хароше бóло, понятно? У шêолі яê 
робила завєдóющєй шêоли… Я в молодших êласах робила, він ó стар-
ших, бóла завєдóюща шêоли, а нічим же топить. Ходила пішêи, це пе-
реїдеш тóт Дніпром, а там перевезóть êаюêом, а тоді пішêи êілометрів 
шість ідеш по пісêó. А там давали óчастêи, ото там яêі сóхі óчастêи 
можна вирóбóвать для шêоли. А тоді ото орãанізовóвала батьêів та ба-
тьêи їздили, пиляли. І ото таê топили шêолó, шоб діти не померзли. 

Бóла і риба там ó плавні, там озера бóли ó плавнях, і риба бóла, все 
бóло. Оце в Балêи яê ідеш, там Конêа бóла, потом ще… Їздили отди-
хать тóди, наберóть тóт харчів, випивêи, їдóть ãóляють в плавні. А сêо-
та сêіêо пасли! Боже мой! Ферми ж не дома бóли, не сиділи, не на êо-
нюшні стояли, а в плавнях бóли, а тóди їздили тіêи доїть. Це тоже ве-
лиêа польза бóла для êолãоспó. І свійсьêі, хто хотів, – вивозив. Нó а в 
основномó ферми вивозили. 

Оце Каховêó построїли, êонєшно жаліли, шо затопило. Аяêже, 
отаêе баãатство пропало. Це ж ви óявіть, тоêа ó Біленьêі бóли два êол-
ãоспи, – êолãосп Кірова і êолãосп Ілліча. І в êаждомó êолãоспі сêіêо 
бóло сêота, молодняêа, понятно? Хай êорови, ці шо дояться, хай тóт, а 
молодняê же весь! Це літо яê почнеться з весни і до пізньої осені, там 
же ідеш – отаêа-во трава! І не виãоряла. Кóди там виãорять, це ж воно 
паслося, і вода і все, все вдовольствіє. Це ж яêа помощ бóла. А тоді за-
топило і ото через шо і наша хата там пішла. Бо приїхали одміряли, яê-
раз од віêно, од стіни, значить поставили стовбиê, – оце до сіх пор бóде 
вода. Яê же там жить, яê там вода, треба бóло нам тіêать. Оце ж êóпили 
хатó тóт. А за тó виплатили, та шо вони виплатили? Три з половиною 
тисячі виплатили (це ще ж до реформи), а хата дванадцять стоє. 
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Це ми сюди, в цю хатó перебралися óже тридцять ãод яê. Це мабóть 
в 72-м, в 72-м, да. Тоді ото в цій хаті жили, а в 97-мó яêраз тринадцято-
ãо лютоãо помер чоловіê. Це вже шостий ãод… 

 
 

Шачіліна Олена Іванівна, 1918 роêó народження, 
Чернова Зінаїда Іванівна, 1924 роêó народження, 

с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 
 
Чернова Зінаїда Іванівна: [Звóть мене] Зінаїда Івановна Чернова, 

рождьонна 1924 роêó, первоãо мая. А фамилія Чернова, а дєвєчя – Те-
пла. 

Шачіліна Олена Іванівна: А мене Олена Івановна Шачіліна, а бó-
ла– Тепла. Ми сестри. Народилася я 1918-ãо, двадцять первоãо мая, в 
ãороді Запорожжі. Батьêо тоді там жив з матір’ю. Там я родилася з 
старшою сестрою. А Гріша в Біленьêій родився, старший брат ó нас бóв 
13-ãо ãодó. Умер, йомó бóло три ãодіêа. 

Зінаїда Іванівна: Батьêа звали Іван Тихонович Тьоплий. 
Олена Іванівна: Теплий. 
Зінаїда Іванівна: А êоли він народився, вона лóччє знає. 
Олена Іванівна: Тисячó… 1879-ãо ãода. 
А мама... Олєêсандра Михайловна Пóшêарьова. 
Зінаїда Іванівна: Девіч’я фамилія. 
Олена Іванівна: Дєвіч’я, а вийшла заміж за Теплоãо. Мама 1893-ãо. 
Зінаїда Іванівна: Да. Вона ж на чотирнадцять ãод молодша бóла. 
Олена Іванівна: А діда ми не знаєм. По розãоворам знаєм, а таê ми... 

Тихон Євсєєвич... 
Зінаїда Іванівна: Дід, батьêів батьêо. А мати, Лєна? 
Олена Іванівна: А бабóшêа бóла Анісія, побатьêові не знаю тоже. 
Дід жив тóтечêи, ó Біленьêій. Білянсьêий сам дід. А материні бать-

êи в Запорожжі жили. Нó занімався дід сєльсьêим хазяйством. Земля 
бóла, хазяйство бóло, êорови бóли, êоні бóли.  

Зінаїда Іванівна: Яê обично. Плóãи, сівалêа і таêе все. Інвентарь 
бóв.  

Олена Іванівна: Вони ó пана працювали. Нó точно я не сêажó, яê во-
ни на пана робили. Бабóшêа наша, сестра дєдова, робила ó пана тоже.  

Зінаїда Іванівна: Вони яêось робили, шо один день на празніê от-
числявся, дрóãий день на пана... Но пан дóже хароший бóв, вони розêа-
зóвали.  

                                                           
1 Опитóвання провели А.В. Бойêо та М.А. Бойêо (24 червня 2002 р.). 
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Олена Іванівна: Яêийсь день панові одробляли, а то самі дома ха-
зяйнóвали. У нас пан бóв, розêазóвала. Пан ó нас бóв первий... Миêла-
шевсьêий, неженатий. Це бабóшêа вже, Горпина, сестра дєдова, розêа-
зóвала. Він бóв нежонатий. 

Зінаїда Іванівна: З Ленінãрада сам, да. 
Олена Іванівна: Сам він бóв Лєнінãрадсьêий, от. А потом оце під-

ходило діло до революції, таê він своє іменія не продав, а проіãрав ó 
êарти Мазараêі. [Мазараêа] старий бóв, молода в йоãо жінêа бóла дó-
же… І той [Миêлашевсьêий] виїхав ó Лєнінãрад. І яê перед от’єздом, 
Біленьêа невелиêа, êазала бабóшêа Горпина, він собрав людей… 

Зінаїда Іванівна: Він же ж тóт баãато построїв... 
Олена Іванівна: Він построїв оте, де мóзиêальня шêола, де битêом-

бінат, ото óпопереê одна, де почта, а ото таê біла шêола вона êолись 
бóла, а її тепер оêрасили на яêóсь êраснó... То тоді оце, де банê, ото він 
построєв, отóт шêола бóла, це де Нетреба построєний тóт ось, недалеêо 
од нас, стара шêола, ото він тоже построїв. І построїв він церêвó. Церê-
ва в нас дóже баãата бóла! В нас таêа баãата церêва бóла. Дзвони за 
двадцять êілометрів чóть бóло. І найшовся яêийсь предсєдатєль, шо 
решив, прєдсєдатєль сєльсьêоãо совєта, відêіль він приїхав? Хто він 
таêий? Не знаєм. Не білянсьêий. І решили цю церêвó розорить. А я 
саме тяãла водó, протів хати в нас бóв êолодязь. Таê яê óпав дзвін, таê 
я і êордó пóстила, і відро пішло ó êолодязь. Затрóсилась земля, яê óпав 
дзвін. І цю, значить, церêвó розібрали. А Маêлашевсьêий яê перед 
от’єздом зібрав людей, і попросився, шо “Я виїзжаю ó Петроãрад і єслі 
я óмрó, то мене привезóть хоронить сюди, шоб мене похоронили тóт ó 
церêві”. І отаê, яê заходить ó церêвó, таê от прям ó вівтаря êрилос пєв-
чих бóв, а оттóди – запічоê отаê бóв, там йоãо похоронили. Ще до ре-
волюції. А от я не сêажó, в яêім ãодó цю церêвó розбирали. 

Зінаїда Іванівна: Лєна, в 37-м ãодó. 
Олена Іванівна: Нє, нє, нє, раньше, раньше, ãодó в 34-м. 
Зінаїда Іванівна: Лєна, нє, нє, я ходила осюди в шêолó! У четвер-

тий êлас. 
Олена Іванівна: Нó і шо, шо ти ходила óже в шêолó… Нó і не в 35-м. 

Нє, нє, нє, Зіна, раньше. Я точно не сêажó в яêом ãодó. І той… 
Зінаїда Іванівна: Він же ж бóв, Миêлашевсьêий… 
Олена Іванівна: Він бóв дєêабріст. Це вже отóтечêи, дід Маêаренêо, 

даже бóло собраніє ó нас ó тіатрі, яê шось ó презідії неполадêи бóли, 
шо, той, оцей Маêаренêо вистóпив і êаже: “У пана Міêлашевсьêоãо не 
бóло таê, яê той…” А йомó зразó: “А, ти за панів, ти за панів!” А він êа-
же: “А ви знаєте, хто бóв Міêлашевсьêий? Він бóв діêабріст. І він з лю-
дьми счітався. А ви, – êаже, – не счітаєтесь із людьми!” 
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Зінаїда Іванівна: Да, в êоãо бóло êорова, êажóть, здохне, чи шо, – 
обязатєльно ãроші дасть, щоб êóпили, і ãроші шоб не повертали. 

Олена Іванівна: І êазала бабóшêа, шо оце, êаже, яê велиêий празд-
ниê… Нó тоді ж Біленьêа населена невелиêа бóла… Він оце посилає по-
сильних, сêільêи в êоãо дітей, чи нóждаються, і на празниê, оце на Пас-
хó і на Рождєство – і на платтячêа, і на обóв, і все дає людям! Дóже хо-
роший бóв пан, цей Миêлашевсьêий. А Мазараêа, це вже старий бóв, 
він же перед революцією óже тóт застóпив, і де він дівся, я не знаю. Нó 
жінêó, êазали, білі офіцери забрали на êатір. І яê забрали її на êатірі, і 
неізвєстно, де вона бóла, а потом óже яê бóдто би десь її найшли... Хви-
ля винесла її на сóшó.  

Зінаїда Іванівна: Убили. 
Олена Іванівна: Яê це воно там бóло, не знаю.  
Зінаїда Іванівна: Нó вона сама бóла із дєтдома, êрóãла сирота. І він 

її не випóсêав із зданія, оãорожа ж бóла, всіãда замêнóто, все. 
Олена Іванівна: Вона бóла [молодша] на йоãо, мабóть, більше яê на 

двадцять ãод. Год до тридцяти.  
А тóт бóв сажньовий забор, а отóди бóла забора, – там ворота êра-

сиві бóли, по боêах бóли êалітêи êрасиві. Це вже яê начинали оцю но-
вó шêолó строїть, розорили все. А забора, забора там бóла сажньова, 
висоêа забора дощана. Таê ó ãолодовêó, в 21-м ãодó отам то шо люди 
розібрали на топливо, топить нічим бóло. Таê шо… 

Нашó хатó пан построїв. Це ще чи з Литви, чи із Латвії нанімяв пан 
людей сюди, чи наміняв чи навербóвав, яê êазали, і оце він строєв хати. 
І оце наша хата найстаріша в Біленьêій. Оце во, да. Сêільêи їй  роêів, 
не можó сêазать. Їй ãод до двісті, яê не більше. А тіêи шо тóт же вже я 
од оцьоãо причілêа аж êрóãом до двірей нові стіни робила. А сволоêа 
старі стоять. 

Зінаїда Іванівна: І шо ви дóмаєте, яê êрили хатó отó і знімали верх, 
вона оце ж  шифером… Таê таêі êроêви, шо...  

Олена Іванівна: На êóхні ó мене балêи стоять із êроêвів. Кроêви 
познімали і новий ліс мені зять на заводі “Мотор-Січі” робив, і там ви-
писóвали ліс.  Ми ж їх óпотребили ото… 

Зінаїда Іванівна:  На літню êóхню. Но дóже êріпêий ліс… 
Олена Іванівна: Сохи, сохи тóт бóли не поставлені, яê теперечêи 

ставлять на êамінь, а повêопóвані. І вони вже таê попідãнивали, шо яê 
êарандаш. Яê вийняли сохó, яê óпала стіна, – одна ó сіни óпала, а ця на 
нарóжó. Таê то ж мені з êолхоза дали мастєра і він прийшов, таê пиля-
ли, пилêа дзвенить, таêа просмольона сосна, серцевина, шо пилêа 
дзвенить, яê пиляєш. Сохи підпилювали, щоб вони ж не бóли ãостря-
êом, шоб поставить… на êамінь. 
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А потом оце ж оці-во сохи заправляються, називається “ãлиці”, за-
правляються отаê. Отаê, отаê, отаê, а тоді плететься лозою і вальêóєть-
ся з тоãо боêó і з тоãо боêó. І січас вона таê зроблена. Оце од цьоãо при-
чілêа і задня стіна, і причілêова стіна, і ота до дверей стіна – нове пос-
тавили. Сохи ті самі попідпилювали і поставили. А тіêи їх підпиляли й 
на êаміння поставили. А теперечêи ж той, я ж óже строється то не бó-
дó. Я ж Гомєнюêові просила, доêазóвала, я два рази до ньоãо, неãодя, 
їздила!!! Шо шо ж ви дєлаєтє? Больниця нóжна, я не протів. Нó зачєм 
ж ви оце таêе робите? Ви ж отводó не зробили, а строєте óпопереê бо-
льницю. Таê я пішла до ãлавврача, він  і січас тóтечêи – Коваленêо. 
Кажó: “Петро Юхимович, яê же ви строєте, шо отвод же нада?”. А він: 
“А шо вам нóжно?” А я êажó: “Тоãо нóжно, шо мене заливать бóде. Тóт 
же бóде вода”. “Нó шо, – êаже, – плавать бóдете”. Отвітив мені. Кажó: 
“Петро Юхимович! Бóвши вами, я б ніêоли б таêоãо не сêазала. Ви ме-
не яê довбньой по ãолові вдарили. Значить, піде ливень, мене заллє і я 
бóдó плавать. Біссовісні ви, – êажó, – біссовісні!” Плюнóла і пішла, та 
поїхала до Гоменюêа, а він мені: “Бóде, бóде отвод...” Та й досі отвод, яê 
ливень, таê забиваю двері, шоб ó хатó вода не пішла. Кажó, хами ви й 
більш нічоãо, а не люди. Ви живите самі для себе, не для людей… Вона 
соломою бóла вêрита.  

Зінаїда Іванівна: Лєна, отаêі ж віêонця бóли отóт-о. 
Олена Іванівна: Віêонця невеличêі бóли, трьохшибочні, таêі яê і 

сійчас, а тіêи невелиêі. Нó більше в півметра. А це вже êолхоз мені віê-
на поробив, двері поробив. 

Зінаїда Іванівна: Лєна, отóт іззаді отаêе завбільшêи… 
Олена Іванівна: А, таê це ж іззаді êоло печі бóло невеличêе віêно. 

Це невеличêе тóт. На пічі всіãда невелиêі віêонця.  
Нó а дід êоли поселився в цій хаті, не моãó я вам сêазать, êоли він 

поселився, яê він поселився… Батьêо тóт жив, сестри порозходились ó 
ãород. 

Зінаїда Іванівна: Ця хата переходила, вона осталася, таê і переда-
валась. 

Олена Іванівна: У нашоãо батьêа батьêове осталось, дідове, а дід 
тоже ж, прадід бóв, і прапрадід бóв. І в оцій хаті жили óсі. 

Зінаїда Іванівна: І тóт ó Бєлєньêій і поховані. 
Олена Іванівна: Батьêо мій, батьêо це вже перед êолєêтівізацією, 

êóпив êоня і бричêó, а потом ó êолхоз пішов і здав ó êолхоз. А робив 
він в оцьоãо êóпця, на Пазняêова. То товари возив, то шо…  

Оце стара пристройêа, больниця, то жив êóпець – Пазняêов. І де 
сєльсовєт, це йоãо брат двоюрідний жив. Пазняêов Гриãорій Ніêола-
йович жив, а ото – Пантілєй Михайлович. Михайло і Гриãора – це бó-
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ли брати рідні, а то… Таê я Ніêолай Ніêолайовича знаю і знаю Гриãо-
рій Ниêолаєвича, а óже тоãо, Фьодор Ніêолаєвича, самоãо старшоãо, не 
знаю. Таê, Гриãорій Ніêолаєвич, він нежонатий бóв, жив із матір’ю. І 
заêóпляли вони хліб, протів їхньоãо домó лавêа бóла рядом із домом, а 
амбар на вóлиці стояв. Дóже велиêий амбар, метрів тридцять, мабóть, 
дліной. На отаêим фóндаменті він бóв, бо ми лазили попід амбаром, яê 
він бóв обшитий досêами. А потом воно вже розвалялося, таê ми хова-
лися там, ó жмóрêи ãóляли. А Ніêолай Ніêолаєвич ó Томаêівêи сêóп-
ляв хліб. Кóди вони йоãо одправляли, ми не знаємо, нó вони êóпці бó-
ли. І потом одне врем’я хтось сестрі сêазав, шо, а сóсід отóт бóв живий, 
Гаврило Нóжний, êаже: “Ти знаєш, шо Пазняêов прислав пісьмо?” А 
Вальêа êаже: “Да, надо отвєт написать”. Написали, то він, назад вернó-
лося те пісьмо. Оêазóється, це êраянець наш один пошóтêóвав, напи-
сав яê от Пазняêова.  

А їх, значить, отам жив Боровсьêий, це Боря знає, то бóв дом Ва-
силенêо, яê йоãо бóло звóть… Димид, Димид Овер’янович. І Димид 
Овер’янович тóт жив. На Копєратівній жив Арсентій Овер’янович. То-
ді Дмитро Овер’янович ó Днєпропєтровсьêомó бóв професором, врач, 
професором бóв. А Андрій Овер’янович бóв, яê же ж, ó міністерстві 
сєльсêоãо хазяйства. Він ізобрів сівалêó ãніздопосадочнó, êóêóрóзнó, 
виростив ãібрідний êóêóрóз. Оце Василенêо. У мене бóла таêа манень-
êа ãазетêа… В ãодó, мабóть, ó 26-м… 

Зінаїда Іванівна: Восьмом. 
Олена Іванівна: Нє, раньше, оцей Василенêо Димид продав оцю, а 

ó їх сім’я розійшлася, двоє осталося їх: дядьêо Димид і тітêа Тетяна. 
Таїса в їх таêа яê я в їх бóла… У їх бóла êантора заãотзерна і заãотзерно 
êóпив їхній дом. І оцей Димид Овер’янович êаже Пазняêовó: “Гриãорій 
Ніêолаєвіч, продавай дом і óїзжай”. А ó Пазняêова жив на êвартірі на-
чальниê лєспромхоза, і він запросив за свій дом двадцять сім чи два-
дцять восім тисяч. А йомó лісничество давало двадцять чєтирє. Це мó-
жиêи вже приходили бриться, стриãтись до батьêа і балаêали, а я ж чó-
ла (батьêо наш стриã, брив людей. Навчився сам по собі. Заробляв оце! 
То з тим вип’є, то той... А я шить сама по собі навчилася, ніде не вчила-
ся). 

Той êаже: “Продавай і в’їзжай”. І він поêи передóмав отдать за два-
дцать чєтирє, а прийшли й опечатали. І вони вибралися до Головêа, 
сама êрайня хата бóла êоло Дніпра. І вони там неділю чи дві пожили і 
виїхали, чи в ãород, чи êóди. А потом дідó Головêó прийшло пісьмо. Це 
вже Головêи зняті [переселені] бóли в связі з Каховêою, на площаді 
вони бóли, таê той, а я на базарі торãóвала оãірêами… 

Зінаїда Іванівна: Таê ти ж доêажи! Шо пісьмо, і він писав шо… 
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Олена Іванівна: Оце ж пісьмо... Торãóвала на базарі, і мені сóсідêа 
êаже: “Лєнêо, ти стоїш і не бачиш, он женщіна проходе і таê дивиться 
на тебе, а чоãо вона таê дивиться? Кажó: “Чо ж ви…” Іде вона, і я див-
люся, а вона й стала протів мене. Я з женщіною розщіталася, зважила 
їй оãірêи, а тоді ãóêаю й êажó: “Льоля, ти мене пізнаєш?” А вона таê 
óлибнóлась і підійшла, і стали ми з нею балаêать. Кажó: “Льоля, Дядя 
Гриша писав Головêові пісьмо, що єслі здоров’я позволе переїхать мені 
водó, ми ще встрінемось із оцим дідом Головêом. Приїзжяв дядя Гри-
ша?” Вона таê óлибнóлась, зніяêовіла, êаже: “Да, дядя Гриша приїзжяв 
і поїхав до, ó Томаêівêó до дядіної Коліної жінêи, і там заболів і вмер. І 
більш, – êаже, – ми йоãо й не бачили”. Дóже хароші оці êóпці бóли. 

Зінаїда Іванівна: Я ще помню яê ми вечерю носили до бабêи… 
Олена Іванівна: А батьêо тоді пішов ãрóзчіêом ó заãотзерно. Нó він 

óже тоді старий бóв… А яê молодший бóв, він товари возив Пазняêовó 
із ãорода. Чи з ãорода, чи відêіля. А потом вони лавêó, не стали вже то-
рãóвать. По восім êопійоê метр матерії брали ó їх – ситець. Да. А тоді 
ото начав він хлібом торãóвать. А хлібом він і тоді, і тоді торãóвав. А 
лавêó він заêрив. Лавêи не бóло вже в йоãо. Не торãóвав. І батьêо ãрóз-
чиêом ó їх робив. А потом вже перейшло воно в êолхоз, і в êолхозі ба-
тьêо трошêи ãрóзчиêóвав, а тоді вже по старості заболів. 

Ото ж тоді батьêо яê ãрóзчиêом бóв, таê  приходили сюди лайди 
під êавóни то шо, і ото ãрóзчиêи своїх жіноê берóть і ãрóзять оті лайди 
із тим... із êавóнами, а ми дома хазяйнóєм. Нахазяйнóєм таê, шо при-
йдóть ще і отпорять, шо не таê похазяйнóвали. Бо дрóзєй наведемо і 
забóдем, шо нам батьêи êазали зробить. А вони топить не заставляли, 
бо топили то соломой, шоб пожарю не наробили. А таêичêи... 

Зінаїда Іванівна: То абриêоси полóпайте, то ãóсей отам отженіть, 
попасіть, ще шось… 

Олена Іванівна: То свиням дайте. А мама дома яê домохазяйêа бóла. 
[Постійно біля печі, їжó ãотóвала].  
Зінаїда Іванівна: Готóвала яê обично, шо бóло.  
Олена Іванівна: Я дóже любила борщ із ãалóшêою. 
Зінаїда Іванівна: Дóже добрий. 
Олена Іванівна: Ріжóть êóрча, і з молоденьêим êóрчатêом місять 

той… ãалóшêó. Борщ варять з êóриною, місять, значить... Сметана, пе-
режарять сала молодоãо тóди, і чóть-чóть соди тóди, і от ті ãалóшêи та-
êі, не ãалóшêа, а просто воно яê êоржиê. Ото êидають тóди, яê борщ 
óже êончає вариться, шоб воно проêипіло трохи. Ох і вêóсно! 

Зінаїда Іванівна: Дóже добрий, ой добрий. 
Олена Іванівна: Шоб бóла та ãалóшêа із м’ясом. А сєйчас м’яса я не 

óпотребляю. 
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Зінаїда Іванівна: І тоді борщó насипають, а м’ясо ото êóсочêами, 
поріжóть цю ãалóшêó і їмо. Доварюються борщ, а тоді ãалóшêи êида-
ють ото. 

Олена Іванівна: Пироãи пеêли. Оце літом із шовêовицею, із виш-
нями, із щавльом... 

Наêришем щавель, êип’ятêом обдадóть йоãо, а тоді розêачóють по 
розмірó листа таêий êорж ложóть, розêладають цей щавель, сахарêó 
присипають, сахарьом.  

Зінаїда Іванівна: Харашо трóсять. 
Олена Іванівна: А тоді дрóãий êорж наêладають і зліпляють êраї і в 

піч. А тоді ріжóть.  
Зінаїда Іванівна: Яêі добрі. А бóло, заставляють нас із êапóсти… 
Олена Іванівна: Листя велиêе з êапóсти. 
Зінаїда Іванівна: Та й пироãи. Бабóшêа іноãда... 
Олена Іванівна: І піроãи із тим... із вишнями. Здоровий пиріã зліп-

лять. Він на êапóстяне листя  – і в піч на черінь. 
Зінаїда Іванівна: Ой добре, запах таêий хороший.  
Олена Іванівна: В дєтстві, в дєтстві ó м’яча ãóляли. 
Зінаїда Іванівна: У Панаса харашо ãóляли. Доãóлялися, шо стриб-

нóли в маêітрó, там де вода [сміється]. І пішла вода вся по платтю. 
Олена Іванівна: А Іван за ãрóбó схватився, а той за ноãó йоãо тяãне, 

а той і ãрóбó потяãнóв за собою. І êажемо, шоб той, це раньше яê в 
шêолó і ланêами заніматься, по п’ять чоловіê ó ланêі. А на нашій óлиці 
нас шість! 

Зінаїда Іванівна: Книжоê же ж не бóло… 
Олена Іванівна: Шість дóш бóло, ó шêолó ходили – сóсіди. Нó й 

сêазав Роман Олєêсандрович Чіêов, бóв ó нас тим... êласним êерівни-
êом. “Хай óже й Нóжний Іван з вами”. І ото нас п’ятеро дівчат, і Іван із 
нами – шостий. І оце óсіãда óроêи óчим ó Важненêів. А батьêи йдóть 
до сóсідів ó êарти ãóлять. І ми сидимо, вроêи óчим, поêинóли вроêи – і 
в Панаса, яê отой... Ходіêи бóли, часи на стіні, Анюта (це сама старша) 
êаже: “Дівчата, вже сêоро наші прийдóть. Бросайте в Панаса”. Бросили 
в Панаса, êрóжêа води, – водою побризêали, щоб пиляêа осіла, позас-
тилали, сіли – ó êарти ãóляєм. Приходять: “От і харашо, – дід Серãій 
êаже, – от і харашо, шо техеньêо посиділи”. А ми дóмаєм: “Е-е, минóт 
би на двадцять ви раньше прийшли, ви б побачили, шо тóт…” 

Зінаїда Іванівна: Творилося… 
Олена Іванівна: А досвітоê при мені вже не бóло. Яê я вже начала 

на вóлицю ходить – таê ото тєатр, сєльсьêий бóдиноê бóв там, читаль-
ня, ходили ото тóди êнижêи-ãазети читать. І, той, ó êіно ходили, поста-
нови бóли хароші. 
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Зінаїда Іванівна: Ой, раньше яê харашо. А січас ніхто й ніде ні за-
співає! 

Олена Іванівна: Нема ніяêої самодєятєльності!  
Троїцю святêóвали раніше таê – прибирали зеленою травичêою, 

трóсили в хатах, зілля вішали ó хатах. Через баãаття приãали, через êос-
тьор? І ми плиãали з дрóзями. Подрóãи собираємось, не через воãонь, а 
через êропивó, – де сама вища бóла. Та яê зачепиш, а воно ж êóсається.  

Вечерю носили на Різдво. Сóсідам, із хати в хатó, хрещеним. При-
йдеш, вона мою вечерю возьме, а свою положе. А ми в дрóãó хатó не-
сем, додомó не хочеться ж вертатися. Яêа баба дає всіãда із êвасолею, 
таê ми понанизóєм на ці... оце яê не понравиться, таê ми на забор пона-
тиêóємо і пішли... Яê дадóть êопійêó, три êопійêи – ой, це таêі раді бó-
ли, що êóди! Теперечêи рóб дай, таê ще не довільний. 

Зінаїда Іванівна: Ця з чотирнадцяти ãод пішла робить. 
Олена Іванівна: Я з чотирнадцяти ãод… Колхози началися, ми піш-

ли в яêомó? У тридцять, ó 27-м ãодó, êажись, ó êолхоз. 
Колхози яê ставали, то подавали заявлєніє, яêий состав сім’ї. Бать-

êо оддав êоня, бричêó ó êолхоз, і збрóї мабóть пар на три. Тóтечêи – за 
Пазняêовим,– Важненêо, а за Важненêом жив Коваленêо і в йоãо на 
êвартирі жив і торãóвав, там маãазін одêрив, Шварц, єврей. Соломон 
Абрамович, Абрам Борисович і Борис Абрамович. Їх там три бóли, два 
брати і в одноãо син бóв.  

У нас бóв оце Шварц тóт, таê він виїхав і в батьêа позичив ãрошей, 
двісті рóблів. Тоді ж рóблі бóли. Мама і просила: “Іван, Пазинич їзде з 
своєю сімйою, ставе стовб на хатó. Давай построїм новó хатó! Давай 
построїм!” Ні, позичив Шварцó ãроші! А тоді їх стали приêривать, оці 
маãазіни часні, і він батьêові збрóї дав на ці ãроші. Мама êаже: “От, по-
свисти тепер ó цю збрóю.” І êоровó однó... Нє, êорови не той, ó нас тоді 
осталась одна. Ряба ж êорова здохла отам той, а одна осталася. То в нас 
її не взяли. 

Зінаїда Іванівна: У нас в êолхозі до войни харашо. Дóже мало та-
êих людей, шо не їздили в Мосêвó, а то всі їздили тóди сêóплятися. 
Бóло ãроші полóчать… По шість, по сім рóблів давали на трóдодень за-
роблений, і хліба дóже харашо давали [до війни]. Мені бóло шиснад-
цать ãод, я êóрси êончила ó томó…  

Олена Іванівна: В Хортиці. 
Зінаїда Іванівна: У Хортиці при районо, ó êолхозі робила воспита-

тєлєм дєтсêім. Нó а тоді война... 
Олена Іванівна: Голод ми пам’ятаєм. А чоãо ж не пам’ятаєм. Я пом-

ню ãолод ó тридцять… 21-й. Стіхійна ãолодовêа тоді бóла, неврожай. 
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Зінаїда Іванівна: Неврожай, даже êапóста не зав’язалась, êазала 
мама. Це в 21-мó. Це не виноваті ніхто. 

Олена Іванівна: Дóже сильна засóха бóла. А 33-й… 
Зінаїда Іванівна: Спеціально зробили. 
Олена Іванівна: Це Єжовщина бóла. Спеціально здєлалі ісêóственó 

ãолодовêó. Тóт в Біленьêомó хліб вивезли êóдись óвесь. 
Зінаїда Іванівна: Слóхай. У заãотзерні ж бóли ті... êаãати із êóêóрó-

зой… 
Олена Іванівна: Бóли. 
Зінаїда Іванівна: А люди пóхлі ходили. 
Олена Іванівна: А люди пóхлі ходили. І давали êнижечêи, на êни-

жечêи там на іждевенця – двісті ãрам давали, а на робочоãо – триста на 
день. Ходили ми отóди-во, совхоз бóв, де оце тепер почтовий, там бóв 
совхоз Ворошилова. І той... 

Зінаїда Іванівна: Робили ж там... 
Олена Іванівна: Там êантора бóла, там і столова бóла, і êладові там 

бóли, і ото тóди ходили полóчать. 
Зінаїда Іванівна: Дóже там баãато людей спаслося, щоб не померти. 
Олена Іванівна: Да. А 47-й, 47-й – тоже засóха бóла. 
Зінаїда Іванівна: Да, ніхто не винóватий в цьомó. 
Олена Іванівна: В 47-й тоже стихійна ãолодовêа бóла. А яê начнóть 

ó радіо, нó ти знаєш, і чóть же молодий! 
Зінаїда Іванівна: Голодомор робили… 
Олена Іванівна: Молодий [по] радіво балаêає, і êажó, знаєш, шо 

йомó написали, те воно і читає. А знать воно нічоãо не знає… 21-й ãод, 
це ж бóло той, ó нас жито вродило, хароше жито вродило. Приїхав ма-
мин брат сюди, таê мама йомó видавцем давала хліба, боялася, шоб він 
зразó не наївся. Голодної же ж людині нільзя баãато дать. Бо воно ж 
порції не знає, желóдоê трєбóє, а баãато ж нельзя. І мама êаже: “Сєнь-
êа! Нó ось переãодом я ще тобі дам хліба. Тіêи не той. Не дóмай, шо я 
не хочó тобі давать”. 

Зінаїда Іванівна: А ця таêа брезãлива бóла, шо яê дадóть êóсочоê 
хліба, таê вона дивиться, чи нема там волосини. Голодовêа таêа бóла, а 
вона ще придивлялася, чи він чистий [сміється]. 

Олена Іванівна: Придивлялась, да…  
Бóли тóт і êóрêóлі, аяêже, êонєшно. Кóрêóль – це хто найминó си-

лó мав. Да, хто мав найминó силó. 
Зінаїда Іванівна: А єслі своєю сімйой обробляв – це не êóрêóль. 

Він сам своїм собствєнним трóдом наживали вони все. 
Олена Іванівна: На нашій óлиці оце М’яãченêо, Йосип Паталах, 

Паталах Карпо. 
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Зінаїда Іванівна: Нó Карпо Паталах, він же сам обробляв, Лєна. 
Олена Іванівна: Сам обробляв, а найшлись таêі дільці… 
Зінаїда Іванівна: Шо підêазали. А баãато й таêих бóло, шо оце сêа-

жóть, і їх садовлять. А за це сто рóблєй полóчали. 
Олена Іванівна: Да, ó нас Красотêа бóв, це вже після войни ми, 

яêийсь празниê бóв, сиділи, а йоãо жінêа ніде не робила! Ото дома 
êнижечêи читала, а до неї прийдóть за те, що вона плаття пошиє, і по-
прибирають, і посóдó перемиють і все. Ніде не робила. А потом, яê ні-
мці розстріляли її чоловіêа, і після войни ж нада робить, то вона роби-
ла в сєльсовєті розсильною. І сидимо êоло Важненêів і балаêаємо ж шо 
той, а вона êаже: “Ой, хоть-би вже яê-небóть до пєнсії доробить, бо вже 
не моãó”. Кажó: “Тьотя Паша, важêо?” А вона êаже: “Важêо вже, таê 
важêо.” А ніде ж не робила, то êонечно ж їй важêо. Да. А вона êаже: 
“Боже, боже, сêільêи Пархфирій власті добра зробив, а мені поблажêи 
немає. Хто первó репресію создав – Пархфирій...” Це в Біленьêомó, да. 
А я сидю, êажó: “Тьотя Паша! Таê оце дядьêо Парфирій сêільêи людей 
продав?” А вона тоді їй ні сюди, ні тóди, невдобно. Та êаже ж: “Хіба ті-
êи Парфирій?” А сêільêи невинних отаêі дóраêи, наші, собствєні біля-
ни і людей топили. А йоãо нємці розстріляли за шо? Це я бóла малень-
êа, бо мама êазали, їхав із ãорода, таê мама держали мене на рóêах, нó, 
ше ãодó не бóло мені... Шо êажóть їхали, мамин брат їхав ó Біленьêó по 
половó. Він підãоворив полови тóт êóпить. І дядьêо Сєньêа паãаня êо-
ней, а мама іззаді до ньоãо спиною сидить. І дивлюся, – Сеньêа, – їде 
ãородсьêою плавньою на переправó протів Розóмовêи. І по шелюãах 
їде. Кажó: “Сеньêа! Шо ти?” А він махає, “З дороãи!”, я й звертаю з до-
роãи. І тіêи, – êаже, – бричêа минóла нас, лежить три зв’язаних на бри-
чêі. І один, êаже, сêочив із бричêи, таê, – êаже, – яê він біã. То стрибне, 
то отаê присяде, то в тó сторонó, то в тó сторонó! Поêи ó велиêі шелю-
ãи, лоза оце, чорноліс, óсêочив. І стріляли-стріляли по йомó і не моãли 
йоãо... І втіê він.  

Оêазóється, шо оцей Сальниê должен  продать половó. І їх три ор-
ãанізóвалось – Ніêанорівсьêий, той, Троценêо і Красотêа. І вирізали 
сім’ю. Невістêó вбили, діда й бабó, а хлопець бóв малий, і йоãо прибили 
і один ноãою йоãо штовхнóв, шо він під діван підêотився, хлопець. Сêі-
льêи йомó бóло ãод, може восєм-десять. І вони тоді пішли, а ãрошей не 
бóло. Вони дольжні бóли продать шось там таêе, шо в їх дольжні бóли 
ãроші бóть. І вони ото полізли до їх. І тоді оцей хлопець одійшов ноччю 
та до сóсідів пошêрябав ó віêно, та йоãо заховали. А Красотêи довãо не 
бóло, ãодів сêільêи не бóло! А тоді ж óже власть востановилась, всьо, 
прийшов Красотêа, і ото женився і на нашій вóлиці поселився. Одноãо 
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хлопця взяв доãодовóвать, батьêи померли. І він тóт жив êоло нас не-
далеêо.  

А тоді оцей хлопець, він же вже взрослий, полóчилось шо в Отєче-
ственó войнó він ó поліції бóв êонюхом. І німцям дав êарточêó, яê нім-
ці зайняли Біленьêó. А тіêали ж ó плавні і êой-хто вертався вже додо-
мó. А він німцям дав êарточêó, шо яê попадеться отаêий, він вже роз-
êазав. І німці Красотêó там на переправі і вбили, пририли йоãо там на 
островêó, сестра хотіла поїхать – перехоронить, а їй не розрішили. І в 
наводнєніє той острівоê затопило, і хтозна яê воно там. Оце таêий 
Красотêа в нас бóв. І в отó репресію сêільêи людей безвинних, бо вони 
дєнюжêи за це полóчали. Таêі ото, яê Красотêа. 

У війнó в нас велиêих боїв не бóло… 
Зінаїда Іванівна: А тіêи ви знаєте шо, от неправильно зробили. Га-

йоê тóт таêий бóв і відтіль переправлялися під Смоляною. Отóт посьо-
лоê єсть Смоляна, тóт битва велиêа бóла під Смоляною. І отож в на-
стóплєніє должні бóли йти, нó переправились, переправлялися ідти в 
бой. Таê надо ж бóло предóпредить, а ГЕС ці зірвали і таê тóт óсіх сол-
датів затопили! Отóт о, в Бєлєньêій.  

Олена Іванівна: Переправа через Дніпро на той біê. А плавні ж зато-
плялася в наводнєніє. Тóтечêи той, êрайня хата бóла, ото де верба, отам 
êоло Дніпра, там же люди жили, таê тамичêи і людей позатопляло. 

Зінаїда Іванівна: І обозами вони ото стояли, Господи, ó два часа но-
чі, êоні іржóть, люди êричать, тóт страшне шо робилося! І вода пішла… 

Олена Іванівна: В два часа ночі. 
Зінаїда Іванівна: [Сильно пішла], êонешно шо. Оце ж страшне... 

Отсюди доставала вода. 
Олена Іванівна: Аж до больниці бóла вода. А там же вóлиця бóла 

аж до самоãо Дніпра. 
Зінаїда Іванівна: Баãато затоплено вже тоãо… І воно бистро затопи-

ло, êанєшно! Це ж страшне. 
Олена Іванівна: Аяêже. Це ж мãновєнна вода! Воãонь можно водою 

затопить, а водó нічим не вдержиш! 
Зінаїда Іванівна: Ви знаєте, шо воãонь, шо вода. Нó баãато ж [сол-

дат]… 
Олена Іванівна: У плавні переправлялися і отóт над береãом бóв 

ãайоê, там стояли підводи, переправлялися. 
Зінаїда Іванівна: І їхнє обмóндірованіє і все чисто плило. Ой, все. 

Бóло таêе, шо, ви знаєте, ми і спасали людей. Бо німці ж осьо, а вони ж 
бідні – ранені, передівали їх, а шо ж, смерть же ж людям підходе. Ми 
баãато передівали, а шо ж ти зробиш. 
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Олена Іванівна: А єврейêа в нас бóла, Софа Олеêсандровна,  її роз-
стріляли. 

Зінаїда Іванівна: Начальниê ó больниці. В неї мати тóт постєльно 
лежала і вона не той. І хтось сêазав, що вона єврейêа і її розстріляли. 

Олена Іванівна: Бóхãалтер ó нас бóв єврей. Таê він одстóпив, а тоді 
яê… він не вернóвся, а вона із двома дітьми. 

Зінаїда Іванівна: Дітей брали розстрілювать, і вона êаже – “І мене 
розстріляйте заразом, чо ж я бóдó”… 

Олена Іванівна: Жінêа в ньоãо не єврейêа бóла, рóсьêа. Він ó нас 
бóхãалтером бóв. 

Зінаїда Іванівна: Учитель бóв тóт, жінêа єврейêа бóла. Таê він пі-
шов хліб мінять дітям, а німці прийшли, двері вирвали, дітей забрали, 
розстріляли. 

[А яê німців вперше побачили – страшно бóло], а яê ви дóмаєте. 
Олена Іванівна: Аяêже, вони мотоциêлами прямо до Дніпра, а там 

четвертий двір, де М’яãченêо жив, там же німець жив, і вони прямо до 
тоãо німця поїхали. 

Зінаїда Іванівна: Вже знали. 
Олена Іванівна: Це ж він до войни ж бóв тóт, робив він чи в рибêо-

лхозі, чи де він робив, шо тóт жив ó Біленьêій. Я не помню, яê йоãо 
звали, не моãó сêазать. 

Зінаїда Іванівна: Лєна, а ось же ж в нас бóли німці тоже, шо той 
бóв… 

В 42-м мене óãнали [в Германію]. Ми тіêали, а все одно нас ловили. 
Прийшла я додомó, мама і êаже: “Знаєш шо, дочêа, тебе в Германію бе-
рóть”. Кажó “Ти шо ж, нездорова? Яê же ж мене в Германію?” – “Тепер, 
– êаже,– не дивляться на це.” Я пішла до прєдсєдатєля, в сільсьêий со-
вєт, чи яê там бóло звать йоãо, а він êаже: “Да, ви должні їхать, ви бóде-
те їхать.” Таê êажó: “У мене ж мама нездорова, яê же я бóдó їхать?” А 
він êаже: “У тебе сестри ще êоло матері бóдóть, а ти óїдеш”. Значить, 
первий раз поховалися, не одправили. А на дрóãий раз êаже: “Не бóде-
те їхать – повбивають вас.” Нó яê, яêий вихід з положення?  Надо 
їхать. Жить же хочеться êаждомó. Поїхали ми на станцію... Де сєйчас 
óãоль полóчаєм, от сюди нас ãнали пішим ходом, Канцеровêа. І там то-
варняêи стоять, нас поãрóзили. Мóзиêа ãрає, а ми ж плачемо! Шо нам 
та мóзиêа… 

Їхали ми восім сóтоê товарняêами, приїхали в Маãдебóрã. Зãрóзи-
ли нас. Нічоãо ж не понімаємо по-їхньомó, нас отправили сєйчас на 
мойêó. Чимось понамазóвали, таê ми до тоãо воняли тиждень, шо не 
можна. Дезінфіцирóвали нас, êоней та êоров. Нó а потом нас отправи-
ли êóдись на сєльсьêó мєстность, вибирали êонечно ж здорових, шоб 
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там помаãали, а цих тóди одêидали. Ось ми óтром óстаєм, êажóть: 
“Сьоãодні приїдóть вас забирать”. Ставлять нас отаê по êрóãó, захо-
дять, і значить, êомó яêа понравиться. Підходе женщіна таêа солідна, 
взяла мене і ще двох бере. А я êажó переводчиêó, щоб взяли іще і под-
рóãó. “Ні, – êаже – це дві сестри двоюрідних, я забираю хазяїнó дрóãо-
мó, – тельманець там жив, – а її я собі заберó.” Приїхали. Вона, правда, 
наêормила мене, а мені все ж дом перед ãлазами  і все. Нó шо, шо при-
êазóвали, те й робили. Усе ми робили… 

Олена Іванівна: А ми робили ó êолхозі таê, яê ми і робили. А êо-
мандóвали вони, німці. Шо їм нóжно, те вони й брали в êолхозі. А ро-
били, таê і свинарниêи бóли, і ті, і сêотарниêи. А рóêоводив, ó нас бóв ó 
сільсовєті, Зіна, а яê їх фамілія бóла? Йосьêа називали йоãо. 

Зінаїда Іванівна: Тоже німець. Йоãо брат ó Мар’євêі бóв, а він тóт. 
Олена Іванівна: Німець молодий. Там Роберт бóв, а тóт Йосьêа. А 

яê їх фамілія, з ãолови випадає, все. Вони рóêоводили сєльсьêім совє-
том, а німці поставили в нас тим… А хто в нас бóв тоді прєдсєдатєлєм? 

Зінаїда Іванівна: Я ж не знаю, Лєна, я ж не бóла. 
Олена Іванівна: Не помню. Дядьêо Іван Коваль бóв тим, ó нас аã-

раномом на оãороді, оãородниêом. І ото… 
Зінаїда Іванівна: Нó йоãо спеціально оставили, бо тóт бóв предсє-

датєльом êолхоза, а потом він діреêтор МТСа бóв... Він дóже заслóже-
ний бóв, орденоносець, яê йоãо? 

Олена Іванівна: Корній Овсійович Хижняê. 
Зінаїда Іванівна: І він ото через фронт переходив, сюди приходив, і 

все ізвєстія брав, цей же ж Коваль. 
Олена Іванівна: І Білиê. Усе давали йомó. 
Зінаїда Іванівна: А тоді вже йоãо посадили. Наші встóпили і цьоãо 

Коваля посадили на десять роêів. І він отбóв десять роêів. І йомó яê 
сêазали, шо все, ви освобождьонні, – він вийшов, тіêи перестóпив поріã 
– і впав. Розрив серця полóчив. 

Олена Іванівна: У плавнях, там вівці бóли і при німцях. Мазали ми 
бринзоварню… і пішли до êóхарêи обідать сюди, де чабани, де вівці са-
ме приãнали, яроê доїть на обід на бринзó. І êóхарêа нам понасипала 
обідать, – це Нюсьêа Хижнячêа, я, Єльêа, і Марóсьêа Кремежна, чєти-
рє. Ось іде яêийсь дядьêо, на йомó шивйотові брюêи хароші. А тіêи 
Нюсьêа êаже: “Он, дивіться, яê вони на йомó плотно, там шось ó йоãо 
під сподом, а то він наверх надівав”. Оêазóється, він з оцим Корнієм 
Овсєйовичем бóв спóщений на парашóтах. І ó êóхарêи просе води, а 
êóхарêа êаже “Та нó беріть он êрóжêó, ідіть отам напийтеся в озері, шо 
ви, хто, відêіля, й сюди, й сюди”. Нó êóхарêа йоãо знала. Да. І ми зна-
чить, ідемо вже на своє місто мазать, а Нюсьêа Хижнячêа і êаже: “Дів-
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чата, нó мені оцей дядьêо подозрітельний, шо прийшов води напить-
ся”. І напився він води, сів і той. А ми óзяли три порції борщó, а четве-
ртó не брали. Тоді Єльêа пішла, взяла ще однó порцію і взяли оддали 
цьомó дядьêові, а він питає дороãó на Запорожжя. Да. Йомó мóжиêи 
êажóть: “Слóхай, пареньоê, ти таê дóже отêрито не йди, бо сєйчас тай-
на поліція тóт по плавні ходить, то шоб тебе не задержали”. А воно не-
далеêо Оêишенсьêа посадêа там. Називалась місцевість ó плавні Оêи-
шине. Не знаю, чо йоãо таê назвали. І оêазóється ми ж êончили свою 
роботó, приїхали додомó, собирається мітінã ó томó, ó літній… êоло лі-
тньоãо тєатра, ó парêó… Де оце шêолó построїли, там бóв літній парê, 
там таêа êрасота бóла, там літній тєатр бóв, і читальня, і вобщем, дóже 
харашо бóло. І прийшли ми, значить, а об’являють, шо хто виêриє де 
яêоãо чи партізана, чи шо, то полóче вознаãраждєніє. Оêазóється, на-
зивається в чабанів оті підпасичі “саêманщиêи”, і оцей Зóбêо, знаêомі 
хлопці бóли з оцим дядьêом, шо приходив води напиться. А він в 
Оêишенсьêій посадêі находився. Корній Овсійович то вийшов відтіля, 
а він остався. І він йоãо зарізав, оцьоãо парня. І прийшли ми ж на соб-
раніє ó сад, а Єльêа штовх мене, êаже: “Ти бачиш?” Кажó: “Шо?” – 
“Ось іде Зóбêов в отих штанях, шо ми ó тоãо дядьêа бачили”. І він по-
лóчив ãеêтар пшениці за те, шо чоловіêа зарізав. 

А вже після войни, яê освободили нас, стали вертаться ж додомó, і 
мене послали êóхарить ó плавні. І оце ж яê ідó, мені êажóть: “Отам в 
Оêишенсьêій посадêі таêі хароші дрова, підеш насêладаєш, а їздовий 
приїде, привезе”. Таê мені яê йти в отó посадêó, таê аж волос óãорó де-
реться. Дóмаю, це ж в оцій посадêі зарізаний, оêазóється, партізан, і 
йоãо оцей Зóбêов зарізав…  

Крóãом єсть – і в німців, і в óêраїнців, і в росіян, і в любих, бо êаж-
дий хоче собі êресла, і хоче тебе придавить, а сам вилізти… 

[У війнó] на нашій óлиці сам пішов один ó поліцію. Нó він таê і не 
вернóвся в Біленьêó. Сім’я йоãо той... А він бóв ó поліції, з однією 
з’яêшався, і яê при одстóплєнії ж вони одстóпали, а нас зіãнали, етапом 
ãнали отóди, по ходó Марãанця. Ми й на Марãанці бóли там. І цьомó ж 
Хведорові сêазали: “Хведор! В оцім етапі твоя Саньêа їде із дітьми!” А 
в неї, ó їх два хлопця бóло: старший і менший. І вже ми ночóвали під 
соломою, а тоді óтром óже сонце зійшло, начали ж нас орãанізовóвать 
далі ãнать, нó далеêо, ми тіêи той, нас на Марãанець нас... Нє, ó Ново-
êиївêи розійшлися ми там. Кажóть, дивимось, сірими êіньми ãлавцями 
їде Хведор Лапеза, по-вóличномó йоãо називали, а фамілія Михольсь-
êий. То Саньêа, йоãо жінêа, не підпóстила йоãо до дітей. “Іди, іди, – 
êаже, – відсіля”. Яê вона сражалася, не той...  
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А потом ó сестри в моєї... чоловіê бóв в неї офіцер і сапаãи, а осінню 
холодно, і вона наділа ті сапаãи. І один поліцай побачив. Та харашо, шо 
в êінці нашоãо ãорода там Аãата Яêовлівна бóла німêеня, та сестрó, а то 
б моãли розстрілять і сестрó. Продажні шêóри в нас бóли, но їх óже не-
ма, вони вже померли. 

[А німці себе вели] по-разномó, в êоãо яêий хараêтєр. Мені ні з êим 
не приходилося, шоб отаê, німець чи êричав на мене, чи шось там таêе. 
Ніêоли не бóло цьоãо.  

А бóли разні. І êрашанêи забирали, і êóрей забирали, по всяêомó 
бóло. А яêі понімали, шо в їх тоже сім’ї є... Наші й ті, êожóхи одбирали 
німцям. Наші біляни, поліцаї, ó êоãо бóли êожóхи хароші, забирали! Не 
німці, а наші. Таê шо це в завісімості от хараêтєра, яê хто себе поведе…  

Тóт запретна зона бóла, ми тóт не жили. Ми жили по тó сторонó 
центральної дороãи. А відселили нас через шо, шо отамичêи  Партма-
шева, і чóть не до Лисої, бóла однó ніч знята застава німецьêа. І одноãо 
німця вбитоãо найшли в підвалі. І ото тоді начали по хатах ходить, мó-
жчин забирать, і ото ó нас сêільêи... двадцать… в общім не знаю, чи два-
дцять восім чоловіê, чи шо, бóло розстреляно. Там, ó братсьêій моãилі 
сейчас вони... Заложниêи, називали німці...  

Сêільêи розстріляли людей! Етапом поãнали, а тóтечêи і той, 
óвійшли наші в Біленьêó в сêорості. Нó ми бóли ó Новоêиївêє, а з Но-
воêиївêи нас виãнали аж на Марãанець, там ми тиждень побóли. Коли 
сóсідêа рано-рано приходе, баба Парамонша, êаже: “Ви знаєте, що цю 
ніч бóли êрасні ó нашім посьолêó? Таê шо той…” Коли óтром диви-
мось, зãори сóнóть, а яê вже один, по-моємó він білорóс, яê він просив-
ся: “Заховайте мене”. А яê же ми заховаєм, яê ми не дома? Нó заховали 
йоãо, а все одно він побóв-побóв, і тоді пішов. Ой, êажóть, там через 
лиман, ой-ой-ой, сêільêи німців і роздіті тіêали, яê наші ото вже осво-
бождали. А тоді приїхали ми з Марãанця зімою – ó нашій хаті сапожня 
бóла. А сóсідêа через дороãó, ó них же два поãріби бóло в сестри. Таê 
ми в один поãріб і стóлля позаêидали, і машинêó швейнó вêинóли, і 
цибóлю, і рисó ми тоді баãатеньêо полóчили. Шо може ж таêи при-
йдеться вернóться, шоб бóло шо їсти. Таê вона солдатів наших, êрасно-
армєйців, заставила, шо êаже: “Розêидайте отой лампач і в тім лампачі 
поãріб, і в неї тамечêи...” Нó вони тіêи цибóлю взяли, більш нічо не 
брали. А наші – позабирали! Хто первий вертався додомó і шастав по 
хатах і êрóãом забирали. Таê шо хароші німці, хароші й наші… 

Зінаїда Іванівна: Це таêе золоте дно бóло – оця плавня! А її отаêо 
стратили, біз толêó. Хтось тисячі полóчив за ніщо. 

Олена Іванівна: Оце ж таêі й січас, бóли і бóдóть і є! 
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Зінаїда Іванівна: [А ó плавнях] випасювалось – Дніпропєтровсьêої 
область, Запорозьêої області. Із Маріóполя полностю, оце зімою тóт 
вівці. Да, да, з Маріóполя приãаняли сюди овець! 

Олена Іванівна: І êаждó зімó із Маріóполя тóт. Сіноêоси велиêі 
тóт, випаси, ліс. 

Зінаїда Іванівна: Це ж доход бóв яêий. 
Олена Іванівна: А рибó ловили… 
Зінаїда Іванівна: І рибó. Раньше, знаєте, яêа тóт риба бóла? Бóло 

ходять оте зимою, озерця там, і оце прорóбóють, і вона сама вистрибóє. 
І ото наêладóть ó мішêи… 

Олена Іванівна: Називається “на дóхи”. Яê оттєпєль, таê риба ж до 
льодó підходе. Їй же дихать нічим. І ото прорóбóють сêвозні ті... опо-
лонêи, і прямо підсаêою берóть рибó. Колись батьêо наш відер четверо 
привіз риби. Мішоê, вобщем, риби привіз. Їздили “на дóхи”. Таê оті 
в’юни – ох, вони ж і сладêа риба! Таêа добра! Є й велиêа, а тіêи ãолов-
êи в неї, яê ó ãадюêи [сміється]. Ми ото яê мазали бринзоварню, таê 
найшли ямêó таêó, óже ж вода збóла і: “Дівчата, давайте поболотимо 
оцю тó...” А яê поболотиш той, шо, таê риба йде ó мóляêó, ó береã, ó бе-
реã. Нó наловили харашо, й êарасі, й линці таêі ãарні, по відрó. Таê но-
ãи ж ó нас бóли, яê земля чорні, ота мóляêа позаходила. Кажó: “Нó 
шо?” І платêом ловили, платêи чорні стали, êажó: “Дівчата, дасть мені 
мати оцьоãо платêа!” 

Чи бóв звір ó плавнях? У нас вовêів мало бóло, мало. Но після 
войни бóли появилися. Таê рибаêи яê рибалили, Гришêа Головêо, він 
іще живий, а тільêи êажóть, слабий сєйчас, неãожий ніêóди, дочêа êоло 
ньоãо й ніêоãо не пóсêа до йоãо, óбив, óбили вовчицю. А потом оце, де 
раêетна точêа в нас, там моãила бóла і маяê, і за маяêом там наш табор 
бóв, тіê. У степó ж і молотили раньше. І пасіêа там близьêо. Медó на-
сипали, а бриãадир передав півхлібини на трьох і мисêó варениêів із 
вишнями. А там недалеêо стояв табор і рішили траêтористи перевіри-
ти, ті, шо ночóвали там, таêи оêазóється вовчиця. Таê один рóмóн, за-
бóла яê йоãо звóть, з лопатою за ãрóшêó став, і бачить, вовчиця на ньо-
ãо іде. Питають ó ньоãо: “Нó яê, Пантелій, ó тебе штани сóхі бóли?” 
Каже: “Де там вони сóхі бóли, хлопці, я вже без пам’яті отаê яê махнóв 
лопатою, і попав їй отаê ó челюсті, і вона впала. А траêтористи тоді збі-
ãлись і добили”. А отаê їздив один в лісоê і вовченят óзяв і десь возив, 
чи в звіринець, чи êóди... 

В плавнях хóтори, люди жили ó плавнях. Оце на Вовчомó, на Іва-
нільсьêомó, третя сотня вона називалась, шоста сотня. Наша сêотина 
на Гаменистомó випасювалась. Річêи там називались – Камениста. А 
на Яшниêовомó – Іллічі бóли, іллічовсьêа сêотина ходила. І дойна 



 301

сêотина бóвала в плавні. Після війни іллічівці тóт бóли. За тим, за Во-
вчим Горлом, там де êонтора лісничисьêа бóла. Там люди жили ó пла-
вні. І хорошо жили. Один, яê йоãо, Мойсеєнêо, êажóть: “О, ти бачиш, 
на яêій “Волãє” їздиш” – це всêорості після війни. А він êаже: “Яêби 
мені сêазали сейчас, а то жалêо, шо плавня залита бóла, яêби мені сêа-
зали, знаєш шо, бросай оцю “Волãó”, бросив би сходó, пішов ó плавні”.  

У плавні хорошо бóло. Шо воно, здоїла êоровó, пóстила, пішла во-
на пастись. Свиней не заêривали. Наãодóвали. Пішли вони десь рить-
ся, на вечір приходять їсти. Птиці бóло тамечêи повно ó їх. Оãороди 
бóли в їх там, чо ж там не жить? А хліб возили. Маãазин там бóв... На 
Вовчомó бóв маãазин, на томó... а яê же воно називається? На Сіноêо-
сах! Сіноêоси, і оце осінь, зима начинаються, приїзжають, тюêóють сі-
но. І êóди воно відправляється – хтозна. У êоãо, де немає êорма, то тó-
ди відправляли.  

 
 

Рябоêонь Лідія Маêсимівна, 1919 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Фамілія моя Рябоêонь Ліда Маêсимовна. Народилась 19-ãо ãода, 5 

діêабря, – село Серãіївêа, Томаêовсьêий район Дніпропетровсьêої об-
ласті [тоді Катеринославсьêої]. 

В сім’ї нас [ó батьêа] бóло троє. Син Пєтя, дочêа Зіна, і я – Ліда. Це 
нас троє бóло. Брат робе січас, робив... Подождіть... Лиса Гора, партор-
ãом. Я проробила в торãовлі, а вообщє спеціальность – óчітєль. Рабо-
тала я до войни, а після войни я не робила вже вчителєм, а пішла в тор-
ãовлю. Нó оце, шо ще вам сêазати… 

Батьêо мій із 20-ãо  êомóніст бóв, строїв êолãоспи. В Серãіївêє дом 
ó нас бóв.  

І дід же там жив, – Петро Ставрович Хімоні. Ми ãреêи, яê ãібридні 
вже, бабóшêа – óêраїнêа, а дєд – ãреê. Він на Сапóн-Горі жив, тамочêи, 
ó Кримó, і їздили в Дніпропетровсьê…  Катеринослав… тóрãóвать там 
вишнями, чи шо… Він побачив бабóшêó мою, – вона óêраїнêа, дóже 
êрасива бóла, – влюбився і приїхав посватав її, і забрав тóда. І ото від-
тіля вони приїхали. А потом пожили там, на Сапóн-Горі, а бабóшêа 
стала плаêать, шо нема ж родствєнніêів ніêоãо її, і він обратно вернóв-
ся сюда в Серãіївêó.  

[Дід] держав малесеньêó лавочêó, невелиêó, êеросіном там торãó-
вав, êанфетами таêими, всяêим там бóсером, нó лєнтами, отаêії… Нó не 
знаю, чи матерія бóла, чи нє. Це по розêазах óже… А потом началася... 
                                                           
1 Опитóвання провели А.В. Бойêо та М.А. Бойêо (25 червня 2002 р.). 
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Шо ж началося, шо? Дєв’ятнадцатий ãод, о, і êомóністи, хто-то з êомó-
ністів заїхав, а дєд óже постоял…, іще êромє лавочêи держав посто-
ял[ий], і заїхали переночóвать. І він не знав хто, а то виходе шо хто-то з 
êомóністів. І він їх положив за ãрóбою, знаєте яê ó селі ото ãрóби, пєч-
êи, і він їх тóди поховав. Но він не знав, шо це вони там, шо за ними 
біжать. І приїхали сюди ж до дєда і: “Де вони?” А він êаже шо: “Нє, я не 
знаю”. – “Дєньãі дай!” – “Дєньãі, ó мене днєвноє пропітаніє, ó мене дє-
ньãів немає”. Вистрелили і вбили в 19-м ãодó. Мама ходила мною, і 
вбили дєда. Нó й тоді… А батьêо мій робив на почті, ó Запорожжі. Тоді 
от визвали батьêа, похоронили дєдóшêó, а потом за врем’я я родилася. 
І в 20-м ãодó, в 21-мó – почали строїть êолхози, і батьêа вибрало село 
етим... ãоловою êолãоспó. 

Да, вже в 21-м, 22-м. Нó а потом батьêові шо-то пришóхали, шо він 
не таê порозêóрêóлював яê надо, і він óзяв переїхав ó Ніêиполь. Пос-
тóпив на завод Лєніна, начальниêом ширпотреба бóв. Потом, значить, 
поробив там, – 33-й ãод, ãолод. Баче, що не проêормиться, переїхали ó 
Каменêа-на-Дніпрі. Опитна станція тоді [от Одеси] бóла, ото він там 
бóхãалтером робив. А потом переїхали обратно, бо село російсьêе, а ми 
по-óêраїнсьêі занімались, і батьêо нас перевіз тоді на остров Хортицю. 
Тобто йоãо трест назначив на остров Хортицю, там ДЕСК завод бóв, 
бóв совхоз на самомó острові. Це вже в двадцять… 38-м, 39-мó, ó ціх 
роêах бóло. Потом послали… забрали брата ó армію, він слóжив аж ó 
Краснодарі. Нó й тóт война начала...  

А я ходила в тєхніêóм, занімалась в тєхніêóмє ó Запорожжі, в 5-й 
шêолі. А óчилася ó 25-й шêолі ó Запорожжі. Це бóло, яê оце права сто-
рона називалась, от яê же вона... Вознесеновêа, на Вознесеновêі. Зані-
малася ó 25-й шêолі, в 25-й шêолі я вчилася до дев’ятоãо êласа. А в 
дев’ятім êласі я сóхім плєврітом заболіла і мене направили ó дєтсьêий 
піонерсьêий лаãерь на етом, на правом береãó, де січас ето… на Вели-
êий Лóã. Там я бóла два місяці, а потом отстала ж от шêоли, і рішила 
піти в тєхніêóм. Пішла в пєдтехніêóм, заêончила пєдтєхніêóм, напра-
вили мене на роботó ó, яê йоãо, вже пам'ять… за Хортицьой велиêий 
совхоз, от забóваю… Отрадноє, в Отрадноє. Одбирає пам'ять óже. І там 
мене і война застала, от. Я заміж вийшла ж там, родилась дочêа в пер-
вий день войни, началась еваêóація, – це страшне і сóмне, нельзя і 
вспоминать... 

А еваêóація проходила, значить, з правоãо береãа переêидали нас 
тим, яê йоãо називається, паромом, на лєвий, о. А тоді ми їхали совхоз 
Вербний там бóло. Яê ми переїзжали через Дніпро, то сильна бомбьо-
жêа бóла, і на томó паромі вже вбили êоняêó, одноãо чоловіêа, і Дніп-
роãес зірвали і вода пішла вниз. І нас стало тєчєнієм тóда, це ж Отрад-
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ноє там, і оце тасêає нас до Запоріжжя сюда. Нó і яêраз ми на яêийсь 
островоê попали, шо оце остановився етот… паром. Нó а вийти не мо-
жно, болото страшне. Тоді, мóжиêи, я знаю, помню, шо досêи переêи-
дали, переходили на береã тóди от, і вєрьовêи за собой тяãли і тоді ба-
ржó оцю потяãнóли до береãа і нас óсіх висадили.  Висадили, тоді ж 
там êоні бóли, все, хто êóди моã їхать. Нó шо, я знаю, шо ми доїхали в 
совхоз Верби, а тоді ще яêийсь совхоз, нó це таê давно бóло, я вже поз-
бóвала... І нємець óже нас одрізав. Одрізав і начав вертать назад. Уже 
осінь бóла ãлибоêа, а їхали ми ще ж літом, а то ми все блóêали десь. І 
заставив всіх вернóться назад, от. Нó вернóться назад заставив. Бóря, 
вітер таêий страшний бóв. Нас оце повêидали в [б]арêаси таêі здорові і 
переêинóли обратно в Отрадне.  

І в Отрадномó начали тóтичêи вже нємці орóдóвать. Картошêó, 
осінь ãлибоêа, нас заставили êартошêó вибирать, êопать оцево. А по-
том я от вам толêом не розêажó, шо яê воно бóло, шо начав нємець під-
бираться, людей забирать. Нó із Отрадноãо мене (це ж моя фамілія то-
ді бóла Хімоні Ліда Маêсимовна), мене і потом одноãо нашоãо аãроно-
ма, жінêó, а яê óже фамілія, чи Бабенêо, чи… óже позабóвала. І ще доя-
рêó однó, – должні бóли забрать ноччю. Нó нам поліцай переêазав, шоб 
ми óбралися. Це вже в  Отрадномó.  А тоді, яê він переêазав, перевезли 
ó Запорожжя на Яр, Зєльоний Яр.  

Це осіню, чи в зімó, нє, зімó не зімóвали, осіню сороê… в 42-мó... То 
оці аãраноми, шо я êазала, женщіна-аãроном, таê і спалили бóдто би на 
стóлі в Хортиці її нємци. А доярêó оцю бóдто би отпóстили. А я óдрала, 
оце мені… В первом êласє занімався в мене йоãо син і бóв, яê би таê 
отсталий, а я до ньоãо харашо односилась, óчила. І він мене пожалів, 
прийшов до… моãо чоловіêа брата жінêа, і він переêазав, шо сêажи таê і 
таê Маêсимовні, щоб нємєдлєнно  сєчас десь óїзжяли... І ото ми в’їхали 
тоді… 

На Зєльономó Ярó [в Запоріжжі] в це время батьêо мій [жив]. Я ж 
отдєльно жила, а батьêа моãо нємци посадили. А робили ми з нємêою 
вмісті, вмісті, і нємêа сêазала, шо знаєте шо: “Маêсим Петрович, Ви, 
пожалóйста, в цю ніч яê випóстять вас, ви цю ніч і вбирайтеся, шоб вас 
тóт не бóло, потомó шо вас всьо равно заберóть”.  

На лєвом березі [ó Запоріжжі] приãаняли ж нємци наших плєнних. 
Ідеш там, брата спрашóєш, чи знаêомоãо... Це [отам он за Грязнова, 
више стадіон бóв] да, да, точно. І це ж отаê, я не помню, чи проволоêа 
бóла чи не бóла… Нє, проволоêа, шось таêе бóло. Крічó братó своємó: 
“Хімоні!” Кричó, êричó, – єсть таêий. А там знаêомоãо шо, а він почóє, 
шо йоãо фамілія, яê же ж він біжить...  
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[Витяãóвали їх оттóда],  да, да, да. Нó в мене бóла дитина мала, таê 
шо я це, оце два слóчаї бóло, шо ми помоãли одноãо. І я б не додóмала-
ся, бо я молода ж бóла. Та і вона, мабóть, 20-ãо тоже ãода, а я 19-ãо. Нó 
в мене чи не доварила ãолова, щоб оце помоãти. Одноãо помоãли, вона 
êаже: “Кажи, шо мій”. І ми сêазали, тоді забрала вона до себе йоãо. І от 
я не знаю сóдьбó, яê вони далі, êóди вона потом óшла, ми з нею незна-
êомі бóли, нічоãо. А тоді знаю, шо там таêі велиêі сêирди стояли ето-
ãо... шлаêó, шо вона десь по томó шлаêó йоãо повела, не знаю êóди вона 
повела, я побіãла додомó, бо в мене дитина ж мала бóла…  

В ãрязі лежать, ой, а тоді поãлянеш, страх таêий бере, шо ночі не 
спала…  

Поãоріло оце во, оті ãлóхонімі занімались там, на Зеленомó Ярі. Це 
ж, в общєм… от страхіття... там і люди.  

А євреїв брали, вели, – страшне. Я яê вспомню, таê і січас волос 
óãорó! Тасêає оце діти, на оті страшні, яê оце, повозêи таêі, одноêонêи. 
Везли їх, дітей сêидають! І оце вони все везли до совхоза, яê він нази-
вається в êінці отамо... Зразó за запорожесêой територією, зразó 
яêийсь совхоз є, і там дóже êанави велиêі рили для оêопів, для танêів, і 
тóди всіх і зводили. Оце й батьêа тоже тóди бóли повезти. І ноччю… і 
ця нємêа яê сêазала, батьêо тоді приїхав і йоãо, я не знаю хто, забрав, 
партизани. А хто імєнно, шо, – ми нічоãо не знали абсолютно. Мама не 
моãла сêрить од мене, бо я старша дочêа бóла ó неї. Вона б моãла мені 
обязатєльно признаться. І потом батьêа моãо вивезли аж ó Мєліто-
польсьêий район, село Большевиê, і він там при нємцах робив трохи 
бóхãалтером ó совхозі. 

А потом нємци, таê нó яêось бистро шо освободили, ми тоже ваêó-
іровались тóди в Каховêó, вернóлись назад і начали забирать, а батьêа 
оставляли. А не знаю яê це шо, оставляли йоãо, не знаю, не можó сêа-
зать, чи ті… партізани, я не знаю.  

А син [брат Лідії Маêсимовни] бóв направлений із Сібірі сюди, на 
Уêраїнó, і тóт воював. І [батьêо] êаже: “Син воює, а я бóдó тóт…” І пі-
шов в армію, нó й поãиб…  

При німцях переїжджали з місця на місце… без êонца, дóже страш-
но. У мене чоловіê бóв інвалід із дєтства на ноãó, і всіãда за нами слі-
дили, я йоãо ніêóда самоãо не пóсêала. А чоãо слідили, хтозна, нó от за 
таêими. Вони ж, понімаєте, яê би вам сêазать, яê я ж на Ярó не жила, а 
сосіди то знали, шо я переєзжа, а хто я таêа, вони ж не знають, потомó 
шо не дóже тоді óсе розêазóвали один одномó. І визвали нас, я знаю 
чоãо, шо слідили, визвали на трóдоêолонію чи яê. Нє, біржа трóда. І 
визвали нас на біржó трóда, і він заморився, ми посідали на лавочêи. І 
підходить до нас два, начинають спрашóвать: “Хто ви таêі, шо таêі”. Нó 
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ми сêазали, шо ми. Коли тіêи одійшли ці, дрóãі підходять, êажó: “Давай 
тіêать, бо заберóть нас”. І ми тоді попросились до однієї женщіни ó 
двір, а з дрóãоãо вже дворó вийшли і пішли… 

Доêóменти перед тим яê переїхать з місця на місце, нічоãо не офо-
рмляли. Їхали, нó яê їхали. Наприêлад, ми в Большевіê поїхали, нам 
дали одноãо êомóніста хатó, ми там жили ó хаті – це мама, сестра, я і 
чоловіê мій, четверо нас. Коло хати лежала драбина. Єслі драбина таê 
лежить, я вже не помню вам точно, єслі отаê лежить – значить можна 
там, а єслі отаê – не можна. По тій драбині, значить, знали, êоли нас 
приїхать забрать, шоб нас забрали. І ноччю приїхали чєтирі… дві підво-
ди, ãарби, і забрали нас ó Большевиê і перевезли тóди. А в Большевіêó, 
ото папа поãіб на фронті, чоловіê робив бóхãалтером і êасіром, а тоді 
бóхãалтером.  

А потом яê ми переїхали, яê я вам êазала, шо із совхоза Большови-
êа ми еваêóїровались до Херсонщини тóда… А люди нас там, на Херсо-
нщині… Він інвалід, êонячêа паãана бóла, êóêóрóдза в їх, вона таê об-
ставили, завели тóди êоняêó, а нас забрала в поãребі поховала. І таê ми 
оце оцю фронтовó лінію і пережили, яêби не та бабóшêа, хтозна яê би… 
Яê тó бабóшêó, шо, тоді не можна. Один ãоршоê остався, там êóпила, 
ще їх надо… в мóзей йоãо здать [сміється].  А там, шо я êазала, шо нам 
поставили, êóêóрóдзою обставлено і там êоняêó заховали, а нас... А ря-
дом трошêи далі бóв таêий сарай, що зерно… То зãаняли ó амбар, наãа-
няли нємци тóди людей і палили… стріляли…  

Ми еваêóїровались із Большевіêа, і до Херсона тóди, то начали 
наші настóпать відтіля...  

Таê стали, начали виходить, а ми ж і повилазили з поãребів, і поба-
чила звіздó, цілóюсь… Чи наші, чи яê їх óже тепер назвать, êонєшно 
наші бóли, свої. Нó а я ж яê ото дóра, яê побачила звьоздочêó і êричó, 
шо, мол, наші прийшли. І ото на солдата почепилась, одноãо целóю, 
дрóãоãо... Чоловіê баче, шо я здóріла, таê мене забрав та êаже: “Ти шо, 
здóріла? Це може власовці, а ти – êаже, – êажноãо цілóєш ” [смієть-
ся]…  

А тоді народилося ще двоє дітей óже в мене, село Поляновêа, Аêи-
мовсьêий район. Він [чоловіê] баче, що діла плохі, поãано… Там де ми 
жили – невелиêе село і пєрспєêтіва на то шо шêола там бóде яêась ілі 
шо, не видно бóло. Він тоді став переїзжять і переїхали в 53-м ãодó в 
Бєлєньêоє.  

Це степове село, де ми жили, а Бєлєньêє послє тоãо – непоãане. Та 
потом же, нó яê би вам сêазать, нó і êóльтóра тóтичêи. То німецьêа êо-
лонія бóла, село, совсім постройêи дрóãі, все чисто всьо, а тóтечêи бóла 
оце шêола, тóт таê êрасіво бóло! Оце шêола стара, от шêоли до Дніпра 
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бóла алєйêа, цвіти насажені, нó êрóãом óсе таê харашо бóло зроблене 
тóтичêи в селі, нó понравилось і осталися.  

Люди нас зóстріли тóт дóже харашо, помоãли нам строїтся. У нас 
же троє дітей, нічоãо ж не бóло êромє трьох дітей і шмóття цьоãо неща-
сноãо, шо ми там нажили, о. Самі êвартірó предложили, всьо дóже ха-
рашо прийняли. А прийняли нас, яê же йоãо… Бардиш – диреêтор тоді 
бóв МТСа, тóт МТС бóв. І Бардиш до чоловіêа дóже харашо относив-
ся. Потом чоловіê ó мене таêий, нó хароший чоловіê бóв ó мене дóже, 
він харашо жив з óсіми. І êвартирó сєйчас, Клоêов, на старомó базарі 
живе, предложили нам таêó халóпó страшнó, і ми жили деяêе врем’я, 
поêи МТС найшов нам êвартірó. А потом нам освободили там êазьон-
нó êвартірó і ми перейшли в êазьоннó êвартірó, жили в старій êварти-
рі. Потом я начала êазать, шо ці тóт хати строяться, я хочó, щоб в моїх 
дітей бóла хата. І оце взяли êредіт – двєнадцать тисяч, і построїлися яê 
змоãли. Конечно, січас лóчє строїться, а ми цьомó бóли раді тоді, шо 
своє, шо не в общємó. 

А оця êóльтóра старих білян êанєшно відрізнялася. Чим? Тóт 
яêось, нó отêровенность таêа бóла. Потом, яêто вони дрóжно жили, 
один за одноãо. Вони своãо ніêоли не обідять, нó, вобщем, дóже хорошо 
относилися один до одноãо.  Нó а таê… 

У них оці вóлиці старі називалися Медянêа, потом яê же ще... Пав-
ловêа, потом... та позабóвала я їх, ті вóлиці, а тепер поперемінювали. 
[Вони цілими сім’ями жили на цих вóлицях], да, да.  

От строїлися ми, – ми самі пошті нічоãо не робили. К нам приходи-
ли êóмов’я, сóсіди, хто робив із нами, з ним і зі мною, помаãали нам 
строїться. Наприêлад, я не дóмала цей сарай êласти з чоловіêом, дóма-
ли, шо хай послє, зразó хатó. А вони: “Нє, давайте січас і зробимо!” По-
моãли нам тот… наêлали ãоріще, прийшли всі чисто. І ви знаєте, що ніêо-
ãо ж не зовеш, це ж не то шо, шо я ось: “Та пожалóйста, прийдіть мені…” 
Самі йдóть і помаãають, сóсіди дрóжні бóли, дрóжні. Січас совсім дрóãе, 
січас óжас один, óжас один, січас страшне! Січас нільзя, січас…  

Там співають, там співають, там свадьбó справляють, там в армію 
виряжають, а січас іде ó армію – тихо, споêойно, нічоãо, нема в людей, 
нічоãо… 
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Біла Анна Арсентіївна, 1924 роêó народження, 
Решотêа Марія Іванівна, 1920 роêó народження, 

с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 
 
Звóть мене Решотêа Марія Іванівна, 1920-ãо ãодó. Вже мені 

82 ãода. Я знаю до НЕПó і після НЕПó, таê шо я все знаю, шо вас інте-
ресóє, питайте, бóдó êазать. 

Нó а я – Біла Анна Арсентіївна, 24-ãо роêó народжена, ó селі тóт 
же ж народилася. 

Решотêа Марія Іванівна: А я не тóт родилась.  
Біла Анна Арсентіївна: А я в селі Бєлєньêомó народилася, а потом 

нас розêóлачили, і виїхали ми на Донбас. В 33-мó році.  
Батьêа моãо бóло звóть Василенêо Арсентій Овер’янович, 1887-

ãо ãодó рожденія. А мамó, нó, Василенêо ж тоже. Ви знаєте, мама, вона 
на десять роêів од йоãо молодша бóла. Вони народилися ó Бєлєньêій. І 
батьêо в Бєлєньêій, і тот, і ми в Бєлєньêій.  

У Бєлєньêій жилося раніше, вони чи в татар бóли, я вам точно не 
сêажó, шо тóт таêе бóло. Зразó бóло поãано. А потом яê пройшла рево-
люція, мабóть óже ж бóла, да? То після революції вже тóт ó Бєлєньêій 
началось жить хорошо. Харашо жили. Це в 20-х роêах, на початêó 20-х 
роêів. 

За Громадянсьêó війнó розêазóвали, що засêаêóвали, забирали все 
чисто… Нó вони отаêі тоді бóли – Махно, оце таêі бóли, Махно, Дені-
êін, там іще хтось таêий. Ви б яêби розпитали мою племянніцó, вона б 
вам розêазала, а в мене пам’яті не дóже баãато січас. Нó вона молодша 
мене, вона на цій óлиці живе, Росліченêо Ніна. 

А дід в нас бóв це старостою села – Василенêо Дмитрій 
Овер’янович. Нєт, я вам сêажó, підождіть, це ж Арсентій Овер’янович 
бóв, а він бóв – Овер’ян, от не сêажó яê йоãо побатьêові бóло. Це в мене 
пам’ять неãодна,  інсóльт  я перенесла, таê я позабóвала все... Овер’ян 
Савович по-моємó, і в йоãо ще в аêадемії Василенêи, два сина же бóло 
в Києві. 

І він бóв старостою села, а потом... В їх четире сина: Арсентій, Дмит-
ро, Андрій. Батьêо отож на Донбасі вмер, а родився тóт, бо розêóрêóлю-
вали й виãнали звідсіля. Андрій аêадемію êончив êиївсьêó, в Києві  він і 
жив, там і помер. Він виїхав відсіля і йоãо не тронóли, він виїхав ó Київ. 
Дмитро ó Дніпропетровсьê. І бóла в їх ще сестра Парасêа.  

Дмитро – професор, Андрій – аêадеміê, оце в їх сини таêі бóли, а 
Арсентій простий і сестра бóла Парасêа… 

                                                           
1 Опитóвання провели А.В. Бойêо та М.А. Бойêо (25 червня 2002 р.). 
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У діда на старом базарі таêий здоровий дом, таêий здоровий-
здоровий! А таê ó йоãо земля бóла, не знаю сêільêи землі бóло, в йоãо 
все бóло, нó я вам точно не сêажó. 

А ó батьêа моãо, ó батьêа тоже земля бóла. Сêільêи десятин я не 
знаю, от не помню. Мабóть, десятин двадцять. Це баãато, двадцять ãеê-
тарів? Нó десь отаê, десятин двадцять. Тóт бóв дóже велиêий ó нас са-
рай построєний, ó цьомó дворі бóли і êоні, êорови, все бóло. Потом ро-
зêóлачили, все забрали і виãнали. 

У ньоãо [батьêа] бóла медсестра-няньêа, бо в йоãо перва жінêа 
вмерла, а він óзяв мою матір, на двадцять ãод молодша йоãо, от. Бóла 
няньêа, а то робочі бóли в ньоãо, робили ó полі. Він виращóвав пшени-
цю, отаêе.  

А той, він тіêи старостою села бóв, по-моємó, ó ньоãо не бóло ні-
яêоãо хазяйства, ó дєда. Бóв óважаємий, êóди там, Боже сохрани.  

І батьêо мій бóв óважаємий дóже, Арсентій Овер’янович. А той, а 
розêóлачили, виãнали яê собаêó. 

Доставалося і даже мені бóло, шо я і в êомсомол не приймали, шо в 
мене батьêо бóв êóрêóль… 

А він таêий бóв, людимий, до êаждоãо, робочі на йоãо ніхто не жа-
лóвалися, він людей не обіжав. І йоãо всі любили, всі любили, а потом 
яê прийшла советсьêа власть, за те шо ó йоãо баãато землі бóло… У йо-
ãо бóло мабóть дві пари êоней, êорови дві, от, сівалêа в йоãо бóла, ма-
бóть і молотарêа бóла, по-моємó. І все він здав, він добровольно все 
здав ó êолхоз. Нó йоãо все равно розêóлачили і виãнали. Йоãо хотіли 
вислать вобще, а він ноччю втіê. Утіê на Донбас, а тоді постєпєнно і 
нас перевіз тóди. І там він працював на шахті, на Донбасі, бóхãалтером 
ãлавним. І таê він поêи вмер, ми на Донбасі жили. А потом яê він óмер, 
то ми тоді сюди переїхали, після войни. 

Яê в 41-м ãодó началася война, а в 45-мó, в 43-мó мабóть ми на 
Донбасі бóли. І тоді ми вже взнали, що Бєлєньêó зайняли і тóди переї-
хали. Я заêінчила на Донбасі сім êласів з отлічієм… Постóпила ó педа-
ãоãічний інститóт, но почалася война і всьо êончилось. Це ми повчили-
ся сêіêи? З півãода мабóть повчилися на Донбасі. А тоді переїхали сю-
да, а тóт я працювала ó маãазіні, сразó ó заãотêонторі робила, роботала 
замістітєлєм бóхãалтера, а потім робила ó маãазіні завмаãом. 

Сини [Овер’яна Савовича] днівніêи вели по Біленьêомó. Нє, в ме-
не немає днівниêів. Ми яê óїжали з Донбасó, Івановна, яê óже яê війна 
êончилась, яê війна началась, шо ми ж там осталися, батьêо ж óмер, а 
ми осталися в злиднях. Мати поралізóвало, вона на ноãó стала поãано 
ходить, таê ми яê відтіля виїжали та таê забрали на санêи подóшêи, 



 309

там êастрóльêи яêі, там одівачêó яêó-небóдь, і то все бросили і нічоãо 
не взяли, приїхали сюда, на родінó. 

А оце ó мене бóла сестра жива, Райêа, вона б вам розêазала! Вона 
старша мене, вона 15-ãо ãодó, вона дóже ãрамотна, вона і в шêолó ходи-
ла тóт ó Бєлєньêій, вона все чисто знала. Вона писала всєãда, по-моємó 
писала. Нó ви яê сходите до Ніни [Росліченêо], вона вам сêаже чи во-
ни в неї єсть чи немає. А таê вона дóже в нас таêа [бóла], оце прийде з 
роботи бóла і нічоãо,  а січас сяде напише, шо бóло, де і яê, шо до чоãо… 

Марія Іванівна: [Я] Із Балоê… Я пам’ятаю, мала бóла, êоли прийш-
ла революція, роздали землю, нас бóло четверо дітей. Нам  дали наділ і 
ми самі ãосподарювали, це в 17-м ãодó. От. Кріпаêи бóли, а потом êо-
леêтивізація… Революція прийшла, бóв НЕП, роздали землю, і оце 
НЕП сóществовав до êолеêтивізації. От.  

Коли нас бóло четверо, то на êаждоãо по дві десятини, і батьêо і 
мати, посчітайте це сêільêи землі бóло. Батьêо робив êріпаêом ото, 
слóжив ó наймах до революції, ó поміщиêа, чи я там знаю ó êоãо. А по-
том êоли вже все роздали землю, óже він стянóвся на бричêó і там на 
ãосподарство, і самі хазяйнóвали. Це бóло таêе життя я вам сêажó, шо 
вони жили і радóвались, що це в них земля єсть, оце те, оце все. Нó яê 
от сійчас, хто вміє жить, понімаєте, таê і тоді бóло, от. І ó нас бóло чет-
веро дітей, і ото на êаждó по дві чи… нó, вобщім, мабóть, десятин десять 
бóло, не менше. І ото самі обробляли, от. А êоли началася война, або 
êолеêтивізація началася, оце все винóділи дать. Це бóло в 31-м ãодó, 
воно трошêи раньше началось...  

Анна Арсентіївна: А не в 28-м? 
Марія Іванівна: Нє. В 31-м ãодó бóло сильне наводненіє, óже тóт 

топило, о, і оце все ми здали, батьêо здав оце в êолхоз. Мати êаже: “Та 
хоч трохи заховай, щоб хоч не подохли оці дітвора”. – “Не бóдó я хо-
вать, потомó шо мене тоді на Соловêи отправлять, не бóдó я”. Батьêо 
таêий бóв чесний. 

Анна Арсентіївна: Вони не питали, вони забирали… 
Марія Іванівна: Чесний він бóв таêий, не хотів шоб оце дóже таêе 

бóло, знаєте? А послє тоãо, êоли переїхали вже сюди, таê тóт батьêо 
робив в êолхозі. А переїхали в 31-м ãодó на Червонó там ото. На Чер-
вонодніпровêó. Він робив ó лєснічестві батьêо, а ми ото в Біленьêó 
швендяли в шêолó пішêом. У Червонодніпровêі ми жили до 63-ãо ãо-
дó, з 63-ãо ãодó я вже в цій Біленьêій. Шо ще вас інтересóє? 

Яêраз ó 31-мó ãолод почався, сильний ãолод бóв, сильний. Ми ж 
мало не подохли. А ãолод бóв, я вам сêажó чоãо бóло. Штóчний ãолод 
бóв, штóчний, йоãо óсе звезли, а не обробили землю, от, не обробили. 
Уже все в êолхоз ó селян забрали, понімаєте, все? А де вони діли чи 
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поїли, бо то в селі бóло таêе: хто робив, а хто лежав. Надо êазать яê во-
но бóло, таê і є…  

Забиралося в êолхоз, а люди оставалися ãолодні, біз нічоãо, біз ні-
чоãо. Я ж вам êажó, що до зернини все забирали. Це ж мені бóло 
дев’ять ãод чи десять. До зернини все, абсолютно не бóло нічоãо їсти. 
Ми сюди приїхали на Червонó, тоді воно ще яêось напрямиê їхали, це 
весною бóло. В 31-м ãодó розлив води, таê напрямиê таê приїхали. Ми 
ж мало не подохли, яêби не отой дядьêо, таê ми б подохли. А таê тóт 
давали пайоê на êаждó дитинó, а в нас óже брат мій сім êласів êончив, 
сестра тоже.  

Таê ми ходили в [парóбêових] тóхлях серед зими, і іди в Біленьêó, 
попробóй не піти в шêолó. Мати тебе ãоном ãнала. Таêа в мене мати, 
êазала: “Революція пройшла, треба вчитися”, да. І батьêо ãрамотний, 
батьêо своãо часó четирі êласи êончив. Це тоді ãрамота, нó яê тіêи тем-
нота бóла і злидні. Тож за петóха пан Овсій отдав чи та, Мотря, оддав 
оцей доêóмент за петóха, потомó шо “Твій Іван не бóде вчиться, а мій 
Петро бóде вчиться, в аêадемію бóде постóпать, на, хай похвальна ãра-
мота бóде моємó Петрó”...  

Анна Арсентіївна: Я 1924-ãо ãодó рождьонна, таê шо? В шêолі піо-
нерêой я бóла, ó піонери вже нас приймали. А ãралися ó жмóрêа, нó, в 
общем в таêі всяêі. Ото жмóриться, хто жмóриться, а ті ховаються. У 
платочêа: то êрóãом, а платочêа роздають, êомó платочоê попаде. Ще 
не бóло таê, шоб оце мóзиêа вже, тоді вже послє пішло дальше, шо вже 
ãітара бóла в мене. Шо вже я на ãітарі ãрала, це я вже ходила ó 5-й êлас. 

Марія Іванівна: А досвітêи ми вже не застали. Може вони і бóли 
досвітêи, тіêи мабóть ми вже їх не застали, потомó шо я не помню, шоб 
на досвітêи ми ходили.  

Анна Арсентіївна: І я ніде не ходила. 
Марія Іванівна: Вишивали  там вони на досвітêах… 
Анна Арсентіївна: Там пряли і хлопці бóли і вони… 
Марія Іванівна: Оце вони робили, оце бóли досвітêи. А ми цьоãо 

вже не застали. Ми, я ж вам êажó, шо нас óже êолеêтивізація піймала. 
Нó шо, ото трошêи ми пожили, поêи не бóло êолеêтивізації. А тоді 
вже, це бóв 31-й, нє, 32-й, 33-й, – це сильні ãолоди, ãолоди. А тоді ото в 
37-м óрожай бóв, це вже ми бóли на Червоній. Уже я в 37-м шêолó êо-
нчила, пішла робить. Потомó шо заробили ми там зерна, шо це ті бать-
êи бóли раді, шо ми оце ж зерна заробили, бо це бóло на виживаніє! 
Ми ті ãоди, êоли нас роз…, розтяãли оце в êолхозі, ми на виживаніє 
жили, понімаєте!? Ми дóже бідно жили, в нас не бóло ні хати, нічоãо, 
бо ми ó чóжій êвартирі жили, потомó шо дóже це велиêе переживаніє!  

Анна Арсентіївна: Таê вас тоже розêóлачили? 
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Марія Іванівна: Та отдав батьêо ж óсе, а хатó бросили.  
Анна Арсентіївна: Нó таê і ми хатó бросили і забрав батьêо рядно 

чи… 
Марія Іванівна: Дадóть êóсочоê землі і там посадять, шо там. Нача-

лась тóт посадêа… 
Анна Арсентіївна: Пам’ятаю я плавні, преêрасно пам’ятаю. Дніпро 

тоді ж бóло неãлибоêе, яê ото тóт же зірвали, Дніпро неãлибоêе бóло. 
Параходи пошти не ходили. А в плавні і ожина бóла, і ліса таêі бóли 
там, шо хочеш, і яãоди там всевозможні, і вовчі…  

Марія Іванівна: Там, ви знаєте, плавня бóла – золоте дно. Там оці 
всяêі êолхози хóдобó держали. 

Анна Арсентіївна: Хóдобó там держали, êорови… 
Марія Іванівна: Лєснічество дóже велиêе бóло, воно êорзини пле-

ло, це ліси плело. Нó тоді ліснічество, дóже славне ó нас ліснічество… 
Анна Арсентіївна: Там вони построїли собі таêі хатêи, там бóла з 

ними êóховарêа, там вони і ночóвали, і днювали, там їм дóже харашо 
бóло. І êоров дóже баãато бóло, а відтіля переправляли молоêо сюди, 
тими… [лодêами]. 

Марія Іванівна: Люди постійно êаюêом їздили тóди-сюди. 
Анна Арсентіївна: Каюêом, там ожина бóла, там бóло шо собирать…  
Марія Іванівна: Там знаєте шо, там же ж низина бóла… От це яê ве-

сной витане вода, там поêопають трошêи, нижче води, а ãороди садили, 
ãороди садили. Оце на Червоній жили, а в плавні сіно êосили. То це 
вже наêоси, до береãа привези, через Дніпро перевези, поêи йоãо пере-
везеш, і це все робилось – сильний трóд бóв! Нó люди жили, вижива-
ли, держали хóдобó, виживали.  

Анна Арсентіївна: Хóдобó свійсьêó тоже відправляли тóди.  
Марія Іванівна: Да, на зімó.  
Анна Арсентіївна: Там êорови бóли ж, а овець там сêіêи бóло! Там і 

вівчарня бóла.  
Марія Іванівна: Переправляли паромом.  
Анна Арсентіївна: Або яê êорови, тоже êаюêом.  
Марія Іванівна: Вона пливе, здóється і пливе, êорова ляже отаê і 

лежить, вона не ãребе нічоãо. Вона таê на боê ляже, здóється і на боêó 
лежить, а її тяãнóть, тіêи шоб ãолова піднята бóла, шоб вона не потопи-
лась. І ãребóть, тяãнóть за êаюêом, таê і переправляли.  

Анна Арсентіївна: А то пороном, таêий здоровий…  
Марія Іванівна: А то пороном… 
Анна Арсентіївна: А то за їхньою хатою оце таêий паром, там ото і 

êоров перевозили, і овець… 
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Марія Іванівна: Нó оце ми тіêи пожили, можна чістó на чістó прав-
дó сêазать, при Брежнєві! Яê оті хами стали – пропало дома [і на полі], 
ãолодні яê собаêи, [барахла цьоãо повно… де воно набралася?] А ãолод? 
А яêий ãолод? Оце êовбасó êóпила, а вона, ãад, яê резина, я її, нема ні 
одноãо зóба, нó яê це можна їсти, хіба це êовбаса?  

Анна Арсентіївна: За Брежнєвим я таê плачó дóже часто, яêа бóла 
жизнь! Я бóла в маãазіні завмаãом, таêий план бóв здоровий. Робота-
єш, êонєшно, з óтра до вечора, а ніêоли не óставав, всіãда с пєснями…  

Марія Іванівна: Да. 
Анна Арсентіївна: Нó понімаєте, шо жили. А послє тоãо яê став 

Горбачов, а тепер вобще продав óсе. 
Марія Іванівна: Ви знаєте, шо наше село бóло таêе, яê оце весна – 

співають, весело! А тепер ніхто не сявêне, ніхто не… Воровство, óбійст-
во… 

Анна Арсентіївна: П’ятниця, сóбота, неділя, п’ятниця, сóбота, неді-
ля і понеділоê, вівтороê  – це сім днів свадьби ãóляють! Все, все село в 
пєснях, ó танцях, один до одноãо “Здрасті!” А січас ідеш – поздоровêа-
ється, а хто не здоровêаються, пішов. 

Марія Іванівна: Да. А тепер ті пожаднічали, ті баãаті стали, не люди 
стали, ні – звєрі, звєрі.  

Анна Арсентіївна: Я знаю, шо нема ж ніде нічоãо. Тоді тóт стояла 
насосна станція – немає. Вобщем, де шо не бóло – нема ніде нічоãо. Усе 
розбито, розламано і все.  

Марія Іванівна: Отóт хам, оцей, шо йоãо ще Гоменюê, на Гоменю-
êове місце поставили, він же, він… Пропив óсе, падлюêа, ще й ó нас за 
те, те… Той, Кóчма, Кóчма! Хоч би й Кóчма цей здох ê чортовой матері! 
Може б хтось дрóãий бóв, це ж не життя ó нас, ми сóществóєм.  

Анна Арсентіївна: Нó це все Кóчма, Кóчма.  
Марія Іванівна: Ми жили раньше, раньше. Ми жили, ми ж вироб-

лені, ми ішли на êолхоз, яê на працю.  
Анна Арсентіївна: І з пєснями на роботó, і з пєснями з роботи.  
Марія Іванівна: А шо нам платили? Нам êопійêи платили, нó ми 

робили, понімаєте, робили, бо над нами дóже жестоêа власть бóла…  
Анна Арсентіївна:  Таê це ж ми робимо з óтра до вечора, а потом 

ідемо ж там ãород яêий бóв розрóшений. На носилêах êамні тосêали на 
ті, на платформи трамвая, востанавлювали ãород і це з пєснями все, і 
тóди і назад. А сейчас “Село неначе подóріло, почорніло, неначе люди 
подóріли” – таê оце точно Шевченêо писав.  

Марія Іванівна: Ви знаєте, а може шо ми молоді бóли, ми не відчó-
вали цьоãо. 
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Анна Арсентіївна: І після війни це таê: то саламахó зварять яêó-
нібóдь, поїли дівчата, це обідаєм тіêи, а то з домó шо-нібóдь візьмемо. І 
то на бричêах вечором з роботи, пєсні! До самоãо домó поêи повстава-
ли, на дрóãий день.  

Марія Іванівна: Попробóй бóло не піти на роботó. Тебе в плавні, 
ãолодний яê собаêа, поїдеш ó плавню по щавель. Тебе й там знайдóть: 
“Чьо ти не пішла на роботó?” А все врóчнó робилось після войни. Поп-
робóй бóло…  

Анна Арсентіївна: З êосарêи сêидали, це êосарêа, з êосарêи сêида-
ли, і óсі ми сêидали, підіймали до мóжиêів… 

Марія Іванівна: А тепер, а тепер ніхто не счітається, ніхто-ніхто ні з 
êим не счітається тепер… 

Анна Арсентіївна: Нє-є! 
Марія Іванівна: Старі, це бóло, значить, счітай, тепер шо це таêе – 

одброс людей, ніхто не счітається тепер. 
Анна Арсентіївна: Ми за Советсêом Союзі. 
Марія Іванівна: Яê, ви от ãрамотна людина, вчена, яê можна отаêо 

перевести людям життя? Яê можна перевести людям життя, шоб воно, 
недород. Нó, êонешно, може оце там оті, що торãóють там тóди-сюди, 
може вони і живóть. А остальні шо роблять?.. 

 
 

Росліченêо Ніна Петрівна, 1936 роêó народження, 
Росліченêо Анатолій Іванович, 1936 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Росліченêо Ніна Петрівна, народилась я в 36-мó році. Мої  батьêи, 

батьêо – Петро Феодосійович Величêо, 15-ãо роêó народження. А ма-
ма моя, Раїса Арсентіївна, Василенêо по дівочомó, вона заêінчила фаб-
заóч, ФЗО. Оце в мами сестра – [Анна] Арсентіївна. Мама білянсьêа, 
тóт в Біленьêій народилась.  

Дєдóшêа бóв Арсентій, йоãо я не пам’ятаю. Дід же Арсентій 
Овер’янович, і це ж брат йоãо Андрій Овер’янович і Дмитро 
Овер’янович , там їх ціла êóча бóла.  

Яêе ãосподарство ó діда бóло, ви знаєте, я особливо і не пам’ятаю. 
Я знаю, шо бóла êонячина, бóла, мабóть, сівалêа, шось бóло,  ви знаєте, 
просто не вниêала в це.  

Дід бóв дóже ãарна людина. От люди хто таê зãадóє йоãо, тоді êоли 
він бóв, хто в йоãо працював… Він, трошечêи ж таêе ó ньоãо бóло ãос-
подарство. Нó ó йоãо бóло дітей мабóть штóê вісім чи десять, баãато, 
                                                           
1 Опитóвання провели А.В. Бойêо та М.А. Бойêо (25 червня 2002 р.). 
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двоє померло. Ті люди, яêі в ньоãо працювали, бóли завжди задоволені. 
Він і  ãодóвав харашо, і платив таê яê треба, він дóже ãарно відносився 
до людей. І взаãалі-то я вам сêажó він майже допоміã і вивчитися тим, 
своїм братам, і Андрію і Дмитрó. І той і той заêінчили інститóти. І той, 
і той… Дмитро Овер’янович бóв медпрацівниê, аêадеміê, а Андрій 
Овер’янович, він пішов ó…, бóв диреêтором інститóтó… в Києві він 
працював, аêадеміê, сільсьêоãосподарсьêе... Яê же ж? Останній раз він 
бóв по металóрãії займався… Нó в мене бóла êнижечêа йоãо, просто 
десь видно в бібліотеêó нашó отдала. Про ньоãо дóже баãато там бóло 
написано. Нó сім’я в йоãо, от яêраз я фотоãрафію взяла, сюда поди-
виться: [поêазóє фото] він, дрóжина йоãо, Андрія Овер’яновича. Він 
спочатêó бóв прорабом, заêінчив техніêóм чи воно яê воно раніше бó-
ло. Оце він бóдóвав, я це не знаю, баба Нюся не êазала, де в нас зараз 
церêва, він бóдóчи прорабом бóдóвав. Потім  десь там ще ó нас бóла 
одна шêола, він теж бóдóвав її, розібрали зараз. А жінêа йоãо бóла вчи-
тельêою, тóт працювала в шêолі. Там в йоãо дві дочêи. Це бóв добрєй-
ший человеê, дóже добра людина. 

Батьêо мій тóт працював, він в êолãоспі. Потім в рибêолãоспі пра-
цював, нічим більше не займався. А мама, вона до війни працювала на 
лєсоцехó, перед тим вона працювала там, де вони бóли на Донбасі. Виї-
хали на Донбас, їх же розêóрêóлили (вважали шо вони дóже баãаті всі) 
і вислали до Донбасó. Там вона працювала… 

А хто їх розêóрêóлював? Ви знаєте, я не знаю, я просто не вниêала 
в це. Це яêби от, вона ж знає, вона ж це дочêа, чьо ж вона не розêазала 
[має на óвазі тітêó, Білó Аннó Арсентівнó], вона ж знає, вона ж дочêа, 
їх же розêóрêóлювали, вона знає яê їх вивозили, вона знає яê тóди во-
ни приїхали на Донбас, яê там йоãо переслідóвали, розêазóвала ж вам?  

Сьоãодні оце вона пише [про свою матір], сьоãодні вона поприби-
рала, сьоãодні вона постіль поміняла, нó це ж, це ж не щоденниê, це ж 
таêе, це вона просто записóвала, шо де робилося. А тоді зãадай, тоді шо 
êоли ніде не бóла, ніде нічоãо. 

А розêазóвала вона оте, шо вам тьотя Нюся розêазала, яê вони їз-
дили на Донбасі. А таê більш нічоãо особливоãо… 

Дитинство моє пройшло…  нó яê? Я отóт в Біленьêó, ми з Донбасó 
приїхали в 41-мó році сюди. А потім під час війни бóли тóт. Папêó бó-
ли забрали німці. Нó а тоді баãатьох, тоді вони не встиãли піти в армію, 
чоловіêи яêі тóт бóли. І зібралися, щоб піти десь, а їх перехватили нім-
ці і це баãато з нашої óлиці, баãато. В Германію забрали, бóли там, він 
робив ó баóера яêоãось, а брат йоãо тоді ще. Там на заводах робили. А 
потім повернóвся він вже в 45-мó році. А ми тóт бóли.  
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Ми бóли тóт, оце там, де êоло них там, яê називалась стара хата, 
там бóли. Нó ми ми бóли ó підвалі. Виходили, но справа в томó, що ó 
нашомó бóдинêó жив офіцер німецьêий і весь бóдиноê забитий бóв во-
дêою, і співами, і стрілянêой і все. Ми ото в підвалі там сиділи тихесе-
ньêо. Там підвал велиêий то нас там…  

Німці в хаті, а шо, нó яê ви знаєте, êоли нам бóло по шість, по сім 
роêів, шо нам страшно? Та ходили, ходили, і з німцями ãоворили, і все. 
Вони більше до старших придиралися. І бóло до дітей. Там ó нас яêраз 
бóв один німець, таêий товстеньêий, Яшêа. Він бóло все з нами візьме 
ãармошêó, ãрає і êаже: “Дивіться, яê танцюють оті рóсьêі”. І начина 
приãать яê бешений. А потом: “От подивіться, яê німці” – і начинає 
вальс. А ми ж дітвора таêі, êричим: “Та ні, то не ми таê танцюємо, то ви 
таê танцюєте, а ми ось таê танцюєм…” Нó  діти, нó дітвора, нó шо воно 
зробиш. Потім прийшли ці, бóли дома, німці відходили, а прийшли 
наші добровольці…  

В нашомó селі бóв партизансьêий заãін. Я знаю трьох хлопчиêів, в 
нас бóло в êінці там в шêолі в парêó похоронили два хлопчиêи, вони 
бóли чи зв’язêовими, чи шось таêе. І їх піймали, таê їм пальчиêи одрó-
бóвали, потом розстріляли і заêопали. Братсьêа моãила в нас тóт єсть, 
розстрелили 25 чоловіê, білян, за те шо нємця óбили. Нó я ж вам êажó, 
яêби ми бóли постарше, ми б може êóдись вниêали, нó а дітвора є діт-
вора. А вже ж після війни в шêолó пішли, тоді вже ж бачили братсьêó 
моãилó… 

Шêола працювала після війни нормально. Всі бóли в різних êла-
сах, в нас не зводили êласи, в нас дітей баãато бóло. Я, наприêлад, в 
п’ятомó êласі бóла, нас бóло “Д” êлас. 5-й “Д”, “А”, “Б”, “В”, “Г”, “Д” . 
Класи велиêі бóли і в нас не зводили, нас баãато бóло. І четвертий êлас, 
бóли в нас тоже чотири êласи бóли. Не зводили дітей. У нас взаãалі не 
бóло таêоãо. 

[У післявоєнний ãолод] важêо бóло тоді. Не бóло на чомó писать, 
не бóло чим писать, і олівцями. Їсти не бóло і вдяãнóться нічоãо бóло. 
В шêолі тоді нам навіть не давали. Тоді не давали в шêолі. А виживали, 
дома, дорослі їздили в плавню по ãорішêи водяні, привозили. Із землі, 
з дна, добóвали водяні ãорішêи, розрóбóвали їх, вони солодêóваті. 

Анатолій Іванович: Бóв [тоді] поширений народний промисел, ви-
хід ó плавні по щавель. Диêий щавель, оце жінêи… і мама моя ідóть ó 
плавні, рвóть диêий щавель отаê на отих лóêах, в мішêи, мішêи на пле-
чі, до береãа Дніпра, перевезли. Завтра вона їде, в нас ходив водний 
трамвай, êатер, теплоход називаєм ми яê єсть для проãóляноê зразó. 
Нó тоді разів п’ять-шість на день ходив “Біленьêе – Запоріжжя”. Ото 
везли продавать в Запоріжжя на базар. А там тоді êóпляли то оселедця, 
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то ще яêóсь їжó брали. А 47-й ріê, приãадóю, я заêінчóвав 4-й êлас цієї 
шêоли і бóêвально пóхлий бóв. І в 47-мó році тоді в четвертомó êласі 
бóли еêзамени óже, і мене в числі іще деяêих óчнів, просто в порядêó 
виêлючення, без еêзаменів переводили до п’ятоãо êласó. Це ті, хто вчи-
вся більш-менш добре. А в основномó пóхлі ходили до шêоли.  

Чорнилêó в рóêах треба держать бóло, бо чорнило замерзне, а пи-
сали, –  звичайно чорнилêа бóла, пристосована… Зараз мóзейна рід-
êість, мабóть ніде не найдеш [з неї не виливається чорнило]. Рóчêа де-
рев’яна з пером. Отаêі наші роêи  бóли. 

Ніна Петрівна: Уроêи ó вісім тоді починалися, тепер з півдев’ятої. 
Тоді ó вісім починалися і êончалися… На перерві біãали ãóляли в шо 
прийдеться. І в м’яча, і таê біãали. Нó в нас же бóли піонерсьêі орãані-
зації. Іãри бóли різні. Знаєте, ó нас же ж там, то піонервожаті прийдóть 
поãóляють з нами на перерві, то отаê. В нас же ж бóли піонервожаті, 
бóли, нó тоді. Зараз, зараз ó шêолі нема нічоãо таêоãо, от нема зараз 
оцих орãанізацій. А тоді в нас бóла і піонерсьêі, і жовтенятсьêі. Ви зна-
єте, я яê працювала вже в шêолі, таê бóло таê приємно дивиться, êоли 
стоять оці маленьêі жовтенятêа, їхні ãалстóчêи на рóêах висять. Таê 
вони ждóть, що ось-ось до їх прийде êращий êомсомолець, пов’яже їм 
цей ãалстóê. Нó óрочисті збори.  

Я навчалася ó цій старій шêолі, Міêлашевсьêоãо, а це вже, мабóть, 
ó 80-мó вперше одêрили новó шêолó. А ми в томó бóдинêó навчались. 
Діти знали, шо це шêола, чия вона. Там же [нерозбірливо] дерев’яний, 
êрасивий бóв, все оброблено деревом там бóло, êамін. Нó де вони від-
почивали. Парê бóв дóже велиêий, êрасивий, дóже баãато дерев бóло, 
дóже баãато бóзêó бóло персидсьêоãо і різноãо, смородина таêа… Знає-
те, нó баãато бóло дерев. А потім постóпово воно все ж пропадало, а по-
том оце [з той сторони, зона ж], воно тепер [з зони все стіêає], там óсе 
пропало. Там же ó нас бóли і ділянêи для дітей, ми ж вирощóвали там 
різні êóльтóри, велиêі ділянêи бóли аж до Дніпра. А тепер…, ви записó-
єте все, я таê ãоворю… А постóпово там все чисто все-все, дерева про-
пали, залишився ще êедр, роêів п’ять томó назад пропав, один велиêий 
êедр стояв. Дóби ще залишились, а таê óсе ж, парê, посадили тоді сад 
фрóêтовий [нерозбірливо]. 

А за Міêлашевсьêих не пам’ятаю я нічоãо. А дітям розêазóвали, яêі 
вчилися в цій шêолі, тільêи й тоãо, що бóв поміщиê, що бóв басейн, що 
тóт розважалися, а таê більш нічоãо. Говорили про те, що вони це село 
виміняли десь на шось. Нам нічоãо не розповідали про…, шо шêола це і 
все, шо там бóла вінтова лєстніца і там ходили, нó таê особливо і не 
вниêали. Просто не звертали óваãи. Це тоді ще після війни зразó бóло 
не до тоãо, знаєте шо, підрóчниêи і надо бóло êóпить, і все êóпить, і все, 
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в основномó ó нас в шêолó. Нó бачте, тоді ми більше вчились, більше 
вчились. 

Нó це ви подивіться “Запорізьêа правда”, Запорізьêа область…, там 
же ж є… 

Тоді яêось більш діти бóли заняті шêолою, óроêами. Гóртêи бóли ó 
нас і співочі, і танцювальні, фізêóльтóрні ãóртêи, баãато ãóртêів бóло. 
Діти дóже баãато занімались, тоді яê я ще в шêолó ходила, і пізніше 
теж і різні ãóртêи бóли. А історію, таê яê шоб вивчать історію, особли-
во ні. 

Історію ó мене виêладав Іван Олеêсандрович Василенêо, бóв та-
êий, і Галина Олеêсіївна Войтиченêо. Це мене вчили, Галина Олеêсії-
вна – Конститóцію в [?] êласі, а Іван Олеêсандрович – історію… Це я 
після війни вчилися. 

У нас [ó родині] тіêи дівчатêа бóли. У нас дві дівчини бóло, êожна 
занята бóла. Я яê старша, більше роботи бóло мені. Роботó робили вся-
êó, всяêó. І дома прибирала, і на ãороді, і êоров їздила ó плавню доїть. 
Но особливоãо розподілó не бóло між старшими і молодшими. У нас 
таê, все бóло, все робили таê: аãа, оце нам треба зробить, зробили 
вдвох. Батьêо мій на роботі постійно бóв. 

У нас тоді в плавнях бóли наші êорови. Яê оце весна починається, 
вивозили в плавні отими, човнами перевозили, паромом перевозили. Я 
ж не перевозила, ніêоли не бачила, а ми потім на човні óже їздили. 
Утром вставали десь в ãодин п’ять і їхали. 

Анатолій Іванович: Я от помню трошêи яê вивозили (Анатолій 
Іванович Росліченêо, 1936-ãо роêó, народився ó селі Нижня Дóванêа 
нинішньої Лóãансьêої області). Два човни – носêи і êорми (задні час-
тини) їх зв’язóвали  вірьовêами, на ті два човни помост робили з досоê, 
і тóди заводили. В залежності від розмірів човнів заводили однó-дві 
êорови і на веслах перевозили на тó сторонó там. У плавні бóли трави 
велиêі… 

Ніна Петрівна: Тоді ж там бóло стіêи трави, сіноêоси, а тоді Кахов-
êа, не стало сіноêосів. 

Всі ãороди бóли там, родило там хорошо. Там же ж в основномó ці-
лина бóла, потім її розêопóвали. Там же весною заливало все, лóêи ба-
ãаті, там дóже баãато трави êосили, сіно відтіль звозили. А літом, там 
бóло дóже баãато дерев, не виãорало. 

Мошоê, êомарів –  всьоãо бóло баãато [сміється]. І ãóсениці бóли, і 
ãадюê бóло баãато, і вóжів, і всьоãо. Комарів мабóть саме більше бóло 
там.  

Анатолій Іванович: Риби баãато бóло. 
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Ніна Петрівна: Риби – і лини бóли, і в’юни бóли, і êарасі, зараз êа-
рась то єсть, а лин рідêо де попадеться, а в’юна взаãалі нема ніде.   

Анатолій Іванович: А взаãалі бóдівництво Каховсьêої ãідроелеêт-
ростанції принесло більше шêоди, ніж êористі. Оце не тільêи людсьêі, 
а й ãромадсьêі, êолãосп, радãосп, ó нас Ворошилова бóв. На літо тоді 
паром бóв на тросові, через Дніпро перетяãóвали. Паромом на літо óсю 
сêотинó тóда… 

Ніна Петрівна: Там літні табори бóли. 
Анатолій Іванович: Бóли там, дóже баãато бóли. Нó жити, зрозóмі-

ло,  шо важêо [там бóло], ні елеêтриêи, нічоãо. Яê ó диêомó лісі. Там 
êóхарêа бóла з людьми, варила їм їсти. Таêі тимчасові спорóди, де мо-
жна бóло від дощó заховаться, переночóвать.  

Ніна Петрівна: А сêотина наша, свійсьêа, наприêлад, без пастóха 
ходила. Самі ходили, знали, на обід підходили… От людей, шо тóди ви-
возили, наãлядали, а таê… І телята ходили ціле літо там, і не пасли, во-
ни самі по собі ходили. А зараз ó хатó тяãнеш óсе… 

Анатолій Іванович: Я знаю, розêазóвали, шо оце два-три хазяїна 
телят вивели, вивезли тóда ó плавню і можóть ціле літо тóда не навідó-
ватися до їх даже. Вода єсть, паша єсть, приїжджають і ãлядь – харо-
ший бичоê, осіню. Нó, можливо, шóêать доводиться іноãда два-три дні, 
перебродять, переплавають, а там бóли озера, протоêи. Це зараз же від 
рóсла Дніпра і до Сêельêи, до Василівêи сóцільне море зробили. А ра-
ніше тóт плавні бóли. Широêа полоса бóла – ліс з озерами, від Дніпра 
це може êілометра три-чотири. А можливо сім êілометрів лісó. Це ж 
ми, слабо êанєшно помниться, ми пацанами бóли тоді. А далі тóда, от я 
приãадóю, йшла полоса, от яê лóêи, дерев мало, просто озера і трава по 
пояс, а той по ãрóди.  

Ніна Петрівна: Та сіна заãотовляли, в основномó, таê саме там. Я ж 
вам êажó, тоді ходили наші, сêотина все наша ходила. Ніхто ніêоãо не 
бóло, не бóло таêоãо, нó десь заблóдиться, це найдóть потім. А зараз 
шо? Кастрóлю на вóлицю не можна, поставили з водой – нема… 

Анатолій Іванович: У післявоєнні роêи тільêи тим, шо ó сільсьêій 
місцевості люди паспорта не мали. Яêшо нада бóло поїхати десь ó Київ 
там, в Ленінãрад до родичів, в сільраді брали тимчасовó справêó, дові-
дêó, яêа засвідчóє твою особó. А таê людина паспортó не мала, і із-за 
цьоãо молодь залишалася в селі. Піти десь працювать на завод, на фаб-
риêó, не знаю, на  інше підприємство – праêтично не бóло можливості. 
То тільêи ті, хто в нас êраще вчився і мав змоãó постóпить в техніêóм 
чи ó інститóт… Тоді після заêінчення шêоли отримóвали паспорт яê 
для встóпó до навчання. І їхали встóпали. Ото і ото люди, молодь моã-
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ла виїхати із села. А  таê оце в селі і народився, в селі і óмреш. Праêти-
чно можливості бóли дóже обмежені.  

Ніна Петрівна: Нó це недовãо. 
Анатолій Іванович: Нó недовãо, тіêи десь за роêів життя Сталіна.  
Ніна Петрівна: Це ж в 55-мó він помер чи 53-ãо?  
Анатолій Іванович: 53-ãо. 
Ніна Петрівна: В 53-мó, нó да, нó я в 55-мó поїхала… 
Анатолій Іванович: Я в 53-мó заêінчив шêолó і яêраз ó березні мі-

сяці, число не приãадóю… 
У êолхозі проходили собранія, но ви знаєте, ми просто не вниêали... 
Ви знаєте, ми дітьми бóли, нó таê ó розмові з більш дорослими лю-

дьми [нерозбірливо], яê вони от проходять. Таê ãоворять, шо інêоли, 
особливо звітно-виборні збори, інêоли по два-три дні збори проходять, в 
один день не вêладалися. Не таê яê зразó, дві-три ãодини, все, êóчою 
раз-два одобрили, затвердили. А там ãоворять збори бóли, вже і ãолові 
достанеться, і парторãó, і аãрономам, і бриãадирам, там óсім перепадало.  

Ніна Петрівна: Од êолãоспниêів, êолãоспниêи. 
Анатолій Іванович: Від рядових êолãоспниêів. Нó шо вони, в той 

час ó нас бóло в селі два êолãоспи.  
Ніна Петрівна: Оце зразó після війни. 
Анатолій Іванович: Колãосп Кірова і êолãоспи Ілліча. Все село 

праêтично працювало ó êолãоспі. Майже на êожній вóлиці бóла база, 
де трималися êоні, по 20-30 ãолов êоней бóло на êожній базі. Техніêи 
ж мало бóло. Вся робота врóчнó майже виêонóвалася. Все вивозилося 
на êонях, і сіно, і солома до, от ферми. І оце êóêóрóдзó ламали, ãарби. 
Оце виїжає довãа таêа ãарба в поле, ламає êóêóрóдзó, êачани ó ці ãарби 
і їх везóть на зернотіê, на зерносêлад. Та один час же бóли, шо êіньми 
вивозили в державне заãотзерно, здача зерна ó план державі, вивозили 
êіньми. Бóли спеціальні підводи зроблені, де ящиêи зроблені щільно, 
шо не бóло де висипати. З яêоãось місця бóла заслонêа, яêа заêрива-
ється-відêривається, насипають врóчнó. Рóчні і віялêи бóли, фізичною 
силою оберталися, віяли зерно. Засипають оці підводи, не знаю чоãо їх 
звали безтарêи, везóть на заãотзерно, під’їжджаєм і то до êóчі, заслонêó 
виймаєш, зерно сипиться, рештó лопатою зãортає. То яê êоні бóли ос-
новна робоча сила, техніêи мало бóло.  

Ніна Петрівна:  А пізніше, в 60-х роêах, яê собранія проходили, ви 
знаєте, я вам чесно сêажó, шо не дóже вниêали в ті. Я в цей час óчилася 
в інститóті, нó бóли збори, пізніше вже трошêи по-дрóãомó.  

Анатолій Іванович: Ми ж, власне êажóчи, пропрацювали в шêолі, з 
êолãоспом бóли зв’язані постільêи-посêільêи. Нó я працював часто 
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пропаãандистом, всі ці політосвіти в êолãоспі, то тільêи таê оце мав 
зв’язоê з êолãоспом. 

Ніна Петрівна:  Нó раніше [ó êолхозі] трóдодні  бóли. Нó таêа оди-
ничêа, яêа потім оплачóвалась… Невеличêа ó нас бóла зарплата, пла-
тили ãрошима… 

Анатолій Іванович: Ні, ні. 
Ніна Петрівна: Натóрою давали в основномó, натóрою.  
Анатолій Іванович: У êоãо бóли трóдодні, нó там свої норми бóли. 
А оце ж в Біленьêомó êолхоз бóв порівняно з іншими в районі си-

льний. Часто бóв перший ó районі по поêазниêах. І от êоли люди пра-
цюють, їм óмовнó одиницю ставлять, трóдодень, в залежності від тоãо 
яê ти працював, яêий об’єм роботи виêонав, яêа важêа робота. Яê вона 
важлива, ти можеш за день зробить, можливо, півтора, два, три трóдод-
ня. А тоді вже в ході зборó óрожая ãосподарство розраховóвало, яêий 
об’єм продóêції вони отримóвали. І давали на трóдодень праêтично óсю 
продóêцію, яêó виробляло оце ãосподарство. Я тільêи не приãадóю за 
продóêцію тваринництва, видавали чи ні, більше всьоãо, шо не давали.  

Ніна Петрівна: Ні, мабóть не давали. 
Анатолій Іванович: А оце, шо вирощóвалося: пшениця,  рис, êавó-

ни, мед, овочі… І бóває таêе, шо яêийсь хазяїн êаже: “Мені не нада, мені 
досить”. Йомó привозили – це ось твоє, зароблене. А це вже зãодом, то 
почали частêово оплачóвать ãрошима, а потім вже повністю перейшли 
на ãрошовó оплатó. 

Ніна Петрівна: В Біленьêомó [одне врем’я] рис вирощóвали. Чеêи 
бóли  за Біленьêою тóда, в тó сторонó, там ó нас в êінці села, бóли чеêи. 
Водó з Дніпра заêачóвали.  

Анатолій Іванович: Водонасосна станція. Причомó рис вирощóвали 
ó нас на двох ділянêах. Отóт за Комóнарівсьêою, там бóла ãородня бри-
ãада і тóда аж до êінця села. За селом, ó тó сторонó, там рівнина, низина. 
Там бóдóвалися чеêи, тобто робили вали із êанавами, там вода йде, і рі-
вні ділянêи із Дніпра з насосної станції заêачóвали водó, пóсêали само-
пливом ó чеêи, і отам рис посаджений. Даже інêоли  праêтиêóвали таê: ó 
чеêові і рис росте, і вирощóється молодь êоропа. Рибó розводили. Оце 
бóла одна ділянêа і дрóãа ділянêа на південномó êінці села…  

Ніна Петрівна: За Дніпром. 
Анатолій Іванович: За садом, де [дачі ленінãрадців]. Там за садом 

тоже низина, більш-менш рівна ділянêа, і там бóли чеêи, вирощóвали 
рис. 

Ніна Петрівна: Непоãаний рис зразó бóв, а потім óже забóр’янено, 
дóже важêо бóло, перестали вирощóвати. 
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Арахіс тимчасово вирощóвали. Арахіс недовãо вирощóвали, просто 
пробóвали арахіс, нó в нас земля тверда, а йомó треба піщаної. 

Анатолій Іванович: Арахіс тимчасово, і після війни бавовнó. Це яê 
еêсперимент. Бавовнó пробóвали… 

Ніна Петрівна: Просто пробóвали. У нас же несприятливі óмови 
для цьоãо.  

Анатолій Іванович: Рицинó вирощóвали. 
Ніна Петрівна: І рицинó вирощóвали. 
Анатолій Іванович: Да, бóло біля десятêа ставêів… 
Ніна Петрівна: Баãато ставêів, êоропів розводили.  
Анатолій Іванович: Риболовецьêа ланêа бóла, вони êормили рибó. 

Під час збирання врожаю зерно відходе, те шо не може бóть виêорис-
тане, ото йоãо підводами привозили в ставоê і зсипали  тóда. Запóсêа-
ли, самі розводили, дешеве… 

Ніна Петрівна: Бóли маточниêи, бóли  зимовиêи, бóли нерестови-
êи, бóли оці, де мальоê вирощóють.  

Анатолій Іванович: Коропи-маточниêи, 12-16 êілоãрам. Мальêа ро-
зводили, а інêоли заêóповóвали. Навіть ó селі бóв êолãоспний êіосê 
сільãосппродóêції, там мед продавали, олію, всі овочі, що вирощóвали-
ся в ãосподарстві, і рибó часто привозили.  

Ніна Петрівна: І рибêолхоз ó нас же ж бóв.  
І самі біляни на Дніпрі ловили, а чоãо не ловили? Ловили óдочêою, 

сітêами, сітêами ж дозволяли, ятиря ставили в плавнях.  
Анатолій Іванович: Ятиря в плавнях ставили, а сітêами, сітêами, – 

я не стиêався. Не чóв, шоб сітêами ловили, шоб в ті часи таê бра-
êон’єрнічали яê січас. Причомó риби бóло, ви знаєте, плавні яê залили, 
яê залило водою, êоли бóдóвали Каховсьêó ãідроелеêтростанцію, риби 
бóло – це тьма. Я хлопцем бóв, човна в нас своãо не бóло, попросюся із 
товаришами, перевезóть на тó сторонó… І щóêи баãато бóло. І оце мєт-
рів 12-15 оця жилêа êапронова, блєсна, êатóшêи немає… Мати, êанєш-
но, не дасть ãроші на те, шоб êатóшêó êóпить… Оце розматав, заêинóв, 
– і рóêами достаєш, тіêи… єсть, хватіт. Тарані бóло, це êинеш вóдочêó і 
ще поплавоê не вспів встать – похило, раз і під водó, отаêове тарань.  Я 
ãоворю, це зараз самомó анеêдотом êажеться, тоãо шо оті ваãани, в 
яêих стірають, повні ваãани риби я міã принести, це бóдóчи хлопцем.  

Заêінчив [сам я] Запорізьêий педінститóт. Сесія, еêзамени, для пі-
дãотовêи приїзжаю додомó. Ото ноябрь, сполóчення  добре бóло, приї-
зжаю же таê – три дні в плавні на рибалці, день на підãотовêó до еêза-
менів [сміється].  
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Ніна Петрівна: Да, бóло êолись. А жінêи прали раніше врóчнó. Нó 
я не пам’ятаю, щоб [після війни] мила не бóло. У нас бóло. Досêа ра-
ньше стиральна бóла.  

Анатолій Іванович: Пральних машиноê, не знаю, чи бóли вони тоді 
взаãалі.  

Ніна Петрівна: Та ні, тоді ото досêа, замочили…  
А їжó, – ãотовили все. Борщ ãотовили яê звичайно [сміється]. 

М’ясо варили. Нó ви знаєте, держали тоді птицю, і свиней держали… 
М’яса варили стільêи, щоб на сім’ю вистачало. Кастрюля ó нас навєрно 
літрів на п’ять,  на п’ять літрів м’яса êладемо з êілоãрам, може меньше.  
Воно вариться, яê молоде м’ясо, то сороê [хвилин], яêщо більш старе, 
– то ãодинó-дві. А далі, далі êартоплю, потім êапóсти, томат, все це, 
морêва.  

Вода зварилася, –  êартопля [êладеться]. Коли êартопля вже дова-
риться, тоді посолили. М’ясо êоли вариться, поêришимо цибóльêó, во-
но ж запах дає, все. Після тоãо яê воно зварилося, оце все, робим за-
смажêó. Цибóльêа там, томат. А потім тóди êапóста, морêовêа, перчиê, 
петрóшêа, ето не петрóшêа, а óêроп. Перчиê солодêий, зелений ще. Це 
все разом. І сало старе. А сало старе, перед тим яê томат êидать або ра-
зом із… Старе сало січеш ножиêом, а тоді на м’ясорóбêó перемелеш.  

Анатолій Іванович: Раніше бóло таêа стóпêа маленьêа з дерева, і 
товêачêа. Ото êóсочêами порізали, тóди êинóли, потовêли, воно стає 
таêа маса однорідна, м’яêа.  

Ніна Петрівна:  Яйце êлали, зараз я не êладó. А раньше яйце êлали. 
Варили яйце, яйце тоді вже, сало, цибóльêа, яйце, все переêипить…  

А ще ãотóвали і êашó, і жарêоє робили. М’ясо піджарювали, цибó-
льêи тоді добавляли, протóшилося, êартоплю ложили різанó, тóшило-
ся, нó присолювали.  

Анатолій Іванович: В ãосподарстві та й ó дома часто-ãóсто бóло на-
ціональне блюдо, страва, яê по-óêраїнсьêі, затірêа! 

Ніна Петрівна: Затірêа, да [сміються]. Це з присоленою водою мóêа, 
присолена вода, і полóчається шариêи отаêі. А тоді вода êипить, тоже 
присолена, êидаєш, вона вариться. Нó таê яê зараз вермішель вариться, 
раêóшêи, це те ж саме, тільêи тоді воно вже не раêóшêи, а затірêа… 

Анатолій Іванович: Замість êрóпи. Крóпи тоді, особливо в 46-47-й 
роêи, та 54-й, мабóть 55-й точно, в нас ці роêи бóли неврожаї. Нó в оці 
важêі післявоєнні роêи êрóпи немає, вермішель, маêоронів оцих раêó-
шоê немає. Нó от на бриãаді êóхарêа і ãотóвала: мóêа, борошно…  

Ніна Петрівна: Да-да-да.  
Анатолій Іванович: Бóло два млини в êолãоспі ó селі. Один млин 

бóв отóт-о, через бóдиноê від нас, один, а дрóãий там, де зерносвал, на 
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Червонопрапорній. І оце борошно бóло, борошно на бриãадó отримó-
ють і затираєм борошно…  

Ніна Петрівна: Олійêó тóди добавляють… 
Я заêінчила шêолó, а потім поїхала в Київсьêó аêадемію сільсьêоãо 

ãосподарства, заêінчила. А  потім в êолãосп приїхала працювать, но в 
мене це… Я по направлєнію не поїхала, в мене сêлались там таêі сімей-
ні обставини, що я приїхала сюди. Працювала в êолãоспі спочатêó, а 
потім дальше. Я встóпила в Мелітопольсьêий. Яêраз в той час вийшов 
óêаз про то, шо ó шêолах ввести трóдове навчання 12 ãодин, – і спеціа-
лістів аãрономів, врачів, зоотехніêів приймали в педінститóти на 3-
й êóрс. Зараховóвали ті предмети, яêі вчили ми в сільхоз і там дозда-
вали деяêі специфічні, а потім заочно вчилися ще три роêи. Одержала 
диплом, “вчитель [нерозбірливо] і сільсьêоãо ãосподарства”. Зразó 
трóдове навчання вела ó старшоêласниêів, а потім вже перейшла на 
[біолоãію].  

Анатолій Іванович: Тоді бóла ó шêолі посада завóча з виробничоãо 
навчання. Крім основноãо завóча, бóв ще завóч з виробничоãо навчання. 

Ніна Петрівна: З [трóдовоãо навчання ó шêолі] бóли теоретичні за-
няття, óчням давали відповідно профіль. В нас бóла аãрономія, бóла 
механізація, і тваринництво бóло… Теоретичні і праêтичні êóрси. А 
праêтично – оце ось яêщо ó нас тваринництво бóло, значить ми вивча-
ли все шо êасалось, все шо треба бóло по теорії, а потім на фермó. У нас 
же бóло таê, один день – шість ãодин трóдове навчання, шість ãодин – 
праêтичне, шість ãодин –  теорія, один день – чотири, а дрóãий день дві 
ãодини, а один день повністю. І то ми всі на фермó. І там доãляд за сêо-
тиною, і êоров вчилися доїть, і дівчата і хлопці óчилися, в 11-мó, 10-
мó êласі.  

Анатолій Іванович: І чистили, і êормили… Все, шо треба. 
Ніна Петрівна: Все робили, все робили. І хлопці вчилися доїть. І он 

тепер Павловсьêий он хірóрã, а тоді êоровó доїв [сміється]. Училися. І 
хлопці сідали під êоровó і вчилися доїть, теоретично, праêтично про-
ходили там. А яêщо овочівництво, – тоді йшли в нас теплиці бóли в 
êолãоспі, на поле їхали працювали, це все. І теорія, і праêтиêа. Це вже 
одиннадцять бóло êласів. Девятий, десятий êлас êінчали навчання, пі-
сля тоãо ó нас бóло 24 дні трóдове навчання, повністю на фермі. По чо-
тири ãодини. Нó в селах тільêи цей профіль бóв.  

Анатолій Іванович: В містах теж бóло, но те зв’язано з промисло-
вим виробництвом… 

Ніна Петрівна: Там же зв’язано з заводами, фабриêи, заводи, а в 
нас… хлопці деяêі в тваринництві бóли, а деяêі бóли механізатори, тра-
êтористи.  
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Анатолій Іванович: Один час бóло од виробничоãо навчання спеці-
алізація – столярна справа. Он син наш, менший, Вітя, він же вивчав 
даже столярнó справó з виробничоãо  навчання. У шêолі бóла і столяр-
на майстерня і слюсарна майстерня бóла. Бóли розібрані траêтори при 
шêолі і таêі ãотові, все… Один час в шêолі один  чи два траêтори бóли ó 
нас на ходó. Гóсеничний і êолісний траêтори бóли. І машини бóла, ви-
вчали.  

Ніна Петрівна: Вивчали хлопці і машини, нó все, все. А дівчата в 
цей час, в їх [хлопців] же механізація, а дівчата – це тваринництво, 
овочівництво, а потім з’явились оці шо яê швачêи, це ж бóли швейні і 
дівчата…  

Анатолій Іванович: А в шêолі [тоді] тільêи одна яêа от велиêа про-
блема [бóла] – це проблема приміщення. У нас шêола бóла розташова-
на ó непристосованомó приміщені. Над Дніпром пансьêий маєтоê дво-
хповерховий, там працювала шêола. Шêола працювала в три зміни. 
Дві зміни – денна шêола, і третя – вечірня шêола. Оце бóла сама біль-
ша проблема, особливо в зимовий час, êоли темніє рано. А працювати в 
дві зміни, перша зміна з восьми до двох, да? Дрóãа до семи, до восьми 
вечора.  

Ніна Петрівна: А з вчителями  тоді, по-моємó, особливих проблем 
не бóло… 

Анатолій Іванович: Нó таê тимчасово, но тóт дóже велиêої пробле-
ми не бóло. 

Ніна Петрівна: Учнів баãато бóло. Нó не бóло в нас таê, шоб мало 
óчнів бóло.  

Анатолій Іванович:  Учнів баãато, і ви знаєте, даже один час ó нас 
бóло тот 7-й, 5-й, 8-й êлас бóло інêоли по чотири-п’ять паралельних 
êласів. 

Ніна Петрівна: І в êласі по сороê чоловіê.  
Анатолій Іванович: І в êласі по сороê в залежності, нас там лімітó-

вала площа êласних êімнат. В яêій êімнаті, сêільêи можна óчнів розмі-
стить. І бóв час один, шо ми мали в шêолі змоãó для навчання в стар-
ших êласах брать найêращих…  

У ті давні часи, от післявоєнні, мабóть десь до 70-ãо роêó, в най-
ближчій оêрóзі оце в нашó Біленьêівсьêó середню шêолó ходили óчні 
власне із села Біленьêоãо, виселоê Червонодніпрова, Лиса Гора…  

Ніна Петрівна: Мар’ївêа. 
Анатолій Іванович: Мар’ївêа, виселоê Удєлєнсьêе, Смоляна, Ново-

серãіївêа. Оце óчні із тих населених пóнêтів ходили в нашó середню 
шêолó, ó старші êласи, мається на óвазі 9-10 êлас. При шêолі бóв інте-
рнат, де діти проживали, їм там їжó ãотóвали, бóли там вихователі, яêі 
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слідêóвали за порядêом, за приãотóванням óроêів. Ночóвали вихова-
телі там із ними. Оце міждó ними бóла важêа проблема… 

 
 

Похил Наталя Іванівна, [1917] роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Наталя Івановна Похил. Народилася 15-ãо мая. А роêó? О, я вже і 

забóла, нó етот, 1915-ãо ãодó я родилась. А зараз óже 85-й ãод пішов.  
Народилася я в Черêасьêій області, нó я відтіля виїхала, бóло мені 

де-то ãод п'ятнадцять. Нó в нас бóла мачóха, ó неї ми не нóжні бóли, бо 
в неї своїх бóло четверо, а нас п’ятеро. То ми рішили в’їхать… Я сама 
[вирішила], êажó сестрі: “Давай, – êажó, – поїдем десь, найдем роботó”. 

Нó яê-то там, шо базар бóв і сиділи надворі отаê-от з сеcтрою на 
сêамєйêі. А той, підходе мóжчина ãодів отаêий нó де-то під п’ятдесят: 
“Шо ви дєвочêи тóт сидите?” Та таê і таê, розêазали, дєло. “Давайте я 
вас одвезó в Запорожжє”. Привезли нас ó Запорожжє. Яê óже він нас 
віз, но привіз поїздом, да. Нó і шо ж, êóда, привезли, а êóди ж іти тепер 
нам. І, нó там добрі люди, êанєшно то хто візьме переночóвать, а тоді 
вже встроїлись ми в етот, в паріêмахерсьêій в Запорожжі, я – óборщи-
цой. 

Це в ó 33-м, яêраз ãолод бóв, да. А тоді війна то... Найшли отож ро-
ботó, нó робота тоже не понравилась. Десь óзялася женщіна, молода 
таêа, êаже: “Знаєте шо, дівчата, давайте йти в Бєлєньêó. В Бєлєньêій 
там хорошо, я там, êаже, бóла, і оце обратно тóди їдó”. Поїхали ми в 
Бєлєньêó, нó ми сюди в Бєлєньêó і  приїхали. Таê я оце і живó. 

Нó бóло харашо, êанєшно, нó 33-й ãод, оцей, звісно ж яêа жизнь 
бóла трóдновата, нó не бóло таê яê січас! Нó а в 33-мó в Бєлєньêой во-
но й не той, вроді б я і не помню, шоб таêий ãолод бóв, нó потомó шо я 
вже встроїлась на роботó, óже вроді êопеєчêó яêóсь полóчила, дали 
нам óже, от, таê шо…  

Да, і оце ми в 33-м приїхали в Бєлєньêó.  
Я встроїлася в êолхоз і менша сестричêа тоже моя óстроїлася. А 

потом сестра виїхала оп’ять ó етот, на дрóãий посьолоê, там ще леãше 
бóло жить. А я вже в больницю óстроїлася на роботó і таê і прожила. 
Тоді, я б сêазала, шо бóло леãше і шо робить, і жить, яê січас. 

Яê нас тóт зóстріли? Та нó хто мене бóде зóстрічать. Ой, Господи, 
хто там êоãо стріває. Та-а… Січас ні на êоãо ніхто не дивиться, а рані-
ше… А тоді вже яêось бóло, знаєте, нó прідсідатель êолхоза яêось êи-
нóвся зразó на нас, ãоворить: “Відêіля ви, дєвочêи?”  Нó ми стали роз-
                                                           
1 Опитóвання провели А.В. Бойêо та М.А. Бойêо (25 червня 2002 р.). 



 326

êазóвать. “У êолхоз підете робить?” – “Підем”.  Кóди б іти, то іти. “Пі-
дем”. І таê óстроїлися і то хто там, а я тóт то ó Бєлєньêе, та на посьолêó 
бóла сестра. В общем все вже позабóвала, те шо можна отаêó Біблію 
написать про свою жизнь [сміється]! 

Нó біляни êанєшно шо, относилися харашо. Потомó шо вони êа-
жóть: “Дівчата молоді, нічоãо ще не понімають”. Нó êонєчно, шо ми 
моãли понімать, шо ми ще моãли понімать. То таê привиêли, привиêли, 
та й по цей час. І велиêа сім’я бóла, а я осталась одна… Сестра вже в 
мене вмерла, з 17-ãо ãода, немає. Одна я осталась, співаю êóêóріêó. Тя-
жало жить… 

Нó подóмать, óãоль – 200 ãривень… [А раньше] солома, соломó 
брали ó êолхозі, ó плавні на тій стороні Дніпра. Нó бóло леãше з топ-
êою яê січас. 

А ó 30-х роêах оп’ять перейшла в Запорожжя… Я вже позабóвала. 
Ви мене спросіть, шо я сьоãодні їла… Воно, те шо я розêазóвала, те і бó-
ло, те і начиналося, і всьо, шо я можó дальше розêазóвать… 

Війнó тóт пережили. Яê хто яê міã, таê і той. 
То шо вони зайшли, я ще бóла в Запорожжі, потом вийшла звідті-

ля. Там страшно, бомблять в Запорожжі. Нó таê я решила óдрать од 
той в Бєлєньêó. 

Німці то, êанєшно, яê сêазать би, таêі самі яê і в нас січас, таêі бóли 
і німці.  

Роботали, слóхали, шо сêаже, бо яê не послóхаєш, таê пльотêи да-
ють. Били. Чи німці, чи поліцаї… А чорт їх знає, чи вони німці, в німе-
цьêій одежі [сміється]. Таê шо попадало і нам по затилêó.  

[Після войни] желєза, снаряди розірвані по степах, давали [наряд], 
шоб робили. Бриãадір там сêазав, шо отаê і отаê надо собирать, потомó 
шо сіять бóдем. Це вже зайшли наші і ото работали ó полі, да, ó полі. А 
тоді за це платили й зерном, нó вобщем після войни все в нас бóло…  

Баãате, баãате бóло село. Прідседатель в нас дóже хороший бóв ó 
нас, Корній Євсеєвич.  Зажиточне бóло село. А січас êонєшно бідне, 
обібрали йоãо, в одних трóсах оставили!.. 

Зразó я óже пішла ó больницю, встроїлась ó больницю, робила в 
больниці, а потом пішла на пенсію...  

Я робила в больниці і той, і чоловіê там робив, познаêомилися і 
вийшла заміж. А свадьба, а нашо нам свадьба, нашо? Та! Свадьба!  Ро-
зписалися тóт же ж в сєльсовєтє та і дєло з êонцом. І не святêóвали, та 
отêóда там свадьбó робить. Нашо нам та свадьба. Толêó шо січас сва-
дьби прямо!… 

Вийшла замóж, вже трошêи леãше, ми вдвох.  
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Ніде бóло жить, а вдвох же ж з чоловіêом по êвартирах не бóдеш, 
строїлися. І це ми строїлись, я вже і забóлася, нó по-моємó в 74-мó ãоді. 
Оце построїлися, а до цьоãо на êвартірах жили. Знімем тóт яêийсь êó-
точоê та і таê переживали. 

Нó шо, пожила я дóже мало з чоловіêом. В сороê ãод він óмер, а я 
осталася одна, оце таêоє діло. 

В Біленьêомó хороші сóсіди, хороші. А старі біляни, – їх óже не-
має, вони вже повмирали. А і раніше старі біляни відносилися нічоãо, 
хорошо, хорошо. Та я вам êазала за сóсіда, то це жить можна, шо поã-
ризешся там за що-небóдь, за межó чи шо, той помирилися оп’ять… 

 
 

Рóêас Іван Яêимович, 1921 роêó народження, 
Рóêас Наталія Миêолаївна, 1924 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Іван Яêимович: Іван Яêимович Рóêас. Народився 21-ãо ãодó, 1921-

ãо, в Бєлєньêій. 
Наталія Миêолаївна: Наталя Рóêас, бóла дівоча фамилія Копна. 

Копна Наталія Миêолаївна. Народилися 24-ãо ãодó 28 авãóста... 
Іван Яêимович: В Біленьêій. 
Наталія Миêолаївна: Тóт ó Бєлєньêій, тіêи там óлиця Озерêа бóла, 

а тепер вона Патріотичесьêа. Дівоча фамілія, оце я замóж вийшла… 
сьодні п’ятьдесят шість роêів. 

Іван Яêимович: [Батьêа моãо звали ] Яêим Андрійович  
Наталія Миêолаївна: А мати Розóмовсьêі. 
Іван Яêимович: Мати – Оêсана Федорівна.  
Наталія Миêолаївна: Розóмовсьêа. 
Іван Яêимович: Вобщем, батьêо 83-ãо ãода  та і мати. 
А діда не помню. Уже ãдє-то в 16-м ãодó помер той дєд, а за бабó 

вобще я не знаю. В яêомó ãодó, шо, до чоãо. 
Батьêи мої тóт жили, займалися сєльсьêим хазяйством. Конячêа 

бóла… 
Наталія Миêолаївна: Батьêо бóв на дерев’яшêі. Батьêо – інвалід. 
Іван Яêимович: У дєтстве їхав на êоні і óпав, і êонь настóпив на  

êолєнêо, а тоді яêа ж бóла больниця. І таê він остався інвалідом. Хо-
див, ходив тоді на дерев’яшêі… 

Наталія Миêолаївна: І ó войнó він поãиб… 
Іван Яêимович: У войнó поãиб. 

                                                           
1 Опитóвання провели А.В. Бойêо та М.А. Бойêо (25 червня 2002 р.). 
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Наталія Миêолаївна: У Красноãриãорівêі еваêóація бóла, йоãо там 
óбили. 

Іван Яêимович: Таêі діла…  В ньоãо хазяйство бóло, нó я ж êажó, 
êонячêа та бричêа, та дома – свиня, вівці. [Господарював], а хто ж, нó 
мати, – óдвох. 

А мати домохазяйêа бóла. Дітей четверо, шестеро бóло, двоє поме-
рли малєньêими, а осталось четверо нас. 

І ми помаãали по хазяйствó, нó аяêже. В нас всьо, мати сêазала чи 
батьêо сêазав, – тобі Іван оце, а ти, Миêоло, за тим слідêóй, а ти Оме-
льêо, за тим слідêóй, –  і êаждий свою должность знав, яê то êажóть.  

Гралися ó дитинстві на вóлиці, нó аяêже ж, ó шпаêата, ó м’яча. 
Шпаêа, шпаêа… 

Наталія Миêолаївна: Палêа отаêа, паличêа таêа… 
Іван Яêимович: Кидали, паличêа, в стовпчиê і попадаєш. Нó пал-

êой, той, попадаєш, не попав, – значить настóпний, слєдóющій. Попав, 
значить іще попадаєш,  поêи не попаде, поêи хтось займе твою пози-
цію. Це в шпаêа називається, да.  

Наталія Миêолаївна: Шпаêат. 
Іван Яêимович: Шпаêат. Ще в м’яча, нó це ж в дєтстві. Там ó дєтст-

ві в шо хоч, яê ó дєтстві. 
Наталія Миêолаївна: А тепер тим не займаються. 
Іван Яêимович: На Дніпро біãали, аяêже, êóпались, рибó ловили 

óдочêою, тóт, на Дніпрі. 
Наталія Миêолаївна: На Дніпрі, озера бóли, і в ставêах. 
Іван Яêимович: Ловили всяêó всячинó. Шо попадеться, ãóсичêа 

там, щóêа, тараньêа, щóêа, оêóньчиê, йоршиê. Ловилося бóло всіляêо.  
Наталія Миêолаївна: Воно в яêий ãод… 
Іван Яêимович: В яêий ãод лóчше, в яêий ãод немає нічоãо вообще. 

Нó а ідеш посидиш, свіжим воздóхом подишеш. 
Про поміщиêа чи розêазóвали ó дитинстві? Нє, я ó те не втрóчався, 

в поміщиêів, для мене вони шо є, шо немає.  
[У плавнях] і сіно êосили, і дрова пиляли, возили на цей двір, сêо-

тинó ãодóвать нада бóло сіном, там сіно заãотовляли. 
Наталія Миêолаївна: Я тоже тóт родилася, тіêи моя фамілія Копна 

бóла. Батьêо ó войнó поãиб, а мати вже в яêомó році óмерла? 
Іван Яêимович: У 63-м.  
Наталія Миêолаївна: У 63-м. 
Бóло в них хазяйство це при моїх, я вже мала бóла. А тоді в êолхозі 

бóв батьêо сторожем ó садó, вобщем, він таêий чорноробочий…  
Іван Яêимович: Яê êолхози виниêали, êоє-шо помню. У 29-м ãодó 

бóв “Шевченêо” êолхоз. А то ЧБ, “Червоний борець”, тобто Ілліча, а 
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наш, яê же він звався, – “Шевченêо”. Нó я знаю, êомóністи, чи партія, 
чи хто…  

Та хто хотів іти ó êолхоз, хто не хотів...   
Наталія Миêолаївна: Не всі. 
Іван Яêимович: Бóли таêі, шо і не хотіли. Я знаю, шо поêойний 

Мойсеєнêо, таê він собі êоня êóпляв, це êоня забирав, все рахóвав йо-
ãо, а він таêи не хотів в êолхоз. І сóдили йоãо, бідняãó… А він не хотів ó 
êолхоз. 

Наталія Миêолаївна: Сóдили. 
Іван Яêимович: А хто пішов добровольно, той ó êолхозі бóв. Та 

считай óсі, считай óсі пішли.  Один за одним, один за одним, таêа сис-
тема бóла. Не хочеш,  хочеш – іди. 

Налоãами давили, поêи це дєда, обложили… 
Наталія Миêолаївна: Я помню, шо ще платили і молоêо, і м’ясо.  
Іван Яêимович: Нó таê це вже êоли? 
Наталія Миêолаївна: Після войни.  
Іван Яêимович:  Та вони і до войни бóли. [Налоãами давили], шоб 

ішов в êолхоз. 
Наталія Миêолаївна: Розêóрêóлювали.  
Іван Яêимович: Коє-шо, ó яêом ãодó я точно не сêажó, но бóли це 

таêе, чи в 22-м, чи  22-ãо. 
Наталія Миêолаївна: Мабóть в 22-мó. 
Іван Яêимович: Десь таê, я тоді ще пацаном тоêо бóв. Воно до мене 

не дóже êасалось. Це таêе….  
Голод 33-ãо пам’ятаю, чоãо ж не пам’ятаю, пам’ятаю. 
Наталія Миêолаївна: І в 47-мó бóв ãолод, да. 
Іван Яêимович: Нó в 47-мó то само собою. А це 33-й ãод, яê ó нас 

бóв недород, хліба не бóло счітай,  бо тóт бóло ó нас іменно, точно. Бó-
ло êвасоля осталася тіêи, мати заховала на ãорище і те забирали. Нічо-
ãо не оставляли і все… А ó сóндóêó мати заховала мóêи. Поêи вони не 
лазили на ãоріще, бачить, сховала там [нерозбірливо]. Дітей же ж нада 
ãодóвать… 

Наталія Миêолаївна: [Забирали] êомóністи… 
Іван Яêимович: Я знаю, шо он за êомпанія… но фаêт, шо вони за-

бирали. 
Я не помню шоб [приєзжі], по-моємó, свої, по-моємó свої. 
Наталія Миêолаївна: Вороãна Миêола. Це вже після войни… 
Іван Яêимович: Це послі войни аãенці бóли, а то ж 33-й ãод бóв, по-

слє êоліêтівізації. 
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[А потім жить після ãолодó стало] яê, постепенно, постепенно жить 
стало лóче. Постепенно. Нó оп’ять же война, война…  Послє войни ãо-
лодовêа.  

Я під час війни в армії бóв. В 40-м ãодó пішов ó армію, дев’ять мі-
сяців послóжив, – война. Всю війнó пройшов. 

Наталія Миêолаївна: Ранений, пóля війшла, осьо за вóхом, пóля 
через рот вийшла, і він балаêа плохо, інвалід ІІ ãрóпи. 

Іван Яêимович: …Камєнсê, Каменсьê. А в частях НКВД, войсêа 
НКВД, внóтренні війсьêа. Під Сталінãрадом, нас оточили, но вже до-
били, на Сталінãрад тоді доêотили і пошол з-під Сталінãрадó і далі. А 
заêінчив війнó на Одері.  Да, оце [там] довбанóло. 

Наталія Миêолаївна: А я ó війнó тóт бóла, в  Біленьêомó бóла. В 
Красноãриãорівêі, може чóли, бóли в еваêóації. Батьêа моãо німці за-
брали… Красна Армія яê відстóпала, ми тóт не бóли, яê вона отстóпала. 
А бóли ó Красноãриãорівці, Красноãриãорівêа, тóди яê до Ніêополя… 
Там еваêóіровали нас, перед войною, я вже забóла, і ми там бóли. Бать-
êа там, батьêо тóт остався. 

Я помню тіêи яê êрасні ввійшли. Освободили, прийшли ж додомó 
сюда. Це вже помню. 

А німці, сêажó я вам, не помню, знаю, шо я сиділа отóт, нó отаê це 
йоãо хата, а це наша. Сиділа під причілêом, êоли чóю, щось ãомонить. 
Коні, і ці, солдати, êоли він підходе до мене і питає: “А мати в тебе є?” 
Кажó: “Є мама і сестричêа в мене, - êажó, - є”. От він розпитав мене і 
пішов, поїхали вони. Ото таê шо. 

Познайомилися ми де? Нó яê? [сміються]. 
Ходив ó êарти там до однієї дівчини. Та до неї ходив, а тоді шо-то 

вона направила йоãо до мене, він їй чи не понравився чи шо [сміється], 
таê він до мене.  

Доньêа: Нó папêа ж бóв ранений, êонтóжений… 
Наталія Миêолаївна: Да, мати приходила йоãо со знаêомими там, з 

зятем, сватала… Ой, ãолодовêа, яêе сватання… Дітей ó нас три ãода не 
бóло… 

Не хотів розписóваться, дітей не бóло. Тоді вже оêоло трьох ãод 
стала я нó таêа вже [ваãітна], пішла… Повів він мене розписóватись, 
óже ж нада бóло зареãістріроваться. Привів, прийшли ж ми, а ãолова 
сєльсовєта, Іван Самсонович, êаже: “Іван Яêимович, ви шо, не найшли 
дня, ви шо, óже на реãістрацію до мене привели жінêó?” Він сêраснів та 
êаже: “Та ні, дітей не бóло”. А він обратно: “От яê зразó сходяться і 
треба реãістрірóваться”. Тоді ж не таê яê тепер там, місяці. А тоді тіль-
êи яê зійшлися і ото таêе. Нó а він óже ж баче, шо бóде дитина, таê він 
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пішов. Пішли та розписались [сміється]. То я Рóêасом стала, а то бóла 
Копна три ãоди.  

А тоді яê начали одно за одним. Троє. Правда, одна дєвочêа óмер-
ла, вона тóт ó Новоніêолаївці бóла замóжом, шо там слóчилося? А оця 
дочêа,  і син ó нас ó Мосêві живе, хароший таêий. 

А робила я в êолхозі, ó бриãаді, оãородна бриãада, я там робила. 
Садили оãороди: помідори садили, сині, перець, êартошêó садили. А 
зразó правда бóли ми степові, а тоді степова перейшла в оãородню. Там 
ми сіяли êóêóрóдзó, соях садили, а тоді баштан садили…  

Іван Яêимович: Баãато в êолхозі техніêи бóло, баãато. Послє войни, 
постепенно, постепенно от наêопилось техніêи баãато…  

Я працював слєсарєм, слєсарь-механізатор. Ремонтірóвали траêто-
ри, êомбайни, і все… В основном по насосах. 

Начальство до мене ставилось, слава Боãó!  
Наталія Миêолаївна: Йоãо начальство, він додомó ходив, то насос 

справляє їм, то то. То таêа спеціальність бóла! 
Іван Яêимович: До мене относилось начальство дóже харошо. Я не 

хитрóвав, єслі шо сêазали мені, значить я вже зробив йоãо. Не надо ме-
ні бóло підêазóвать, вони вже надіялись на мене, яê на Боãа, яê то êа-
жóть. [Посилали] чи в мельницю, чи в тіатр, чи в баню… 

Наталія Миêолаївна: Чи на хфермó. 
Іван Яêимович: Хферми, бóло нада і нові êомплеêси востанавлю-

вали…  
Кірова [вóлиця] раньше називалась Кислівêа. То вони постоянно 

яê то êажóть, тоді ж [нерозбірливо], êисле й êисле, а там ãрязюêа пос-
тоянно і не виїхати, не заїхати, не зайти. Яê дощі, дощі – немає проїздó, 
нічоãо. Яê тіêи ці дощі значить… 

[Доньêа]: Розêазать вам яê [вóлиці] по-старомó називалися? Я ро-
зêажó.  

Стефанівêа – січас Пролетарсьêа, Дніпровêа таê Дніпровêою і ос-
талася, Патріотична, де мамêа живе, – Мала Озерêа і Велиêа. Одна бі-
льша, а дрóãа менша. Тоді ось за нами, Кладбівêа, січас Міра. Ось наша 
– Кірова. А раньше Кислівêа називалася. Тоді дальше йде Широêа – 
таê Широêою і осталась.  

Іван Яêимович:  Майдан ще, щас майдан Волі. 
[Доньêа]: Нó майдан Волі. Тоді рядом осьо, де центральний маãа-

зін – отам Шалаболівêа. А чоãо вона таê називалася? А січас Коопіра-
тівна.  Рядом оте навпротів – Старий базар, а січас вона Стадіонна на-
зивається.  Тоді Леніна, це ж óже на, а раньше я не знаю, мабóть Ста-
рий базар таê воно і називалося, таê називалася. Тоді там йдóть то Пó-



 332

шêіна, Комсомольсьêа, Маяêовсьêоãо. Це вже нові, яê імена називали-
ся, тіêи нові óлиці, таê...   

Іван Яêимович: А там Медянêа, Козача, Ремеслена… 
[Доньêа]: Нó а вони ж раньше по-дрóãомó… 
Лисоãорêа. Ось Шевченêа, де Шóра живе, яê вона називалася ра-

ньше, – Ревнива. А чоãо Ревнина – не знаю. 
Іван Яêимович: Томó що там люди сходились і всі розходились, а 

таêе поживóть день-два чи ãод-два на оцій вóлиці... 
[Доньêа]: Да, а тепер вона Шевченêа називається. А оце їх наверно 

перейменóвали оці вóлиці, ãод тридцять, може трошêи більше, нó я ще, 
знаю, ó шêолó ходила.  

Оце бóли óлиці, і це тіêи бóли називались два êолхоза, – Кіровсьêа 
територія і Іллічовсьêа. Оце Кіровсьêа – до староãо базарó, да? 

Іван Яêимович: Да. 
[Доньêа]: А тоді вже іде ото дальше там Гарбóзовêа, Медянêа оце. 

Колхоз êолхозом само собою бóло, а вóлиці таê і относилися. А два êо-
лхози бóло, да, па? 

Іван Яêимович:  Да.  
Наталія Миêолаївна: Кірова і [Ілліча]… 
Іван Яêимович: А тоді ще ЧБ – “Червоний Борець” і Кóйбишева – 

таê посьолоê підêлючили… Червонянсьêий… 
Наталія Миêолаївна: А моя вóлиця називалась Озерêа. Велиêа 

Озерêа і Мала Озерêа там тоже є. Крóãом вóлиці – озера. В нас таê 
прямо отаêо вийдеш із хати і озеро бóло. Тепер óже немає, висóши-
лось, немає. Повисихало тепер. Тóт Дніпро бóв. 

Іван Яêимович: [У селі річêа] – баêай її називали. А праêтично во-
но êоêай. По-наóчномó воно êоêай. Нó хтозна, це ще хто йоãо там чи 
дóмав, я не бóдó êазать, нó по êниãах воно счітається яê êоêай. І ото 
вона отóда заходила в селі до степó… 

Наталія Миêолаївна:  А, баêай? 
Іван Яêимович:: Нó баêай, да, а він по-наóчномó êоêай. Раньше ба-

ãато бóло риби там. Ми називаєм êоêай, або баêай по-сóчасномó. 
[Доньêа]: Коропи бóли і таêі, і дзерêальні… і щóêи бóли. 
Наталія Миêолаївна: Все бóло… 
Іван Яêимович: А щас вобще ж воно ж наводненіє… 
Тóт ставêи  бóли, і з тоãо боêó, два ставêа. Та в общім êрóãом. Баãа-

то бóло і озер, і ставêів.  
Наталія Миêолаївна: І озера ж бóли. 
Іван Яêимович: Озер тóт баãато. 
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[Доньêа]: Аж де мамêа жили на Патріотичній там, я ще маленьêа 
бóла, помню, бóли озера. Ото біля мосточêа там озеро бóло, я чóть не 
втопилась… [сміється]. 

Іван Яêимович: А зараз їх, чесно, нема, повсихали. Нема ставêів, 
води немає. 

[Доньêа]: Ні озер, ні ставêів. 
Іван Яêимович: Нема ні озер, ні ставêів, все всохло.  
А чоãо Біленьêó назвали Біленьêою, це вже я не сêажó… 
 
 

Хижняê Олеêсандра Олеêсандрівна, 1929 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
[Звóть мене] Олеêсандра по-óêраїнсьêі, Олеêсандровна Хижняê? 

1929-ãо ãодó. 
Нас бóло троє ó мами і папаші. Брат бóв Мишêо, старший, Михай-

ло, і брат бóв Миêолай. А я 29-ãо, я сама молодша, нас бóло троє. 
А батьêа звали Олесь Олесьович, Олеêсандр Олеêсандрович Па-

зюê. А мама – Настя, а дівоче – Пóтреноê. 
А діда? А я дідів не помню. Вони померли до моãо тоãо… А бабóш-

êó – Харитина. Умерла ж вона, тóт похована, а я знаю, êоли вона там 
народилась! 

А мій батьêо народився 1903-ãо ãодó, а мама 1902-ãо. Тóт ó Бєлє-
ньêом. 

Вони в êолхозі робили, вони тоді ж і самі хазяйнóвали, таê вони 
нам розêазóвали. Нó бóла в них êоняêа навєрно, ми  ж родилися óже 
при совєтсêій власті. Та не дóже вони [нам розêазóвали], ми в шêолó 
ходили, не дóже це спрашóвали. Вони розêазóвали, а просто таê ми 
жили, трóдилися, потом ó шêолó ходили, а дальше война… А тоді вже 
начали ми робить ó êолхозі і до цих проробили, поêи на пенсію пішли…  

Жили, батьêи поêи ж робили, бóло нас троє, бабóсю тоді ж взяли, 
ми бóли малі. То êазали хліба пошти можна сêазать од одноãо ãода до 
новоãо єле хватало. А дальше ще тоді ж ото помню яê бóла ãолодовêа, 
це мабóть, яêий? Сороê сідьмий, таê я óже бóла доярêою… 

У 33-й ми бóли малі, шо мама ходила по хліб ó ãород пішêи. Бóло. 
забирають, перестрівають, – заберóть, а ми троє дома сиділи. Прийде, 
плаче з однією хлібинêою, а шо, яê воно бóло? Це ж ми малі бóли. По-
мнимо, шо не той, не хватало хліба, а дальше ходили ж ото попід стрі-
хами, в подóшêах, це я помню, рилися, шóêали оті ж, яê їх, чи послані 
чі шо… Хліб забирали, нó яê торбинêó та забирали, це я помню яê бóло. 
                                                           
1 Опитóвання провели А.В. Бойêо та М.А.Бойêо, 23 червня 2002 р. 
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По хатам ходили, забирали. Ото таê і попід стріхами, по ãоріщах 
лазили, а шо вони? Ми ж, нó яêі там ми бóли? 33-й, яê я 29-ãо, сêіêи 
мені бóло, це тіêи помниться? Нó а дальше тоді яê, обжилися, жили 
тоді неплохо.  

Війна почалася, по радіо об’явили війнó. А нас óже бóло [по хатам] 
радіо, аяêже. У нас неплохе бóло село, і таê жили непоãано тоді, а по-
том війна. Нó яê же ж, ходили в шêолó, по радіо об’явили.  

Яêраз ми сиділи, це на Спаса діло бóло, із Мар’ївêі шли мотоциê-
ли, пиляêа, яê тоді передавали шо на Білоцерêівсьêе направлєніє німці 
ж ідóть. А вони з ãори спóсêаються, з Мар’ївêи, óже ó селі, на Спаса, 
яêраз приїхали в Бєлєньêó. 

Батьêи сиділи таê всіãда ж біля дворів, нó ми на тій вóлиці там жи-
ли. Тóт яê на повороті це ж, он вони приїхали ж на мотоциêлах, дирêо-
тять… Усі ж розбіãлись по хатах тоді ж óже, і таê же при німцях ото таê. 
Вони, мабóть, десятêи, яê вони, трохи там робили. Десятêи яêісь бóли, 
шо ми êоней водили… А то вже ми малі, в шêолó ходили, я ходила ó 5-й 
êлас, да, ó 5-й. Черêали-черêали, черêали ото вождів, óсе заêреслюва-
ли, а тоді заêрили шêолó при німцях. А тоді вже після війни робила 
шêола.  

Це зірвали перемичêó, ó війнó, знаю, води бóло баãато і пішла там 
по баêаях, а таê не знаю нічоãо. 

А війна, яê ó Германію ото забирали ж тоді, óãаняли тих, старших. І 
брат мій 26-ãо ãодó бóв ó Германії, воно яê на підводи їх ãрóзили, виãа-
няли, насильно брали в Германію. Не те шо ж, з охотою ішли, а таê во-
но, хто втіê, а хто не втіê. Це ж яê батьêи: “Та ãлядіть же, це ж не тіêай-
те, шоб не вбили ж вас ”, – êажен же батьêо за дитинó за той, ото таêе, 
та там і не знали, прийшов яê война êончилась…  

Бóв тóт же ж Коваль, мабóть Іван Семенович, ото старостою. Нó 
трохи вони ж побóли, їх же ж виãнали, я не знаю. Тоді ж отож еваêóа-
ція бóла,  нас виãнали з села, ми на Новопавлівці бóли. У Новоіванов-
êó доãнали, батьêів наших забрали, а ми тоді потіêали ó дрóãе село, а 
тоді приїхали додомó. Це яê німці óже відстóпали. 

Да, пожалóй, да, шо ми під’їхали на Новопавлівці ще пожили, там 
óже чи місяць чи два. Шо ó Мар’ївці бóли наші, а німці бóли на Ново-
павлівці, тóт яêраз на фронті ми жили. А тоді óтром óстали, на оêопи 
нас ãаняли, бо мама ж нас ховала під êровать там. А німець зайшов на 
оêопи ãнать, а нас же мама поховала і мішêами ж із одежою, бо яê же 
еваêóація, то одежó брали. А він з автоматом націлився, êаже: “Парті-
зан, партізан ”, – а мама плаче, – “Це діти, êіндер мої, – êаже, – мої ді-
ти!” Нó не стріляв, забрав мамó на оêопи, а ми остались, тоді мама вер-
нóлася. А тоді, мабóть, óже óстали ми через ніч, тихо-тихо на дворі, ви-
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йшли, êоли наші вже зайшли з Мар’ївêи, а німці óшли, пішли. І таê ми 
приїхали додомó, стали хазяйнóвати… 

Тоді ж небаãато жили після війни... Наша хата там бóла, бабóся в 
нас стареньêа, оставалася ó той, бабóсю оставили. Приїхали додомó, 
бабóся бóла. А êоровó ж забрали, ми ж забрали êоровó з собой. У Но-
воіванівці позабирали ó нас німці êоров, óсе таê позабирали. А то ó нас 
таêий пóêарь бóв і êоняêа, то ще ми доїхали тóда ж, де тіêали, в Ново-
дмитровêó. Там із боêó тоãо…, ó Томаêівці все позбирали ото в нас, па-
пашó забрали, а ми ноччю втеêли яê забрали папашó… 

А óїхали, забирали з собою тіêи одежó! Нó таê пóêарь, ó нас же то-
ді êолхози бóли, яêе ж. Нó таêе на базі чі шо, бóв дєд чи бриãадіром чи 
чим, таêе воно, шоб êоняêó запряãли. Не одні ж ми там бóли, хто чим 
тіêав же, тоді óбіê óтеêли ми. Там отоді пожили і вернóлися ото додо-
мó, вже яê наші приїхали в одне село, тоді в дрóãе, а потом óже тóт на 
Новопавлівці жили поêи наші освободили.  

І приїхали, óже ж я в шêолó не пішла, начали ж робить, яê? Пішêи 
ходили, молотили на машини, в’язали малими, ото таêе діло. Снопи 
носили, в êóпи сêладали, молотили, пішêи все робили, ото таê і маши-
ни висоêі таêі молотили ж ото, лоêомобіль бóв, називався. Підêлючали 
під таêó машинó висоêó, снопи êидали ото на ãорó, молотили. Нó шо, 
посилали все ó той, ó тóди ж, на фронт, помаãали. А ми віяли віялêами 
врóчнó ж ото тоді, воно ж позабирали, це ж бóло в людей воно тоді. А 
тоді ж воно в êолхозі стало, віялêа та, машина та, шо молоте. Ото таêе 
робили, а потом óже життя неплохе стало, на тобі – перевернóлося все! 

Після війни на Дніпроãес посилали. Там по дві неділі, по три неділі 
робили. На платформі ото взривчатêа, нó яê, бóрили там ми êамінь ó 
томó, та бóрили таêими тими молотêами. А тоді взривчатêó там іще не 
заêладали, взривали, а ми тоді на платформи носили ãравій і востанов-
ляли. Оце таê бóло, по дві неділі, по три, тоді додомó, –  і знов посила-
ють. Нó один раз ми, прийшла зміна, а ми потіêали ночю із перемичêи. 
Раненьêо встали, поêи там баландó давали, а ми самі пішли додомó. Це 
перед Крєщєнієм, знаю. Ішли з Мар’ївêи ми всімох, потіêали. Раненьêо 
óстали, смєна не прийшла, та сêіêи ж можна носить, не передівшись, ні 
шо, по хатах там ó людей же ж жили. Ходили ще ó êіно, ряднами таêи-
ми самотêаними запнóті. Нас то пропóсêали безплатно [сміється]. “Яê 
заêалялася сталь”, – таê помню êіно дивились ми тоді! А таê же ті ãо-
родсьêі в шапочêах, а ми óсторонь ідемо, нам дороãó давали. Поêи êа-
мінь порвóть, ми êіно подивились, пішли сюди носить, ночю це óсьо, ó 
ночнó смєнó. А тоді ото в час ночі ó столовій їли борщ чи сóп, воно нам 
давали раз. Там таêе ні êартошини, нічоãо ж зайвоãо… 



 336

Це я замóж вийшла в 52-м ãодó, ото там ми жили, а сюди прийшли, 
тóт і дітей не бóло, таê построїли хатó і таê ми і живемо. 

А яê свадьба, а тоді яêа свадьба? Картошêи наварили, борщ звари-
ли, самоãонó наварили із бóряêа [сміється] та й ãóляли батьêи свадьбó. 

Бóло сватання. Прийшла мати із дядьêом, бо свеêрóхó бросив чо-
ловіê. Таê вона прийшла із хрьосним моãо чоловіêа, нó шо я заміж за 
йоãо вийшла. Посватали там, всіх поперев’язóвали, доãоворились на 
êоли свадьба. Грóші ó садó насобирали, це ж яêі сади бóли, понаварю-
вали самоãонó та й ãóляли батьêи. Знаєте, тепер же óсяêе, а тоді борщ, 
пиріжêи, самоãон та й ãóляли свадьби.  

На бавовнó тоді ж ãаняли яêраз. Яê я заміж ішла, на бавовнó лю-
дей ãаняли, молодьож. Нó в Казахстан тоді ж бавовнó, там же ж бавов-
на ж є. З Бєлєньêоãо в Казахстан людей отправляли, нó яê, там на мі-
сяць, на óборêó. З Бєлєньêой на бавовнó брали молодьож. Із êолхоза 
посилали, а там не довãо, на місяць чи шо, на óборêó. Тоді ж і êомбай-
ни посилали, яê бóли êомбайни чи там шо, тóди ж посилали. Там óбе-
рóть, там óберóть. 

Село [Біленьêе] бóло êрасіве і небідне село, а тóт óже тоді після 
війни ó нас бóв прідсідатілем Маêсименêо, нó яê же ж йоãо? Та, ма-
бóть, Андрєй. Нó таêий êолхоз ó нас баãатий, таêе село бóло баãате, нó 
хароше, хазяї бóли хароші, а тепер! Розбили, розтрощили, нема нічоãо. 

Хто таêі старі біляни? Нó може оце на нашій [вóлиці]. Я тóт роди-
лась та старі біляни. Я тóт родилася, там жили ми на тій вóлиці, а сюди 
заміж вийшла. А яêі? Це може старі, ті шо самі хазяйнóвали та êажóть? 
Таê тих людей óже ж нема. Ми вже при êолхозі жили. 

Нó і все, шо я вам можó [розêазать]…  
 
 

Зóб Марія Семенівна, 1911 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Марія Семенівна, по батьêа фамілія Зóбова. Народилися 6-ãо ію-

ня, на Спаса, шостоãо числа на Спаса, яêраз родилась. 1911-ãо ãода, ó 
Біленьêій, тóт. Тóт родилась, тóт хрестилась і все тóт. 

Батьêо бóв Семен, мене ж Семенівна, батьêо Семен, а êоли він на-
родився, цьоãо óже не сêажó, їй Боãó. І й мама таê само. Мати бóла 
Ольêа, Оришêа ото. Батьêо вмер дóже рано, я й мало знаю, ãодів де-
сять мені бóло яê óмер батьêо.  

Нас троє бóло, я, ще сестра одна і дрóãа, вже померли вони, нема. 
Катя одна, одна Гальêа. Но я сама старша, я сама старша. 
                                                           
1 Опитóвання провів А.В.Бойêо (25 червня 2002 р.). 
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Діда й бабó, всіх помню, аяêже, дід Метрохфан, а бабó – Катерина. 
Хороші бóли діди, селяни, таê же ж яê оце ми тепер робим, таê і вони. 
Городина, все бóло, таê яê оце тепер шо, а то в степó, понімаєте? Вони  
робили дома. Хазяйнóвали, да. Дід бóло êаже: “Онóчêа, óставай, не ле-
жи, бóдем молотить”. Котоê же і там шо, пшениця яêа чи жито чи шо, 
розтирають і êіньми молотять, отаêо бóло. Машин не бóло, це ж не таê 
яê раньше, шо й машинами, й шо хочеш. 

Нó хазяйство ó діда  бóло таêе, бідненьêо жили. Конячоê пара бó-
ла, êоровêа бóла, та ото й таêе хазяйство, бідненьêо жили, шо там. Уже 
старі бóли, стариêи жили, вже не молоді бóли дід і баба. Вони жили в 
Біленьêій на Павловці. У Біленьêій родились і хрестились, православ-
ні таêі, вєрóющі обоє.  

Баба таêа бóла вобще болєє-менеє, в церêвó вона ходила і таêа бó-
ла читає їм, вобще. Вона бóла баãатьêоãо родó, а дід біднішоãо і таê во-
ни зійшлись. Дід дóже ж ãарний, таêий êрасивеньêий [сміється], а баба 
велиêої сім’ї бóла, тіêи баãаті, понімаєте? І таê вони зійшлися і жили, і 
в діда бóв оце син, óмер, оце батьêо мій óмер, і дочêа бóла, втопилась, 
оце таêе… Це ми, троє внóêів, бóли. Одна я осталась, а ті вже померли. 
Сестри мої померли, нема. Ой, ãоре-ãоре! 

А дітьми ми робили, аяêже. Ми бідненьêо жили, нас троє бóло ó 
матері. І в людей êартошêó вибирала, і садила, і все робила, таê шо ха-
рошоãо нічоãо не зãадаю, все робила! І оце осінню êартошêó óбирай, 
êóêóрóзó ламать їдó, ото мати шо ж, мати і нас троє. Та в шêолó ходила 
одна, а дрóãа таêа бóла, не дóже, вона не любила робить, а то я бóло, 
томó робила добре… 

Дома малими таê помаленьêó робили, шо яê шо зробим, те й… Во-
бще старалися, шо йоãо робить шо ж, аяêже. Це ж ідеш наймаєшся… 
Наймалася на роботó, нó їх нема, вже, померли. “Іди ж, Семенівна, ви-
бирать”.  Платили ж люди, а мама: “Іди, дочêо, заробиш”, – а яê? 
“Ідеш?”, – “Ідó”. Наймалася до… Копни, нó баãаті бóли люди таêі ха-
роші, Проêопи бóли, це сóсіди наші, хароші люди бóли, дóже. Таêі, бó-
ло, і хлібинó, і сало, і всьоãо дадóть, і заплатять. Люди бóли хароші, це 
тепер вже поставали… 

Дівчиною на досвітêи не дóже я ходила [сміється]. Нó да ж, бóло, 
ãóляли дівчата [сміється]. Напротів ó сóсіда êамінь отаêо поêладений, 
яê оце в нас, і ото – ãармонія, хлопці приходять, потанцювали, попли-
ãали та й додомó отаê. А оце хати не наймали, ні-ні-ні. 

Баба дома заставляла: “Онóчêа, мни êоноплі”, бо нада прясти, бóло 
пряла. Бабóшêа пряла в мене таêа, бóло, прядóть і вчóть ото! Напря-
дóть на мішêи, і полотно бóло, і товсте, раньше носили,  товсті бóли, і 
сорочêа, бóло, яê почóхається [сміється]. 
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А êоноплю в ãородах ото, бóло, сіють, а тоді… Сіяли ж і наші і êо-
ноплю, і льон, а тоді сіють, вирвóть, обіб’ють. Нó оббивали ціпом, ціп. 
Зерна ж там êоноплі, сіять же їх на дрóãий ãод. А потім держать діди ж 
десь, шоб же миші, ó порядêó. Льон бóв, із ньоãо це олію били, бóло, 
молотять та олію б’ють. Тóт же ж бóли тоже олійниці, таêі яê січас, таê 
і тоді.  

Коноплі возили до Дніпра і мочили, позабивають паêоли отаêо, 
поêладóть, намочóєм, наêидать землею, шоб вже поêисли. Тоді днів 
сêіêи, іде баба дивиться, – ãотове. Ідем витяãать і бить. Нó вже ж вони 
взнавали, шо ãотове, старі ж [сміється]. А потім сóшили, бетельня – 
б’ють êоноплі, терниця – трóть, êостриця виліта, все, і волоêно єсть на 
нитêи і на вал… Це ж потрóть óже, потрóть, ще ноãами нада терти доб-
ре, шоб пом’ять харашо [сміється]. Аж ноãи печóть! Баба, бóло, êаже: 
“Внóчêа, мни-мни!” Мнем ото добре. А тоді баба йде тріпає ж, а тоді на 
ãребінь таêий чеше, робе мичêó, прядêа, і прядóть, да. Бóло. Попря-
дóть, тоді ш’ють, шо там бóло нада. Ой!  

Да, бóв верстат в мене, да, да, бóв. Но я не тêала, шо ні, то ні. Не 
бóдó й брехать. Це не робила я. А я дівчиною ходила в швальню, тóт же 
той чоловіê óмер, немає… Мажерон. Він бóв хороший портний, óмер 
він óже давно, і це дівчиной ще ходила вчиться до ньоãо, отаê таêе. Са-
ма бóло, дітей обшивала, не наймала ніêоãо, êомпанія бóла велиêа, 
шість дóш дітей. Ой! 

Бабóшêа êазала, шо бóло харашо при пані. Вона бóло êаже: “Обі-
жаться не можна”. Кажóть, ми робили ó пана і бóло, і ви бóдете робить. 
Ми робили і в êолхозі сêіêи. Яêий хоч пан, сьодні таêий, завтра таêий, 
мінялися ті пани, êармани понаживали. 

В шêолі вчилися, тіêи знаєте, яê тоді ми вчились, тоді батьêи êаза-
ли: “Та на шо воно”. Не дóже за шêолó, а “Їдьте, дитинó ãлядіть, на сте-
пó”, – отаêоãо бóло. Мало, я мало ходила та і те позабóвала, отаê про-
читаю шо, а дóже мало, розпишóся… А дітей старалась óсіх, шоб хоч 
потрошêó. Вже і тих шêол немає і тих людей нема, шо я вчилась [смі-
ється]. Коло êлóба шêола бóла, хароша, де тепер êлóб наш. Шо там я 
вчилась? Я дóже мало ходила в шêолó, два ãода чи три ходила в шêолó, 
а тоді то ліêбези бóли, то, ото таêе, ой! 

Ходила тóди ó ліêбєз і нічоãо не понімаю [сміється], розпишóся, 
таê яê шось таêе прочитаю, я вже забóла, і не прочитаю, бо не бачó… 

Знаєте, я êомнєзам помню, я робила, êомнєзамом йоãо називали. А 
оце я óже не припомню баãато. Там же орãанізація бóла таêа. Бóло тóт, 
ó Біленêій, да, вони оце, тіêи давнє діло! Робили, таê яê оце êолхоз бóв, 
а воно таêе зразó начиналося, êомнєзамож, а потом пішов і êолхоз, і 
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пішов, і пішов. А тоді і êолхози. А хто êерóвав ним, це я не знаю, не мо-
ãó це… Я працювала, таê працювала, а  вже забóла, це вже давнє діло.  

Яê виниêав êолхоз? Нó вони ж не один бóв, їх знаєте сêіêи бóло 
перед войной. Той хороший, той поãаний. Це ж таê бóло: яê хороший, 
робиш, – той й хороший, а яê ні, – то всяê бóло.  

Хто чóть-чóть же жив, а ми жили, не бóло ні чорта, шо в нас бóло? 
Мати та нас троє, от ó нас нічоãо. А люди, є ж таêі баãатеньêі, баãаті. За 
те шо люди робили, їх за те розêóрêóлили, за шо? Нó за шо? Шо він 
робив день і ніч, правди не бóло і тоді. А оце ж розêóрêóлювали, пона-
живалися ж, десь же вони дівали, шо вони забирали ó людей і продава-
ли. Таê яê оце тепер êолхоз… 

Заміж ішла, ó êолхозі ж робили, ó êолхозі, все êолхоз бóв… А ми з 
чоловіêом до êолхозó, до 31-ãо ãодó познайомились. Я на фермі робила 
доярêою і відтіль і замóж пішла. 

А яêе там сватання? Мати йоãо бідна бóла і шо там, і сам бідний, 
бідняê бóв, приїхав забрав та й все. Хата в ньоãо таêа. Розписóвалися 
тóт ó Біленьêій, ó сільраді, я ж на йоãо фамілії. І діти ж таê óсі на йоãо 
фамілії. Тóт óсе. Я ж тóт рождьона, тóт і розписóвались, і хрестилась, і 
все тóт! 

Ходила до церêви! Любила ходить до церêви,  а тепер нема состоя-
нія, не підó. Я всіх  признаю святих, помолилась, стала, всіх похрести-
ла і в Боãа попросила прощення, шоб Боã простив, бо ми ãрішні і всьо. І 
Боãа просю, шоб Боã дав моїм дітям здоров’я всім, і мені.  

А церêва – таêе зданіє бóло, шо розãребли, розтяãли, собаêи, нема 
нічоãо, били іêони, топталися! Знаєте ж дóраêів бóло сêіêи, а тепер, бач 
яêі лізóть до Боãа… Уже тих дóраêів, білян,  давно немає, померли, а 
тепер чóжі та дóрні, самі п’яниці. 

Привезли зразó ж теж, з церêви виêидали, сêіêи бóло іêон, Боже-
Боже, баãато! Нó й все десь йоãо виêидали, на машині возили, вивози-
ли десь, ó Хортицю, вобщім, де церêви бóли, тóди. А тóт розãребли. Та-
êе зданіє бóло! Церêва таêа бóла хароша, êóди там! 

А построїли її, нó бóли ж таêі люди, шо поставили. І їх бідних, там 
де вони померли і поховали в оãраді, таê же оãорожена церêва бóла, таê 
яê оце... Таê яê церêвó розбирали, таê видно дóмали, шо там ламтиê 
золота заêопали може на ãробêи, виêопали ямó та повиêопóвали тих, 
шо церêвó строїли. Оце таê… Повиêопóвали і все одвезли на ãроби. Це 
тіêи давно вже, давно… Кості бóли самі, шо ж, вони ж лежали ж баãато 
в оãраді, це ж знаєте, достойні люди бóли, хароші. Да, зданіє бóло ха-
роше! 

А тепер тóт звонять, яê оце в церêвó, таê чóть шо…, но я то не чóю… 
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А празнóвали все. Яê празниê, таê ми ãотовимось, таê яê оце і сьо-
ãодні празниê, Троїця, – це ж велиêий празніê. І раніше понімали свя-
тêи, да, да, понімали. Нó празнóвали яê всі, яê вобще, хто яê жив, хто 
яê. Знаєте яê жили, той бідніший, той баãатший. Я жила бідно, бо в 
мене сім’я бóла, чоловіê хворий все время бóв поêи не вмер, а дітей ше-
стеро. Це ж нада їх бóло до шêоли, помер ó 55 ãод, а мені 45 бóло, це ж 
нада бóло їх же до шêоли, дітей… 

На Новий ãод дітвора вечерю носять бóло. Приносять вечерю, на 
Новий ãод посипають, бóло, це всі, да, празниêи ми празнóвали… Ко-
нечно і ми носили. У вóзлиê зав’яжó та понесó батьêові êрещеномó, 
матері хрещеній, дєдóшêі, бабі… “Здраствóйте, зі Святим вечором, при-
слали мама і папаша вечерю вам, дєдóшêа і бабóшêа” і всьо. Дали нам 
ãостинці і пішли. Гостинця давали шо в êоãо бóло. Раньше і êоржиêи пеê-
ли, це тепер таêі, хто шоêоладêи, а раньше óсьоãо бóло, óсе пережили…  

Пеêли пасêи,  дома ó нас дóховêа хороша, і форма хароша, формо-
чêи. Напеêли, приїзжали ãості до мене, син приїжав, дочêи, всі, попраз-
нóвали, по пасочêі я їм дала, шо бóло, яê мати. Шо бóло приãотовились, 
посиділи і всьо. А то в мене зять і дочêа дóже хароші, я з ними живó. 

Ви знаєте, сêажó вам, пішли на ãроби. Нó це ж наш рід óвесь, піш-
ли на ãроби, тітêи в мене бóли, тітоê, значить, штóê сім тітоê, два дядь-
êи. Нó там раньше не таê бóло, шо аãа, сідають та самі свої, а раньше 
бóло êрóжечêом і чóжі, і свої. Нó сідали, посідали, пили, пили добре, а 
тоді дід бóв, нó він óмер, хороший дід бóв [сміється]. А тітêи в мене бó-
ли веселі таêі, хароші. “Анó, – êаже, – давайте заспіваймо”, – цей же 
дядьêо, дід. А я êажó: “Дєдóшêа, а яêó ж ви бóдете співать?” – “Та отó, 
– êаже, – “Яê приїхав мій милий з поля...” Ой, та на всі ãроби! Оце êа-
же: “Хай вони повстають і їм весело бóде”, – ото дід бóв, о! 

“Приїхав мій милий з поля 
та й прив’язав êоня êрай явора, 
Сам заплаêав ãорьêо. 
Заплаêав сам ãорьêо, –  
засватана моя дівчиноньêа”… – це довãа, старінна пісня. 
Оце тіêи трошêи, а то я забóла, ой-ой, ото бóли таêі хароші, а те-

пер… 
В мене êóм бóв, на баяні ãрав. Ви знаєте яê бідно жили, бóло отóт 

одна, нó вона вже вмерла, êóма. Прийде êóма, êажó: “Шо?” – “Гóльня ж 
сьоãодні óвечері”. “Та нема ж чоãо понести, хлєб…” –“Та, дóрна ти, – 
êаже, – я наварю êóêóрóдзяної êаши, і бóде”. Яê наварили тієї êаші, та 
яê пішли пить… Отаêі дрóжні бóли! А тепер… А тепер сóсід сóсіда бо-
їться, і сóсідó не сêаже, шо я бóдó ãнать, це надо нишêом. А тепер ãо-
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нять, оãо-оãо, ó êажній хаті! Кип’ятять йоãо, зводять, дрожжі êинóли, 
приãориться, ще й димом воня [сміється]! П’ють!..  

Яê війна почалася, я ж в еваêóації бóла, Боã зна де з дітьми, на силó 
вернóлася. Виãаняли із хати, êóди хоч іди, ой! Наші нічоãо бóли, а оце 
ж на наших нападають, а потом таêе, одстóпали. Виселяли німці, да-да, 
êоли одстóпали. Ой! Боже! Веê-веê! Іди êóди хочеш і не понімав, шо 
нема, шо… 

А ми під їхніми леãенями робили, на степó, де ж? Раньше ж, знаєте, 
яêі степи бóли? Боже сохрани, то тепер вже нема нічоãо. Голі степи в 
бóр’янах, а тоді Боже-Боже! 

Бóло, бідних людей нізашо тяãають, бóли, нó це бóло до їх оце таêе 
яê ті… óже й померли,  немає їх. 

Чоловіêа забрали в Германію, а я осталась із дітьми дома. А потом 
я поїхала, виãнали ж і не тіêи мене ж тóт, всіх виãаняли. Кой-хто ста-
риêи, живі пооставались, нó а ми ж молоді, нас виãаняли. Ото êоровêи 
бóли в êоãо, в êоãо êоровêа, в êоãо êонячêа та ото сêладали лахмотя та 
дітей, а самі пішêи йшли, отаêе бóло. Кóди вели, тóди й шли, дійшли, 
доїхали аж в Красноãриãоровêó. Там óже спинили нас, цілий обоз, лю-
дей баãато, ой, бєдні люди! Шо перенесли, зімою, холодно і з дітêами, 
дітêи маленьêі.  

Хароші люди забирали. Бóло, питають: “Вас баãато”, – êажó: “Ні, 
нас двоє дівчат і я”, – “Ідіть”. Забирали, а де ж діваться людям? Холод-
но, а потом одстóпили ж наші, одбили наші і вернóлись ми назад, по-
приїзжали і пішêи йшли, яê хочете… 

І ми приїхали, ми бóли далеêо і приїхали додомó, добились. Я при-
їхала: ні дверей, ні віêон, не бóло, все повитяãóване бóло. 

[Після войни] Люди проробили літ по сім, не платили,  і нам же 
таê. Прийдеш, бóло, нó ще нічоãо, то м'ясо, то êрашанêи, то там те і об-
ліãація, розписався і все, і йди додомó. Баãаті жили і тоді, а таêі яê оце 
ми, бідні, і тоді страдали. 

Нó запишóть трóдодень, таê от це ж і йоãо оцінюють, шо там чи там 
рóб чи півтора чи сêіêи заробиш. Таê оце ж вони за місяць, підійшло 
число, м'ясо, êрашанêи, сільхозналоã, обліãація, розписався і всьо, – 
іди додомó. Я робила і чоловіê робив ó  мене, вдвох ми робили, і не тіêи 
ж ми робили, всі ж люди робили. Нó таê цінили, яê оце тепер, шо ось 
робили і ãод по сім ãроші не платили ó êолхозі… 

Плавні давно ліêвідóвали! Плавні ж вирізали, а бóли плавні, я бóла 
доярêою, там і êорови бóли… А потом же ж плавні різали, все.  

Тóт óже білян десята доля осталась. Чóжоãо народа дóже баãато! 
Дóже баãато. Оце отóт-о вже всі вимерли, оце я осталась одна. Вони всі 
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êаються: “Ой, одні ви, бабо…” Ото вже од êраю починайте, – в êажній 
хаті поóмирали люди.  

[Про переселенців?] …Яêось ні, а тепер їх баãато. У êолхоз їх 
приймали баãато, а потом… поêóпляли там землі êóсêи, построїлися, 
баãато людей, да. 

 
 

Шевченêо Ганна Василівна, 1928 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Мене звóть Ганна Василівна Шевченêо. Я Шевченêо, а по-

дівочомó Пазюê. Народилася 20 липня 1928-ãо роêó в селі Біленьêомó, 
Патріотична, 90, – там, де я вам сêазала Чайніêова, а раньше бóла Озе-
рêа. А тіêи номер я не помню яêий, то óлиця Озерêа бóла. 

Діда і бабó я не помню, не бóло їх, померли. Ніби папа з мамой [за 
них] не розêазóвали, не помню вже я. 

Батьêа звали Пазюê Василь Олеêсійович, він народився ó [1]901-
мó році, а тіêи я вже не помню яêоãо… А мамó звали Марфа Дмитрівна, 
вона 1895-ãо, вона бóла на п’ять ãод старша за [батьêа]. Батьêо і мати в 
êолхозі робили. Весь віê ó êолхозі робили. 

[Мама], це в неї дрóãий чоловіê… Вона сама із Балоê, народжена, а 
виходила заміж за Чóмаченêа Михайла Йосиповича, сюда в Бєлєньêó. 
А тоді він óмер, мабóть ó …, яêомó ж ãодó? Десь 24-ãо чи отаê десь, бо я 
шо направила вас до Чайниêових, – це моя сестра, і там наш двір. Таê 
оце вона [сестра] тоãо батьêа, помне яê він хворий лежав, тоді тіф хо-
див, він вмер. А мама тоді вийшла за цьоãо, це бóв холостий парінь…  
Він бóв білянсьêий. А яê вони познайомилися, – а Боã йоãо знає [смі-
ється]… Нó вони жили отам на Дніпровêі, ó нас є Дніпровêа, там їх 
старий дом єсть ще, пазюêівсьêий. А мама яê вийшла за цьоãо Чóмаче-
нêа, там жили ó боêаїв, нó вони пошти сóсіди бóли. І мій рідній батьêо 
пішов в армію, а вона ж бóла заміжня, та êазали ж женщини, шо він 
любив її ще парóбêом, вона бóла заміжня,  а папаша її любив. А тоді він 
в армію пішов, нó там на яêійсь оженився чи шо, а вона начала ізмє-
нять, і він поêи з армії прийшов, батьêи виãнали тó жінêó. А в цієї по-
мер чоловіê  і от він зразó на неї женився. В неї бóло троє дітоê óже і 
вони женилися, це вже я їхня дочêа. 

Хазяйство бóло [ó батьêів] – êорова, свині бóли, нó птиця, бóло. 
Земля – 50 сотоê ó нас бóло. Коней не бóло. Нó сêіêи я знаю, êолхоз, 
мама в бриãаді робила, а батьêо то таê в начальниêах, то в ревізійній 
êомісії він робив, то ще таê яêось бóв, він бóв ãрамотний в те время… 
                                                           
1 Опитóвання провели А.В. Бойêо та М.А. Бойêо (25 червня 2002 р.). 
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Ми жили аж там біля Дніпра, ó нас оце óлиця пряма-пряма, вона 
отóт в êінець стань… називається щас Патріотична. Таê вона таêа пря-
ма, а там óже біля Дніпра розвилочêа бóла, оце яêраз наша хата стояла, 
шо за неї начинається тóда і сюда. І тóт посередині таêий êлиноê, він і 
січас сóществóє, то ó нас там всі ãóльні на том êлинêó. В м’яча, тоді 
м’яч бóв, ó ãородêи там, ó ãилêи. Тож стоять дві êоманди, один êидає 
м’яч, дрóãий ãиле, а там дрóãа êоманда лове, нó хто більше влове, – таêе 
бóло сорєвнованіє, а ті тіêають. Нó, вобщем, баãато ó нас, таêих немає 
січас. А таêі, то в жмóрêи, то ото стають êрóãом та один хтось лове, а 
дрóãий тіêає, поêа ті не пóсêають то в серединó, я забóла яê вона нази-
вається, платочêа, бóло таêе. 

Ой, з Дніпра не вилазили. Тоді ж яêось êóпались ми і ходили, таêі 
сорочêи в нас бóли, нó яê маєчêи, це наша літня одежа бóла [сміється], 
в тих сорочêах, таê мами наші êазали, шо із попи верба ó вас виросте. 
Нó верба, вона ж харашо росте, сêіêи ми êóпалися, та з Дніпра не вила-
зили, і приãали з êрóчі. Робили ãатêи, або ото яê плотінó зірвали, таê 
ми з êрóчі даже приãали. Нó хто ножêами отаê стовбиêом, а то шартай-
мартай – нада приãнóть, переêрóтиться і ó водó бóльêнóли.  

Рибó ловили óдочêами. Нó ми дітвора, в основном, називали жер-
ці, вони таêі невеличêі рибêи, нó в’ялені дóже хароші і жирні вони таêі. 
Ловили і на хліб, і черв’яêи, та на все. У мене брат оце старший, шо сі-
час óже йомó 87 ãод, він живе ó Новопетрівці, село. Таê він сам вчитель 
начальних êласов, таê він на літо приїзжає сюда, обізательно. Оце в 
йоãо óдочêи, óдочêи ж тоді [нерозбірливо] не бóло цієї, а з êонсьêих 
хвостів волос дьорãали. Оце він тіêи приїзжає, яêось там заêачóє свої 
штанинó і ноãами шось там êатає яê, не помню. Таê батьêо, хоть і нері-
дний, а вони йоãо понімали всі: “Шо він приїде, не побалаêа, нічоãо? 
Зразó за óдочêи”. Таê він, всі êазали: “Він молитвó наверно знає”, – він 
дóже велиêий знавець бóв рибó ловить. Він знав, яêа риба шо любе, 
êоли, óтром чи дньом, чи вечором, це він знає. Сидять наші білянсьêі 
рибаêи, не ловиться риба, він приходе, на їхнє місце сідає і начинає ло-
вить. Або наоборот, він сидить лове, а вони êрóтяться-êрóтяться, він 
тіêи пішов, вони сіли, – тоже немає [сміється]. Він маêóхи êóсочêами 
отаê наріже. Коропа він, знаю, ловив, таê піде в аптеêó наêóпля сосêи 
оце дєтсьêі таêі, тіêи таêі длінні бóли, на бóтилочêó надівалися, наріже 
резиночоê і ото маêóхи наріже êóбиêами, тою резиночêою приêріпе і 
êидає. Він знав, яêó заêрихó, що зварить, êоли яêóсь êашó варе, êоли 
шось пшеницю, нó, вобщім, дóже велиêий знатоê риби. А ми таê, з óдо-
чêою посидим, жевчиêів половим, ловили, все ловили. 

Пісні? Я вже не помню, я не дóже велиêа співóн’я, нó співала, січас 
óже рідêо співаю. От жінêи ó нас яê собираються де, чи свадьба чи шо, 
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отаêа êомпанія набирається, співали і харашо. Єсть, шо позоставались 
жіночêи, шо знають пісні, співають. От оця Баздирь, вона, по-моємó, 
знає, вона співать óміє, нó я ні… 

Тоді бóв êолхоз Ілліча, тоїсть, підождіть, Кірова. У нас бóло два 
êолхоза – Кірова, – оце ось ви проходили êлóб стоїть, оце бóв êлóб, це 
яêраз перед війною йоãо построїли, таê тóт бóв [êолхоз] Кірова. А на тó 
сторонó, де щас Дом êóльтóри, там бóв êолхоз Ілліча. 

Це ми ж, яê бóв êолхоз Кірова, а то – Ілліча, таê ми таê і ділилися, і 
до сіх пор. От молодьож всіãда, яêось і хлопці, і дівчата, то вóлицями 
бóли. Це приходим же, êлóб ó нас, і танці бóли, і вистави бóли, нó і яê 
êіно началося… Таê ті хлопці до наших дівчат ходили, а наші, навєрно 
ж, тóди біãали. Таê це яê біжать: “О! Озеряни побіãли!” Озерêа там бó-
ла ж вóлиця. “Озеряни он співають, пішли!” Це ми йшли з êлóба, всіãда 
співали. А тóт тифанівці, оця вóлиця бóла Тифанівêа, тоже співають. 
Оце ж хлопці, яêі біãали до нас, êавалєрилися. “О, біжать, бо озеряни 
вже пішли, поспівали”, дівчата. А тóт тифанівці. От молодьож таê ді-
лилася.  

А таê споêойно бóло серед молодьожі. Ото ó війнó, яê хто прийде, 
чи після війни зразó, яê хто інвалід прийде, таê вони чи зло зãаняли, чи 
хотіли ãеройство поêазать, всєãда яêóсь драêó заводять, бóло таêе. 
Може десь шось і бóло, но я не дóже бідова бóла… 

В êолхозі  бóли не всі, бóли водниêи, – на параходах, в нас же ж 
тоді пристань бóла при Біленьêомó… От ó нас сóсіди там бóли, дядьêо 
робив… Нó транспорт ó нас тіêи ж водний бóв, автобóси не ходили, ті-
êи параходи, чиê-чиê-чиê-чиê – таêі на êрилах, на êольосах ето…  Не 
помню точно, сêіêи раз на день вони ходили, нó транспорт в Запоріж-
жя їхати бóв… А більш ніêóди, ó нас один. І на них працювали і білян-
сьêі. 

Бóв рибêолхоз ó нас, і в рибаêах люди робили, таê шо ó нас… Не  
при êолхозі нашомó, а просто самостоятільний бóв рибêолхоз. Оце яê 
бóдете йти до Кóлябêи, отам яêраз рибêолхоз [бóв]. 

А в êолхозі яêе хозяйство бóло? Нó тоді яê я ще бóла дома, ще не 
вчилася, а в шêолó ходила, таê я не помню яêе хазяйство. А вже тоді яê 
виóчилася і приїжала, таê дóже велиêе хазяйство бóло. І оце вже ось я 
тóт живó óже двадцять шість ãод, яê вернóлась ó село, то êолхоз дóже 
велиêий ó нас бóв. [Колхоз] один став ó нас, об’єдналися, весь êолхоз 
Ілліча, дóже велиêі ферми, êомплєêси, шо там десять êорпóсів, птіце-
фабриêа бóла отам, тоже десять êомплеêсів, йоãо ж все розібрали, нема 
ніде, розтянóли, розбомбили…  

Вони заробляли дóже харашо, механізатори – на бриãаді і ті, шо 
сêот, сêотарі там. Це ось рядом бивший сêотар живе, можете в йоãо 
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спитать, а за ним Паталахчиха, доярêою весь віê прожила, таê шо мо-
жете тоже спитать. Всі люди, самі зажиточні, обєспєчені бóли ті, шо 
роблять в êолхозі, особєнно на фермах ілі механізатори. Добре плати-
ли – це вже після війни. 

Я не помню яê ми взнали шо війна, тіêи помню харашо яê німці 
ввійшли в село. Вобщєм, всіх мóжиêів мобілізóвали, не проводжали 
батьêів своїх, батьêо в нас бóв же ж. Всіх на Дніпро ж, на береã до при-
стані, там должен чи баржа підійти чи шо, шоб їх  поãрóзить. А тóт сів 
десь самольот і êриêнóли: “Німці!”. А вони десь з самольотом там, чи 
сіли поляêать. А мотоциêлами вже в село засêочили навєрно ж із від-
тіля. І яê êриêнóли: “Німці!” – ці всі мóжиêи, хто êóда розбіãлися, хто 
додомó прибіã, а хто десь ó êóстах, нó вобщім всі вони розбіãлися. Нó і 
батьêо тоже ж прийшов додомó, ще там хтось до нас прибіã, сиділи, ба-
лаêали.  

А! Взрив! У нас стояв пам’ятніê Леніна оце, де і січас памятніê он 
возле автостанції, там стояв пам’ятніê Леніна. І чи взірвали, чи ãранатó 
êинóли на йоãо. І ото таê, батьêи наші осталися дома. А тоді начала во-
да прибóвать, плотінó взірвали, нó це затопило все. Батьêи осталися 
наші дома і яê німці зайшли, таê вони бóли дома.  

При німцях шêола трошêи шось там [поробила], місяць, може два, 
ілі… Книжêи ж в нас осталися, то начали портети зачерêóвать, застав-
ляли вчителя ж яêі бóли. Заêон Божий начали в нас óчить. Бóв ó нас 
тóт Непечій Антон, вчитель історії, Заêон Божий читав, таê шо ми спі-
вали. А священниêів не бóло. Бóла церêва, но в шêолі не бóло. Нó а то 
трошêи ето, начали Заêон Божий óчить, а тоді шêолó заêрили. Нó на-
чальні êласи, по-моємó, бóли, а ми вже пішли ó п’ятий êлас, ці êласи 
позаêривали. 

Тоді êолхоз розділили на десятихатêи. У нас оце яê óлиця, таê 
бриãада бóла êолхозна, а тоді її на десять домів розділили, там по êо-
няці чи по… на десять дворів êонячêа, нó, вобщім, розділили. Все время 
таê і робили. А, і землю, по-моємó, шо в нас це, помню, баштан бóв там 
на ãорі, нó не тіêи в нас, ó êаждоãо по сêіêи-то сотень баштанó бóло. А 
яê óже вони сіяли, навєрно, шо вмісті собиралися і сіяли, не помню. 
Яêось розділили [землю], на êожнó сім’ю, да, но я не помню толêом. Це 
по началó, а тоді начали êоров забирать, яїчêи їздить собирать. Таêі 
êоні, в них здорові лапи бóли, заїде: “Яйêа, яйêа, матêа” – і все. А тоді 
начали êоров забирать, êоровó на два хазяїна оставляють. Я знаю, ó нас 
êорова бóла ще з одним дядьêом там пополам, яê óже вони ділились 
молоêом...  
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Кажóть, шо бóли [в Біленьêомó бóли партизани], но я не знаю, чó-
ла, шо бóли партізани. У нас не бóло, а там вроді на тій стороні, оце де 
вóлиці на тó сторонó. 

А тоді вже яê одстóпали німці, таê оп’ять нас виãнали, всих ãнали, 
“веê-веê-веê-веê”. Уже на тій стороні бóли совєтсьêі войсêа. Яê жінêи 
підóть до Дніпра, ми ж по водó ходили тіêи до Дніпра, а відтіля воно ж 
по воді чóть, хлопці бачать, шо прийшли і питають там шось, чи баãато 
чи шось таêе. А вони в плавнях бóли, і чóть бóло через Дніпро. Нó тоді 
ж не дóже широêе воно бóло, плавні аж сюда, а тóт береã таêий піща-
ний і то без êонца ці землечерпалêи прочищали пóть, шоби параходи. 
Тєчєніє  бóло тіêи бистре, а хлопці перепливали тот. Нó а тоді, це пе-
ред оêтябрсьêими, нас начали виãонять, ãнать, вобщем. Ми трошêи 
шось заêопали, батьêи, а те все з собою. Нó êорови в нас вже не бóло, 
нічоãо не бóло, а рядом жили люди, вони жили в плавнях, в їх бóло дві 
êорови чи два биêа, нó шо теліжêа таêа бóла і два биêа. І ото ми тóда 
свої сóмêи тоже сложили і поїхали в це село. Улицями ãонять, а ті на-
чали стрілять із той сторони, вони подóмали шо німці виãаняють сêо-
тинó, забирають, а тоді роздивились, шо люди ідóть. І то ми потихень-
êó, потихеньêó, їхали і доїхали на ніч аж ó Мар’ївêó, до церêви, і там 
ночóвали. А тоді переночóвали і оп’ять нас поãнали. А  там вже я не 
помню, яêі села бóли, шо я знаю в одне село, ой, яê же ж воно? Чи То-
маêівêа, шо нас ó яêесь село приãнали на дрóãó ніч, воно дощиê начав-
ся, і óже не в селі ми, а під сêирдами ночóвали. Нó а мóжиêи бачать, шо 
охрани пошти ніяêої немає,  а німці ж, холодно бóло, вони холода боя-
лися, пошли там, на фермі ж для дояроê там доміê єсть, вони пішли 
ãріться. Нó я одна дитина бóла серед їх, а оці мóжиêи і мама моя, і ба-
тьêо, і оці ж сóсіди, шо їхня телеãа, вони êажóть: “Давайте тіêать”. І но-
чю оце з цією бричêою, нó я не знаю, для мене бóв тьомний лес, а мó-
жиêи ж дороãó знають, і вони начали вертаться в Бєлєньêó. Там ото 
посьолêи, в одномó посьолêó дочêа жила оцих шо із бричêою, і ми ото 
сêіêи днів їхали, тіêи таê: дньом десь зариємося в сêирди, а ночю пере-
їжаємо. Нó мóжиêи ж знають дороãó, і ото ми чи за два, чи за три вже в 
нас їсти нічоãо бóло, ми з мамой ходили, ці сидять за сêирдами, а ми в 
село підем попросим шось ó людей. [Про те, шо страшно ходить], за це 
я не дóмала, може мама моя...  

А тоді вернóлися ми, отóт село Новопавловêа, недалеêо от Бєлєнь-
êої, не знаю сêіêи êілометрів, тóда вернóлися. Тоді пішли в разведêó в 
Бєлєньêó. Нó переêазóють же ж люди, шо німців немає, а êомендатóра 
то єсть, нó ми, вобщім, вернóлися. Отóт óліца Міра, вернóлися сюда в 
Бєлєньêó приїхали, нó êанєшно ж сидимо в хатах. І тóт óже яê німці 
óходили, таê вони, нó навєрно ж знали, шо люди живóть же ж, êоли  і 



 347

димарі êóрять же ночю, вобщім, засêочили. А в нас бóло собралося, оце 
мій батьêо, тоді оцих, що з підводою, вони ж там остались на посьолêó, 
а тоді їхній зять бóв, вобщім, мóжиêів шесть бóло. А таêе помєщєніє, 
шо оце жилі дома, тоді можна не виходить на двір, там ще яêісь помє-
щєнія, то êлóня, то êонюшня там… і німці засêочили, і всіх мóжиêів, в 
чомó хто бóв, забрали, і поãнали. А один оце Сидір, він під êроватю бóв 
ó хаті, вони вже не шóêали і він остався, а наших, батьêо в драних са-
поãах, вобщім, всіх поãнали аж ó Германію. А ми осталися жінêи, самі, 
одна я, і мама моя, і ще там дві женщіни. Тоді начали то німці ходить, 
нас тоже ж виãанять, êóдись ãнать. А в нас сóмочêи бóли, а тоді дєдóш-
êа отóт на óãлó яêраз яêийся возичоê знайшли, êорови ходять, піймали 
êоровó, запряãли в той возиê і поêлали… І поãнали нас, оце цією доро-
ãою ãнали отóда на фермó, через фермó, там називалося Коса дороãа… 
Оце до êінця села, тоді вона повертається, êомплєêс, нó тоді ж не бóло 
êомплеêсó, êазали Коса дороãа, і ето і нас тóда ãнали. Ви б бачили, яê 
не хотіли йти êорови. Вони чóствовали, шо їх виãаняють, от не хочóть. 
Оце станóть, óпрóться, нó постоять-постоять, тоді яê начнóть всі êри-
чать: “Гей, ãей, ãей”, – вони з перепóãó пішла, пішла, пішла, тоді оп’ять 
стає, не хотіли. Ми єле-єле за день доїхали до ферми, старі таêі мóжи-
êи з нами бóли, переêидають санêи, а це холодно, нó вже зіма бóла. 
Один німець тіêи за нами йде, ãоне, чи есесовець, чи шось таêе, мóжи-
êи ж бачать… Каже: “Ставайте, баби, ремонтірóються”, – переêинóв са-
ні, шось там êліпає, а він “веê-веê-веê”, нó і пішов. Хто поїхав, і він за 
ним пішов, і ми ото до ночі посиділи на фермі і назад начали їхати. От, 
ви знаєте, назад êорови ішли біãом, біãом ішли і ми поїхали. Там єсть 
óлиця Ревнива, переночóвали, нó там ó нас всих êоров забрали оці до-
бровольці. Нó бóли таêі люди, шо добровольно йшли слóжить до нім-
ців і їх називали добровольці. Тóт же в нас елєватор, зерно бóло, і вони 
ãрóзили ó машини зерно, óже ж німець одстóпав, і вони, навєрно, поза-
бирали зерна, м’яса…  

І в поліцію ж ішли, а то êроме поліції ще êазали “добровольці”, бо 
вони пішли добровільно слóжить. Нó я не знаю, чи вони відêілясь при-
єзжі, чи біляни бóли, Боã йоãо зна. Нó, вобщім, ми тоді остались без 
êоров, переїхали на Міра ó тó тоже хатó, самі жінêи. А я вже таêа бóла, 
тринадцять чи чотирнадцять óже, то мене все ховали, то намажóть 
чим-небóдь, шоб німці не побачили нас. Це перед Новим ãодом яêраз, 
ото там на Міра жили, поêа прийшли наші солдатіêи. А німці на ãорі 
отам пішли, пішли, а вже ó нас бóли солдати. Посідали бабóшêи і óсі, 
шось несóть, óãощають. А жили ж ми аж над Дніпром, нó êомандір нам 
êаже, шо ви ж не йдіть ó свою хатó, бо там може замініровано чи шо, 
хай провірять хлопці, а тоді вже завтра підете.  
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Нó ми ж, мама і я, пішли на дрóãий день. У нас віêна всі побити в 
хаті. Отаê ó сєнцах бóв підвал ó нас, тоді ж перед войною, і ó войнó во-
ровали. Наші ж селянсьêі, а Боã їх знає, хіба ж вони, їх не ловили, нó 
влазили. Залазили ó віêна, нó ми там хранили… Прийшли, а там ó пад-
вал чи лоша, чи êоняêа, чьо вона заходила? Двері розêриті, всі віêна по-
биті, і воно заднєю частю отаê повалилося, нó і там же борсолось, не ви-
лізло, отам воно і поãибло. Тоді стали шóêать там де яêий мóжиê, шоб 
витянóть її… Нó, вобщім, то таê ми начали стеêлить,  і опять же ж в êол-
хоз. А тоді вже пізніше начали вертаться з Германії, батьêо приїхав. 

Таê яê нас визволили, ми, я вже не помню, êоли начали вчиться, шо  
ми ж не в началі óчєбноãо ãода, а десь в середині, шо ми літом занімали-
ся, шоб  доãнать. Це ж на Новий ãод нас визволили, нó зімою, десь ми 
влітêó, шо ми ціле літо без êаніêóл занімалися, шоб доãнать. Я пішла в 
п’ятий êлас. Таê шо ми пошти без êаніêóл занімались, шоб óвійти... 

У 43-44-мó дітей посилали робить. В нас рисові чеêи бóли, в êол-
хозі виращóвали… рис. Нó це в нас, по-моємó, і до війни бóв рис? Да. 
По-моємó, йоãо розводили, а вже тоді, яêоãо це точно ãодó, нó може 
трошêи в 45-мó, нó вже яê батьêи прийшли з армії чи той, тоєсть із Ге-
рманії. Шо ми робили ó бриãаді рисовій, баãато дівчатоê і шêольниêи. 
Тоді ж таêі чеêи бóли десь може по десять сотих, валами таêими, бо 
рис заливався водою полностю, по êоліна. Полоть йоãо, нó трошêи 
спóсêали водó, а там бóр’ян таêий бóв, нó похожий на рис, там яêісь 
êолосочêи. І ото нам нада обробить бóло, ãрести і виривать той бóр’ян, 
забóла яê він називається, ото ми пололи. Таê тоді сêіêи-то часів бро-
дим, тоді бриãадір нас виãаняє, ноãи ãріємо, тоді опять, бо вода холод-
на, дніпрова, таê шо… 

Це зразó ж оце яê êолхоз почався. Оце вчимося, а потім ціле літо 
робимо. Ще замість матерів ходили на ніч снопи в’язали. Нó шо тóт 
розêазóвать [сміється]? Батьêи, чи хліб нада спеêти, чи отдихнóть, 
хліб пеêли-то то самі, а êаждий день на роботі. І ми таêі молоді дівчат-
êа за êосарêою, êіньми ж êосять… Десь чотирнадцять ãод, – за êосар-
êою, один сêидає дядьêо, а ми всі снопи в’яжемо і босяêа причом, стер-
ня ж êолюча [сміється], в’яжем. А тоді там слідом зносимо вверх, отаêі 
дві жердини, нó палêи таêі, на ці палêи ложем, не знаю по сêіêи снопів, 
– одна впереді, дрóãа, – носилêи, і зносимо в êопни сêладаємо. Да, і 
таêó роботó робили. 

А дома по хазяйствó помаãали, все, все! Батьêи ж на роботі, а на 
нас óсе. Нó я одна бóла [ó батьêів], а ті ж троє, таê вони вже бóли взро-
слі. Оце сама менша, шо січас тóт живе, таê вона бóла óчилась в інсти-
тóті, Дніпропетровсьêий сільсьêохазяйственний, а тоді перед войною 
бросила. І вобщім вона на яêомóсь заводі робила, шо завод еваêóірова-
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ли, таê шо вона в Сібірі бóла. А брат óчителем робив, та й січас він там 
десь, ó нашомó районі, тіêи на тó сторонó, до Дніпропетровсьêа. А сама 
старша сестра вже ó Запорожжі робила. А я одна бóла, на мні все ха-
зяйство, ãород п’ятдесят сотих, таê ó нас навєрно половина – сад бóв і 
це в два ряда абриêоси, причом дичêа. Це ж нада всі визбирать, розлó-
пать, сêласти, таêі досêи папаша поробив, на яêих сóшить, яê дощ та 
мені нада їх всі занести, прибрать, шоб не намочило. Та работи бóло! 
Качêи, наêормить, êорова, ходили стада в нас, нó êорові нада поїхати 
тóда на левадó, нарізать мішоê чи два трави принести, це обізательно 
поêа, все це на дітях бóло, не тіêи в мене, всі таê. А батьêи з óтра до ве-
чора. Нó на те жизнь бóла: їдóть на роботó жінêи бричêами, співають, 
їдóть з роботи з пєснями, о, óже жінêи їдóть з роботи, а тепер… 

Мама робила не в степовій бриãаді, а оце тóт понад Дніпром, оãо-
родня бриãада – це помідори, êапóста, це все. А рядом сад бóв ó нас ве-
лиêий, таê там, в основном, молоді жінêи з дітьми, там ясельêи бóли. 
Нó це ж в êажній бриãаді êóхня, завтраê ãотовлять там, борщ, сóп чи 
шо, обід обізательно, êаша, хліба не хватає, êашó тó пшонянó зварять, 
вмісто хліба їли. Нó в êоãо там і молочêо з домó возьме, то молочêо, а 
таê два раза êормили. І оце там ó садó ясельêи бóли і мамаші таêі, шо і 
ãрóдні дітêи, то таêий звон бóв, аãа, там десять часов, нада êормить, 
звонять. Мамаші бросають роботó, ідóть, дітей поêормили, пішли да-
льше. І ми, діти, яê оце óборêа, яблóêа, ãрóші, таê оце ж дівчатêа, – на 
дерево полізти таê в садó тоже. І хлопці, хлопці – їздові на êонях. Комó 
таêої роботи нема, êорзини тасêаєм, понариваєм êорзини яблóê і це ж 
нада однести на сêлад, таêа бóла хата, де оце ясельêи, êóхня там, сарай, 
тóда ж нада все нада знести. Роботи бóло баãато… 

Ні, тоді дóже трóдно нам êанєшно бóло, і ãолод бóв, і це в яêі? Піс-
ля войни зразó, 47-й, я яêраз êончила шêолó та пішла óчиться. Таê, Го-
споді, ãолодóха страшна бóла. Помню, це ó нас ó шêолі… Нó шêолó ж 
ви знаєте, здорова, тіêи цієї нової не бóло, а то êрасна, то дом помєщі-
êа. Матлашевсьêий, по-моємó, да. Це в йоãо вроді би яê дача бóла, десь 
він жив аж в Америці чи шо. Оце таê, помню, поза шêолою там бóли 
басейни. В одномó басейні êазали… Чи Мазараêа, êажóть, це Мазара-
чиха êóпалася… Таêа ванна зроблена, в одній там риби… нó це êазали, 
шо тóт риби розводили, більший таêий басейн, а отóто маленьêий та-
êий, таê êажóть, це Мазарачіха тóт êóпалася. Шêола ж êрасіва і ті, бал-
êони таêі êрасіві... Я розêазóю таê, те то се...  

Таê оце ми ходили в десятий êлас і люди роз’їхалися, хто êóда, бóв 
ãолод. І осталось нас три óчениêа, а еêзамени, тоді ж еêзаменаціонна 
êомісія бóла солідна, баãата дóже, і із-за трьох чоловіê оце присилать 
стіêи людей… Нас на послєдню четверть, шоб і ми привиêли до óчите-
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лів і до нас придивилися, перевели ó район, ó Верхню Хортицю. Там 
бóв одинадцятий êлас, той, десятий êлас вечірній, нó там і робочі, і 
офіцери вчилися чи хтозна, нó хлопці таêі молоді. І нас тóда перевели 
трьох, три дівчатêи. І ото там ми послєдню четверть óчилися, привиê-
ли до вчителів. А шêоли наші всіãда сопернічали, та ж районна, а ця 
селянсьêа просто, і счіталася наша êращою, нó вобщім, вони не соãла-
шалися. Нó і ми там здавали еêзамени. Ото жили на êвартирі, полóча-
ли по êóсочêó хліба отаê, на день, ó шêолó ходили  в бóфєт. Там óчите-
лям давали, нó й нам, навєрно тоді яê приєзжі, – давали по êóсочêó 
хліба, а жили на êвартирі там в людей. І то нам батьêи то êапóсти, то 
хто шо. Мама моя ходила в степ, десь там êóêóрóза, це ж на êачанчиêи 
собирала і то драла, і пеêла там, то передавали нам сюда-тóда. А тоді, 
нó дівчата єсть дівчата, діти ж ще бóли, і ми біãали там ãóлялися чи шо, 
і одна поламала ноãó, Даша. І ми її… Шоб одна пішла полóчила за всіх 
хліба, – ні, не давали, тіêи êажда должна полóчить êóсочоê хліба. І ми 
її ото таê, сêладем рóêи вдвох стóльчиêом і вона сідає, її несемо, шоб 
полóчить по сто ãрам хліба. То таê ми êончали десятий êлас. 

Кончили і випóсêний бóв. Нó та яê там? Шось батьêи вже, це ж 
воно, óже шось там з овощей бóло, і óчителя бóли, і êласний рóêоводі-
тель наш бóв… Та хіба я помню подробності… Ходили поздравили нас. 
А ето, óчитель в нас математиêи бóв… Павло Мóсієвич, óже він помер, 
Симоненêо, по-моємó. Жінêа йоãо ще жива. Таê він тóт робив матіма-
тіêом, а там, ó тій шêолі не бóло матіматіêа з вищою освітою, і йоãо 
прислали тóда принімать еêзамени. Таê шо принімав по матіматіêі, то-
ді ж матіматіêа, ãеоãрафія, ãеометрія з триãонометрією, – отдєльний 
еêзамен, пісьменний, алãебра отдєльно еêзамен пісьменний. Тоді еêза-
мени солідні, за всі три êласа: восьмий, дів’ятий, десятий. І білетів же ж 
не бóло. Це вчитель напише вопроси сам, а таê, шо яê січас, – білети, 
пожалóста, читаєш, ãотовся. Тоді ж не бóло цьоãо, ми не знали. Всі три 
êнижêи нада перечитать чи виóчить, чи яê там тобі вже вдається. Во-
сьмий, дев’ятий, десятий. Це ж і історія, і літератóра, все таê…  

А тоді після цієї шêоли постóпила в медицинсьêій інститóт в 
Дніпропетровсьê. А їсти то нічоãо. І це ми, з Тарасовêи там хлопці, нó 
таêі постарше, вже з армії поприходили, і це ми параходом їдемо, на 
оêтябрсьêі празниêи нас отпóсêали. Їдемо додомó за мішêами, сóхарі 
там батьêи, лапши наріжóть і назад їдем, це ж параходом, поêа шлюзó-
ємося на етомó… Довãо їдем, до Дніпропетровсьêа. А там все здаєм ó 
êамерó хранєнія, а êамерó обіêрали. Кóхня таêа, подвальне помещеніє, 
я жила в общежитії, там печêи велиêі-велиêі таêі. Це ми поêи із заня-
тія прийдем, óже там спеціально êочеãари розтоплять, яêе жидêе таêе 
паливо бóло, розтоплять печêи, то ми занімали очередь, шоб êастрóль-
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êó поставить шось зãотовить. А тоді і стипендію платили, я не помню 
шось, нó заробляли, чи двадцять з чем-то рóблів шось таêе. А тоді êон-
ци... Год провчилася і бросила інститóт. 

У батьêів нема шо, тоді ж платили після війни в êінці ãодó, на трó-
додні робив, а виплата – яê соберóть óрожай. Тоді на êаждий трóдо-
день там ãрам сêіêи, триста ãрам насіння, êóêóрóзи чи шо, таê аж в êін-
ці ãода. Таê цілий ãод, хто яê êрóтиться. Не хватило ó батьêів êінців, 
перейшла я в Запорожсьêий óчительсьêий інститóт, тоді два ãода бóв 
óчительсьêий інститóт. Перейшла я сюда, тóт ближе, поїхати можна 
додомó, взять. Нó тóт êаждó неділю ми їздили. Яê êоли і опаздаємо, в 
понеділоê опаздóєм на занятія, це пріподавателі êажóть: “А! Це біляни, 
вони в понеділоê всіãда приїжають пізніше”. Приходиться і проãóлять, 
додомó приїхать.  

З виêладачів я вже не помню, десь в мене єсть фотоãрафія, обща 
таêа, не помню вже, назвать. От Балясна, по-моємó, ó нас бóла молоде-
ньêа, а тоді вона, по-моємó, десь в міністерство освіти, Балясна, яê її 
бóло...  

Учительсьêий êончила, два ãоди. А тоді ж направляли на роботó, 
приїзжали з êаждой шêоли, êомó шо нóжно, приїзжали, і вобщім я соã-
ласилась на роботó в Тоêмаê. Велиêий Тоêмаê єсть, центр Тоêмаêсь-
êоãо районó, в 13-тó шêолó пріпадователем математиêи. І там я вийш-
ла заміж, там народила четверо дітей. А тоді, чоловіê любив випивать, 
за мене бóв на тринадцять ãод старше, в партизанах він бóв. Нó вобщім 
таê чоловіê хороший він бóв, заêончив Одесьêе артилерійсьêе óчили-
ще ще до войни, перед войною яêраз послали йоãо отам ó Японії там 
заварилася ета, чи в Китаї? Ханêінãол, по-моємó, чи шо. Тóда вже він 
яê êомандір батареї чи хто, а тоді ж ця війна началась і сюда при ето. 
Нó вобщім, любив випивать, а êомó, не держався, êоли і в шêолó при-
ходив випивший. Нó, вобщім, нада бóло нам оттóда óїхати. І ми поїха-
ли, він вспомнив, шо êолись він в дєтствє, тóт оце ж 33-й ãод, ãолод ве-
лиêий, він жив на Сєвєрном Кавêазі, і ми тóда виїхали, на Сєвєрний 
Кавêаз Ставропольсьêий êрай, хóтор Восточний, там восьмилєтêа бó-
ла. Мене диреêтором шêоли назначили, а він просто вчителем, і там ми 
жили. Дом нам построїли яêраз, там і шêола нова тоже. Ми приїхали, 
таê вона, стіни стояли там, достраювали. Нó там таê сóдьба розпоряди-
лась, шо він óбився на мотоциêлі, а я осталася з трьома дєтêами. А тоді, 
нó яê в жизні, вийшла ще за одноãо, з ним прижила п’ятоãо і той óбив-
ся на мотоциêлі. Там десять ãод я прожила, а сюда в 74-м приїхала і 
оце êóпила. Нó ãод жила ó сестри оце там, а тоді ãод отóт ó Баздирєвой 
жила на êвартирі, а тоді оце êóпила старó хатó, і таê я двадцять шість 
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ãод оце живó. А робила я в почтовом, заêлючних воспитóвала, óчили 
хлопців там, десять ãод проробила. 

Сюди приїхала із êóчею дітей, а діти розêочилися мої всі, тепер од-
на живó. 

 
 

Баздирєва Марія Серãіївна, 1924 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Марія Сєрãєєвна, а прізвище, бóла я Сімаченêо, дєвоча, а зараз Ба-

здирєва. 1924-ãо ãодó в мене написано ó томó... А таê я на ãод... Нó таê 
полóчилося, шо трохи старшó мене зробили. Я 25-ãо фаêтічесêі, нó а в 
доêóменті, та тоді хіба дóже дивилися? То яê обично. 

Народилася я ó Бєлєньêій, тóт, на вóлиці Дніпровці, отóто. Тоже ж 
ó Бєлєньêій, то вóлиця там  називається Дніпровêа, на Дніпровêі. А 
тоді жила на Широêій, ми на êвартирі жили, не в свойом домі. А потом 
ó 41-м ãодó, отож перед войною, ми яêраз построїли хатó, шо ото валя-
ється, от. Тіêи построїлись, ще жовта бóла... А тоді забрали нас ó Гер-
манію… 

А батьêи… Батьêо бóв Серãій Гриãорович, мати – Марія Калістра-
товна. Батьêо [18]93-ãо ãодó, а от матір я точно і не знаю. 

Вобще батьêи жили десь ó Роãачиêó, там в Ушêалêі, ó Роãачиêó 
особєнно. Батьêо десь ó [нерозбірливо], а потом на Кавêазі бóв, êоза-
êом робив, той, слóжив, бóв донсьêий êозаê. Нó ото отслóжили і приї-
хали ó Роãачиê, ото матір зóстріли. Він же ж донсьêий êозаê бóв там, 
вот і приїхав сюда ó Роãачиê. Восємнадцять ãод бóло її, а йомó вже 
двадцять сім бóло в те врємя,  посватав її.  Нó, êаже мати, ó нас бóло і 
таê семеро дітей, і  таê вже пішла та лишня, не надо óже.  

Нó таê нічоãо, вобще, вони там не довãо дóже жили (оце брат мій 
родився там, ó Роãачиêó), переїхали в Бєлєньêó. Оженився і із Роãачи-
êи, нó трохи ó [Карайдóбині] вони жили, потом приїхали в Бєлєньêó. 
Приїхали сюда, йомó понравилось це село. Нó воно бóло баãате село, 
хороше, і люди добрі тóт óсі чисто, хороші. Дніпро близьêо, все хара-
шо. Ми яêраз жили тоді на Дніпровці, отам óлиця Дніпровêа, вона 
близьêо біля Дніпра. І їм тóт понравилось, вони тóт óже робили сапо-
жниêом, сапожна мастерсьêа. А потом вони любили степ вобще, батьêо 
ó їх бóв, овець баãато імів. І вони влюбилися в оцих овець, їм таê вони 
нравилися, шо рішив батьêо тóт вівчаром бóть. І в êолхозі він таê і ро-
бив, поêи на пенсію пішов, – вівчарем. 

                                                           
1 Опитóвання провів А.В. Бойêо (25 червня 2002 р.). 
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А до êолхозів зі своãо хазяйства –  нó таêе, свиня там, нó своє, до-
машнє таêе. А шоб êоні там, чи шо, – цьоãо не бóло. Батьêо сапожні-
чив, ото шив ó сапожній мастерсьêій, він мастір хороший, сапожніê.  
Він ó себе [працював], ó йоãо там ще і підрóчниê бóв таêий, шо просто 
вчився в йоãо. Тóт бóло таêе яê яêась орãанізація, шо там оцих мастє-
ров собирали, от. І вони ото сапожниêом бóли. А потом пішли тóди, в 
поле, вівці пасли. 

[Батьêо розêазóвав яê êолхоз создавався]. Нó зразó ж, êаже, êоні, в 
êоãо яêі бóли êоні, ото приводили їх тоді. Там бóли збори, їм розêазó-
вали, шо, мол, ми создавать бóдем êолхоз, от. Таê є в êоãо яêі êоні, êо-
рови, щоб розвести оце все, от. Нó люди здавали. Нó ó батьêа êоней не 
бóло, він їх ніêоли не любив. От не любив êоней і всьо, а вівці – óмирав 
за вівцями. Оце яê бóв батьêо, хороший бóв таêий, імів свою цілó ота-
рó овець, бóло баãато. А тóт прийшов, тóт óже êолхозні він пас, не свої. 
То свої бóли в йоãо там, а там яêось же ж бóло раніше, хто шо хоче, то і 
має. Нó і то батьêо там ще підпасичом бóв малим, а сюди приїхав, вже 
от яê êолхоз создавався. Тоді вони бросили своє сапожництво, êажóть: 
“Я підó, мені оце нравиться”.  

І де побаче вівцю, вона мені й плаêне, от любив він їх, таêі вони 
ãрóсні. Оце іде, він їх ніêоли не ãаняв, нічоãо, ото шось таêе там сêазав, 
ті вівці “бó-бó-бó”, там яêісь старші, і пошли. І ото вся отара іде за ним, 
а він іде собі там поêóрює, чи з êимсь балаêає, а вівці за ним ідóть. Нó 
таêий отаман бóв, мені самій аж інтересно, êажó: “Яê ви оце таê, – êа-
жó, – можете отаê робить яê оце січас?” Там ó нас єсть таêа долина зе-
лена, хороша, тóди на Червонó, десь сім êілометрів звідсіля. Ото там 
вони ізбóшêó таêó здєлали, там вони пасли. І мінялися, напрімер, цей 
тиждень батьêо пасе, а следóщий тиждень… І ó плавні – да, тоді ж бóло 
тоже. Таê переãонили тóда овець тим, пороном, перевозили. “Нó, êа-
жóть, мені бóло леãêо перевозить, бо êóди я пішов, і вівці за мною, хо-
рошо, да. ” А тім попробóй, яê начнóть ãанять, а вони бояться порона… 
То приходилось батьêові йти заводить.  “Анó, – êаже, – пашлі”. І тіêи 
він, шо він їм знає, нó з дєтства він привиê. І ото шось таêе: “Тпрó-прó-
прó”, і всі яê одна за ним: “бе-бе-бе” і пішли. І ото пороном перевозили 
тóди. А потом, яê óже наводнєніє іде велиêе, шо вже затопляє êой-шо, 
тоді ото забирають назад, і опять тоді… в Червонó. А таê ціле літо там. 
А вони ж міняються, пастирі. Я дитина тоді ще бóла, до ньоãо в плавні 
не їздила, нє, о! Ви мене спитайте, чи я хоч раз бóла за всю жизнь ó 
плавні? Ніêоли! А потом стало наводнєніє. Я води боюсь страшне, я не 
вмію плавать, води боюсь óжасно. Ото підем до Дніпра, таê я хтозна-де 
сижó.   
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Бóв момент, êоли ми поїхали на Кавêаз.  Це від ãолодó ми спасали-
ся. Там тоді жизнь бóла хороша. Батьêо і  êаже: “Нó шо? Поїдемо?”, і ці 
з Бєлєньêой поїхали ó тó. Я родилася ж тóт, ó Бєлєньêій, я настоящий 
білянин. І поїхали ж тóди, аж на Кавêаз, там в них [ó батьêа] знаêомих 
баãато: і êозаêи, то êозаêи, стоêо там народа, всяêо і вони… Ото ãород 
Кізляр недалеêо бóв, таê яê оце в нас Запорожжє, отаê ãород Кізляр, 
нó і нічоãо там.  

Тóди поїхали, там баãато ж дрóзєй, óсе. Отож виноãрадó баãато, таê 
ó них там вино бочêами стоїть ó підвалах. І оцих барашоê ó êаждоãо 
повно, і все. Вони яê ãлянóли: “О, Гриãорович приїхав!” Вони там раді 
бóли, страшне! Таê вони дві неділі ãóляли. Я помню сама, яêа я бóла 
ще маненьêа, та ãод навєрно шість мені бóло, десь таê. А мене ще пос-
лали: “Піди, Маша, наточи нам винця, принеси”. Сидять отам, “вай-
вай”, співають óсі чисто. І батьêо між ними по-їхньомó, óмів він розãо-
варівать по-їхньомó. Я їх не понімаю, шо вони балаêали. Нó реãотались 
там, нó веселі бóли. “Піди, Машеньêа, налий”. Я пішла по те вино, боч-
êó наливать. Нó êіно! Узяла, отêнóла бочêó, а тоді дóмаю, шо ж вони 
п’ють, шо ж воно? Дóрне ще ж, шість ãод, шо та я понімала? Шо вони, 
дóмаю, п’ють?  Я óзяла і попробóвала, там налила, а воно добре таêе, 
сладêе, хороше, – і випила. І сплю, там ляãла і сплю. Це заснóла, а воно 
тече, óже повен бóтиль [сміється]. То отаêий бóтиль натеêло воно ж із 
шланãи, о, а сплю, ото я дóрна бóла [сміється], сêіêи тоãо óма. Коли 
той, а мати: “А ãде это Машеньêа, что-то ее нет?” Анó всьо. Прийшли, 
значить, тóда, Боже мій! А тоді взяли мене, та отой, обмили, і я лежала, 
спала. Таê вони посміялись! Ой, êажó: “Таê самі ж винóваті, нашо ж 
вони дитинó послали. Піди вина!” А я попробóвала із той шланãи, а 
воно таêе вêóсне, добре, прямо таêе сладêе-сладêе. І давай, напилась 
видно, стаêан може випила, нó шо ж, дитина. Ото помню. І добре мені 
це запомнилось, на всю жизнь, яêе вино єсть. Тим більше, я йоãо ніêо-
ли не пила.  

А їхали на Кавêаз поїздом, баãажніê помню іздавали звідсіль же з 
Бєлєньêой.  А потом може б ми там й жили досі, таê мені не підійшов 
êлімат. Пішли в больницю, я отаê опóхла вже чисто, шо вони ãлянóли і 
êажóть, от. А батьêові, і братові, і матері підійшов êлімат, батьêо вобще 
тієї породи, відтіля, таê йомó хорошо там, от. А врач сêазав, шо: “Если 
вы отсюда не óедете – девочêи не бóдет”. І вони тоді шо-то тіêать відті-
ля, забрали, хаміль-хаміль, біãом сюда, в 1933-м ãодó óже ми тóт бóли. 
Голод саме бóв в Бєлєньêій. Нó а ми з Кавêазó привезли, в нас ãолодó 
пошти не бóло, бо ми óсьоãо набрали, привезли, пережили нічоãо, без 
ãолодó. 
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А тóт óже êолхози начали ото создаваться, нó і батьêо пішов тоді в 
êолхоз. І таê óже ми жили от на êвартирах, правда жили зразó на Дніп-
ровêі, а потом перейшли на Широêó і там ми дванадцять ãод на Широ-
êій прожили...  

Я ходила до церêви, аяêже, хвостом за матір’ю біãом. Яê тільêи со-
бирається: “Нó, собирайся, Маша, пайдьом”. Побіãла. І таê ще ж óма 
там не бóло, що це там божество, шо це там нада êóльтóрно стоять, чи 
шо. А хочеться ж побіãать, висоêо ж, стриб, стриб, стриб, ото по схід-
цях, це ж інтєрєсно бóло. І ото стою, мені дóже óтомітєльно там, це ж 
вистоять довãо надо, “та підó надвір”. Дитині шо, довãо можна стоять, 
їй хочеться ж двиãаться. І подалась ото. “Та недовãо ж, іди, біжи”. Піш-
ла, побіãала-побіãала, опять приходю.  

О, тóт церêва бóла! Я аж плаêала яê її розібрали, я здорова вже ж 
бóла.  

У церêві бóв похований Матлашевсьêий. Цей Матлашевсьêий він 
бóв строїтєль, церêвó він построїв, і шêоли він ото строїв, отó шо в садó 
ото. Вобщім баãато він настроїв, той Матлашевсьêий. Воно яêось знаю, 
шо він баãато настроїв, нó воно мене дóже не інтєрєсóвало, нó діти ми 
бóли, воно не дóже бóло нóжне.  

Там бóла дочêа йоãо похована. І от хтозна, довбались люди, шóêа-
ли, видать же ж дóмають це ж там яêе золото є, видно шось таêе, шо 
лазили, шóêали. Нó я ж тоже тоді таê ще юноша бóла. Помню, шо êа-
жóть: “Чьо вони ото êопаються там? Шо там óже, церêви немає”, а во-
ни приблізітєльно знали, шо там ó самій церêві таêа оãрадочêа бóла, от. 
Не в бóдинêó церêви, а біля церêви, де ото оãрада біля церêви. Там 
Матлашевсьêа, оця ж дочêа лежала. І там же наряди, і êольца, і все, 
може бóло там золото. Це ж я цьоãо не помню, а знаю, що êопали там, 
лазили, довбались, но вони нічоãо не найшли. Там óже без їх полазили. 
Яê люди знали, то êонєшно без їх там бóли. А ми ще ж молоді бóли. 

А церêвó зовсім розібрали, полóчився базарь, оце, оце базарь. Цер-
êва бóла здорова-здорова, де зараз базарь. І всьо.  

Це ж óже із Кавêазó ми приїхали, ходили люди, там видно із сєль-
совєта їх посилали, підписóвать, шоб той: давайте розпишіться, шоб 
церêвó заêрить. І це наші, наші! Тóт тіêи хтозна хто. З сєльсовєта там 
бóли, нó міліціонери, і всі ж там слóжили, в сєльсовєті бóли. Таê ето, 
послали таêоãо підрядчиêа, яêий взявся розібрать церêвó, і êаже: “Роз-
пишіться”. То мати êаже: “Хай мені оце поêи рóêи отпадóть, шоб я, – 
êаже, – розписалася. Ви шо, в самом дєлє!” Отаêе зданіє êрасиве! Ой-
ой-ой! Я в шêолó вже ходила, ó сьомий êлас, оце тоді розбирали. Щас 
хоть би не збрехать, бо точно,  яê же ж воно бóло? Точно не помню. В 
1933-м бóв ãолод, ото ми з ãолода приїхали вже сюда, з Кавêазó вже 
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сюда. Це я вже, êажись, ó дрóãий êлас ходила, яê приїхали. І ото ідемо. 
А мрамор, мрамор, мраморна церêва, яêа êрасота! Я ж розбиралася, шо 
це мрамор, і ми ідемо, таêі êрасиві, а ми в êрем’яшоê ãóлять. А я êажó: 
“Ой-ой-о, яêе êрасиве осьо!” А подрóãа моя êаже: “Ти знаєш шо, Маша, 
давай назбираєм і зделаєм êрем’яшêи, ãóлять ото в êрем’яшоê”.  Нó і 
там де побиті бóли, таêі, ми назбирали, пообтачóвали собі êрем’яшêи. 
Ото ãóльня бóла після óроêів, яê óроêи поóчим, тоді ãóляєм. То  ми там 
жили.  

[Церêва бóла] êрасіва, вся бóла мрамором обдєлана. Таêó êрасави-
цю розібрать! Моя мати аж плаêала. Каже: “Боже, Боже, та чоãо ж Гос-
подь їх не наêаже, шоб їм там оті рóêи поотпадали. Яê таêи таê отаêе 
баãатство, таêе добро, це ж… 

Тóт ó нас один, но óже він, царство йомó небесне, йомó на тім світі, 
може в полóм’ї ãорить за тó церêвó. Нó ніхто, сêільêи ходили розписó-
вались, і мати моя êаже: “Хай поêи рóêи  одсохнóть, щоб я розписа-
лась, отаêó êрасавицю”. П’ятиêóпольна церêва ж бóла, здорова, êрасі-
ва, не можна. Бóло східці мабóть сємсят чи восємсят, отóт до неї підні-
маться, і ото там, я побіãала по отих східцях, поêи óпала і ноãó óже на-
била. Тоді стала менше, а то таê інтересно ж, баãато сходців. І пасêи 
святили, і тóт патронати бóли, я помню яê ó нас пасêи однімали.  

А патронати, дітвора, їх власть направляла, шоб: “От підіть, бо це ж 
ãріх, той…” От на нашій вóлиці патронати. Це ж понімаєте, шо таêе па-
тронати? Нєт? Це ті діти, яêі без батьêів і їх ото тоді в патронати. Нó 
діти, вобщім, óже таêі, величеньêі, вони вже і робили ті діти, і все. Нó а 
їх направили ж, шо ідіть, он вони ідóть ó церêвó, таê однімайте. Таê 
однімали і пасêи ó людей. Нó а ми із братом біãли за матір’ю, вона несе 
пасêи, а ми біжимо. І вони подóмали (а ó нас пальта бóли таêі яê ó їх ó 
патронаті), і ті діти (оце спасли ми матір) подóмали, що ми з патрона-
тів óже біãли за тітêою, ãонимося. А ми матір, біãом êошолêи і наверх. І 
таêи ми посвятили пасêи, прийшли повністю цілі. А ó людей баãато 
пооднімали.  І це ж направа бóла власті. Це бóло дето ó… Яêий же ж ãод 
бóв тоді? Я не можó точно сêазать êоли це бóло, це я знаю шо вже ми 
додомó приїхали відтіля, 1933-й бóв ілі 1934-й, нó жили дóже паãано 
люди ще. Не хватало óсьоãо. Хто б вже ж це за êóсêом біã, яêби воно 
отаê бóло всьоãо? А діти ото безродні таêі, і ото вони не то шо малень-
êі, і велиêі бóли, ãод по п’ятнадцять бóли таêі, шо вже робили, і ото 
жили в патронаті, бо не бóло приюта їм. 

А робили вони десь на, просто їх посилали, нó таê яê оце ó нас от 
óчрежденія посилають: “Ідіть ó êолхоз, поможіть”. Таê ото óчрєджєнія 
посилали, і нас, і їх. Ото забрали безродніх таêих, родó немає, зробили 
там, женщіна таêа їм êóхарила, ãотовила, а їх ото посилали робить, во-
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ни робили, от. Їх за те êормили, вони пользó давали ãосóдарствó, для 
ãосóдарства вони робили. Таê це вони де-то тоже, отаê бóло ó 34-мó, 
воно ще після ãолодовêи люди сильно не оêлиãали, от. Це тяжолі бóли 
ãода: 32-й, 33-й, 34-й, – це таêі.  

А далі вже начали розживаться, вже пішло діло, що стало вже і êо-
рови, і êоні, все. А потом óже дойшли до машин. То вже яê ó êоãо ма-
шина!.. 

Уже в шêолó ми ходили, отаê бóло: “А чьо ти в шêолі там не бóв, 
чи не бóла?” – спрашóють отаêі, прихлєбателі вчительсьêі. “А я ходив 
ó церêвó, пасêи святив”. А! Оце сміються: “Шо це таêе, пасêи?” Це бó-
ло страшне просто, стидно вроді би. А вчителі і самі пеêли пасêи, тіêи 
таємно, все бóло тайно, тайно, все заховано, таємно бóло. І всі вірили, і 
всі пасêи, і ãóляли, виїзжали отóди в лісоê, і там ãóляли, співали, тан-
цювали, аби ж не отóт, шоб не поêазать себе. Нельзя, оце ж бо оце за-
прет. “Шо, ти в церêвó ходиш?”, “О, êóди там, боãомольний яêий!” – 
да, óпріêали то всьо.  

До війни святêóвали революціонні там ото таêі празниêи, нó Май 
празнóвали, таêе, а Пасхó, Пасхó, всі празнóвали, тіêи один одноãо бо-
явся, це ж нельзя... 

На Різдво носили вечерю і все носили. Я поêа бóла маненьêа носи-
ла, а потом мати êаже: “Уже ти велиêа, не нада”. Я вже бóла стидлива, 
мені яêось невдобно заходить.  А носили сóсідам, родичам, таê не хо-
дили ж яê старці ото êрóãом, це не старці, а просто яê празниê таêий. І 
до нас приносили, і ми до людей, нó я не дóже, я не любитель цьоãо бó-
ла, носить це. Я стидлива бóла, мені невдобно заходить до людей. Ото: 
“Маша, принеси вечерю, принеси”.  

На старий Новий ріê я не ходила, а до нас приходили баãато, я не 
ходила. То подрóãи, баãато там собираються, щедрóють, ãóляють, ви-
пивають, а ми ще таêі не бóли, шоб там ãóлять та випивать. Пісні спі-
вали, “Ой радóйся, земле, син божий народився”, – оце співають. Яêось 
таê, я вже їх і позабóвала, бо я сильно ж з ними не ходила на співи. А 
таê знаю, шо співали “Застилайте столи, та все êилимами, радóйся, син 
божий народився!”. Таê там баãато таêих слов оце. Нó вони хором хо-
дили. Меланêó ото водили, ходили. Вдівають таêó дівчинó, вели таêó, 
нó ãарненьêа шоб же ж бóла,  êрасиво віночоê, і ото ідóть, співають. Ді-
вчата êрасіво співали, êрасиво, їх ото заãóêóють, за стол садовлять і ото 
óãощають. Таêий обряд бóв. Воно і êрасіво бóло, яê-то і весело, інте-
ресно, приводять. Нó посипальниêи – це не таê, яê оце тепер можóть 
яê êоли є посипальниê, таê зарядили, в êаждий двір ідóть, нє. Там бóло 
і вечерю приãлашають, приносьте вечерю до нас, отаê. А ті êажóть: “А 
ви приносьте там до нас”, – там êоãось ãóêають чи шо. Не таê, шо заря-
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дили з цієй вечерєй, чóжий чи хто, приносять “нате вам вечерю”. При-
носять вечерю до рідноãо там хрьосноãо,  до рідні, до тітêи, до дядьêа, 
до сóсідів там носили, отаê. А не носили ж встрєчним-поперєчним. А 
тепер бóло яê зарядили таê од самоãо êрая і до êрая, ó êаждó хатó вече-
рю. Шо то за вечірниê, єслі дрóãий раз  чоловіêó він і не нóжен, а він 
прийшов. А по пріãлашенію ідóть, о, люди радóються тобою, шо ти 
прийшов. Поãóêали і прийшли, не поãордилися, садовлять за стол, 
óãощають, ото вечірниê. А шо то за вечірниê? Прийшов неãóêаний 
ãость, êажóть, хóже татарина, отаê воно і є.  

Ми êóпили отóт старó хатó, сêвернó, отам прямо біля отоãо забора, 
стояла таêа завалюшêа пошти, вже от-от óпаде. То ми там óже ãода два 
пожили, а тоді сиро, там не можна. Моя мати і êаже: “Знаєш шо батьêо, 
то діла таê не бóде, діти ростóть, бóдóть óсе в таêом сиром спать, шо це 
за діло, яêі вони виростóть, давай построїм, отам хороша містинêа, 
всьо”. І ото яêраз ми строїли хатó, от, тіêи построїли, мати ще не пома-
зала її, тіêи поêрили черепицю, поêрили там ото, наверхó… і всьо. А 
êрили соломою зразó, а потом після тоãо яê война óже êончилася – то-
ді черепицю достали і то переêрили. А то бóла нова, в 41-м ãодó вона 
строїлась, вона нова бóла хата. А солонець, ото бач яêий, під’їло і вона 
падала. 

Самі строїли. Нó на вальêи, то ãóêали. Нó сóсіди шо, бóтилêó пос-
тавили, і або на столі шоб бóло шо, і ідóть робить. Вони он строїлись, і 
ми бóли в їх, помаãали. Це таêе, обще, сóсіди приходять, бо яê же ж, 
людина ж одна не може. На вальêи, нада ж êачать і ставить той… На 
цей тиждень допóстім поставили один шар, а сім шарів нада, ото сім 
неділь тіêи самі стіни строїлися. Воно один шар, а потім ждóть тиж-
день поêи висохне. Тоді дрóãий шар, потом третій  і то сім шарів, пів-
метра шар, два з половиною там метри. Носим таêі вальêи, а він то шо 
робе, êладій, сидить верхом і ото йомó подають, і він їх таê і пошол, і 
пошол, ото êладе ті вальêи. 

А вальêи робили, прямо місили з землі, землю настоящó, êопали 
ото і з сіном, із соломою отам місили, вимісювали, от. І тоді подавали 
мóжиêи. Нó баãатеньêо нада на вальêи людей, дóш 15-20, не менше, і 
то ж сім шарів. І то êаждий раз ãотовся яê на свадьбó, їсти ж надо ãото-
вить, баãато і все. Це бóло мати ото ãотове там і я помаãаю біля неї. Ото 
там нада ж і ãодóвать три рази. З óтра прийшли, нада ж снідать дать, в 
обід, і додомó ідóть – не сêажеж же, óже одробили, таê óматóйте [смі-
ється], а надо же давать. Ото таêе. 

Це ж война бóла при Сталіні, правільно. Яê він сина ото послав, 
отож таê êазали, шо захватили йоãо в плен. Ото привели тоді, êажóть: 
“Нó, давай поміняєм! Ми тобі отдамо твоãо сина, а нам оддай нашоãо 
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офіцера. А він взяв і êаже: “Нєт, я офіцеров не міняю на простоãо сол-
дата”. І не схотів, не взяв…. 

Нó а в Бєлєньêó шо, óтром óстали, і всі зашарахалися, – передають 
по радіо, шо началась війна – 22 іюля, ровно в чотири часа. У нас не 
радіо бóло, а бóло обще – отам воно чи êолхозне, отаêене, яê рóпор. 
Ото êлóб і ото там воно êричало, шо от “Сьоãодні, ровно в чотири часа 
напав на нас німець”, от. І Київ бомбили первий, і об’явили, шо начала-
ся война. Сперва на Київ, на столицю вони рішили… 

Ми знаєм, шо вони вже прийшли, от.  
Тóт бóли нємці вже, поліцаї із нємців, тóт óже поліцаї стали в нас, 

óже не стало нашої міліції. Я бóла тоді дитиною, отêóда я моãла їх точ-
но знать, [хто ó поліції бóв]. Цьоãо я не можó, брехать не набрешó на 
людей на тих. Бóли поліцаї, та їх óже досі і немає. Господи! Це вже 
прирівнять, êоли це воно бóло діло, єслі мені бóло сімнадцять ãод, а 
щас óже сімдесят сім, таê шо можна помнить? Уже я таêої дрібниці не 
помню.  

А предсідателем ó нас став, яê началась война, німець êривеньêий, 
Йосип йоãо звали. Знаю, шо це на йоãо Йосьêа, Йосьêа êазали. Ото ó 
нас бóв óже предсідатель нашоãо села, та той Йосьêа. Він хороший бóв. 
Райêа, тóт одна наша êрасавиця, заміж за йоãо пішла. А в нас таêі лю-
ди, – і вашим і нашим. Приїхав і вже понравилась. Вона вистóпала ар-
тістêою тóт ó томó, і він прийшов ó театр дивиться, і ця Рая йомó пон-
равилась – і возе її з собою êрóãом. А вона ж таêа, шо може все ж і роз-
êазóвать йомó. А йомó таêих же і надо бóло. Нó він її посватав, просто 
взяв, женився на цій Раї. Вона ж ó Бєлєньêій жила, білянсьêа. Вона 
фаêтічесêо родом і не білянсьêа, но жили вони ó Бєлєньêій довãо. Таê 
мати, êажеться, óчительêа, з таêоãо поêоління. Нó жили вони отам дє-
то біля сільсовєта, сільсовет тоді бóв же тоже. Сестра в неї Марóся то-
же бóла. Не знаю тіêи чи сестра, за êоãо там виходила чи нє. А це Рая 
вийшла за Йосифа. Таê люди бóли всі недовольними, страшне, óсі... 

Нас забирали в Германію. Вони нас забрали, приїхали, і óсіх до 
шістнадцяти, до сімнадцяти, оце до вісімнадцяти, вобщем даже і 
п’ятнадцять позаãрібали. Оце яêраз тоді шістнадцять ãод мені, êажись, 
бóло. Забрали всіх, і я бóла... Оце мобілізовóвали і всьо. Забирали óсіх 
чисто підряд, ніêоãо нас не писали. Яê ото свиней ó той товарний ва-
ãон, за Запорожжя поперли нас машинами, і ото прямо...  

А збирали біля сєльсовєта тóт, ó Бєлєньêій. 
Відвезли ó ãород Дрезден. Зразó нас привезли ó Краêов, там роз-

формірóвали нас, поêóпали ó банях, поодрізали êоси. В мене таêі до 
êолін бóли длінні êоси, длінні та товсті, таêі здорові, всі завидóвали. 
Кажó, із’їли мої êоси. Яê приїхали в Краêов, попідрізали, не бóло, а я 
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êажó: “А зачєм êоси одрізать?” Ми плаêали страшне там. Кажó, от звє-
рі, паразити, поодрізали êосó. Вже ж ми таêі ж по шістнадцять ãод óже 
бóло, сімнадцять, óже ж бóли більші ж, понімали. А там нємêа приходе 
і нам доêазóє, шо: “Арбайтен машінен і ãаре, махен, обірве мол, êоли 
бóдете робить ó машині, то вам одірвóть ãоловó з êосми”. Нó, вобщім, 
подлі бóли, робили подлості страшне баãато. А тоді вже нас розформі-
рóвали, êоє-êоãо в Дрезден, êоє-êоãо повезли ó дрóãі яêісь. Нó ми ó 
Дрездені бóли, і там найбільше бóло нашоãо народа.  

А тоді  вже в 45-м ãодó нас  визволили, це ж êончилась война, і бо-
мбили, і все, ми тіêали в подвали… ó Дрездені, да. Бомбьожêа бóла, там 
змісило все на світі. А нас óзяли 700 чоловіê, з нашоãо лаãеря і ще з од-
ноãо, з двох лаãерів, а то нас там тисячі бóли. І виãнали до лісó недале-
êо. Уже бачóть, шо вже наші ось-ось, ось-ось наші, а ті êричать: “Про-
держте дівчат, продержте”. Бо всіх же дівчат позабирали сюди. “Про-
держте, – êаже, – їх і ми ось-ось, ось-ось”. І нас сибіряêи визволяли, із 
Сибірю. Наші ж óêраїнці óже виснажилися, сêільêи ж óже воювати. 
Таê сибіряêи яê прийшли, і тіêи нас хотіли тóди ж óже вести, править 
ó ліс, щоб вистрілять, а вони яêраз прийшли, застали. Та вони їх ãнали 
яê сêажених, тіêали вони,  взривали їх. Уже бензіном,  êаже: “В нас не-
ма чим воювать, – це сибіряê нам розêазóвав, – нема чим воювать óже, 
таê ми, – êаже, – бензіна ото і під танêи і ãорять танêи ”. Яê розірветь-
ся, бензін захвачóється і все. А вони тіêають, вони тіêають, їм вже по-
êазóється хтозна шо. І завоювали таêи.  

Пожар бóв, дома ãоріли, і ви знаєте, чóдом можна спастись, просто 
чóдо яêесь бóло. Яê началася, вони êричать: “Біжіть”, значить, “в під-
вал”, от, “алярм”, – тривоãа, – êричать. Нó побіãли ж, і ми заховалися в 
підвал, êоли чóєм: “ãóр-ãóр-ãóр”. Таêий самольот тяжолий, таêий ãóл, а 
завод же здоровий,  ми ó заводі в підвалі. І ми на однó сторонó, а ті нє-
мêи – на дрóãó сторонó. “А, швайне”, – мол з свиньми бóдем óмісті, хоч 
і óмирать. Умира, падло, а все равно таêи не хоче з нами, êаже “свині”. 
Аãа, а ми свині, а вони – хароші. Нó вони, ото, на тій стороні, а ми ж, 
свині, ми на цій. А я тоді яê ãлянóла, нó хто нас спасе? Один Боã, біль-
ше ніхто. Хто там спасе, вже нічоãо. І давай молиться живій помощі, і ті 
біля мене отаê, а я отаê рóêи розтавила, яê січас помню, таêе от просто 
чóдо яêе-то бóло. І отаê рóêи розтавила, всі під мене, яê ото під êвочêó 
êóрчата. І німець, мастєр, він ó нас бóв мастєр, дідоê, 75 ãод, і він біля 
нас. А ті: “Каля, êаля, êом та швайне, шо ти з свиньми, іди до нас”. А він 
êаже: “Капóт, швайне не швайне, мол, все равно óмирать, де б не óми-
рать – однаêово”. І він не пішов до їх. І шо ви дóмаєте, надо ж бóло таê! 
А я молюся оцій живій помощі, а всі отаê зóбами цоêатять. Кидають 
опять зажиãательнó і фóãаснó. Фóãасна розбива, а то ãорить, весь Дре-
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зден ãорить. Більше яê дві неділі ãорів Дрезден. Поразбивали фабриêи, 
все на світі. А я ж ото молюся, і яê ãеãепнóло, чóю – “ãóãóх” на нас. О, я 
отаê êажó: “Господи, мати божа, спаси нас, більш ніхто”. Уже ж не по-
може нам нічо. Коли яê ãóãóхнóло – одна бомба, дрóãа, третя, і зашата-
лось óсе. А тóди яê óдарило, де німці – таê їх і привалило. А в нас таê 
зашаталося і остановилося. Той тоді встає цей же ж німець, та óсі ж в 
димові, ó їх же провалилось і до нас же дим.  А він тоді дивиться, êаже: 
“Марія! Я бачив, сильний ваш Боã, я бачив, яê ти молилася!” Таê він 
старий же, 75 ãод, а робили, бачите, война, і робили. Він тоді бóв таêий, 
яê січас я. І êаже: “Я, – êаже, – бачив, яê ти молилася – смотри, не однó 
людинó не вбило”. І полізли ж тóди – óсі бомби хароші, і не одна не 
розірвалась, а там óсі порвались бомби і їх привалило, всьо. От і êаже: 
“Відіш, рóсьêий Боã, – êаже, – сильніший, яê наш”. – “Та вони, – êажó, 
– молились, вони óпріêали, шо ти з свиньми, я чóла”. Я ж, ми ж поні-
мали, шо вони балаêають. Кажó: “Диви, яêі страдають перед êонцом, і 
ми свині, а вони хороші”. І ми ж, дітьми ж забрали, нó шо вже, яêісь 
баришні вже стали, вже таêи три ãода робили там ó їх, і заслóжили 
“свиней”. “Чоãо ти там із свиньми сів?”.  

Це бомби бóли сильні. А фабриêа шестіетажна, і ото аж ó верхó êи-
дали, і насêрізь оце ж сêіêи пробило. П’ять бомб êидають в одне місто, 
ото фóãасна, потом зажиãатєльна – ото êидають. Та пале, а то ãорить. А 
до нас êидали – і без пользи. Ні одноãо етажа не пробили, нічоãо.  

А вже яê êончилась война, ê нам тоді прийшов, яê би сêазать, він 
там ãлавний інженер, яêий остався живий і êаже: “Знаєте шо, діти, 
ідіть тепер ви хто êóди хоче, їдте додомó і яê хочете, потомó шо нас, 
бачите, шо зробили. Транспорта нема, ніхто нічоãо вам не поможе, 
ідіть”. То ми ото йшли, ото пройшли до Польщі. Ішли, дойшли до 
Польщі, а вон там недалеêо. Там Дрезден ото і Польща, і там нада бóло 
їсти варить їхнім солдатам. Там і наші солдати бóли,  шо яêась сóміш 
бóла: і наші, і польсьêі солдати. От чоãо вони там óсі бóли, я даже і не 
сêажó. Таê вони нас попросили поêóхарить. “Поêа, – êаже, – ота роз-
бита дороãа, таê ви ó нас побóдьте, поваріть, – êаже, – нó з місяць по-
бóдьте, бо дороãа раньше не справиться, а де ви бóдете?” Я êажó: “Дів-
чата, êорови тóт,  бóдем доїть êорови, їм молоêо, бóдем їм варить, і самі 
ж бóдем їсти, ми ж, – êажó, – поправимося. Ми зараз на отіх обізян по-
хожі, хóдющі, страшні”. Нó нас шість дóш осталося. Там Тетяна, там 
іще отаêі, одна з Бердянсьêа бóла, а дві бóли із Харьêова і я із Запо-
рожжя одна бóла тіêи. П’ять чоловіê нас бóло. Нó нічоãо, ми пробóли 
таê місяць, поêóхарили, поварили  їсти, і самі їли, поправилися, бо ро-
бота таêи неважêа, а таêи ми їли шо хотіли. Вони нам не запрещали, 
êажóть: “Дєвóшêі, êóшайте, ви работаєте, ви óсьо”, – а їх же надо ãодó-
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вать. Ми варили таêі  êотли здорові, вони не обіжались, êазали, шо 
вêóсне, хароше. Та чо ж, êоров женóть, м’яса отаêо во. А вони відтіля 
ãнали із Германії, відтіль. То в нас бóли êоров тяãли, а тоді яê завоюва-
ли, тоді ми ó їх тяãли ж ото. І спеціальна армія везла êоров, бо êо-
ров’ячий отой їхній поїзд, і тоді ото ми біля їх там недалеêо яêраз од 
станції, і êаже: “Ви бóдете знать, êоли підóть поїзда, шоб ви не дóмали, 
шо ми вас обманóли. Ми не обманóли, поробіть”. Поробили ó їх там, 
êоли таê, справили вже дороãи. Каже: “Нó, дєвочêі, тепер до нас óже і 
повар приїхав настоящій”. Вони ждали довãо поваря, довãо не бóло, ото 
місяць ми в їх робили. І вони нам дали на дороãó все таêе, тепер – по-
жалóста. Іде первий ешалон, і той, êажó: “А на Запорожжя?” – “Да, він 
яêраз, – êаже, –  до Запорожжя йде”. Потом опять вертається, далі не 
йде, оце дороãи до Запорожжя справили. Та, êажó, êрасота. Тоді, саме 
ãлавне шо, і дівчата раньше встанóть, а я аж до Запорожжя, дальше.  
Нó ото тоді вже ми їхали, це вже бóв êонєц нашої войни і приїхали.  

Боже-Боже, сêільêи радості бóло дома! Яê вони мене встріли. Ка-
зали: “Шо, шо, нó Маша точно вона не видерже таêоãо”. Там розмазали 
іначе, забóв яê тебе і звóть, робота бóла таêа. Не считали вони нас за 
людей. А потом óже, бачóть, шо наші, вони лизаться вміють. А побачи-
ли, шо наші вже ось-ось побіждають, ото й êажóть: “Ваші сêоро тóт бó-
дóть”. Прийшла нємêа: “Нó а ó вас там яê?”, – начала таêа яê зозóля 
балаêать, я дóмаю, диви. Кажó: “Дівчата, ти диви, яêа лизóха, ба яêа, то 
яê звері бóли на нас дивились, то êóди там, підлизóються”. Нó, вобщім, 
нічоãо харошоãо не бóло. Яê той êазав, шо война є война…  

[Дома] живі мати і батьêо, вони яê ãлянóли, мати êаже: “Я своїм 
ãлазам не повірила,  та точно, та точно ж Маша, яê вона жива, я не ві-
рила, шо ти бóдеш жива, бо, дóмаю, вона ж ніде не бóла”. Та ще розêа-
зóють, отам ó Дрездені бóла Ліда, óбило, там бачили яê бóдиноê óпав і 
її привалило. Бóло таê, êонєшно, баãато êоãо поãибло, баãато людей, а 
нас бачите, Господь Боã спас, і не привалило. Ми таê і осталися. Оста-
лись і остались, приїхали і начали тóт сóществовать.  

Ми вже перерослі. Таê я дев’ять êласів êончила до тоãо, а в деся-
тий не ходила, бо война началась і ото дев’ять êласів. А брат êончив 
десять, таê йоãо óже ж в армію забрали, бóв в армії, воював, Ялтó виз-
воляв. У Ялті оце недавно і вмер. Тоже в Ялті бóв, êаже: “Я її завоював, 
бóдó і жити”. Таêи в ньоãо, мабóть ãод тридцять там жив.  

Після війни отож і начались, óже ó êоãо шо єсть, ото і сêотинêó на-
да ж розводить, нада ж óсе: і вівці, і все розводили, привозили, завози-
ли відêілясь óсе  це. Все востановилося яê і бóло. Траêтори начали, 
стало даже óже після тоãо, яê óêріпла наша страна, давали ж вже і тра-
êтори, і все. І вже отаêово жили люди хорошо, дóже хорошо. Врожаї ó 
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нас, це земля ãóляла, виãóлялася, хоч її бомбили, хоч шо, а не родило 
нічоãо, бо ж война. А тоді харашо, тоді вже пішли óрожаї хороші. 

А в 47-мó, в 47-мó ãолод бóв. Просто не вродило, не вродило, силь-
ний бóв ãолод. Просто не бóло. Яêраз не вродило, значить ні в êоãо ні-
чоãо немає. Нічоãо. А в нас, êанєшно, ми на ãороді на свойом посадили, 
то жито сіяли, то нічоãо. Ми намолотили, мабóть, ціпами молотили, 
намолотили тоãо жита лантóхів, мабóть, десять, десь таê. У нас сóндó-
êи два бóло і  ото потрохó таê і їли. Терли, тертóшêи таêі бóли в нас, 
шоб терти. Кóда там ó млин нести! Прийшли б, ó віêно, і задавили б, 
ніхто і не знав, шо воно в нас єсть. А то сам сів тихеньêо, натерли, êрó-
пó просіяли, та зварили яêóсь там êашó, чи сóп, чи шось з неї, а з тоãо 
спеêли трошêи яêóсь там чивиндó, шо-небóдь таêе, і ото таê. Трóдно 
бóло. Бóряêів ó нас óродило сахарних баãато і ото бóряêи бóло звари-
мо, вишні бóли сóхі, вот, êаша чи то, êисіль, а воно таêи помаãало. А 
люди є, ой, дóже ãолодóвали! Мати бóло, в мене, царство небесне їй, 
вона бóло побаче, таêа жіночêа іде стареньêа і хóда, вона наãóêає, наãо-
дóє, êаже, шо Боã послав, вже нема в нас таêоãо дóже баãато.  

А потом яêось вдалось нам і свиню виãодóвать. Ось таêе, бóряêів 
тоді бóло баãато, а я й êажó: “А ви знаєте шо, цóêор перетворюється в 
жири, вони ж сахарні, от давайте бóряêами бóдем її ãодóвать”. То вона 
по три-чотири відра і з’їдала. І зарізали, свиня здорова бóла, таêа яê 
оце отаêо відтіль сюда. Таêа хороша, здорова, м’яса баãато, а сала ó два 
пальці бóло. Сало, от чоãо ж воно, тіêи от сладості і  твьорде таêе. Ото 
знаєте, єслі хлібом ãодóєш, таê отаê êинóв на сêовородó, то воно яê ма-
сло розпливається. А єслі оце цими бóряêами, таê пристає до сêоворо-
ди, поêа пóсте жир… Нó пахне, нó таêе пахóще, вêóсним пахне дóже, 
хароше бóло. І ото мати бóло заãóêає êоãо-нібóдь, баче, що іде яêась 
старóшêа: “Ідіть, пообідайте”. Уже її, êажó, на тім світі перед ãлазами 
баãато êой-чоãо. Вона бóла таêа добродóшна, хороша, таê шо пережили 
ãолод ми не дóже важêо можна сêазать. І êóри в нас бóли, бо я знаю, шо 
ще таêий же ж ãолод бóв, люди дóже це переживали. Вобщем, пережи-
ли баãато êой-чоãо дóже-дóже.  

Після війни я робила ó промêомбінаті, бóла мастєр ãрєбєшêов і 
мастєр мєбєльних іздєлій. Стóлля, êресла, етажерêи – це я робила. Ро-
били з лози, ми  бóли ж ó плавні, там лозêа росте. Я не жила там, нó 
робить нас возили ж тóди через плавні, я ж вам не доêазала... У плав-
нях там люди жили тоже, там хатêи бóли. Тоді жили, імєлі êорови, яêа 
жизня там бóла їм хороша. Осьо пóстив êоровó і пасóться вони, ліс же, 
óсе. А ми таê над береãом, робили це мебель, різали лозêó.  Ми саморó-
чно, ми сама фабриêа. Оце значить велиêі длінні êотли, жілізні. Воно 
не êотьол, а длінне таêе, яê ваãани ото, отаêе заввишêи. І то води тóди 
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наêачóють і êип’ятять, êидають тóди лозêó. Лозó вирізаєм і то êладем 
тóди. Лоза таêа, понімаєте, то ліс, а в лісі росте таêа яê оце в два пальца 
таêа лозêа, лоза. Нє, вона не з верби. Яê же воно називається, лозовêа 
вона і називається, лозовêа, бо êажóть: “Підем лозовêó рóбать”. Це я ці 
слова їхні запомнила, шо лозовêою називали. І оце цю лозó варить ма-
бóть часов п’ять чи більше. Ото в êотли êладóть, варимо, а потом чис-
тим її. Ото часів п’ять по той, а потом охолоняє вона, і ми витяãаєм і 
чистим, вона чіститься, ãладеньêе-ãладеньêе, хароше. Лоза таêа яê ãа-
дюêа, можеш її зв’язать,  можеш шо хочеш з неї здєлать. Ото робили 
стóлля,  воно ж нó там всяêі виділêи з цієї лози, нó êрасіво. Робили і 
лаêом сêривали ото її все. Нó зараз óже і не зробила б. Уперед вона ва-
риться, потом вона сóшиться, висиха досóха, а потом  яê нада робить 
для роботи, êидають ó водó… Обчищаєш і вона сохне, без шêóрêи сох-
не. Ото ми чистим, стоїмо. Потом вона ó пóчêах таê сохне, посохло, то-
ді пóчêа два-три  êинóли  ó водó, ми ж над Дніпром яêраз робили і êи-
дали прям ó водó. Воно там ото наêисає, і вона таêа еластічна стає, êó-
ди хоч тóди і ãнóть можна, можеш бóблиêом зоãнóть, яê хочеш. Нó ото 
і я – мастєр мєбєльних ізделій, робила, мене мастєром і поставили.  

Ми робили стóлля, етажерêи, êресла. А оці меблі продавали, виво-
зили і в Запорожжя. Це вже вивозили,  промêомбінат називався. Не 
від êолхозó, а це бóв Білянсьêий промêомбінат. 

Он етажерêа ото в óãлó стоїть, я робила. Ото ж із лози óсе зробле-
не. Ми ж моãли [нерозбірливо] і восьмьорêою, і яê хочеш здєлать. Кре-
сла робили. Отаêі тоже лозою обдєлóвала, потом лаêом всêривали, во-
ни таêі êрасіві, таê сядеш, і яê ото пан яêийсь сидиш [сміється]. Харо-
ші. Нó ми большинство стóлів робили і етажероê, êресла, за êресло до-
роãо платили. Ми заробляли там по 400 рóблів, тоді рóблями, нó тоді 
мабóть дешевші бóли яê січас оце, дешевші êажó бóли ãроші. Це ж іще 
я дівчина бóла, яê я там робила. В 49-м, десь в êінці 40-х роêів. Бо тоді 
ж я вже після тієї лози вже встроїлася, ó піêарні робила, в больниці ро-
била. 

В 50-м я вже заміж вийшла, вже ось Міша 53-ãо ãодó в мене родився.  
Тоді вже я робила в піêарні, нó там ото хліб пеêла. У піêарні я пос-

лєднє время найдовше проробила і на пенсію пішла, ãод двадцять ро-
била. І там я мастєр мєбєльних дел, і здєсь, тóт мастєр-пєêарь, а там 
мастєр ãрєбєшêов і мєбєльних ізделій тоже робила. А потом óже в бо-
льницю óстроїлась, óже бóла временно. 

Нó то таêе, нічоãо вже стало після війни, харашо, все бóло, людям 
жизнь появилась, óже [нерозбірливо] начали, і хліба вже, і пасêи пеêли 
таêі, нарові, хоч êрадьêома, їх правда, совєтсьêа ж власть бóла, вони не 
признавали цьоãо, от. То êрадьêома і святить їздили десь, тóт ще не 
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той, заêрили бóли. А потом таêи яê-то началось, отож одêрили церêви 
і пішло діло. Це яê Брежнєв став, при Брежнєві і церêви одêрили… 

При Брежнєві, êажеться, вже настояща реліãія бóла, вже яê Бреж-
нєв бóв. Каже: “Все”, – він вірив. Може ще не сильно, не сильно може 
він не распростронявся ó страні і может бить про це божество, но ó 
ньоãо бóли іêонêи, óже все.  

Да, хороший він бóв таêий. Це брат, Лóêа Серãєєвич, ó ньоãо ро-
бив.  “От ви мнє прийдітє, сдєлайтє ãрóбó.” У Запорожжі він жив, і Лó-
êа там же жив, ó Запорожжі він робив тоже на êірпічномó, там де дома 
то строять. Не знаю, чи він бриãадиром бóв, нó бóв там і сам він робив 
харашо, от. Нó і він йоãо побачив же і поãóêав. Каже, таêий чоловіê ха-
роший, простий. А потом вони зараз ó Ялтах же жив, от,  і Брежнєв тó-
ди приїзжав до їх тóда, от і там ото він зóстрівся з ним. О, там радості 
бóло, побачив: “О, Серãєєвіч? Яê ти тóт з’явився?”, “Нó пашлі, пашлі”. 
Пішли вони десь тóда з товаришами своїми, таêий бóв простий, хоро-
ший бóв чоловіê оце Брежнєв. Дóже хороший бóв, простий, він і для 
людей, ото тіêи всі і êазали: “Ото жизня бóла! Рай ó нас, яê бóв Бреж-
нєв!” – протів тоãо шо бóло, Господи, сêіêи воно переверталось в цій 
жизні, страшне. А вже яê Брежнєв став, нó таêа воля, таêа хароша, все 
дешеве! Все дешево бóло, жизня бóла хороша, óже не поãана...   

 
 

Біла Клавдія Василівна, 1920 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Клавдія Василівна Біла. Народилися 20-ãо роêó, 24-ãо ноября, ó 

Бєлєньêій. Тóт родилась я. Тіêи на слєдóщій вóлиці, êолись бóла вó-
лиця Дніпровêа та вона й тепер таê і осталася Дніпровêа, возлє рибêо-
лхоза. Ото таêе. 

Дєвічя фамілія в мене Маêаренêо. Батьêо – Василь Андрейович, 
мати – Маêаренêо [Феньêа] Даниловна. Батьêо мій, забрали йоãо нім-
ці. Ми тоді малі бóли, папашó забрали німці… А в яêомó році батьêо 
народився, не знаю, от і тоді не знала, понімаєте. І мами не знаю. 

А діда, та-а! Лічно знаю, а êоли родився не знаю. Дід Андрій, да, да, 
да. Дід Андрій, він білянсьêий. Жив тоже з нами, вмісті жили, а бабó-
шêи  я не помню. Бабóшêа вмерла до моãо рождєнія. Це по батьêові. А 
по матері я батьêів, діда і бабó не знаю, бо вони óже тоді померли. Яê я 
вже народилась, таê в мами батьêів не бóло. 

Дід займався хазяйством, по домó, по полю. Тоді ж êоли êолхозів 
не бóло, а тоді став êолхоз. А до êолхозів займався сільсьêим хазяйст-
                                                           
1 Опитóвання провели А.В. Бойêо та М.А. Бойêо (27 червня 2002 р.). 
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вом. [Нó в ньоãо] по-моємó, êроме однієї êоняêи та êорови нічоãо не 
бóло, ми з бідної сім’ї, ми з бідної сім’ї.  

Дід, він ніêоли нічоãо не êазав, балачоê не бóло, нó навєрно ж і не 
питали, шо не знаю я нічоãо. Це тепер óже ми дітям розêазóємо за ãо-
лодовêи, за войни, яê ми робили… 

Вже йоãо [діда] не стало, яê ó êолхози стали.  
Помню, тридцять, по-моємó, перший чи ó вторім ãоді орãанізóвали 

зразó совбези… ті, забóла яê даже, а тоді êолхози стали. [Артілі], да-да. 
Їх бóло 12 чоловіê тіêи тоді ó томó, оце в цьомó… Іãнат, Гнат, знаю, бо 
на нашій óлиці жив, Козиряцьêий Петро Овсеєвич, оце мій папаша – 
Маêаренêо Василь Андреєвич. А їх там, мабóть, чи сім чи дев’ять чоло-
віê бóло. Я тоді бóла мала, я їх не знаю, бо це з óсьоãо села збиранина, 
то той, то той. 

Збиралися оце вони ó Хижняêа Гната, Авсей…, тоãо, Проêоповича, 
êажеться. Ото там на нашій óлиці бóло, і отам таêа яê êонторêа бóла 
маленьêа, отчьоти бóли, землі там шо-то вони собі, їм дали. Нó сільсь-
êий совєт [дав], або сільсьêа рада чи яê правільно сêазать. І ото вони 
там хазяйнóвали. А тоді вони ото начали орãанізóвать êолхоз. 

А яê орãанізовóвали, шо я можó, дєтêа, сêазать, я тоді мала бóла. 
Чи мене êасалось? Я тоді нічоãо. Шо я помню? Корови свої з домó ми 
зводили ó той, ó êолхоз. Мама плаêала, нó всьо равно отдавали êорови. 
Ферми робили, нó ото таêе. Мало ще бóло в перве время. Шо óроде – 
ділили міждó собой. Оце я вам, більш нічоãо. Сêіêи мені тоді бóло ãод? 
Десять ãод. Шо я помню? Дєтêа, нічоãо не знаю, це вже êончила шêо-
лó, пішла вчиться, то тоді вже êой-шо помниться, а таê… 

Бóла церêва в селі. Оце, де в нас автобóсна остановêа, це в нас дó-
же велиêа церêва бóла. Бóв там ó церêві баãач ó нас, Матлашевсêий 
називався, і оце він таê вобщім селом вроді орóдóвав і ото церêва бóла 
там. Це він построїв, да-да. [Люди ходили ó церêвó], а мій папа бóв 
(або ми êазали раньше папаша), він бóв, нó яê, тоді ж не êомóніст, не 
члєн партії, а сочóвствóющий бóв. Він запріщав, бо тоді запріщали вже 
ходить ó церêвó. Таê нас óже, нас не пóсêали. 

[А хто тóт êомóністи бóли перші] – не знаю, не знаю, дєтêа.  Не 
знаю, бо тоді воно таê, êомóніст, а тоді сочóвствóющі бóли, таê шо я 
вам не сêажó нічоãо. А папаша і не бóв êомóніст, ото сочóствóющій бóв. 
А тоді война бóла, началась ó 41-м, він робив ó êолхозі бринзоробом, 
бринзó робив, вівці в йоãо бóли, там на балêі. А тоді вони, яê еваêóіро-
вали їх, мабóть додомó вони дойшли, там êарантин, ящóр наложили, і 
дальше не пóстили, вівці забрали, вони вернóлись додомó. Папаша без 
ноãи бóв. І ото йоãо в сêорості забрали німці… 
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[Голод 33-ãо пам’ятаю], да-а! Нó ми не дóже тоді ãолодóвали, бо 
папаша робив в êолхозі бринзоробом, то в нас яê-ніяê бринза і молоêо 
бóло. Бринза і молоêо в нас бóло, то ми, я б не сêазала, шо ми ãолодó-
вали. То тоді, я не знаю, я вам не сêажó, [яê тóт ó Бєлєньêомó бóло], бо 
я бóла дівчóшêою, може не знаю сêіêи мені, 33-й, – тринадцять ãод ме-
ні. Я не знаю, вам не сêажó. 

А батьêо робив бринзоробом. Доярі ще бóли тіêи, ті, шо доїли 
овець, і він яê бринзороб бóв, робив бринзó. В йоãо бóла там хата пост-
роїна на балêі таêа невеличêа і ото таê. В êолхозі вівці навєрно ж êóп-
ляли та завели. Тепер же бачиш яê ó êоãо, раньше бóло ó êолхозі і пти-
цеферма і свиноферма,  і вівці, а тепер же ж нічоãо немає. Порозãаняли 
вже все. А тоді бóли вівці. Кóпляли наверно десь, матêи тоді ж…  

[Яê він бринзó робив?] Нó яê я вам сêажó, нó це молоêо овечє, за-
пóсêається тóди сечовина. Забивали маленьêих яãнятоê і ото в їх ó же-
лóдêó там шо-то бóло таêе, шо воно порошêом йоãо виробляли, на міс-
ті виробляли. І ото тим порошêом засипали молоêо і полóчалася брин-
за.  [Кринда] називалася, – це тóт малосольна бóла, тóт свіжа бринза, а 
тоді він возив ó ãосóдарство. Оце вони молоêо засипали… воно сêисло, 
понімаєте? Яêшо ви мій язиê понімаєте, сêисло. А тоді отаêі здорові-
здорові бóли зроблені яê мішêи, ото тóди наливали оцьоãо êислоãо, 
ложили ãніт на йоãо, заново сироватêа сходила, а це полóчався яê тво-
роã, тепер. А тоді різали і засолювали, в розсоли êлали. Не варили. Ото 
яê сêисає молоêо, таê ото ще ставили йоãо трошêи одтопить правда. 
Воно ж êисле молоêо, та й то нада, шоб твороã полóчався. Бринза оце 
таê робилась. І від êолхозó ãосóдарствó возили і здавали. Вобщім я óже 
вам мало шо розêажó…  

Овець баãато бóло, баãато. Я помню дівчиною там ще бóла, таê оці 
доярі… мóжчини ж доїли овець, не жінêи, яê êоров, а мóжчини. Вони 
яê доїли, таê вони сім’ями там весь сезон жили, поêи êончиться оця, 
поêи вже вівці перестали молоêа мало давати і переãаняли їх ó село. 
Тóт бóло їх табора, бóли êонюшні, де вони зімóвали, а це тіêи на літній 
сезон їх ото в балêó одãаняли тóди, таê баãато. Бóло і в плавні. Ой, пі-
дождіть, підождіть. Да-да-да, бóло в плавні, бóло. Уже яê ото паші не 
стає, тоді паромами, це ще ж плавня бóла баãатирсьêа, баãата бóла пла-
вня! І ото там отправляли бóло вівці, до холодó. 

[Тóт ó балêі поêи паша бóла, поêи не виãорить], да, а потім óсі чис-
то ó плавні переãаняли. Уже мабóть в послєднє время там робили таêе, 
шо вони зімóвалися. Заãороди робили, сіно заãотовляли там на місті, 
вже вони там і зімóвалися. Нó тоді ж Дніпро стояло, це паром ходив 
поêи тепло, а яê той же стане льод. Люди і дрова відтіля возили, сіна 
возили самі через плавні, через Дніпро. Тоді же ж льод таêий бóв шо… 
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У плавнях дрова бóли, сіно бóло, таê більш нічоãо не бóло, я не 
знаю шо ще там моãло бóть? Сіноêоси, люди êоровам êосили і дрова 
возили. Тоді ж раньше óãля не бóло, отаê ми ж не топили óãльом, дро-
вами тіêи, ото відтіля дрова доставали. 

Нó з восьми ãод тоді ó шêолó ходили, шêола бóла ó Бєлєньêій. Я 
êончила десять êласів, а тоді постóпила в хіміêо-алюмінієвий техні-
êóм, бóв на 6-м посьолêó там таêий.  

Нó ми довольні бóли тоді тією жизнью бóли, довольні. Я бóла стó-
дентêа, я за 25 êопійоê отаê наїдалася, я 7.50 полóчала стипендію і ота-
êо ми жили! Потомó шо, я ж êажó, на 25 êопійоê і перве, вторе, і хоч 
êампот хоч чай. Їли ó столовій од техніêóма, нó на 6-м тоже, там дє-то 
де Глінêа, де Триãóбенêо, в тім районі, но січас воно ж попереробля-
лось, таê шо я нічоãо вже не сêажó. Ото там, я даже адреса не знаю… 

Нó я êончила три êóрси, на четвертий перейшла, а тóт ото война в 
іюні місяці. Ми тіêи з’їхались, сêазали нам: “Їдьте додомó, поêа война”. 
Бо в пєрвó очередь бомбили дóже плотінó, а наше общежитіє там бóло 
на 6-м посьолêó. Позаêривали всі ж занятія тоді, я тоді переїхала до-
домó, мені вже бóло 21 ãод… 

Нó ми взнали, – óстали óтром, в техніêóмі ж óчилися, поз’їжалися 
ж тіêи в іюні місяці. Ми ще еêзамени, мабóть, здавали, ãлавне не ошиб-
тися, або в нас бóло сесії тоді. А тóт война, і приїхали. Нас розпóстили, 
їдьте додомó, по радіо. Я бóла на Анãоленêа, там ó мене дядя робив ó 
Щорса, або тоді Заньêовецьêа бóла, ó тіатрі. Я тоді до йоãо поїхала, а 
тóт по радіо об’являють шо война. Война, –  і нас додомó пóстили. І я 
приїхала, то вже я ніде не бóла. Приїхала сюди, в 41-м ãоді, в 43-м в ма-
ртó вийшла заміж оце в оцей дом. Тіêи це ми строїли з чоловіêом пов-
ністю все, самі строїлися і хатó, і сарай, і ãараж, і подвал, ми все-все са-
мі. В мене чоловіê дóже мастєровий бóв. Ото таêе.  

І більш я не поїхала вчиться, можна бóло б поїхати, нó вже бóла в 
мене дитина, і йоãо забрали німці, та там тоді…  

В 41-м ãоді я приїхала до батьêів, [в Бєлєньêó]. Ще не бóло німців, 
яê я приїхала, вони приїхали яêраз на Спаса, 19-ãо це, по-моємó, авãóс-
та, да. Ми саме êóпалися на пляжі, німців не бóло тóт, а тоді êóпалися 
на пляжі, êоли êричать: “Німці, німці!” А вони на мотоциêлах óсі, – ми 
давай тіêать додомó ж, хто шо. А вони ото по óлицях їхали, по всіх 
óлицях óже німці, ото 19-ãо, нó, по-моємó, шоб не обманóть, чи ó вто-
рім ãоді, наче в 42-м, а може даже в 40-м, чесне слово не помню, в авãó-
сті місяці. Ото вони первий раз приїхали на Спаса. І ото вони заняли 
наше село. 

Ото ми їх вперше побачили… Страшно бóло, дóже. Вони ж їхали 
таêі страшні, всі чисто в таêом держать чи пістолети, чи револьвери, чи 
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шо вони в їх, дивляться. Їх по три чоловіêи бóли на мотоциêлі. А в нас 
тóт Дніпро недалеêо, ми з êóпеля біãли додомó, тіêали ãородами вже і 
ото таê, всьо, війна [зітхає]. А потім можна дóмать самомó, шо ж тоді 
бóло, шо ж тоді моãло статься. Страшно, по хатах ходили, деяêі 
пам’ятниêи бóли розбирали. Тóт Кірова в нас êлóб хороший бóв, 
пам’ятніê Кірова бóв. І êолхози ó нас в селі бóли, два êолхози, – êолхоз 
Ілліча і êолхоз Кірова. У êолхозі Кірова – тóт мої батьêи робили, я ще 
тоді ніде не робила. Нó вони порозбивали, біãали, їздили, де шо на хо-
дó, прістóплєнія робили яêі хочете. Я оце балаêаю і боюся з вами бала-
êать… А я знаю хто ви таêий, може тоді мені шось бóде?... 

Яê приїхала я із ãорода ó 41-м ãоді, зразó пішла в êолхоз на роботó, 
ще до німців. А тоді німці яê приїхали, орãанізóвали десятêи бóли в 
нас. Десятêа – це 10 дворів, óчастоê – 10 дворів. А чоãо ж по десятêам? 
Хтозна чоãо, не знаю, не знаю. А на полі робили ми всі. Хто нам платив 
тоді при німцях? Нічоãо. Ходили на роботó та і все. Ми – оãородня 
бриãада бóла, помідори, оãірêи, êапóста, це бóло наше. Сад бóв, я вже 
тоді, яê в мене дитя бóло, там яслі бóли, я там тоді робила в садó. 

Це ж ще ó войнó…, шо я народила дитинó в 43-м ãоді, да, це ще ж ó 
войнó. Чоловіê бóв на фронті, похоронила [дитинó], він і не бачив. Він 
мене бросив, ó мене бóло сім місяців бєрємєнна і він і не бачив дитини. 
Я родила в еваêóацію, в подвалі...  

А німці, нас же німці еваêóіровали селом в 43-м ãоді, яêраз на Оê-
тябрсьêó, 7 ноября еваêóіровала ото нас. Вони одстóпали і виãаняли 
людей із села. 75 êілометрів ãнали етапом хтозна êóди. А в мене бóв 
чоловіê, йоãо батьêо і йоãо брат, і ото мама, свеêрóха, – нас бóло чоти-
ри чоловіêи. Ото ми, хіба нас, не тіêи нас, все село. Ото хто стариêи, не 
брали, таê написали по-німецьêі на дверях “êранê” чи яê воно, то шо 
вроді би хвороба. То німці боялись в тó хатó входить. Нó ми еваêóіро-
вались, випóстили êоровó, випóстили êабана отаêенноãо, êóрей і нас 
виãнали і ми пішли в чомó стояли.  

Тóт за сєм êілометрів село єсть, Мар’ївêа, – ми ó тім селі, ó церêві 
нас оставили на ніч óсих. А на дрóãий день ãнали етапом. Но мій чоло-
віê отдав німцеві, одномó поліцейсьêомó, часи з рóêи і він нас випóс-
тив з етапа. Таê ми тоді там 75 êілометрів дійшли, і сóсідêа з нами, там 
родствініêи далеêо сóсідêи бóли. І ото ми там жили всю еваêóацію, по-
êи аж нас заняли рóсьêі і освободили. І ото ми тоді пришли додомó яê-
раз, підождіть в яêім, в 44-м ãоді. Це я в январі родила, дєвочêа, а в фе-
вралі ми прийшли додомó, в 44-м ãоді. А в 45-м ото вже бóла побєда, 
да? Ото вже тоді ми вже жили із свеêрóхою, тіêи ото стара хата, мале-
ньêа, ото наша бóла, ото ми там жили, ніде бóло поміститься. А це ми 
вже построїли, яê чоловіê вернóвся, построїли цю. Ото таêе діло.  
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Наше село осталось неврідіме. Ми вернóлись з еваêóації, ó нас все 
на місті яê бóло, яê шêоли, яê тіатри, яê мельниці, яê маслобойня, – 
все це осталось, шêоли – через те, шо в нас бóв тóт бóрãомістр села, ні-
мець по національності. Но він жив ще до войни ó нас, їх бóло два чи 
три брати, батьêи бóли, і ото за счьот йоãо нічьоãо-нічоãо-нічоãо не то. 
В нас тóт яêось таê, шо не іздівались над людьми німці. За счьот тоãо, 
шо він  бóв староста села в нас. Нó а тоді яê рóсьêі вже, чи може і перед 
войною, я не помню, вони десь еваêóіровалися, шо йоãо рóсьêі забрали 
бóли, він сидів ó тюрмі. Нó шо ви дóмаєте, з нашоãо села їздило баãато 
ó защитó йоãо. Я тоді, а êоãо визивали там, шо бóли слова, потомó шо 
він наше село сохранив і він не обіжав ніêоãо людей. І в Германію бра-
ли, то нас, наприêлад, дві сестри в нас бóло, три сестри, нó та ще мала, 
обох назначили, то він таêи однó зачерêнóв, а однó забрали в Германію. 
Бóла в мене менша сестра ó Германії, а я не бóла. 

Йоãо звали Йосип, а от хфамілію забóла. Да, Олєнбóрã Йосип, Ан-
дрєйович, êажеться чи шо. Нó я знала батьêів через те, шо в йоãо бóла 
сестра Ельза і ми з нею дрóжили, з тією Ельзою, таê шо я вхожа тóди 
бóла… А тоді яê еваêóіровали, не знаю, я óже бóла замóжом тóт, в мене 
сім’я, таê шо я вже з нею не дрóжила,  за неї нічоãо не знала. Нó вони 
німці по національності, понімаєте. Нó а тоді ми, ми ж не знали, шо там 
німці не німці, по хорошомó бóли та і таê, яêось таê зналися ми з нею, 
яê дівчата. 

А чи хто ще жив тóт ó Бєлєньêомó êрім німців, не знаю я. Ніêоãо 
не знаю. І то оце німець, він тіêи по національності німець, нó він дóже-
дóже давно, іще при Совєтсêім Союзі тóт жив, тіêи шо по національно-
сті він німець бóв. 

[Поліцаї] бóли, нó я ніêоãо не знаю. Ні німців, ні наших, ніêоãо не 
знаю поліцаїв. Бóли, êанєшно, тіêи шо я їх не знаю. Я десять êласів êо-
нчила, поїхала в ãород, три ãоди в ãороді вчилася, я тóт ніêоãо не знала. 
Приїхала ото, заміж пішла, таê óже. Вобщім, я їх не знаю… 

У 44-м ãоді, ото вже ми вернóлися додомó, êонєшно, ні êóрчати, ні 
поросяти, не тіêи в нас, ó всих же ж нічоãо-нічоãо-нічоãо не бóло! Кота 
ми не бачили в селі. Німці повитяãали з хати все, де ми ями, шо êопа-
ли, óже ж балаêали, шо нас бóдóть виãанять, таê ми êой-шо то в чемо-
дани то в діжêи ховали… Таê шоб ніхто не бачив, – нó всьо равно їх ні-
мці понаходили і поодêривали і позабирали все. Ми прийшли, ні віêон, 
ні дверей не бóло, в февралі холодно, в мене дитина маленьêа. Нó мно-
ãо переживали. Ходили на степ та ото бóр’яни старі в’язêами носили та 
топили і ото таê. Поêи вже побєда стала. Яê не трóдно бóло, яê не важ-
êо нам, старшно важêо, но за три ãоди! Востановили ãосóдарство, таêе  
розорили, а тепер… 
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У 47-мó ãодó ãолодовêа велиêа бóла, вже я замóжом бóла, то тоді 
дóже-дóже отразилася на нас. 

47-й вобще ãолодовêа бóла. В мене чоловіê дослóжóвав ó армії. Він 
ще тоді малолєтêа, йоãо не брали, а тоді там йоãо зразó німці забрали, а 
тоді яê освободили, – рóсêіє, йоãо забрали дослóжóвать. І він дослóжó-
вав в Одесі до 47-ãо ãода, в 47-м ãоді прийшов. А тóт саме ãолодовêа, 
він чóть не опóх, ото шо він здоровий в мене мóжчіна бóв. Ото таêе. А 
виживали, хто яê змоã. Хто яê змоã, таê і виживали. В êоãо бóли запаси 
потрохó… А ми жили з свеêрóхою вдвох, в нас запасів ніде ніяêих, та 
все забране бóло, а тіêи те шо ми полóчили. А шо там ó ãолодні ãоди і 
не давали нічоãо. І êартошêа той ãод не вродила. Ми ходили по ãородó, 
свеêрóха ходила з фартóхом, а я лопатою êопала, êидала сюди там ота-
êе там, нам не хватало нічоãо. Вже я дитинó заховала, ми вже вдвох ті-
êи бóли. Я тоãда ждала йоãо. То таêа жизня бóла… 

Ото бóв на роботі, одмітили сêіêи в тебе виходів та і все. І на оці 
виходи нам давали зерно, не помню даже, смотря по óрожаю, êоли 
яêий óрожай. Коли дадóть по êілó на виход, êоли 200 ãрам, 300 ãрам, 
всяêі ãоди бóли. Потомó шо 47-й, по-моємó і 54-й не дóже врожайний 
ãод бóв.  

Бóли і налоãи велиêі, бóли обліãації дóже велиêі, а тоді вроді ми 
сознатєльно понімали, шо нада бóло востановить странó. То нам перві 
ãоди не давали і вищітóвали, потомó шо обліãацій нам баãато давали. 
Налоãи, за ãород платили [нерозбірливо], за êажнó деревинó платили, 
нó я ж êажó, тоді яêось вроді і обіди не бóло ні в êоãо, потомó шо вроді 
ми понімали, востановить нада ãосóдарство.  

Тоді вже начали нам в êолхозі платить, хоч не яê платить, но пла-
тили. Тоді вже мінімóм бóв, таê шо ми должни бóли вироблять. Вихо-
ди там бóли назначени на êаждий місяць. Нó всьо равно ми жили не-
плохо. 

Працювала. Я вже тоді бóла в óправлінні, бóла завєдóющая ясля-
ми, садіêом завєдовала. У нас бóли на êаждій óлиці дєтсадіêи, вже бó-
ли тоді після войни, оце десь може я знаю яêий ріê? За 50-й ãод… 

[Празнóвали] Оêтябрьсьêó, Дєнь Побєди, – оце наші празниêи бó-
ли. А тепер оце, яê óже стали церêви, церêви – вже пошло, поодêрива-
ли, таê тепер óже êанєшно реліãійних празніêів баãато… Ой, моя дєто-
чêа, мені вже треба… 
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Цебро Катерина Іванівна, 1921 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
[Звóть мене] Катерина Івановна Цебро. Я народилась 21-ãо ãодó й 

21-ãо деêабря, ãрóдня, ó ãрóдні, в селі тóт, ó Біленьêомó.  
Мама моя білянсьêа, а батьêо, Іван, бóв тарасівсьêий ó нас. В нас 

бóла фамилія моя дівоча – Тимошенêо Катерина Іванівна. 
Мама – Ганна Петровна по-батьêові, фамилія дівоча бóла Коваль. 

Мама народилася 1896-ãо роêó, а батьêо, Тимошенêо Іван Мартино-
вич, бóв на два роêи старший за мамó. І мама моя прожила п’ять роêів 
тіêи з тим батьêом, і батьêо помер. Сюди яê приходили до тоãо, і вродє 
знаєте, раньше ж тоже на льоãêі яê оце сейчас напало, не лічили нічоãо. 
Ішли вони, тоді потіê чобіт, помочив ноãó, êашель напав, і з льоãêіх. 
Батьêо помер, ще меншої сестри не бóло, – два чи три місяці, сама 
найменша, шо в ãороді, 23-ãо ãодó. І ото нас осталося три дівчат.  

Дєдóшêа [материн батьêо] в ãороді, де Южний, ото все мій дєд 
êлав. Все там хати êлав, дєдóшêа. Хати вони строїли, êлали хати. І ото 
дід мій там ото, де Южний, мама êажóть, ото тато все чисто там робили 
на томó, на Южномó. Строїли дома, нанімалися, в їх бриãада бóла. Це 
ще до революції, мама 96-ãо ãодó, таê мама не сама старша бóла. Це ж 
мама яê ó своїй сім’ї бóла, ó Ковалів, а батьêо – Тимошенêи. Тоже не 
старший. Тьотя Мотя бóла ще старша, за її ж, дядя Афанасій бóв самий 
менший, і жили таê. Ковалі бóли не з баãатоãо родó. Бєдні. 

Помер батьêо і мама тóт оце жила. А батьêо тепер через два роêи 
чи через три, я точно вам не сêажó, мама êажóть, шо я найдовше нази-
вала цьоãо батьêа (нерідноãо) Улас, – розійшовся із жінêою, вона йомó 
змінила з рідним племенниêом, син брата батьêовоãо цьоãо. І прийшов, 
мама êажóть, раньше ж бóло там сêаються, êоло êолодязя сиділи, “й ми 
з сóсідêою Катериною сêалися, шóêали вошей в ãолові, яê тепер же 
шампóнів не бóло”. І прийшов, посовітóвали, шо нічоãо, шо троє дітей, 
діти – це Божий дар, та ще в неї дівчата, таêа вона хазяйêа... І мій бать-
êо тіêи приїхав, оцей же дрóãий, сюди в село – і зразó мамó забрав, і 
нас, із дітьми ó плавню, плавня ж бóла ще.  

Цей батьêо дрóãий бóв же рибаê, і в плавню забрав. Бóли в йоãо ві-
вці, бóла тоже там хата ó плавні. І ми жили в плавні, а я ходила і сестра 
моя менша ходила, і та старша, в шêолó от дяді оцьоãо, з дворó, де мама 
народилася. На нашій óлиці 97-й номер дома, – тóди вище і по цій сто-
роні. І тьотя моя жила, мабóть, 58-й номер оце на дрóãó сторонó, тоже 
мамина сестра – вийшла заміж через три хати яê жили. І ото батьêо 
взяв, то цей батьêо бóв за мамó на тринадцять роêів старший. Мама 
                                                           
1 Опитóвання провели А.В. Бойêо та М.А. Бойêо (26-27 червня 2002 р.). 
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бóла 96-ãо, а він 1883-ãо. Вона вже êаже: “Я вже дітêи не собі парó, а 
шоб вас довести до óма”.  

Нó я ходила тіêи сім роêів ó шêолó, занімалася харашо... В шêолó я 
ходила, я ж вам êазала, оце де мама родилась – 97-й номер дома, тóт ó 
дяді в Біленьêій, ходили в шêолó. А до 4-ãо êласó бóли в плавні шêоли. 
Шêола до четвертоãо, óчительêи бóли, на Червонянсьêом посьолêó 
бóли таê само ж, а яê óже вище – оце сюди ó Бєлєньêó, в отó централь-
нó ходили оце. Нанімали êвартирю, оце ж ми в дяді жили ó своãо і от 
дяді ходили, а на êаніêóли додомó. Зімою по льодó. Бóло ж і машини 
ходять по льодó і саньми, êіньми їздять, óсім же транспорт. Дніпро ж 
ставало, зіми хароші бóли, сніãи таêі бóли, хіба оце таêа поãода яê сі-
час, самих дир наробили… 

Батьêо рибаêом бóв. Вивозили рибó через Дніпро, перевозили і ви-
їзжали. Він ловив ятерями в озерах. Ставе в озерах, нó знає ж де.  

В озерах росла роãоза, неслися, дичі бóло баãато, бóло по сêіêи во-
ни цих яйців, папаша приносить, і êóрапатêи… Називали папаша оці 
озера – Корчóвате, Розсоха, Помийниця – озера.  

Та хіба же їх ó плавні сощітаєм, там же ж бóло баãато. Нó яêе, ото 
бóло, шо називають папаша, шо пішли, чи там нам ожини... Ожини ж 
по пісêах, оце тепер яê єжевіêа таêа, то де пісêи, прямо ж по пісêó, яêе 
сêіêи ж там бóло...  

Це і від рибêолхозó, називалося тоді ж тоже, шо здавали рибó. Ло-
вив батьêо êаюêом, перетяãóвали з озера на озеро, нанімали в êоãо там 
êоняêа, а яê близьêо, то й самі своєю сім’єю. У лодêó сêладає ятеря 
свої. Ми тоже, плели êрила, батьêо – ятеря, а нас – êрила. І пряли, сó-
êали, оце ж папаша понаóчóвали вже нас. Пряли на прядêó, мама пря-
дóть, а нас óже заставляють на прядêó два êлóбêи там ото до тоãо ізсó-
êóвать, шоб êріпший бóв той же матер’ял – на êрила отдєльно, на ятір 
отдєльно. Смолили, батьêо ятері смолив ó смолі, – таêий чавóн трьох-
відерний чи чотирьохвідерний, нó яê оце тепер êотли, і ото смолó роз-
топляють і êрила óмачóють і розвішóють, шоб не ãнило ж воно, довше 
держалось, той матер’ял. Смола – блаê називалось. Папаша, бóло, êа-
жóть: “Блаê”. Чорний  блаê, із тоãо… Яê і січас єсть оце, і діжêи ó нас 
єсть, смолó розтоплюєм і отож варять... шо воно цоêотить? А, траêтор, 
– це сóсід, фермер він. І ото ми жили в плавні до наводнєнія. 

Сêотини ми баãато держали. Брали людям випасювать телята, ото 
привозять на літо. Там люди ж тоже сіно êосили, ãородó люди брали і 
ми таê. Лісничєство оце посадочêи садять малесеньêі, а ті вóличêи – 
можна нам там садить, ãорода занімай сêіêо сили хватає. Свиней дер-
жали, сіпаратор бóв, молоêо віяли. Мене, например, брали й ó Герма-
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нію, то ще ó нас чєтири êорови бóло дойних, ó плавні ми жили. А то 
людям брали випасювать, і ото таê. А тоді вже яê затопило...  

Корови бóло пасем по очереді. У êоãо сêіêи êоров, сêіêи днів і пасе. 
Пастóха не наймали, а самі таê, свої хазяйни. Вилізеш, запóстив ó Грó-
сьêó, – таê називалася річечêа од Дніпра зразó, êорови всі чисто не ви-
дно в траві, бродять по морю. А ми дивимося, то верби, – виліз на вер-
бó, співаєш всяêі пісні, яêа в ãоловó прийде.  

Бóли êомарі, оводи бóли яê êоровó доїть. Например, літом всіда 
вечіром êлали êóрище, прямо таêих сóхих ãілочоê ото набираємо і тоді 
розпалюєм дрова. А тоді привалювали таêим ãнойêом, щоб êóріло ди-
мом, і ото êорови подоїмо. А в обіда хто-небóдь іде і бере ãілочêó – 
оводи обãаняє від êорів. Оводи, шоб мама там і êоровó подоїла. Ото таê 
ми в плавні там і жили.  

Бóли і черепашêи, й пацюêи, і шо тіêи ми не ловили. Черепашêи 
êип’ятêом обдавали, та здавали ото ж, оті лóшпайêи, чи яê пацюêи 
драли. Черепашêи невелиêі, по пісêам яê ото ж ó плавні, баãато бóло, і 
воно прямо на пісêó ото. Тоді її êип’ятêом обдають, і панцирі їхні і зда-
вали.  

А в плавні, де оце збирали пóх отой з осоêорів, щавель рвали.  
Їли ó плавнях все, все в нас бóло. В нас сіпаратор бóв, êорови дер-

жали, масло своє вволю, мама і сир, і сирниêи, яê і êартошина своя, і 
êабанів таêих виãодовóвали, молоêом ото êислим... і êóêóрóзи насажó-
єм, і êисляê давали. Одвіє, одвіє мама молоêо, жира одібрала, і êоли 
несе сир на базар, а êоли ні, êоли шо робота, таê і êисле молоêо оце ж 
свиням давала. Усе. 

А рибó, я ж вам êажó шо виїзжає... перевозять через Дніпро, а там 
приїжає... 

Дома рибó ãотóвали! І êоренили, і сóшили. Коренили всяê, і на 
пласмаê розробляли... засалювали. Нó отаê розрізали, шоб не ціла, 
всяêó, раньше міньêи бóли, дóже хароша,  там печінêа таêа ото.  

А êоренили – висалію, шо ви не знаєте, нó хоч і даже сома. Кóсêа-
ми яêими нада тоже зрізали соминó, засалюєм, сêіêи-то днів посолили, 
от, тоді вимачюєм, а тоді чи на ãоріщє, щоб мóха не сідала, і ото тот. А 
папаша бóло олійêою мажóть, шоб мóха не сіла. Добрина таêа, все, все 
бóло.  

Я найдóжче люблю сома. Соми здорові бóли, та на вірьовêó. І со-
минó робили... Оце êолхоз моторêою, всіãда до нас їдóть, папаша óхó 
оце варять, і соми, й êоропи, й сóдаêи. В сапетах бóло з лози наплетені, 
дóже êрасиві ті... І це батьêо ятерями ловив.  

Ловили ж і в Грóзьêій, од Дніпра називалась таê наша річêа, Грó-
зьêа. Воно ж прибóває вода, заходили і сомів ловили, й êоропів лови-
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ли, а в озерах – лини, êарасі ловили. Лини здорові бóли, таêий добрий 
борщ і сóп мама оце...  

Отаê шêрібають, там шêóра ж таêа яê і в сома, і ото батьêо отаê ро-
зробляють, сприсалюють – і в піч. У піч. І ото сóшать, і варять, – лóчше 
яê з êóрятини з лина борщ чи сóп... І сóшоний, да, сóшоний. Сóшені... 
У плавні ми питались дóже харашо. Жили, батьêо рибалив, сêотинó 
держали. 

В батьêа рóжжо бóло, охотнічили. Нó êачоê диêих били, зимою 
зайців били, на засідêó ходили, лисиць били, плавні ж! Із сніãó прямо 
яê хатó собі виробляють, папаша, де засідêó. Бóвало, шо й не можна, а 
яê воно прошле, вам êажеться, шо сêіêи-то норма зайців óбить, там 
стіêи, а один Боã зна по сêіêи били, да, один Боã зна. А бóло зайців, шо 
пооб’їдають ото ж, хіба таê яê сєчас. Ми не плохо...  

І заячина тоже добра, і жарêоє з неї, вимачóвала мама, все бóло на 
той. Я таê любила, шо ото êартошечêа аж прямо жовтóвата. Вимочать 
її, на сêоворідêó таê яê і êроля прижарюють зразó, а тоді ж óсяêó при-
правó. І лавровий листочоê, і дóшистий перець, і молотий перець, і ці-
лий êидають перчиê. І батьêо в нас оцей дóже любив ãірêе, ãірêий... Це 
вони три ложêи здєлають, хоч три тих, ãóстоãо – êрасний перець, а тоді 
вже їдять таê. Гірêо їли. Їли ãірêо. І жив... 

А борщ з лином варять таê само, яê і цей борщ, шо ж ви не знаєте 
яê борщ варить? Оце доварюється ж борщ. І ми хоч із соминою, аãа, 
хочете, добрий борщ із, оце лини... Прям пожарить, яê і жарим. А тоді 
яê ми й жарим, шо одрізаєм оце од ãолови, нó не тіêи ж ãоловó, а шоб 
ще і м’ясо бóло, пожарили, доварюється той. Тоді вже заправляєм... А 
для борща оце лина, чи ãолова з сома, чи з êоропа – обжарюєм, таê і в 
мóêó вмачóєм, і до ãотовності. Рибó для борща прижарювали, яê борщ 
варили, а хоч – оце сóхó. І яê óже êартошêа ãотова шо ота, чи там вже 
бóряê – тоді вже êладóть êислочó, і заправили. Нó ãоловó, ãолови ці 
êидають, і шо вони цілі, ви ж знаєте, риба ãотова – яê ãлаза повилази-
ли, ото шо вже білі ті, – то вже риба ãотова. І батьêо ото всіãда варили 
тóт їм óхó. Харашо й папаша ãотовив, хоч мами не бóло. 

А сóхó [рибó], тоже ж, нó вам êажó, шо, аãа, линів папаша принес-
ли, в’юни бóли ще таêі, шо  ви в рóці не вдержете, і я. А ми не знали, а 
папаша ото êажóть: “Холодне добре, вони з іêрою”. А дитина до ãода 
óдерже в рóчêі, отаêий... Да, оце і звіряли. Оце бóло мій батьêо, це вже 
моємó, значить, восємдєсят третьоãо ãодó, тисяча восімсот. Сімнадцять 
цих, і цих сто два – сто дев’ятнадцять ãод. І ото папаша, бóло, êажóть, 
от попробóйте, дайте в’юна.  

А на дóх, яê іде бóло ж риба, підпарюється ото в озерах, і вона вся 
чисто і пробиває ж ото льод. Сніãи бóли, і видно, де той. І ото прорóбó-
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єм і прямо підсаêами рибó виêидаєм. Кóчі понаêидаєм риби. Нó боль-
шинство êороп, чи той, êарась в озерах, і оêóні бóває й лини, в’юни, 
всяêа. В’юни здорові тоже, яê оце êажóть цей ãод діти, шо бичêи ото 
бóли, шо отаêі й в’юни, та з іêрою.  

Таêе холодне добре із в’юнів!  А варили, воно ж таêе яê ãадюêа, од-
різають ãоловêи, отаê придавлюють же, жовч і те – êишêи виймають, а 
іêра ж там остається – і варять холодне. Нó тоже рибó êидають, шоб 
бóло хароше холодне. Тіêи... Шоб поринóла та, небаãато отаêо водич-
êи, шоб риба поêипіла і бóло чим за той... А все – цибóлі êидають.  

Ми раньше чаю ніêоли не êóпляли, а плавньовий ото виêапóвали. 
Папаша таêó ото травó – чай – знали. Бо плавні ото ж диêе росло, таê 
яê той, і всіãда ми варили ото чай. У плавні жили, ó плавні не той, ми 
харчами даже… Наші оце ж, і дядьо... яêі ãолода бóв, 47-й ãод, я ж óже 
тоже замóжем таê... не ãолодóвали ні ми, а вже...  

У плавні оце зімою молдавани пасли овець. Да, страшне. А оцю 
мою самó меншó сестрó, Надю, ця шо ó ãороді, один молдованин до то-
ãо хотів, шоб мама йомó за дочêó шоб дали. Нó ніхто ж йомó не той, не 
дасть. Яêа це мати отдасть, це тепер оце бросають їх. Раньше бóло сêі-
льêи таêо, яê оце тепер, шо яê почóєш – волос диба стає. Побрасають 
своїх дітей, підêидають дітей, рожають по дванадцять ãод, по трина-
дцять. Боже мій, до чоãо подоживали. Нема ні старшоãо, ні меншоãо – 
всі одинаêові. Оце дало ті їхні заãранічні êіна та все на світі... 

А нас же ж тоже, то ãрóші собиріть, знаєте, яê ó селі, то абріêоси, то 
сідайте діти лóпайте на сóшêó. Усе без роботи ніêоли ж ніхто не сидів. 
Ніхто ніêоли. Оце таêими малими, – то з папашей ятері ідем же пере-
тяãать, то сіно там, дощ пішов. Беріть дівчата ãрабельêи й вила, – сіно 
переêидать ó плавні, яêі жили ó плавні. Поêою не бóло ніêомó, шоб 
дóже рос тим… Ото мама вже їсти варять та ãлядять, а нас брали змал-
êó робить. Робить, і по сій нині я, например, таê óже не ãодюся, шоб шо 
піднімать та баãато ходить. А полоть, ще я оце все і ãород сама собі по-
лю, все на світі. Шоб без роботи не можеш, а вже й рóêи терпнóть...  

Оцей же папаша поêазóвали, шо шапêами носили землю... êозаêи. 
І таêа шо ãора, шо розêопóвали, і êазали шо це все шапêами. Ми на та-
расівсьêоãо êазали “тятя”, а на цьоãо “папаша” êазали. Папаша ці êаза-
ли, що “оце діти êозаêи носили шапêами”, нó ми ж не знаємо. Не знаю 
шо, а тепер воно все... Но не êазали, шо ми êозацьêоãо родó, не êазали. 
Ці Балабани не êазацьêоãо родó тоже, не надо і êазать.  

Коли ми жили в плавнях, то плавні Велиêим Лóãом не називали. 
Плавні таê і називали. І наше село, Лопóшине, Помийниця бóла оце, 
Сталінсьêе, тоді дрóãа Лопóшина. На Помийниці тоже там жили люди. 
Протів, оце я êажó, де Розсоха, óсе отаêо-о посьолочêи бóли там. В нас 
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бóло, например, три там – тіêи Балабани. Цьоãо моãо батьêа бóло фа-
мілія Балабан, дядю Олеêсандра, і оце йоãо син Сєрьоãа жив, і тітêа 
Вєрêа ж оце невістêа, жили, Нечети там. Нó дев’ять хат отаêо нас жи-
ло, оце називалося дев’ять хат таêих.  

У плавні дóбó пошти не бóло, а осоêори, верби й в’язь, і шелюх, таê 
називався, і лоза. Це на топливо і плести. Раньше в нас ліси бóли. Оце 
ó нас тоже хатó, це мій оце отчій, значить, наêлали ми, не дранили ще, 
яê тепер дранять шо, дранêó. А папаша заплітали лозою, ото на той, а 
тоді вже мазали і вирівнювали. Раньше... 

Тоже хати бóли, тіêи êроêви ставили і заплітали лозою. Оце ста-
вили êроêви, і бóла в нас, це ми ж з шлаêó вже вилили й êóхоньêó, а то 
бóла тоже в нас таêа, нó плановий ліс, і оце самі ми, та зіма бóла – 48-й 
ãод – страшна! Ходили, лісниê оце осоêоринó, а хазяїн сам топором 
ото вистрóãóвав і строїлись... Оце на сволоêи, да. І сам óсе врем’я, оце 
всю жизню êаже: “Бачиш, неóжелі я оце прямо дóраê, шо нерівно роз… 
той, трошêи отоãо сволоêа поêлав”. А я доходилася до тоãо, та моя тьо-
тя і дядьо, оце сніãа отаêі, не хватає сили, врóчнó ж валяли. Врóчнó ва-
ляли дерев’я. А тоді хазяїн іде ж шóêать іще яêоãо осоêора, одведе ж 
нам лісниê, а я обрóбóю. А тоді ж возили з плавнів та строїлися. Нó не, 
не бóла моêра ніде хата. Отам бóло в óãольчиêó таê êоли ото з неділю 
немає, а то таê, дровами ж топим, – жарêо – і висохне óãольчиê. Хати 
сóхі бóли, хоч і первий ãод. Сóха бóла хата. Осоêір óнарóжі бóде ле-
жать сто ãод і він не ãнистиме. А óсередині, а таê він сêоро ãніє. Оце 
сволоêа з осоêорó. 

Хати відтіль і відтіль мазали, не таê яê оце шо êлали, шо ми êлали, 
шо тепер із … Не вальêові, на сохах називали. Аãа, рóбали, й тоді ото 
затяãали, обплітали… А óêривали роãозою. Роãоза. По озерах роãоза 
жила і в мене... ми оцю свою хатó три раза, синоê, переêривали вже. В 
нас ліс дóже хароший, досêи бóли хароші, а за ãод ми построїлися з ха-
зяїном, і я 130 êóлів роãози жала на Розсосі. А Колосьоноê, він óже той 
дядьêо тоже вмер, білорóс, а тóт бóв под ãребьонêó, два рази обв’язав 
оце тим, роãозою, а тоді прямо ото соломою. А в нас бóв бриãадир Бі-
лий, фамилія йоãо, і він за соломó поміняв ото досêи, шо на пол. Бóли 
дóже хароші. Поміняли, а тоді стала ота біла черепиця. Кóпив хазяїн 
мій і ще один, самі перві поїхали, êóпили, а вона ãод постоїла, – тече. А 
тоді оце старинна розбирали амбари в êолãоспі. А я бóла ваãарєм, я бó-
ла й на вісах, і бóла і в садó ваãарьом. Реалізатором, яê ото називають. І 
бóла на ãороді ваãарьом тоже, і торãóвала ó êолхознім ларьêó тоже, по-
мідорами, овощами таêими і фрóêтами. Нó шо бóло. І свині, правда, 
поросята, êомó там через мене, тоже йшли. А то рядовою тоже робила ó 
êолхозі. 
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А тóт дєдóшêа Мóлява, набаãато за мене старші, через хатó ото, 67-
й номер, шо він êамєнщіê бóв таêий. В їх дочêа таêа бóла Маша – яê я. 
Давно Зінов’їч... Таê дід Мóлява оце перестінêи ставив, топêó ставив, а 
це тоді отам, де дóховêа, – розвалилось óсе чисто, та поãóêали тоже êа-
мєнщіêа, та він подивився, êаже: “Ця стіна хароша, а тóт ото переêла-
ли”… Нó дóмаєм, надо поêа тепліше, ще немає таêої êонсервації, одна 
вішня, шо óбирать там, і помідори іще не підспіли. І ото таêичêи… 

Нó а тоді ж, я ж êажó, ми [êрили] соломою. А шо ж солома – соло-
ма єсть солома, чи вітер може йоãо й зірве, тоді оце, а тоді пішов ши-
фер. А то роãозою два рази обв’язали ото êóльями, êóльêами в’язали, 
яê із тим, [стріхó], і обрізали. А тоді він êлав, забивав, нó знає дід яê, 
оцей же білорóс, соломою, а тоді оце наша, білянсьêа, êолãоспи стали 
доставать оце шифер. І знімали нашó оце цеãлó і бóхãалтер наш, він 
січас ще живий тоже, Іван Павлович, êаже: “Катерина Іванівна, хотітє 
із зерносêладó, ви все волнóєтесь, шо плоха черепиця, тече, таê ó нас із 
тоãо”. І оце білянсьêою êрасною черепицею ми переêрили. Обратно 
наша, больше їй яê óже, може по 150 ãод.  

Батьêи мої померли разом, счітай. Папаша 30-ãо, мабóть, мая, а 
мама 29-ãо іюля, через два місяці, шо мама молодша на сêіêи. Мама 
бóла п’ять ãод сліпою. Полóчилось ізліяніє, де ми не возили. А папаша 
й не боліли. “Папаша, чо ви лежите, шо ó вас болить?” – “Ні, нічоãо”. 
Любили і в êарти поãóлять, і до церêви сходить...  

До церêви ходили. Нó бóла таêі-то по хатам, тóт же бóла ó нас ве-
лиêа церêва – то познімали. Нó ходили таê. Бóла отóт, де оце ж ідти до 
автобóсної, – в хаті. Бóла в хаті церêва. Батюшêи правили. І я ж, на-
пример, оце й хрещена: 51-ãо ãодó в сестри дочêа – я мати хрьосна, і 
52-ãо син ó неї – я мати хрьосна. Тóди, де маãазін на Шалабалівêи, ба-
тюшêа в хаті в таêій простій тоже жив. Додомó носили і хрестили дома, 
і нишêом. Бóває, шо і вечором там ходили, доãоворяться і поêрестить 
несимо.  

Батьêо дóже цей тоже в Боãа вірóвав, і таê і нам із тим, або нічоãо 
плохоãо ніêомó не робе. Усім нам хочеться, шоб бóло харашо, це тепер 
тіêи. Таê шо самі хоч і професора і аêадеміêи, óсі чисто, а попризводи-
ли, шо ó êаждій хаті одні п’янêи та драêи, та різанини. Бо п’ють. І в нас 
йоãо тоãо сахаря і не бóде, бо йоãо більше розходóють яê води. Сêіêи 
він не даватиме, то йоãо не бóде. 

Там бóв і маãазини ó плавнях, тоже таê би яê оце я хатó одêрила на 
той... і люди – Романчóêи. І сахарь бóв, і êанхфети бóли, необходіме, і 
мармалад, і лєдєнци, все, аби ó нас ãроші бóли. Все бóло. У плавні тоже 
таê само.  
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А елеêтриêи не бóло ó плавні, не надо êазать. Цьоãо не бóло. Лам-
пи в нас, фонарі, до êорови... Фонарі заливались êарасіном, таê само яê 
і той, тіêи оце проволоêою чи чим ото таêо êрóãло. Береш йоãо за той і 
вішаєш ó êонюшні. Засвітюєш яê êоровó доїть, чи там в дев’ять часов 
вечора, даїмо вже яê на ніч êоровам, а тоді потóшили той фонарь, шоб 
тобі ж іти, бо там же ж тоже стовпи. 

У êіно ходили вже сюди. Оце бóло, ми вже яê дівчатми стали шо 
таêими, таê ото їдемо ó сóботó сюди до дяді, до Карпа. Через Дніпро 
папаша перевезли нас êаюêом. Нó лодêа, ви ж понімаєте шо це. Ви ж 
по-рóсьêи понімаєте та по-óêраїнсьêі [сміється]? Лодêа – це моторêа 
називається, моторна лодêа. А це лодêа, по-рóсьêі “лодêа” êажóть, де-
рев’яна.  

На досвітêах пряли. Наймали там хатó, трошêи попрядемо, чи по-
плетемо. Мама оце таê êажóть, а трошêи і там чи поспівають, чи пота-
нцюють. І хлопці приходили. Раньше ж тоже називалися, яê ó êлóб пі-
дóть. Воно на тій, на вóлиці сходилися, де перелаз там ó êоãо, в êлóбі 
тоже не бóло. А вдень ó сад, оце де шêола ото здорова, êрасна, пана то-
ãо, шо ó нас жив ó селі... Я про пана не чóла, но я сама в тó шêолó ходи-
ла. Казали, хароша цариця бóла, дóже хароша.  

В плавнях жити бóло не страшно, там недалеêо. Оце ми, например, 
а до нас носили оці, шо я оце ж за Цебрів, свати моєї ж тепер мами, нó 
свеêри мої – віять молоêо. Через баêай перейти – совхоз бóв Сталіна 
називався, сêотини баãато, і робочі ж там, і на Розсосі ж там занімали 
тоже і ãородиною, ці ж… Даже Дніпроенерãо, таê називалося, і ото 
Дніпроенерãо там робили на Розсосі – і все бóло. І мій хазяїн там бóв 
моторістом тоді, óже ми оце – жонаті. А ми поженилися ó 46-м ãодó, я 
прийшла в 45-м ãоді із армії, а ми встрічались з хазяїном ще до тоãо. А 
він із армії прийшов і ми в 46-м ãоді дев’ятоãо іюня розписалися. 

Оце там фотоãрафія хазяїна [чоловіêа], це на êаюêó. 
Свеêрóха моя із села Попільняêи, осюди на низ. Вона сама з Попі-

льняêів тóди, за [Ніêопіль], мабóть, Попільняêи, дето там. Мами, свеê-
рóхи, бóв рід баãатий… І п’ятнадцять ãод оце бóла, виїзжали на ярмар-
êó, і побачив оцей же свеêор мій, дєд Грицьêо, побачив – êоса до пояса 
на томó і оце на ній женився. В 1900-мó ãоді йшла вона заміж, то їй в 
імєніє дарили три золотих п’ятьорêи і два ставêи, і дóховий орêестр 
ãрав. Оце свеêрóсі моїй, дарили їй два ставêи і три золоті п’ятьорêи 
дарили на свайбі, а йшла вона оце ж за свеêра. І дóховий орêестр ãрав 
на свайбі. Це Ганжі таêі баãаті бóли. Ганжі – фамилія їх, а Цебри бóли 
бідні. І мати молодою осталась óдовою. 

О, і це я з хазяїном, і це хазяїн і я [поêазóє фото]. 
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Да, оце вони на томó… на êаюêó, да. Оце він племеничêів êатає. Ха-
зяїн в мене здоровий бóв мóжиê, із тоãо... А Цебри – ці бідні бóли. Шоб 
сêазать дóже бідні, тоже ж розêóлачóвали. 

І Цебрів розêóлачóвали, оце ж óже ж мати пішла. Ганжів це ще ж 
не розêóлачóвали ж, бо мати [свеêрóха] йшла заміж в 900-м ãоді, а ó 
29-м ãоді óже вивозили оцих же й Цебрів, і мій хазяїн вернóвся. А мама 
і Нона, і... їх баãато. У їх дванадцять дóш дітей бóло. Дванадцять дóш 
дітей бóло, і ці бóли ó ãолоді, нó мама із Михайлом вернóлися раньше, 
самий найменший, вже він óмер, 27-ãо ãодó. Вернóлися сюди ж оце – ó 
Шевченêово, до найстаршої дочêи. Іван бóв 1905-ãо ãодó, ãеолоãом бóв 
Ваня, óмер óже. Дочêа-вчительêа ще жива, і є оце йоãо онóêа, тоже і 
онóêи, óже і правнóêи єсть. А Ваня молодим óмер, вона виходила за 
дрóãоãо. А в Цебрів дванадцять дóш – і вчителя бóли, двоє: Вася і Ліда, 
бóли вчителями. Ліда в Харьêові січас, її дочêа там живе, на томó.... 

…Забрали, а хазяїн мій óтіê, яê хлопчиê. Нó, він з 17-ãо ãодó, два-
надцять ãод бóло, і сêочив із баржі. Висêочив. Баржею вивозили, аж 
за... ó Волоãді бóли, і ще за Волоãдó. І прийшов, êаже: “Поросята êри-
чать, не все позабирали”. Коні біãають, отаêо поодв’язано, ше не все шо 
позабирали. У Цебрів, це мені ж свеêрóха розêазóє, ó Цебрів, “У нас, – 
êажóть, – дванадцять дóш дітей бóло і дванадцять десятин землі бóло. 
Молотарêа бóла своя, шêола бóла своя”. Да, шêола бóла своя, ó Роãа-
чиêó жили вони, оце їхній дом, шêола бóла своя. Це їхня шêола бóла, 
там і Цебри, таê і хóтір називався, і тримали вони. Молотарêа бóла в їх 
своя, дванадцять десятин землі, дванадцять дітей бóло, і тримали шêо-
лó там. А тоді розêóрêóлили – і хто êóда.  

Нó браві дівчата бóли, я êажó, дві оце вчительêи. А бóвало таêе, шо 
батьêа не називали й батьêом, бо яê прийшов ото відтіля, із Волоãди… 
Знаєте ж, яêа Марóся, óже інститóт оêончила і робила в торãовлі ó вє-
лиêій, шо із бази в неї брало аж дванадцять філій. А він вернóвся і всі 
êажóть, шо: “Нó хіба ви таê оце вхажóвали за той…” Дядьой батьêа на-
зивали, а в неї жив. Мама найперві з Михайлом [повернóлись], він са-
мий найменший. А батьêо через три ãоди аж вернóвся із Волоãди, з 
Ноною прийшов. І йоãо батьêом не називали, боялися ж. “Дядя в нас 
живе, – êажóть, – дядя живе”. “Дядя” всі називали, шоб... А вже ж Ма-
рóся бóла не цієї фамилії, не Цебрівсьêої, на чоловіêовій фамилії. А 
зяті тоже: один льотчиê, а оця оце, шо той, восім ãод в Германії. Ото 
вона з тим ó Грóзії. Він із Берліна, восім ãод ó Берліні пробóли.  

33-й ãод, я в 4-й êлас ходила. Ми не знали ãолодó. Папаша в 
[ОТПО], таê називалося, рибалили. І полóчали папаша і на нас по 
300 ãрам хліба, і на себе ж, і мама дають. А ходили ж от дяді, я ж вам 
êажó, ó шêолó. І мама бóло, отаêий наш рід, мама бóло êаже тьотє Ма-
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ньêє: “Герасимовна, дівчатам хоч і êóêóрóдзó вари… – і в їх бóло дві 
дочêи, і ми в шêолó ходим, – а Карпові, – це на дядю, на нашоãо, на 
маминоãо брата, – шоб ти, дєтêа, всіãда, на тої... Хай ми й êóêóрóдзи 
трем там, яêі ліпениêи, шо ти ще робиш, нó давай хліба більше”. Ми 
таêі, яê діти, аãа, наварили тьотя êóêóрóзи – в êармани і в шêолó, знає-
те, яê діти. І вродє і добра й êóêóрóза. Не знали таêоãо ми ãолодó, êар-
топля довільна, молоêо бóло. Ми не знали. А ось êоло нас село – це ж 
Тарасівêа, сім êілометрів чи десять, тóт по двісті чоловіê мерли. А 
Дніпропєтровсьêа область. 

Я знаю, я в шостий ходила, Енãельберт Християнович, нємець ó 
нас німецьêó мовó преподавав. Там він і жив, і жінêа в йьоãо óчитель-
êа, нємêа бóла, із 5-ãо êласó. Жили там ó шêолі вони. То, де двохетаж-
не, там занімалися, êласи бóли, а то менший дом, там вони жили, вчи-
телі наші. 

Кажóть, шо й села бóли німецьêі. Дóже óмні люди, хароші, êажóть. 
І моя свеêрóха розêазóвала, шо хароші, нємєць. Мама, свеêрóха моя 
розêазóвала, шо немець Фельдслебер нанімал і 30 рóблів платив ó мі-
сяць, лежнів, тіêи шоб лежали. Нó місяця не вилежóвали. І êормить 
дóже харашо, і тіêи шоб óстав, поїв і лежав, і лежав, і лежав. Но більше 
місяця ніхто не ведержóвав. Оце мама, свеêрóха, бóло розêазóють.  

Бóли репресії ó 37-м, в Біленці взяли безãрамотноãо дядьêа. Хто й 
зна за шо. Казав мій дядя, Карпо, він 9-ãо ãодó, шо їх в отой переворот, 
чи в 17-й, чи êоли в нас ото, в 14-мó отóт на нашій вóлиці отаê тóди 
тоже дальше дом, бóли сім’ю вирізали. І вродє там êажóть, шо тоже 
наші Красотêи. І цей вроді тоже вчастóвав ó томó, і аж в Бєльãію втіê. 
Це таê, балачêи, а хто їх зна. І оце ж йоãо, дядьêó Сірьоãó цьоãо забра-
ли. Яê óзяли в 37-м ãодó, простий êолхозниê, простісіньêий! Я не 
знаю, чи він хоч ãода чотири ходив ó шêолó. Коãо тіêи не брали із села. 
Та й тих брали, Пазюêів. Нó таêих. А за шо, Боã йоãо знає за шо. Ноччó 
забирають. А Боã йоãо знає. І ніхто не вертає і ні в êоãо ти доб’єся. Тіт-
êа Оля Семеновна, ця таêа бóла допитна, êаже: “Мене з оцих дверей 
виãнали”, яê оце êажó, шо дядьêа Серьоãó забрали. Брали, брали лю-
дей. Приїзжають, êидають ó чорний ворон, та й забрали. Нó ми не ба-
чили, не бачили, а розêазóвали, оце ж дядьêа Серьоãó забрали. А я не 
бачила.  

Люди êонєшно боялися... Ляãаєш спать і дóмаєш, не знаєш, чи ти 
на óтро встанеш чи ні, знаєте, яêе воно робились. І брали ж тоді й та-
êих, і аêадеміêів, і професорів, і чимало забрали.  

Но ó плавні ми жили неплохо, неплохо. А от яê, êоли їх затопляли, 
дороãий, я вам сêажó, Дніпроãес ізірвали. Оце в войнó, мабóть, 43-й, 
êажóть... 41-й. Да, бо моя сестра оця ж менша бóла в ãороді, і шо на 
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Сêельêó тіêали, а ми я знаю, шо тьотя Маньêа прибіãли й êажóть: “Ка-
рпо, ховайся, óже дєрêотять, вода біжить ото отóт”. Я і сестра бóли тó-
тичêи, а той, мама і оце ж старшої сестри оцей племениê, там ó плавні, і 
там наші бóли. 

Забрали ж той, а ми поїдем на степ, яêраз хотіли сояхи різать. 
Прямо по ãарбі пóлі летять, і назад. Там êрасні оце через Дніпро, а тóт 
нємці. А там мама ж ходять із Анютою, і з сестрою старшою, і оце її ди-
тина, на рóêах носять, і êоровам за хвости ж. Шо êрасні тоже ж брали, 
й хóдобó різали й óãаняли. Аяêже ж, їсти ж надо солдатам шо, а там же 
ж êорови, та шоб хоч дойноãо сêота не взяли, не бросали за тим. Пере-
жили не дай Боã, нашо таê йоãо... І тоді ото плавню затопили. 

…Потопилося ж хтозна сêіêи там, і нас тоді оце ж сюди, через 
Дніпро... І бóвало, шо люди й ó êрóчі ото...   

Спасалися, люди ж знають же, і сільсовєт слав моторні лодêи з по-
ронами, і ãрóзили й сюда переêидали. А тєчєніє сильне бóло, а яê же ж, 
êонєшно, шо бóло тєчєніє. Нó там може де й вал [хвиля], ó нас не бóло. 
Нó êолхоз перевозив сюда на цю сторонó. На порони ж ãонили і хóдо-
бó, і все. Яê оце стали й сêорій же ж хóдобó óсі, яê êолãоспнó, таê і тó, 
шо спасали. Яê вода стала тільêи прибóвати.  

Нó тóт оце ж по низó оце ж і зробили, це ж бóло сóêóпні, оце де 
очерети, це ж бóли ãороди в людей. А тепер оце тóт роãоза наросла, і 
шо хочеш, все.  

Вода прибóвала, нó не таê же ж раптово, а об’явили ж, об’явили, шо 
началася война. Напрімер і пісню співали: “22 июня ровно в чотири 
часа, Киев бомбили, нам объявили, шо началася война”. 

Я êажó шо, зірвали тоãо, шо об’явили ж ото война, моста яê зірва-
ли, об’явили ж, видно, нишêом, шо êолãоспи стали ж своє тоже виãо-
нить. Тож вони молодняê óсей, тóт тільêи дойні êорови бóли, а молод-
няê же всей ó плавні пасся. І сіна ж виділяли з ланêи там по два, по три 
чоловіêа із óсіх бриãад. І êосарêи êосили, сіна êлали, заãотовляли ж, яê 
люди таê і в êолãоспі сіно й óсе. Моторêами все ж ãрóзили, а то зімóва-
ло сêотина там ó плавні прямо. Молодняê таê називався… 

Війна почалася, – об’явили по радіо, сêрізь êричать. Нó а ми ж тó-
течêи, ми в дяді бóли. В дяді жили і в тьоті Мані. Я ж вам êазала, шо 
яêраз нас застало й батьêо тóт бóв, тіêи мама в плавнях. Папаша тóт 
бóв. Нó шо ми моãли дóмать, хтозна-шо моãли дóмать. Нічоãо не дóма-
ли. Кажóть: “Карпо, ховайся, шоб же ж німці не забрали”, хто там йоãо 
забрав.  

Та в 41-мó в нас война началася, нó до Запорожжя з, ó Біленьêó не 
прийшли в 41-м. Прийшли? Та ви шо! Да, на Спаса [приãадóє]! Правдó 
ви êажете, на Спаса ввійшли! Це ж Спас ó нас 19-ãо авãóста. А тьотя 
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Маньêа прибіãли, правильно, шо ми ще бóли тóт, ó дяді…  Нó давай 
мóжиêів отаêих, яêі дома, забирали, і на роботи ãнали óсіх чисто. 

Яê німці зайшли, êрасні по тó сторонó Дніпра, одстóпали, тóт не 
бóло.  

А поліцаї, я вже вам не сêажó. Казали тóт ó нас і Мазепа бóв.., Ка-
зеêа яêийся бóв поліцаєм. Ми таêоãо, шо рідні, яê оце ваша дочечêа за 
плечима, таê ми з дядьою чи за тьотьою не виходили, шоб нас і не ба-
чив ніхто. Всяêо ж балаêали, знаєте шо.  

А нємці тóт бóли, а тóт начали оце ж мóжиêів забирать... Дядю – 
бóли на шахті аж на Донбасі. На шахті робили. 

А тоді вже ж оце в сєльсовєт визивали. До мами в плавні я й не 
приїзжяла, а сестра отож там сама старша бóла і цей малий же 41-ãо 
ãодó, що рождений племінниê, а нас начали ж оце отêóплять, шоб од-
бирать в Германію, значить. Нó шо ж, ãнать ó Германію. А вже бóла й 
оця сестра, шо в ãороді незамóжня, а в цієї чоловіê, – забрали на фронт 
за три місяці раньше. Оце Володя êажó, із тоãо.  

А тоді ото нас ó Германію брали, забрали, і я бóла в Германії. А в 
42-м він оце ж начав брать. Я за дрóãим набором... 

Бóли тóт бої, бóли. В мене сестрó оце, дяді моãо рідноãо дочêó, че-
тирнадцать ãод, óбили, вони із братом двоюрідним… Нó нас óже тóт не 
бóло. Яê отстóпали нємци, я вже в Германії бóла. 

Зразó нас в Хортицю везли… Везли на бричêах, те шо в чемодан 
поставили чи там, я знаю, ó мене з фанерêи бóв... А ми йшли пішêи. 
Трошêи на бричêó сядеш, бричêами везли, ото таêе. В Хортиці ãрóзили 
на ваãони на робочі і везли, охороняли. Ваãони набивали повно і заби-
то, і везли нас. Приїхали тóди – в баню. І зо мною бóла двоюрідна сест-
ра, а в неї мама вмерла ще в 36-м ãоді, мамина сестра, і мама ж ото про-
сили: “Шоб тіêи не бросали ви, дітêи, одно одноãо.” І та сестра моя ма-
неньêа, я бóла, нó мене то 1,63, а таêа óпитана, здорова, міні... мене надо 
таêих на заводи брать, шоб бóло робить шо, я ж вам êажó, шо êидала із 
ями ãільзи, снаряди. А сестрó на êóхню брали, таêих маненьêих-
маненьêих, і їх п’ять. Три рази німêа підходе і до неї. А вона êаже, шо 
берітє, це моя та, і не взяли. А то білянсьêих наших брали дівчатоê то-
же. Картоплю там чистили вони на êóхні.  

А тоді ото поселили в дерев’яні бараêи, настроєно бóло, по 
16 чоловіê ó хаті. У бараці – двохетажні êойêи, більші спали на низó, а 
менші на верхó. Клопів страх! Отóт Раю, оце Паночишині де живóть, 
він яê ó прийми оцей Паночишин пристав, він построїв хатó, а жив із 
їхніми тими, це Хвилоненêи. Вона наверхó бóла Рая, вона хóдесеньêа 
яê сêілєтиê, манесеньêа бóла! У неї бєдної отóт êров, отóт êров, – ото 
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свєт ãорить, не тóшиться, êлопи отаê їй падають, êóсали. Клопів ото 
сêіêи бóло.  

Бóли ми під тоêом, під таêою проволоêою, мóжчин êоло нас не бó-
ло. Самі ми женщіни. Тільêи êоли ми приїхали, таê із Полтави бóли 
сім’ями. І свеêрóха, й свеêор, і дітêи на рóêах, сім’ями бóли. Бóв з Ле-
нінãрада дєдóшêа й бабóшêа, дев’ятсот дрóãий вийшли інженерчиêи по 
Совєтсêомó Союзó. Дóже вони божественно, ми ходили в бóнêера мо-
лилися, ó бóнêері там оце ó томó бóли ото з нами. Всяêо. А бить били 
тоже, яê яêі. 

Усі ми бóли табровані. Ми, например, нам отдєльно в лаãері при-
возили, де той там йоãо варили, не знаю. Францóзи нисили “Кл”,“Кл” 
яê наше, і тоді “си“, яê той, яê печатане, поляêи – “ПЛ”, ті, бєльãійці 
тоже яêось ділились на дві, на “флами” і “валони”, бєльãійці всі чисто 
де воєнноплєнні, всі чисто бóли êлейметі. Ми “ОСТ” носили, “ОСТ.” 
Німці не розділяли óêраїнців, росіян, нє-нє, óсі “рóсь швайн”, ото.  

На шістьох ото давали нам однó хлібинêó, оце яê тепер чорненьêі 
оці. Ділились ми на пайêи, одвертаємося, аãа сьоãодні ділим, хто там 
дві ãорбóшêи, а то ж і міряєш – одна. А тоді одвертаємося, а хто-то там 
êаже: “Комó? – Міні. Комó?– Катерині. Комó? – Насті. Комó? – Грó-
ні”, – оце оці пайêи попали, розділилися. Два рази нам давали їсти.  

Завод – тіêи ворота отêрить і дороãó перейти. Удень яê робим, а в 
неділю раз, і оцей хліб раз їсти, лежимо, дóмаєм, заãлядаєм, шоб не ви-
дно, – вже німа ніêоãо êоло êóхні. Побіãли, три êартошини ó мóндєрах 
дали. Дóмаєш, не бóдó їсти, а хліб же ж, та поêа дойшов і ото шпінадó 
тоãо, йоãо ніхто не їв, а хоч із ãірчицей, ото êартошинó вмочить, нєчі-
щенó нічоãо, таê. Поêа до бараêó дійшов до своєї êомнати, з’їв, а хліб 
положеш, дóмаєш óтром шо вже то, то. Бóвало таêе, шо бóвала в нас 
Нюся Орлиха, на нашій óлиці тоже, невеличêа, а таêа, їстівна. Ми з 
Райêою, оце шо я êазала, Паночишиною, óсіãда на óтро оставляли. А 
вона ото напозичається пайоê і п’ять днів не раз не їсть тоді хліба. Хо-
четься хоч раз наїстися хліба, більше ми ні про шо не дóмали. 

Я з нємêою робила, вона на станêó, а я витяãала два метри таêою 
êочерãою, ãільзи, снаряди на воєннім заводі, ó ваãонєтêó êлали. А ці 
дітêи в столовій робили, яê то столова шо, і там же ж êоãо тіêи не бóло: 
і бельãійці, і францóзи, і таêі вони францóзи, яê то діляться, і балони, 
шо ті там їдять із тими, питаються, і поляêи – “ПР” на защитних тих 
воєнноплєнних. Ми, например, “ОСТ” носили. “ОСТ”, ãолóба та, яê де 
два рази нас до Ельби водив мастєр, êривеньêий нємець, а нас троє, 
сóêін син... Оце точно отаê через дороãи дерев’яні наші 16 бараêів, і ті-
êи дороãó перейти, із заводом рівно, вроді він віêа строївся. І ото êолю-
ча, яê ó тюрмі, проволоêа, під тоêом óсе. І вели проз нас бóв êонстабор, 
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лаãєрь. Ті в полосатих, оце тих, і яê ведóть, а наш бараê отаê, до віêна, і 
ото êричить: “Фенцер цó махен”. Ми взнали нашó, я лічно з нею ходи-
ла в шêолó, Марóсьою Важнечихою, вона тоді яê прийшла і німецьêó 
мовó виêладала, із Германії. А за шо вона бóла ó êонцтаборі, не знаю я, 
не бóдó... А ми взнали, ото êричать “Фенцер цó махен”, шо віêна за-
êрийте, не нада дивиться. Їх по чотири чоловіêа тоже, таê яê і нас, а 
тіêи полосата та. І ми біз собаê. Нас мастєр êричить. Німєць бóде: 
“Авштейн” – “Вставайте”. А мастєр приходе, êричить: “Гюсет зе” – це 
наш цех називається – Фюнфóнд зехтсен”. Припомню я, хтозна яê із 
тоãо, шо êричить, 56 чоловіê просчитав, шо сêіêи там сêазав, шо 
“êранê” – хвора там, яêа то, шо в больницю попала, чи шо... І ото через 
дороãó перевели. І зразó пантохлями ноãи порізали собі ми, не вмієм 
ходить отож ó тих пантохлях, дерев’яшêах, і ото й співали: “Сонце схо-
де і заходе, а в моєй тюрмє темно, стєрєãітє êаê хотітє, дньом і ноччó 
часовіє стєрєжóть моє оêно”. Таê і нас, і ще й за проволêою. 

Я êажó, шо я за свої, бóло, плачó, і вона плаче, нємêа, і чóлêи при-
носе, і переділиться всіãда своєю... Оце два êóсочêи тоже в неї одрізано, 
нó всіãда помазано яê вижарêами, переділиться, всіãда давала. Гріх êа-
зать, шо оце ж лóчшоãо... А боялася вона, шо, êаже, і чоловіê сидить. 
Узяла б êоли й додомó, там би може б вона чи з мастєром доãовар.., таê 
всяêі і в нас люди, всяêі і в Германії, знаєте. А таê хароша женщіна бó-
ла. І її êонєшно давно немає.  

Нємêа бóла хароша, êазала, шо чоловіê ó неї поляê, а два сини на 
фронті. Вона все: “Катерина, останеся?” Та Господь! Таêа хароша же-
нщіна, но бóла вона може вже й п’ятдесят... чи більше. Два зóби тирча-
ло, шо êазала чоловіê ó тюрмі, êаже: “Майне ман зо”, яê забрали, а сини 
на фронті, а вона робила. Не бóло нємців ніêоãо, шоб таêі. Дід на двох 
стóлях стоїть, страшне шо, тряпêи видавав мить оце, витирать станêи. 
А через шо, шо вошей тіêи не бóло, милом ãнався завод і ми ó відрах 
óсе стірали. Ото води наберем і все собі стірали. І там не то, шо там чи 
із нержавейêи, вода ãаряча, із простоãо, но вода біжить, і холодна й ãа-
ряча. Дерев’яні бараêи, водили ó баню раз ó неділю, а то там обмивай-
ся.  

Тіêали до баóера, вже яê оце під осінь, ідем же по дванадцять часов 
робим. Сестра моя не йшла й раз, а я старша, я ходила до баóра. Харо-
ший баóр. До села доходим, просимось, то êартошêó êопали. Яê робиш 
бóло, всіãда дає сêіêи донесеш. Нó хароший поліцай стоїть, а вони ж 
óсе на êарточêи полóчали, – дасть óсе пронести, а хóжіший, – трохи 
одбере, шо і я ж на êарточêах, трохи собі оставим. Всяêо бóло.  

То просилися, шоб хоч êартоплю чистить. В два часа ночі встаєш, а 
нас знаєте сêіêи, та пльотêами отбивали. Отбивають, шо всім хочеться 
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піти на роботó шоб взяли, шоб неділю не ãолодóвать. Чи до баóра, чи 
на êóхню êоãо берóть, там, êоãо чистить, êоãо ãрóзить, êоãо шо. І ото 
таê і жили. У неділю ми не робили.  

Два дні я полóчала посилêи і оце Рая, оце шо êажó Паночишина, я 
один день дев’ятнадцять по 250 ãрам, пшонце там і отаêий êóсочоê са-
льця. Мамо êажóть, шо по п’ять посилочоê приймали. “Поїдó ж ото в 
Хортицю, просю, люди йдóть, просю, шоб здали”. Більше ж не прий-
мають яê ото, а шо вдрóã зайде тóди, шо дають, хто там. То два дня, я 
знаю, один день я дев’ятнадцять посилочоê полóчила по 250 ãрамов. 
Одне пшонце й ото êóсочоê сала там ó пшонці. Мама ото êажóть, шо: 
“Я й простині, дітêи, попорола”, –  нó не бóло óже чим шоб... а надо ж 
посилать та обшить же. І ото по 250 ãрам присилали.  

А то мама êажóть, шо, дітêи, ми більше слали. Казали, шо і в êоро-
бочêє й медêó слали. Коробочêа, а йоãо ж надо все пообшивать таêе. То 
таê прожили. Бодай не бóли і десяте і сто п’яте поêоління, шоб не зна-
ло таêоãо Адó, яê там, де ми ото ó тій Германії. Тоже. І тóт бóло харашо 
всьоãо, нó яêось, шо дома, шо хоч єдой не страдали. А там їли все. Не 
бачила я і тепер не бачó ні брóêви, ні êольраби, ні оцієї синьої êапóсти, 
а сядем їсти, оце її принесóть, і два отих-о хробаêа виêинеш і той, яê же 
її можна їсти. Синю отó êапóстó ізваренó, да, синю. Варять брóêвó, êо-
льрабó. Ото нам таêе варили.  

А яê óже стали під той, шо чóвствóвать не таê, бомбить стали той 
ãород Маãдебóрã. То вони таêі розтєряні, ці нємці. А то ж ó нас і прохо-
дна отдєльно. Дрóãий раз ідеш, óже живцем óбито, хто шо вêрав, хлоп-
чиêа бачиш, чи там парня, шо там вор. А в мене, в Дóбинихи в Шóри, 
таêа шаля, і я велиêа ж ото бóла, важêо робить, стали ноãи пóхнóть. І 
нємêа давай просить, і лазила-лазила, шоб я хоч êотли мила на êóхні. А 
повара бóли францóзи. Нó й стали їсти там лóчче давать. І ото бом-
бить, а воно ж під землею таê, і êóхня, і лóчше ãотовили, і все везóть 
тóди, і вже нам і êонхвети попадає, шо возьмеш із тоãо. І ми мили. І то-
ді вже лóчше, й êовбаси бачиш, а миєш, таêі своємó óзяв êóсочоê, а во-
но ж ó салахфанові ото і з сими приправами. Виніс, вроді в тряпêó та 
водó виливаєш, тряпêою придавив. Всяêо бóло…  

Яê ночна, я не той, ні в óборній минóтêó, вони отож тіêи яê в óбор-
нó – б’ють, тоже шоб не сидів. А цей же ж чи шеф, чи хто воно, пролі-
тає, отож тільêи [нерозбірливо], рóêою махає до тих із семи, ó тіх хала-
тах. 

А яê оце тривоãа, шо там вони таêі сóєтливі: “Во іст майне тайша, 
во іст майне фляша” – шоб і бóтилêó тó взять, і сóмêó взять, і біжиж, 
той, через їхні ворота. То оце, бóвало, я шальою таê обіпнóся, знаю шо 
із домó. Шалі, шо наші оті здорові, та мама êажóть, може вêриєся, да-
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вали, обіпнися. Тоє це ж êілоãрамові ці оці таêі яê і тепер і маêаронів, 
шо і міні бóде, а вже принесеш. І ми óтрьох: оце сестра, я, ще сóсідêа, 
тепер вона через п’ять хат живе, ми на томó і харчóвалися, óже лóче 
нам бóло.  

Там отпóсê давали, я їздила й до брата в Дрезден. Нас же ж по всім 
світі бóло. У Дрезден до брата їздила провідать.  

Всяêо, де на заводах є, вольно ходили. Ось êóма моя, 26-й ãод, в 
Радиберзі бóли вони, на воєннім заводі, таê тоже їх ніде не випóсêали, 
й хотіли ж їх óсіх чисто спалить в лісó, і воєнноплєнних і всіх. Яê êаза-
ли, шо оце ось сêіêи йомó нанесли всьоãо, сêіêи барахла з ваãонів. На 
рóêах несли, і з тоãо спас він всіх чисто. А то ж дóмали спалить, шо яê 
завод, яê одстóпали і спалить. І мені моя нємêа êаже шо: “Іди”. І я зра-
зó рано приїхала. І зразó мене на фермó, я óчот вела і восім êоров рó-
êами доїла тóт ó êолхозі ó нас. Поêа приїхав мій хазяїн із армії.  

І яê стали під в нас, лічно рóсьêі, пацан 26-ãо ãодó, на білім êоні. 
“Хто в бóнêері, вилазьте” – êаже. А нас поліцаї перевели через мости і 
êричить: “Воаêóã зейн” – “Кóда очі бачóть, тóди і йдіть”. А через мости, 
через Ельбó перевели. Ельба сама, нас два рази водили, не широêа, а 
бистра-бистра. Обложена. Міні дóмається, шо яêа вона не бистра, я б її 
зразó таê переплила, яê тоді ото із тоãо... а через моста. І наша білянсь-
êа тóт єсть, і в ãазеті за неї писали, Варя її звать. А він бóв, батьêо фра-
нцóз, а мати бóла óêраїнêа, баãато балаêав він по-óêраїнсьêі і êаже: 
“Вєра... Варя, америêано смотрєть, цивіліс, стрелять ніхт.” І я êажó, шо 
Марсель приãлашає Варю, нємêі своїй, нó шо знаю по томó, шо яêби в 
баóера, то навчилася би швидше, яê ми живемо, а нємêа ж тоже примі-
няється до мене. Таê êаже нємêа мені, шо: “Катаріна, нє, не нада в дрó-
ãóю странó”, шо там шоб... А яê переводитимóть, ідіть, і сêазала, шо, шо 
то нас освобонили рóсьêі.  

І нас ó Радеберã тоді звозили там, і проходили ми дезінфеêцію, 
провєрêó всю і по 12 тисяч отправляли в день. Все провіряли, нó од 
нóтрєнності, од ãолови, і стриãли, всяêі ж і бóли, і ті… Єсть же ж їхали 
із дітьми, і всяêо поводили себе. Є шо в баóрів тіх, то ті ходили ж воль-
но, тоже, із тоãо... нó і оце Варя поїхала... ó Франції вона. Не разó тóт не 
бóла, а сестра її із Запорожжя їздила до неї. Да. Брала в мене фотоãра-
фію. Каже: “Знаєш ти цю?” – “Знаю, знаю”, хоч і сêіêи. Нó вже, êаже, 
забóлася, “брюêи” знає, а “штани” не знає шо це таêе. По-францóзьêі. В 
неї одна дочêа, чоловіê óже тоже вмер. І в нас на нашій вóлиці, ото дом 
тóди, за оцю ж Катеринó Василівнó, тіêи тóди на ãороди, яê вроді із 
сарая, за ãоландцем, із ãоландцем поїхала.  

А в сороê... я в 45-м приїхала, а в 46-м ми ото в іюні, дев’ятоãо іюня 
розписались. І тоді таê і жили. Харошоãо, синоê, нема нічоãо, я êажó, 
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одна ото доброта, шо жили, трóдились із хазяїном харашо. А таê, яêби 
не зазнав ніхто отих войнів і ãолодів, і холодів... А тепер почитаєш Іє-
ãових, я то не в яêó вєрó, я êажó : “Мене хрестили в православній, і я й 
помрó таê”. Ото приходять хоч оці о, а берó, читаю їхні, шо описóють – 
і Австрія. Люблю я й досі читать, і дєтоê тих рисóють, і шо і дома про-
дають, і яê знóщаються над ними…  

Уже не бóдó, бо зãадала все, таêó тóãó. Коли прийдете, може ще й 
зãадаю шо [запис переривається]. 

Мій хазяїн, оце ми встрічались, він сім роêів слóжив оце. 
А вже ми після войни женились. Все шо поприêопóвали, воно все 

поãнило. Мене, например, мама на возиê положили чотири подóшêи, а 
ми на Портмашеві п’ять êілометрів от села, батьêи там жили. Ми роз-
писалися, вони до цеãельні помоãли тяãти мені і шо бóло дали даже, а 
то все поãнило. Рóшничоê махровий давали таêий, і той бóв óже із ди-
рочêами. Ні одноãо одіяльця не бóло. А хазяїн прийшов із армії, підні-
ме ãімнастьорêó, немає, яê êажóть, ãолий той. Нó продали, барахличêо 
бóло, за 650 – я продала êостюмчиê свій, êóпила доярêа, і êрасний пла-
тоê êрасивий таêий, цвітний за 250. Кóпили хазяїнó таêий бóшлат з 
шинелі, нó яê і воєнний, а тіêи êоротший, і за 250 собі одіяльце, êазали 
америêансьêі, яê оце байêові сейчас, шо бóли по 7 рóблів, а тоді ото таê 
êóпили. І все з ноля. Жили на êвартирі, хоч і на êвартирі, зразó êоров-
êó êóпили. І таê óсе вдвох наживали, і жили, не ãризлися, бо ãризня 
нічоãо не дає, не розãóлювали, а все до êóчêи збирали і все необходіме 
вроді для нас бóло. І на бóдень хвате йоãо, на мій віê йоãо хвате óсьоãо, 
і барахла, і всьоãо, нічоãо, я ще нічоãо не êóпляла, придбано єсть óсе.  

І на êоровах же їздили возиêами, спряãалися.  Оце ж моя ланêа все 
бóли, аж відсіля до тоãо, й Паначишина Марóся ó моїй. І ото êоровами. 
Корови яê, нó вже таê і поносять, і воли, сêирдóвали волами. І тоже ми 
ж раньше тими, лобоãрійêами ж êосили і врóчнó в’язали. І тоді êопи 
ставили, полóêіпêи. А вже яê сêирдóєм, ото палêи підêладаєм, – три-
дцять снопів óдвох несем. І в стоãи. А тоді стоãи ж оце, – до стоãа під-
тяãають, або чи там волами, яê іще не далеêо, підвозять, шоб не перетя-
ãать там молотарêó. На “МК-1100” на ніч. День на ãороді робим, а на 
ніч, шоб óже яê молотьба, на молотьбó, молотимо. І оце вам… Сьоãодні 
полêи, на полêи êидаєш. Завтра, например, ó барабан – даю, а хто-то 
снопи ріже, а послізавтра зерно носить, отаêо. Мінялися з-під молота-
рêи. Все врóчнó робили…  

Після війни бóло всьоãо. 47-й ріê… Хазяїн мій бóв в Запорожжі на 
сóдоремонтномó заводі, на êрані робив, отóт на березі. Ми по Глісєрній 
жили. Тіêи я робила ж ó êолхозі, а на зімó там до ньоãо. То шо ж ó нас 
бóла 135 рóблів – третя частина чи четверта хлібинêи. То хазяїн, бóло 
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оце, яê прийде ліс чи шо, – розãрóжóють. Аãа, підняв êраном, одбило-
ся, і це він міні êолодоê отаêих ото ж напиляє, наêоле, і я два рази од-
несó на базарь. Ви ж Запорожжє харашо знаєте. Оце отóт, ó Дóбовій 
рощі дровцями торãóвали, а воно ж не далеêо. Ми по Глісєрній, одно-
êомнатна êвартира в нас отóто оце, яêраз яê трамваї ходять. Я два рази 
досвіта однесó тоãо, та êóплю половинêó ще хлібини. Хазяїн, напри-
мер, ãрóзе та оце ж розãрóжóє ліс, заробляє тоже ãроші й тоже там да-
ють, і таêі ліпениêи êóпили. Ліпили та шо давали, це він бóло на ãоло-
ві, в êартóзі принесе. Поêладе, принесе із тоãо. Ходила аж із ãорода пі-
шêи через Розóмовêó ото, із Южноãо опóсêаємось і в Біленьêó сюди на 
базарь, через Дніпро. Через Розóмовêó, а вилазим там на Южній ото, 
тоді їдеш, і прийдеш там шо і в наших, і в мами, яê êоровêа, то і вони 
молоêа. І зімою, й по молоêо… Голодóвать ми не ãолодóвали. І він хоч 
раз ó місяць їхав оце до цієї сестри, шо в Шевченêо жила, за Харьêо-
вом. І та бóло оце, хоч рóбашêа нова женсьêа, зашила то мóêи, то. Нó 
не ãолодóвали, я за себе сêажó, ми не ãолодóвали лічно.  

А до нас раз êапітан парахода пере… той, ножечêі отаêі яê êолода, 
пóхлі, і через той. Я Феді êажó: “Федя, отдай, дєтêа, давай óсе на світі. 
Не дай Боã він ó нас óмре. Нам же ж надо ховать, а де ж то ãрошей 
брать”. І êапітани бóли пóхлі в 47-м році. І тоже оце осьо навпротів на-
всêоси Кари тепер живóть, а тоді бóла Маêсименêо, тітêа Ольãа. І в неї 
троє дітей. І везла наша завєдóюща дєтсêоãо садó здавать ó дєтдом, 
шоб дітей хоть спасти. 47-й ãод тяжолий бóв. А я êажó за себе, блаãода-
ря шо ото таêий бóв хазяїн, шо він і за ніч тіêи триста рóблів там заро-
бе і я два рази дровець одвезó, однесó по лантóхó чи там півлантóха, 
сêіêи донесó і спереді сóмêó, і продам тих дров. Перебивались, хто яê 
міã тоже. Ото 47-й ãод. А тоді 53-й таêий тоже. Нó там і маêарони ото 
ящиêами брали людям, хазяїн де оце ліс валяли… 

Замóжем бóла ж óже ж я тоже, ланêовою працювала. Нас переб-
рашóвали, то фермерсьêа, то на степ. І оце на степó таêий ó нас подсо-
лнóх [по двадцять п’ять центнер]. Отóт ó нас наãраждав сам Горьêий, я 
можó вам ось і êнижечêó винести орденоноснó. В Запорожжє приїзжяв 
і наãраждав. Три чоловіêа нас бóло, ланêовим дали по орденó, а то, ма-
бóть, два ще чоловіêа орден, яê, не орден Леніна, а орден Слави, чи яê 
ті менші? “Красноãо знамені”. Нó льãот ніяêих, хотя би там десятêó ó 
пєнсію счітали. Ні тоді, ні тепер. А в êнижечêе пишеться, шо звільня-
ються од óсьоãо! Не бóло ні тоді, ні тепер.  

Конєшно, шо тоді ж велиêа в нас ферма, êолхоз бóв передовий 
наш. Баãато сêотини держали. Удобряли землі. І посіяли, яê êажóть, 
божий дар, дощі бóли, ми пропололи врóчнó харашо, два рази. І ото 
таêі врожаї полóчились. 
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У ланêі бóло по п’ятнадцать, по тринадцять чоловіê, смотря яê. І в 
моїй бóло таê. П’ятнадцять чоловіê ó ланêє. Бóли й молодші, бóли й 
старóхи. Нó молодші ми, например, далеêо ж ходить, тоді ще не возили 
таê яê тих. А старіші тóт, де поближе шо роботó робили. А старалися 
писать óсе óмісті. Я, например, ми може із моєю êóмою бóли і ãерої со-
цпраці, но в третьої тієї, – вони не пропололи, і перший раз не доêін-
чили. А ми ж тоже їм не помаãали. Бóли врожаї, а все óмісті êосили, а 
таê яê реалізатори ж, шо по бóнêерам яê брали, шо возили в Заãотзер-
но по яêим сêіêи шо… А та ланêа хóжа.  

Ліза Павловна, 15-ãо ãодó бóла, вже вмерла вона, тоже бóла ланêо-
вою. На нашім êраю вона бóла в невістêах, аж із Каховêи. Він її чи з 
армії, відêілясь привіз, тó женщінó. І жила тóтичêи. А ми оце із êóмою, 
êóма 26-ãо, я 21-ãо. Із моєї ще лічно ланêи Василенêо Килина Михай-
ловна полóчила орден оце ж слави, та яê вона хотіла перед тим, перед 
Горьêим, шо [слó-слó-слó], нó знаєте, яêі ж ці êолхозниêи, хотіла яê 
поблаãадарить, і ото нас ó томó. Осьо онóêа, вже оце в неї хлопчиê ó 
дев’ятомó, бóло ж приїде до сестри оце старшої: “Бабóшêа Аня, а з ба-
бóшêой Катєй ó Хортиці, ó Дом êóльтóри яê óходить, портрет висить”.  

А тóт оце, яê на збори бóло шо підеш, тіêи побачили – óже счіта-
ють призідія, вже той. Пользóвалась харошим авторитетом… 

Збори в êолхозі і до війни собирали. Например, поêвартально збо-
ри, перед врожайом, послє врожаю, а тоді отчотний. Три раза. Отчот-
ний ãод – отчітóєтся прєдсєдатєль êолхоза, прєдсєдатєль ревізійної 
êомісії, яê бóло ж оце раньше. І розêазóють, по сêіêи там центнер дав 
подсолнóх, по сêіêи êóêóрóдза, по сêіêи овес, по сêіêи ячмінь центне-
рів із ãеêтара, яê óправилися із врожаями… Всіãда бóли собранія. І шо 
баштан дав, шо сад дав, шо оãород дав – óсе. Це всіãда звітóвали, яê на 
зборах отчітóються. І бриãадір там ãородньої бриãади, і садової бриãа-
ди, і префермерсьêої, яê по молоêó – все чисто бóло, поêвартально. Нó 
êонєшно там, вистóпають, шо той, там шото не таê, шо впóстили, там. 
Яê самі ви знаєте. Яêшо бóло в нас – той на тоãо там шо сêаже, нó а бо-
льшинство… Таêих не бóло сóперечоê. 

Робили і діти [для êолхозó]. Шêола всіãда помаãала óбирать, ра-
ньше бóло оце і дев’ятиêласниêи яê і êóêóрóдзó. Кóêóрóдзó ж тоже зі-
мою óрóчнó ламали, це ж тепер вже êомбайни шо стали, а то óсе роби-
ли ж рóêами. І зімою можем і ó январь, і ó фєвраль ламать із сніãó êó-
êóрóдзó, шо і миші вже приточили… все рóêами робили. 

В Біленці ó нас і цеãлó робили, і êолхоз-мільйонер бóв, а тепер не 
осталось ніде нічоãо. Все розіêрали. Ми робили, ми робили... за 
300 ãрам хліба êидали маãістралі врóчнó. Врóчнó! Маãістралі, шо вода 
тече. То бóли таêі траêтори, шо риють ото ті, а то врóчнó êидали. І рис 
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ó нас бóв, і валіêи на рис êидали врóчнó. Рис же ж тоже росте, шоб че-
êи бóли, води наливається повно. І рис тóт ó нас бóв. Усе робили, ро-
били, яê воли, а заробили... 

Це при êомó ж – при Сталінó. Усе ж, óсе ж налоãи, обліãації та і на 
деревинó налоãи, на êóрêó налоãи, і на двір. Чи в тебе є êорова, чи нема 
– а 40 êілоãрам м’яса дай. Нема – ãроші оддавай. Немає м’яса, плати 
шо в, вивозю ãосóдарство. А обліãації, та ше яê дітей немає. Двері ви-
бивають, по шість раз за ніч бóдять. От не виêонóєм план по обліãаці-
ям. Пишіться і всьо, і ще пишіть, пишіть і все пишіть. Усі ніêада і я ні-
êоли, на той...  

Готóвали плавні знищити. Нó, навєрно ж ãосóдарство ãотóвало, а 
цім же ж робочім наêаз давало, мій хазяїн бóв там елєêтромеханіê. І 
тóт допиляли, а тоді тóди на низ десь він їздив ще, хазяїн.  

Це вирóбóвали зразó отóт, біля Біленьêоãо, в плавнях, а потім де ж 
їм приêажóть, там і випилювали, пиляли, валяли всю підряд плавню, 
до êоãо вони, чи до Каховêи, чи я не сêажó êóда вони. 

З плавнів тоді виселяли людей. І моїх же ж виселили, і ніêоãо вже 
не бóло, вже тоді пиляли ото плавні. Ото они он пиляють плавні [на 
фото]. Оце ж пиляли ліс. Бачите, стоять осьо ці ж пили…  “Дрóжби” ж 
ці, і пиляють ліс. Оце ось мій хазяїн стоїть êрайній справа [поêазóє фо-
то]... А то тóтечêи і йоãо брат ось стоїть, Мишêо, осьо третій справа. І 
ото вони пиляли. Все, все, все ж випилювали. А êóди вивозили, десь же 
ж продавали та наживалися. Нó ці ж, ці пиляли, валяли, а робочі чис-
тили, а начальство êлало, і êомó там продавало чи...  

Пиляли оце в плавнях, нó я вам не сêажó ж, чи ãода два чи... Оце в 
53-м ãодó êончили і він пішов. Іще тóт Маêсим, Маêсим ось із моїм 
хазяїном. Маêсим Іванович, на, мабóть, 61-й номер, живий, на нашій 
óлиці живе. От він тоже з моїм хазяїном пиляли до послєднєãо в плав-
нях, да. Аж тоді, в 53-м ãодó пішов ó êолхоз. 

А хати, шо там бóли, нó і осьо отóт оце в Біленьці ж баãато позато-
пляло, то оце ж і в нас тóт позатопляли. Дали отам, построїлися баãато, 
оце я êажó шо Білий, оцей репресований дядьêо, таê жінці вже давали 
на томó аж де базар сейчас, де заправочна, там построїлися. Моїм оце ж 
батьêам, шо з плавнів, на Верхній óлиці, сестра там сама менша живе 
моя 28-ãо ãодó із зятьом. І папаша, і мама з нею жили, доживали вже 
тоãо віêó. І в Біленці ж оце ж баãато давали тоді, нарізали план і строї-
лися, й помаãало трохи і ãосóдарство. А хати хто розібрав шо, знаєте, 
яê розібрало, яê верх, може яêó êроêвó із тоãо, а шо ж ви розберете. На 
топливо з лісó, раньше ж тоже таêі хати бóли. Верх там може, бо і êóрі-
пêи, оце ж я êажó. Та баãато отóт хат і ото всі ото Верхня там óлиця і 
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оце отóто, де той, – це все пересельонні оце, яê Дніпроãес, і отож пото-
пило людям, і дали, шоб вони строїлись.  

І плавні затопили повністю. Оце де рибêолхоз, і тóт же бóли хати, 
сêрізь бóли постройêи. А воно ж потопило, людям подавали плани. Та 
жаліють же ж [за плавнями], нó чи сêотина цілий віê, а тож таêи все 
воно паслося. Отаêе баãатство бóло, і пчоли вивозили. Та там же ж 
бджолярні бóли і êолãоспні бóли, і ó моãо хазяїна. Вивозили, поêа пла-
вня ж бóла, ó плавню вивозили, на залізняê. Там же ж лóãи, трави вся-
êі, залізняêи, шелюã яê рано, верба. Це ж рано шелюã і верба ж дóже 
рано цвіте, і яêі ж меда бóли! Це ж тепер большинство із сахарю наêо-
лотять і називають, шо майсьêий мед. Бóли липи ó плавнях, бóли всяêі 
цвіти. Я сама продала десять óліêів своєй сестрі двоюрідній, яê óмер 
хазяїн. Дерев’яні, сам хазяїн дєлав. Сестра двоюрідна, матері наші рідні 
бóли, дóмаю, та може ж тоже і міні êоли бóтильоê яêий медó дасть, 
знаєте...  

[Зãодом] появилися тєлєвізори, перший бóв ó нас телевізор “Вер-
ховина”, велиêий, тоді обратно хазяїн хотів велиêий êóпить, цвітний, а 
не бóло тóт тєлємастєрів, аж ó Хортицю возить, – не схотів, êóпив… А 
найперві бóло, оце на селі отóт, на êварталі на нашім, ó Земляних, ото 
аж там де Клавêа, і в нас. До нас ходило по 22 чоловіêа, і під половиêи 
ото понассовóють і насіння під êоврові дорожêи отам ó залі, і на відрах 
сиділи... І шо не бóло, ми із своїм хазяїном, хоть стиралêа, таê тіêи поя-
вились, таê первий, перві. Тоді він êóпив “Крим 217”. А тепер ото 
“Крим 217” і, мов, і діти, та не нравиться воно, там стабілізатори, та 
все... А тепер оце êóпила я цвітний. Невелиêий, а ото цвітний, êóпили. 
Ім то хочеться, шоб бабóшêа... Яêби ж отдали, я ж не êажó шо баãато, 
хоч ті ãроші. Оце первий раз я 50 ãривнів полóчила за своє добре і інші, 
ночóвав зять та зайняв очередь 50 ãривнів полóчила, а таêи 7 тисяч на 
êнижêі, шо ó мене бóло. Яêби отдали мені ті ãроші, і пожалóста я б до 
пєнсії добавляла. А січас 250 ãривнів, яê можна жить, – 250 ãривнів 
тона óãля, а надо йоãо саме менше дві з половиною êóпить. Отаêа нам 
старість прийшла, і цим одиноêим. Но я не ãнівлю Боãа. Племениêи 
міні оце два ãода, і на óãля, я їм помаãала все врем’я, яê вони в ãороді, й 
молодші по п’ять мішêів і тоãо, і êартоплі брали, образи свиней êаждий 
ãод держала. Оце непосильно, тепер на птицю перейшла, ото êóри то 
бóли, êачêи по 60 штóê, а тепер êóри… То давали оце два ãоди вони і на 
óãоль, хлопці помоãали і цей от, оце привезли і шпали зложені, зложи-
ли, то вони й за шпали 150 оддали. Вони бачóть, шо немає, а тітêа ні-
чим не êриється, і помаãають тоже і міні не плохо. Нó і я ім і завістила 
все чисто, шо в мене єсть, таê я живó…  
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В мене тепер оце ж тоже зоб перерізаний, все таê, тепер і вже ж во-
сімсят первий ãод. Уже це 21-ãо – восімсят з половиною роêів бóло, 
іюня числа. А ще сама таê поманеньêó все роблю. Помаãають, я не êа-
жó шо не помаãають, племенниêи. Оце ж тоже êажó там шо то. Бачите, 
яêа жизня, чєтирє бóли рóбля – плита êóпить. П’ятдесят, сороê п’ять 
ãод стажó, а тільêи шо ж трóдодні. Орденоносêа, бóла на томó, ó Мосê-
ві на виставêі, ланêовою. Бóло, приїзжають жóрналісти – “Де наша 
êрасавиця?” Я вже замóжем бóла, по 102 пісьма ó день полóчала. Із ар-
мії ото слали, все ж дóмали шо із тим. А пєнсію оце тіêи півãодó чи чє-
тирє – восімсят шість ãривнів. Бо в êолãоспі ж тоді нам до 65-ãо ãодó 
ãрошей не платили. А шо-шо, стажó баãато.  

І тоді писали, за ті ордена, шо нічоãо не бóло. Яê ходили, стóêали, і 
сама, і сама ж я ходила шо по займам, та по томó, знаєте яê, ви ще не 
застали. Тоже шо тепер, шо тоді: і молоêа носили здавали, і м’яса 40 
êілоãрам платили, і яйця платили, і дерев’я вирóбóвали, бо налажóвали 
й на деревинó, на все! Усе чисто платили, і теперечêи таê – не доêó-
питься нічоãо ніде, аби прожить. Хіба це можна сійчас, три рóблі êіло 
сахарю, жить на світі? Сємсят дев’ять êопійоê бóло. Шо ти за восімсят 
шість тих ãривнів êóпиш? Таê це ж óсе, óсе шо найдешевше береш. 
Нема оце моãо хазяїна от 75-ãо ãодó, я ніде нічоãо в світі не добавила, 
шоб шо добавить із тоãо, сам. Правда, шо один холодільніê там ото 
здоровий, ó спальні тóт маненьêій, êóпляла, таê тєлєвізор оце цвітне-
ньêий êóпила…  

 
∗ ∗ ∗ 

 
Мати дóже жалібні співала пісні, шо вона два ж ãоди, переїхали ж 

ото із Тарасівêи, забрали сюди ж до батьêа. А ó батьêа вже оцей дядьо 
бóв жонатий, а дєдóшêи óже не бóло, óмер дід, сама бабóся. Мама êаже, 
соломою топить, ті ãрóби чоãось хати моêрі на томó. Таê вона найдóж-
че пісню співала: “Усі ãори зеленіють, тільêо одна ãора чорна, тільêо 
одна ãора чорна” [співає]: 

 
Усі ãори зеленіють, тільêо одна ãора чорна, 
Тільêо одна ãора чорна, де сіяла бідна вдова. 
Ой, братіêó-соêілочêó, прийми мене на зімочêó, 
Бóдó, брате, доãоджати, дітоê з хати виãаняти. 
Сестро моя, перепілêо, а ó тебе дітоê сêільêо? 
Раз – четверо, раз – п’ятеро, óсіх бóде дев’ятеро. 
Поêи дядьêо пообідав, а син батьêа вже одвідав. 
Вставай, татó, вставай з ãробó, тяжêо жити êоло родó. 
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Вставай, татó, вставай з ями, важêо, татó, одній мамі. 
 
То моя мати всі таêі жалібні пісні співала. Бóло вони êажóть шо, яê 

їхали, таê оцю Надю два рази з ãарби ãóбили, з Тарасівêи оце, падала. А 
баба Защіха, нó, може ж, тоді таêа вже бóла яê я, яê маненьêа ж я наро-
дилась, а вона êаже: “Та наêрий її подóшечêою”. А мама êажóть до ме-
не: “Шо старе, шо мале. Шо ж воно êаже, яê же ж це наêрить?”, “Яêа 
ще ó мене дочечêа виросла із тоãо”. Оце ж на Надьêó то. То мамі при-
йшлося ж ãорювать êонєшно шо із нами. Нó а вони неплохо із батьêом 
прожили. І він нас привіз, і дев’ятеро тих… овець ó йоãо бóло, і рибаê, 
неплохо. Роботи то бóло мамі баãато ж. А вони бóли яê тіêи шо – таê і 
нам і êажóть: “Яê, дітêи, не той, шо він, батьêо, й харашо. А в йоãо ні 
тоді ãолова не боліла, ні живіт, і тепер ні ãолова. Чи я сêажó, шо в Ка-
терини нема, чи в Насті немає шо. А все, – êажóть, – мені”. А вони оте 
тóди рибó вивозять, відтіль соль везóть, мама шо там заêазóють, а той 
же перевезли. І таê само із батьêом, роботи баãато бóло. То вона зазна-
ла трóднощів, і тоже бóли п’ять роêів, той, паралізовані, сліпі. Де ми їх 
не возили, достатêи бóли, й ми неплохо, і ця сама менша сестра, шо во-
ни з нею жили. Сêазали шо нічо не поможе. 

Оце ж ті пісні, я найдóжче любила свойоãо батьêа. Папаша цей не-
рідний, бóло яê тіêи шо наші, таê і начинають, бо він бóв ó плінó в 905-
м ãоді. Таê вони оце яê яêа ãóльня, таê ото й тіêи й начинають:  

 
Ой óмрó я, óмрó я, похоронять мєня,  
а родниє не взнают, де моãила моя.  
І ніхто не заплачєть, і ніхто не прійдет,  
тольêо ранньой вєсною соловей запоєт.  
 
То батьêо бóло цю співають, а мама бóло всіãда співає [співає вира-

зно, виводить]:  
На ãороді êонопельêи, верхи зеленіють,  
мене ж милий поêидає, вороãи радіють.  
Не радійте, воріженьêи, бо це таê не бóде,  
мене ж милий знов полюбе і все ж добре бóде. 
 
На ãорі êладêа, під ãорою хатêа.  
Не цóрайся, êозаченьêо, рідненьêоãо батьêа.  
Яê батьêа поêинеш, то і сам заãинеш,  
річеньêою бестреньêою за Дóнай полинеш. 
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Я дóже баãато, шо й мама, шо й папа… Старинні пісні. Бóло шо, 
найбільше… Сєйчас я ось вам сêажó, це мій дядьêо Федір, бóло, êаже 
мені: “Не надо ніêоãо, аби Катерина,  аби Катьêа”. Ось я січас вам [спі-
ває, виводить]:  

 
Не щебече соловейêо на зорі раненьêо. 
Не щебече, малюсеньêий, під віêном близеньêо. 
Не щебече соловейêо під віêном блезеньêо. 
Твоя пісня дóже ãарна, ãарно ти співаєш, 
Не ти щасливий óродився, бо ãніздечêо маєш. 
Ти щасливий óродився і ãніздечêо маєш. 
 
[Співає нової пісні]: 
І де війна взялася, настав любві êінець. 
Дівчина піддалася, яê січовий стрілець. 
Три ãоди проминóло, êохання все заснóло, 
А соловейêо на êалині все тьох-тьох-тьох. 
 
Хороша це тоже пісня. Оце ж всі пісні, народні пісні, я дóмаю. А ó 

нас співали ж батьêи, а ми од батьêів, я тоже таê. І тьотя в мене харашо 
співала. Кажóть, оцей же мій батьêо рідний, дóже харашо співав. Мама 
êаже, шо оце поженилися, яê на дворі співають – він проситься: “Аню, 
я підó трошêи поспіваю...”  

І ото мама бóло яê то, і начинають плаêать, і зãадóвать своє тоже 
все ж, яê пережили то. Ото таêе… не можó вам заспівать всі  пісні. Яê 
же її начало? [Співає]: 

 
А ó мене родó – два братіêа зродó. 
Прибóдь-прибóдь, брате, 
Прибóдь-прибóдь, брате, ó неділю вранці. 
Поставлю ãорілêó в ãрафині й ó чарці. 
Чоãось, моя сестро, ãорілêа не п’ється, 
Коло моãо серця, ой, ãадюêа в’ється… 
 
Ще мама моя та тьотя співала пісню [співає]:  
 
В моїм садó дві айстри білі схилили ãоловó в жóрби.  
В моємó серцю ãаснóть мрії, далеêа стала я тобі. 
Коли ти йшов помимо дворó, я задивилась на твій стан, 
Стояла довãо я дивилась, поêа вечірній спав тóман. 
Тóман іспав, а я дивилась, вечірня зіроньêа зійшла, 
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Вже êличе мати вечеряти, а я все далі в ãай ішла. 
Ой, дайте з ãорочêи спóститься, ó річці ніженьêи вмочить, 
Ой, дайте з миленьêим зóстріться, про любов з ним поãоворить. 
 
Таêі, таêó мама співала тоже пісню. Тоді вони співали пісні. Знає-

те, таêі співали вже й ці, і соврємьонні ж, яê ãóляють. Нó а большинст-
во, яê оце старі собираються, то всі вони співали старинні [співає]:  

 
На жовтеньêомó пісочêó, êоло річêи в лóзі, 
Там сиділи ãолóбоньêи і співали тоже. 
Вони сіли, хлюпостались êрилечêами дóже, 
То ж вони таê заêохались, яê ми êолись тоже. 
Голóб сивий, вона біленьêа, любо й подивиться, 
Тяжêо-важêо на серденьêо, яê вони прощались. 
 
Таêó тоже пісню співали батьêи мої. А ще про лóã? Про лóãи?.. 

“Мерехтіли зорі… ” – мама тоже оцю часто: І зорі мерехтіли, і соловей-
êо щебетав,… і соловейêо щебетав… І зорі мерехтіли… Да, прямо, я ж 
êажó, шо яê оце воно таêе напряженіє, яêби хто шо. І слова вроді всі й 
знаєш, і напомниш, а то нічоãо не вспомниш. Нó хвате вам пісень [смі-
ється]… 

 
[Співає виразно]: 
Вечер на дворі, ніч настóпає, 
Вийди, дівчино, серце бажає,  
Вийди, дівчино, серце бажає.  
Вийди, дівчино, не бійся морозó,  
Я ж твої ніжêи в шапочêó вложó. 
Я ж твої ніжêи в шапочêó вложó. 
Тая шапочêа не дороãая, сім парів волів, восьма – êорова. 
Все я отдав би, моя чорноброва. 
 
Співали оцю пісню [співає]:  
 
Їхал êозаê на війноньêó, сêазав: “Прощай, дівчиноньêо!” 
Прощай, миленьêа, чорнобривеньêа. Їдó в чóжó сторононьêó. 
Прощай, миленьêа, чорнобривеньêа. Їдó в чóжó сторононьêó. 
Дай же, дівчино, хóстинó, може я в бою заãинó. 
Прощай, миленьêа, чорнобривеньêа, може я в бою я заãинó. 
Осталася же дівчина, êозаê ó бою заãинóв, 
Приêрив він очі білим платочêом, шоб не змарніла êозаêа личêо. 
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Щоб не змарніло êозаêа личêо. 
Ой ти êозаче, мій чорнооêий, яê розставаться, тяжêо остаться. 
Яê розставатися, тяжêо остаться. 
Осталася я, ще ж і не одна я, бóде, êозаче, дитина малая. 
Бóде, êозаче, дитина малая… 
 
Ви знаєте, воно яê таêечêи, таê я ж вам êажó, шо надóмаюсь та те 

сêазали яê ó томó: “Козаê од’їзджає, дівчиноньêа плаче. Кóда їдеш, êо-
заче?”… 

 
[Співає]: 
Ой ó полі три… дві êриниченьêи, любив êозаê дві дівчиноньêи. 
Чорнявóю і білявóю, третю рижó препоãанóю. 
Що чорнявó від дóші люблю, з білявою залицяюся, 
А з третьою препоãаною, мабóть підó розпрощаюся. 
Не всі ж тії та сади цвітóть, не всі ж  вони й осипаються, 
Не всі ж тії, що êохаються, та й любляться, що вінчаються. 
Поняли? 
 
[Співає]: 
Матóсю рідненьêа, ти всім помоãаєш, 
Яêе в мене лихо, ти може зãадаєш. 
Ой, доню-ãолóбêо, цьоãо ж не злічити, 
Пора вже настала, що треба любити. 
Пора вже настала, що треба любити. 
Люби ж, моя доню, що серце êохає, 
Не нада влюбляться, яê серце йоãо відвертає. 
Люби, моя доню, любися з êоханим, 
І бóдь ти ласêава, і бóдь ти дóшевна. 
Щитай же, що мама, таê само з любимим, 
І серцем й дóшою йоãо приãортай,  
І бóде і щастя, і бóде і доля, і мир в вашім домі, і вічне життя… 
 
Співала баãато пісень, і я баãато знала і знаю. І на томó, оце ж êажó, 

на восемсят ãод, і сестрі бóло піїсят ãод, оце шо вона з хазяїном сама 
менша живе… одбóвали. Таê я êажó, яêось таê шо, аãа, то те сêаже в ãо-
ловó, то те. І воно прийде.  

 
[Співає]: 
Приїхало до дівчини три êозаêи в ãості. 
Приїхало до дівчини три êозаêи в ãості. 
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Один іде – êоня веде, дрóãий êоня в’яже, ей! 
Третій стоїть під віêонцем, “Добрий вечір” – êаже. 
Добрий вечір, стара неньêо, дай води напиться, ей! 
Кажóть, в тебе ãарна дівêа, дозволь подивиться. 
Водó дала, щоб напився, і добрий êозаче. 
Яêщо хочеш дівêó бачить, виходь ó садочоê. 
Вийде вона в сад зелений, “Добрий вечір” – сêаже, ей! 
А там серце твоє з нею може й сóдьбó зв’яже, ей! 
Може êозаê чорнобровий, нó що дівчині сêаже, 
Чи ласêою, чи всім серцем дóшó її зв’яже. 
Чи ласêою, чи дóшою серце її зв’яже. 
Ой, êозаче, мій êозаче, в мене дочêа ãарна, 
Щоб ти дививсь, надивлявся, тільêо не сміявся, ей! 
Вона дитя ж моє тоже, болить моє серце,  
А ти, êозаê, пожартóєш та й обратно в’їдеш. 
Останеться та дочичêа міні на порадó, 
Козаê прошó, не зраджóй же, бо вона жалêая. 
 
Харашо співали, і цей батьêо харашо співав, і той харашо, êажóть. 

Мама, бóло, êаже, шо харашо батьêо тоже співав. Співали пісні [спі-
ває]:  

 
Раз ó вечорі пізненьêо, мати заснóла. 
Вийшла слóхать соловейêа, мов зродó не чóла. 
Вийшла, стала, постояла та й дивлюсь на водó, 
Ні жита жати, ні льонó прясти, ні на вечорниці. 
 
А на вечорниці дівêи-чарівниці. 
Одна дівêа Галя, êотра чари знала, 
Вона тоãо Грицю та й причарóвала. 
 
Ой, Грицю, мій Грицю, ти славний êозаче, 
За тобою, Грицю, вся Вêраїна плаче. 
За тобою, Грицю, вся Вêраїна плаче. 
 
Ой на шо ж ти, Галю, Гриця чарóвала, 
Коли ж тиє зілля ти приобретала. 
Нащо ж таêе зілля ти приобретала. 
 
Грицю, мій Грицю, мій ти êоханий, 
Це ж я зробила за твою зрадó,  
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Це ж я зробила за твою зрадó. 
 
Нащо ж ти, Грицю, дві нас êохаєш, 
Нащо ж ти, Грицю, ãореньêа робиш. 
Її êохаєш, мене ласêаєш, може я бóдó ще ж із тобою… 
 
Тоже співали і про чóмаêів. А чи в Біленьêомó чóмаêóвали? От ви 

можете представить, шо я за це обманóвать ніêоãо не станó, і êазать, 
êоли я не знаю. Чи міні не доходило, до тоãо я не обращала вніманія. 
Нó співали пісню [співає]: “Ой, п’є чóмаê, п’є, в ньоãо ãроші є, Ой, за 
ним, за ним, йоãо рідна мати дрібні сльози ллє…” – продав ото ж… 

Ми таêі бóли, я ж êажó, хоч і поêа в шêолó. Шêола і оце бóло, я 
дóже бóла по матіматіêє харашо. Бóли ото на перер… до воріт, ідóть óсі, 
чи ти задачó там не полóчається, чи шо. І мама яê на зборі підóть, таê і 
Ваня Птóхлий, шо бóв по томó, мамі êаже. “Яêби, – êаже, – Катьêє 
язиêа трошêи одрóбать, шоб вона не той...” І ото ж мама і êажóть: “Нó 
чо ж ти таê, шо всім, – êажóть, – роздаєш та розêазóєш?” Нó таê не 
той… 

Боже сохрани, Боже сохрани, ми ніêоли не сêажем на свою мамó 
“ти”. Мама – “Ви”, папаша – “Ви”, тьотю – “ви.” Моя мама ніêоли на 
свою ріднó сестрó чи на брата ніêоли не сêазала “Карпо” чи “Грóньêо”, 
тьотя Грóня. А Петровна, Петрович, по папаші по своємó, по моємó ді-
дові. Оце тьотя Грóньêа бóли ж 7-ãо ãодó, а мама 96-ãо, насêіêи мама 
старша, мама ніêоли не сêазала, і раз не чóли, шоб мама сêазала – Грó-
ньêо. Петровна, Петровна. Нó і я тóт жила, шоб оці зяті тоже сêазали. 
А Івановна, оцей, бóло, шо я êажó льотчиê, êаже: “Ивановна, я приехал 
вашеãо борща есть” [сміється]. Таêоãо, яê оце ж на мамó “Назаровна”, 
на свеêрóхó, і “Івановна”, ніхто борща, мол, не зваре. Яê бóли тим, і во-
ни шанóвали. У нас таêоãо не бóло. І шоб ó нас яêась бóла п’янêа, оце 
вони приїзжають, нє, êроме шампансьêоãо, êоêюрó... Коêюр – вино, 
вино таêе привезóть, знали той...  

Оце ж на п’ядесят шість сóтоê óсіãда оця Нона із цим хазяїном 
приїзжали, а ó томó йоãо мати жила. І ото із Сєвєра, і ото приїзжає Ма-
рія Яêолєвна, тоже в йоãо мати аптєêоршою бóла. Приїзжає Марія 
Яêолєвна, таê вона оце вдивляється: “Вот, таêомó добрó пропадать”, 
шо оце абріêоси падають, знаєте, й сади ж таêі бóли. У мене, ó нас бóло 
45 деревин, оце ж ãрóші яêі. Стали ж налажóвать налоãи, я ж повиêор-
човóвала без хазяїна і сили немає ж йоãо бризêать. 

Шоб вони оце приїхали та êазали, êромє “Івановна” і “мама”. “Ма-
ма” всіãда, всі замічали отóт оце Семенêо, шо жив. Свеêрóха шила в 
мене дóже харашо і до церêви всіãда ходили в таêій чорній спідниці і 
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тепер яê оце до тоãо, до землі, і собі то вêинóть тó, п’ять заêладочоê на 
той, ідóть наряжоні, шоб аж по землі ішла та. Щонеділі до церêви. Бó-
ло, баба, ця шо ãороди сходяться: “Я ніêоли не бачó твою, – êаже, – 
свеêрóхó на ãороді…” А я êажó: “І не нада, шоб вони бóли на ãороді.” 
Вони оце свиняці, êóрчаті, все по часам, по часам. Воно все яê з води 
йшло. І ніêода в жизні яê хто сêаже, шо от Катя ó вас хóда, вони ãотові 
хтозна-шо. “Ви подивіться, яêа вона в плечах, то в неї êость таêа. Не 
хóда в нас Катя”. А тепер, яêби таê прожить, яê я прожила з хазяїном і 
з свеêрóхою. І зяті харашо їхні, і дівер, і ті йоãо сестри, Боже сохрани. 
Яê поїдемо це ж тóди, ó Шевченêово чи шо, таê я êажó томó: “Федю, я 
вже, – êажó, – не поїдó, я ото не переносю, шо Андрій Пантелєїч і рóêи, 
– êажó,– целóє”. Із тоãо. Хароші бóли. Та мало прийшлось, 31 ãод про-
жила з хазяїном. І помер.  

“Тобі, – êаже,– дороãая, яê бóло, êажó, яê не робим, – êаже – все 
для тебе. Він знав, видно, шо серце в ньоãо... Нічим не болів, один раз 
ãландами, а то нічим. Гланди бóли… 

По Дніпрó трамвай оце ж ходив ó нас водяний, і тóт ставали, шо ми 
ж тоже самі, например, наші тітêи жили і дядьêо, вообще Тимошенêи. 
Дядя в млині всіãда бóв. Умні таêі бóли люди. Харашо. Харетя в Мосê-
ві бóãалтером, êаже, теперішні не зведóть йоãо, таê яê шо ми пророби-
ли. А не бóло в нас ніяêоãо ніêоли в дворі ні êриêó, ні сêандалó, ні шоб 
оце понапивались оце. Той своїй, і êордиêи, чи яê називаються оце, 
Саша, і пішли вони ó чайнó з хазяїном. Раз разом знаю, шо оцей дєд, 
сóсід, шо жив, Сóхін, а я шось тóт роблю, а шось іде хазяїн додомó і 
Сóхінó êаже: “Це Катя бóде сьоãодні на мене êричать, – і êаже, – нó я 
восім рóблів пропив із її дядьêом” – êаже, да. А я êажó: “Нашо вони 
мені ті ãроші, аби ти прийшов”. Чóю, чóю шо він êаже. Кажó: “Аби ти в 
нормі прийшов, прямо ти ãроші”. – “Я ж, – êаже, – з своїм дядьêом”, –  
êаже.  Не плохо прожила, та старість хтозна яêа бóде. Яê ще ті племе-
ниêи... 

 
[Співає, виводить]: 
На ãорі êладêа, під ãорою хатêа, 
Не цóрайся, êозаченьêо, рідненьêоãо батьêа. 
Яê батьêа поêинеш, то і сам заãинеш, 
Річеньêою бистреньêою за Дóнай полинеш. 
Яê полинеш за Дóнай ти, не цóрайся родинó. 
Знай, шо в тебе єсть родина в своїй Уêраїні. 
Мав ти батьêа, мав і матір, і ще й мав сестрицю, 
Яêа ж стала ось недавно óже ж і óдовиця. 
Повертайся, мій соêоле, бо осталось двоє, 
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Вся надія, син, на тебе, бо ми ж нездорові. 
Яê приїдеш ти додомó, бóдó ж виãлядати,  
Ще ж ти стóпиш на поріжоê, я бóдó ридати… 
 
Цю пісню співали і батьêи, і ми, а може і нашим батьêам ще співа-

ли, хтозна. І таê і ми, бóло ото яê позбираються, я любила з таêими, ось 
тóт на нашій вóлиці, Валєнтини Кóлішêи мати, шостоãо ãодó, 
дев’яносто шість ãод бóде, і вона Катерина. Нó їй 6-ãо дєêабря, а мені 
21-ãо. А бабі, Катерині Василівні, оце 96 бóде, і мені 81, на п’ятнадцять 
роêів, тоже вона харошо бабóшêа співала. Я сьодні бачила, ходила оце 
по êізяêи, сидить на дворі, бєдненьêа, вже й на чоловєêа не похожа. А 
Господь нас не прибирає. Сама тоже живе, ó дворі дочêа живе із тим, а 
вона таêи в своїм êóрені... Пам’ятає дóже вона... навпротів там Маêси-
ма Івановича оцьоãо. 

 
[Співає]: 
Яêий вечір ãарний, яêе ж і небо видне, 
Хіба мій миленьêий до мене не прийде? 
Забóв, і що я хвора, і ãірêо я плачó, 
Що хоч один вечор йоãо ж не побачó. 
Що хоч один вечір йоãо ж і не побачó. 
Ой милий, мій милий, чоãо ж забарився? 
Чи маєш дрóãóю, чи вже одрóжився? 
Не маю дрóãóю, женитись не бóдó,  
Бо я, дороãая, тебе ж і не забóдó. 
Поїхав далеêо, і дóмав забóдó, 
Коли ж моє серце ãóêає ж: Де ти? 
Не можó заснóти ні нічêó, ні вдень, 
Бо таê болить серце, що вийде з ãрóдей. 
Пишó ж тобі, мила, що сêоро вернóся,  
Тобі все розêажó, з тобой одрóжóся… 
 
Мама співала цієї пісні. Мама ще й êотêи співала, яê маненьêа... 

[співає]: 
 
Ой, нó-нó-нó, êотó, не лізь на êолодó,  
бо поб’єш ãоловêó, то бóде боліти,  
нічим завертіти, а-а-а-а-а-а.  
 
І ото êолишóть, папаша на вервечêах. Не бóло ж тоді ні êолясоê, яê 

теперечêи, нічоãо, а збито отаêі досêи, а тоді пришивалася мішêовина 
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хароша, шо отóди ж опадалось, і ото на вірьовочêє в тій же êолисêє êо-
лишóть. І ми ж чóєм і нам же êажóть, – таêі співали оце ж Дóні. І ó па-
паші бóла от первої дочêа 12-ãо ãодó, Нюся, а тоді оце ж 28-ãо ãодó ця 
ж дочêа. Та во Львові вже тоже вмерла, шо 12-ãо ãодó, óчительêой бó-
ла. А це Дóня, і я її носила, ото ноãи по землі теліпаються, а я їй êрами, 
бо таê не піднімеш, і ото її носила. Котêи всяêі мама співала моя хара-
шо. Ото бóло, êажóть [співає]: 

 
Котиêó сіреньêий, êотиêó біленьêий, 
Не ходи, не мóêай. Не бóди дитинó, 
Хай спить же ласêаво, а-а-а-а-а. 
Засинай моя дитино, дочечêо.  
 
Онóêи ж приїзжали до сестри цієї, шо в ãороді, і Наташа, і Валєра, 

та ó бабóшêи бóло, знаєте, роблять, аãа, тіêи од ãрóді одірвало й бабóш-
êі... Співали ж тоже, яê засипають. Нó таê тоже надо надóмать, яêі ж 
мама бóло співають шо, а дрóãий раз, ото яê, шо ніêоли, ляêають: “Надо 
ляãать спатêи, а то маненьêих дітоê вовêи бóдóть брать” [сміється]. 
Кажóть, знаєте яê: “Спи, Валєриê”, там, чи на Дóню, чи на Наташó: 
“Надо спатêи, онóчêа, а то прийдóть вовêи, тебе вêрадóть. Засипай, за-
сипай, ляãай спатêи”. – “Не хочó, бабóшêа”. – “Нє, ляãай”. Хоч їй óже й 
ãодиêа три, ото приêолишóть. А яê дітêи ж вони таêі, то почóхай, аãа, 
спинêó, те любе, шоб почóхало, не нада співать, а ото йоãо таê тим при-
ãлажóють: “Спи, спи”, – вêривають, ãойднóть там êолисочêó. Хто й зна, 
я ж êажó, шо і êоточêи ото співали, і про êотів, і бóло ото êажóть шо: 
“Я тобі êазочêó розêажó”. 

І Котиãорошêа розêазóвала ще моя мама, і Колобêа розêазóвали, 
шо ото êрóтиться êлóбочоê і ото ж êажóть: “Колобоê, Колобоê, не бери 
малих дітоê, не мотай вірьовочêó…” Це все вони на томó розêазóють. 
Мама бóло êажóть: “Колобоê, êолобоê, не мотай... не бери малих дітоê, 
мотай вірьовочêó, шоб моя дочечêа спала із вечора до óтра. Шоб тобі 
нічоãо не снилося, шоб твоя ãоловêа не боліла”, – бóло ото êажóть. А 
Колобоê бóде тобі розêазóвать óсе яêі, яê тобі спалось. І ото яê зачнóть 
вони там їй, слóхаєш… 

Дитячі приêазêи? Їй-боãó, не помню... “Бóвав, Зайчиêó-Зайчиêó, 
шо ти відав? Мене били êравчиêи...” Нó я ж êажó,  все ж йоãо не впом-
ниш. 

Яê матері, яêі ці дороãі матері, це тіêи тепер, шо співають, я ось 
чóю і Павла Дворсьêоãо, і тоãо, яê її? Дворсьêий, оцей же хóдесеньêий. 
Я люблю співать і слóхаю йоãо, і про матір, і цей шо він сам молдаван, 
чи мати рóминêа, – Іво Бобил, той шо: “І на Уêраїнó повернóсь через 
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ріêи, через віêи, і ніжно притóлюсь до материної рóêи”. І оце співає 
Надія Шестаê: “Синó, синó мій, шо я ж тебе наóчó яê і оберіãати, шо я 
бóдó то, а я бóдó ãордитись тобою…” Нó таêих тепер мало синів. Оце 
може з тисячі, із сотні три чоловіêа, оце шо є жóрналістами там, шо оце 
аêадеміêи. І то, яê народилось воно бездóшне… Нó мені дóмається, шо 
без дóші таêі люди не бóвають. Люблю я цих, люблю і нашó Аллó Кóд-
лай, артістів люблю, і нашó артістêó – цю, западенêó, батьêо в неї, мама 
вже вмерла, Софію Ротарó. Харашо вона тоже співає, і хароші пісні, 
дóшó виривають.  

А таê ні, ото шо êричать ото: “Любов, любов, любов”, – більше ні-
чоãо, а де вона? Нема в їх тоãо. А тепер начинають і до Боãа, до церêви, 
до всьоãо, а ми таê наãрішили, шо ото нам тіêи і роблять то ãради, то 
шêвали. Уже ãрєшні. Я êолись, óже десять ãод êазала ще, і сійчас я при 
своємó, шо надо бóло нас видóшить, шоб оставить ото тіêи êомахи оце 
отаêі во, дітêи. Отоді може бóде поêоління. А тепер óже ми понаóчали-
ся, тільêи шоб я одóрила вас, а ви мене обхитрили, і шоб ó мене бóло, 
чи ó вас бóло, – а в мене нічоãо не бóло. Отаê, отаê ми понаóчалися 
жить. А дрóжби немає. А раньше ми жили, – пішêи ходили дев’ять êі-
лометрів на роботó, яê наробились – прийшли, по три êартошини зне-
сли, сóхі ãрóші і озвар, пєсні, дрóжба. І ніхто ніêоãо п’яноãо, без нічоãо. 
Правда, в мене оце ще  яê неділя, яêий празниê, оце êладочêа, виносю 
сêамейêи, табóретêó і ми сидимо, і можем там чи яêийсь раз ó êарти 
зãóлять, хоч із тоãо... Сидять, яê хто не йде: “Ой, ó вас на вóлиці, ні на 
одній óлиці таêоãо немає”. А на нашій óсе до моãо, до Іванівни, до моãо 
дворó ото йдóть, посидимо із тоãо. Нó мало, мало, я ж êажó, тепер та-
êих людей добрих… 

[Мами] моєї з 67-ãо ãодó немає, й папаші, свеêрóхи з 63-ãо, а мама і 
папаша обоє в однім ãодó, через два місяці, мама позже вмерла от па-
паші.   

В нас оцей, нерідний папаша, ой, тоже баãато знали. Хоч і ми бóли 
оце вже і велиêі, таê вони бóло нам розêазóють, і таêи ãріх слова сêа-
зать, шо нерідний батьêо з трьома дітьми, з трьома дівчатами. І поотда-
вали, і вчили, ніхто не êаже, ми і інститóти êончили. Оця, шо моя мен-
ша сестра, ця êончила, шо в Запорожжі живе. А я сім ãод тіêи ходила. 
Но харашо óчилася. Тоді вже папаші здоров’я пошатнóлось, êажóть 
мамі: “Анютó, надо вже помочі”. А шо ж ó шêолó, я тоді тіêи три місяці 
ходю на роботó ó êолãосп і всьо, а то ж ó шêолó. 

 
[Далі співає]: 
Місяченьêо блідолиций, за хмарó êраще ти сховайсь, 
Не світи, бо вже й не маю тоãо, з êотрим êохалась я. 
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Не світи, бо вже й не маю тоãо, з êотрим êохалась я. 
 
Місяць на небі, зіроньêи сяють, човень по морю тихо пливе. 
В човні дівчина пісню співає, а êозаê чóє, серденьêо мре. 
Ой, очі-очі, очі дівочі, де ви навчились зводить людей. 
Чи вас циãанêа цьоãо навчила, чи вам ворожêа чарів дала? 
Мене ж циãанêа цьоãо не вчила і чарівниця чар не дала, 
Віддала серце я êозаêові і одрóжилась тепер же з ним. 
 
Ой óпала зірêа з неба, поêотилася в бóр’ян.  
Ой, сама я добре знаю, що в любові єсть обман. 
Ой, сама я добре знаю, що в любові єсть обман. 
Ой, не надо ж йомó вірить, молодомó êозаêó, 
Він жартóє із тобою, та й полине за ріêó. 
Він жартóє із тобою, та й полине за ріêó. 
Річêа бистра, нешероêа, я до ньоãо попливó, яê до ньоãо допливó. 
 
У цій пісні встрічалася вона, він за річêó, а вона êаже, я ж до йоãо 

попливó, припливó. А хто йоãо зна, чи вона поплила, яê ó пісні [смієть-
ся]. Пісня, êонєшно ж, береться вся із жизні. Хоч наші тепер на тоãо 
найбільш пишóть, за Вадіма Крищенêа нашоãо, шо пісняр дóже харо-
ший, і він тепер і божественні оці, а співає з братом із своїм óдвох, – 
Миêола Гнатюê. Я і вчора ото слóхаю: “Мамо ж моя, мамо, шо ж, збóди 
мене рано, я візьмó відерце, підó до êриниці, принесó ж я, мамо, тобі я 
водиці”. Вони тепер ці хлопці хароші тоже єсть, слóхаю пісні. А я таê 
óже, дороãі, яê оце шоб ми зійшлися там старі, яê ми, таê та той êóплет 
іздóмає, та той, а молодші не знають тоже таêих. І ото таê ми співаєм. А 
я óже тоже забóваюся.  

 
[Співає]: 
Ой, васильêи, васильêи, сêольêо сверêало вас в полі, 
Помню, ó самой рєêі, вас собирали для Олі. 
Ольãа сорвьоть васільоê, ê рєчêє ãоловêó наêлоніть, 
Милий, смотрі, васильоê, он попливьот, нє óтоніть. 
Каê-то вєчєрньой порой он пріãласіл поêататься, 
Ольãа соãласна била, Вася помоã єй собраться. 
Тихо бóло всьо воêрóã, Ольãó опасность ãрозіла, 
Тóт-же он вийнял êінжал, вєнчіê із рóê повалілся. 
Я лі тєбя нє любіл, я лі тобой нє ãорділся, 
Слєд твоїх слов целовал, чóть прєд тобой нє молілся. 
Каê-то вєчєрньой порой Ольãó найшлі ó заліва, 
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Надпись била на ãрóді: “Ольãó любов поãóбіла”. 
 
Бач, ось співаю, і надóмала, мама ще оцю пісню, шо це давнішня 

[співає]: 
 
Рибалêа молоденьêий над бережêом сидів, 
А очерет висоêий по береãó шóмів. 
Однó очеретинó рибалоньêа зломив, 
І з неї він сопілêó своїм ножем зробив. 
Зробив і став він ãрати, що знав і що зóмів, 
Коли із очеретó роздався тихий спів. 
Рибалêа молоденьêий, бóдь-ласêа, не іãрай, 
Не рви моãо серденьêа і в ранó не вражай.  
І ось, одноãо разó, êохання запитав, 
Я слóхать не схотіла, а він “óб’ю” сêазав. 
 
Ото мама моя отаêі пісні співала… Виряжають в армію, співають 

“Виряжала мати ” або [співає]: 
 
В сóботó пізненьêо, в неділю раненьêо, 
Кóвала зозóля в садó жалібненьêо. 
Ой, то ж не зозóля, то рідная мати, 
Вона виряжала сина ó солдати. 
Іди, іди синó, іди, не барися, 
На третій неділі додомó вернись. 
Минає неділя, минає дрóãая, 
А моãо синочêа до домó немає. 
 
Я ж êажó, яê виряжають… [співає]: 
 
Виряжала мати сина ó солдати, 
Молодó невістêó – в поле жито жати. 
Молодó невістêó – в поле жито жати. 
Жала ж вона, жала, жала – й не дожала. 
Перед нею стала тополина стала. 
Яê прийшла ж до хати, прийшов син з солдатів, 
І питає “Мамо, що ж то за причина, 
Шо серед ãородó стоїть дóбовина?” 
Он івзяв соêирó і хотів рóбати, 
Яê óдарив раз він – вона похилилась, 
А óдарив дрóãий – вона зажóрилась. 
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Не рóбай ти, синó, тóю дóбовинó. 
То ж не дóбовина, то твоя родина… 
 
Шо, значить, на томó, шо мати. Та всяêі в нас співали, нó я êажó, 

шо я вже забóваюся. Яêби хто слова хоч êазав, а я вже забóваюсь. [Спі-
ває]: 

 
Дощ іде, і дощ іде, на стежечêі ãрязьêо, 
Розсердився мій меленьêий, на серденьêо тяжêо. 
Розсердився, розãнівався, мій милий на мене. 
А яê ãляне – серце в’яне, ó ньоãо й ó мене. 
 
О, весільних я вам заспіваю [співає]: “Ой, матінêо моя...” Я бóла 

всіãда виводчицею [на весільних піснях], дрóжêою. Яê оце êатається 
молода на ресорі із дрóжêами, без боярина, їзде своїх родичів ãóêає, таê 
[співає]: 

 
Поãонич êóдрявой, поãонич êóдрявой, ой, бєлоêóчерявой. 
Держи ж вожжі ровно, держи ж вожжі ровно, поãоняй êоней 

стройно, 
Щоб на наші êоні, щоб на наші êоні, ой роса і не óпала. 
Роса не óпала, щоб êоней не зморила, щоб їм сідла і не змочила.  
 
Весільних, я êажó, шо я і співала, співали ми оце ж, бóло, яê їздим, 

êатаємося, таê на ресорі по селó. Це яê êатаються. А це яê прийшли 
свати, таê ó нас співають: 

 
Ой, мамочêо моя, ой, мамочêо ж моя, ой я, ой тепер і я не твоя. 
Тепер тоãо ж пана, тепер і тоãо пана, щоб під вінцем стояла. 
Під вінцем стояла, під вінцем і стояла, 
Ой рóêа ж і рóêó жала, ой рóêа рóêó жала, êольцами міняла. 
 
Нó оце ж прийшли свати ж ці і êажóть, або яê оце ж свайба, таê 

продають ó нас. Тоже ж сидить, например, продає брат сестрó. А при-
ходять же ж виêóплять, торãóються. І в нас оце співають: “Братіêó, не 
тіряйся, братіêó, не ляêайся...” [співає]: 

 
Братіêó, не тіряйся, братіêó, не ляêайся,  
не продавай сестрó, ще й рóсóю êосó…. 
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Оце ж дрóжêи сидять за столом êоло: “Братіêó ж, – êажóть, – не 
тіряйся”, а тоді співають:  

 
Брат мій – не татарин, брат мій – не татарин,  
продаст сестрó даром  
за чарêó ãорілêи, за чотирі êопійêи.  
 
А вони ж доãоварюються по сêільêи там, чи п’ятдесят дають, сêіêи 

ж то, а таêа пісня. Яêшо довãо торãóються, êóêóрóзинó ото берóть ó нас 
і співають… 

 
Я брат не татарин, я брат не татарин,  
продав сестрó даром за чарêó ãорілêи, за чотири êопійêи,  
Я êóêóрóдзó êрав, êрав, êрав, 
сестрó ãодóвав, ãодóвав… – та їх êóêóрóзиною.  
 
Торãóються, знаєте, шо яê любе, “ми їдем додомó, хай остається”, – 

знаєте ж яê на свадьбі. Хай остається ваша молода, а він êаже: “Я êóêó-
рóзêó êрав, сестрó ãодóвав, а вам даром отдам” – сміються, аби шóтêи 
ж бóли. Нó, оце ж, аãа, пошóтили, а ці собі по-своємó êажóть. А ось на-
дóмаю, яê же, яê ці, шо êажóть, шо наша...  

Нó оце і “Поãонич êóдрявий” співаєм. Ще співаємо весільнó: “Ой, 
мамо, ой матінêо моя, – і по вóлиці їдемо, – тепер я не твоя, тепер тоãо 
пана, шо під вінцем стояла”. Я вже вам її співала.  

І співаєм, яê оце ж сідаєм: “Ой рано-рано та ранесеньêо, ой, брат 
сестрó за стіл веде”:  

Ой, брат сестрó за стіл веде 
рано-рано та ранесеньêо.  
Ой, братіêó мій, чоãо.... 
…Сподівайся свеêрóшино рано-рано та ранесеньêо… 
 
Засватали, доãоварюються, êоли свадьба, êажóть… Большинство в 

нас раньше ніêоли не ãóляли сóêóпно, яê оце тепер сêладаються, а ó 
молодої отдєльно, ó молодоãо отдєльно свадьба. Нó це ж молодий при-
їзжає, напрімер, молода, там доãоворюються чи на три чи на чотири 
часа, везе йомó бóêет, причепляє й бояринó. А самі доãоварюються вже 
це êоли бóде свадьба в нас. І вони там тоді…, – прямо, ви можете пред-
ставити, шо яê вроді шо зроблено, чи я переãрóзилася… – нó і чи бóде 
свадьба, шо і фатó надіватиме, і êататиметься, яê доãоворюються все 
чисто і ãóляють свайбó.  
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Тоді приїзжають по барахло, відтіля виділяють там од молодоãо 
сêіêи і приїзжають, а ці тóт ó нас своїх садять і все сміються, заберóть 
там барахло, шо êажóт п’ятнадцять подóшоê там, десять, но і стіралêа й 
там, нó це теперечêи шо єсть. А тоді ж бóли дерюãи яê ми йшли. Дерю-
ãи – самотêані оце ж із староãо тêали тоãо, та одіяла, шо там давали, є в 
êоãо тьолêа, давали. Например, в мене сестра 19-ãо ãодó, то отдавали її 
моя мама заміж, таê і тьолêó давала тільнó. І фіêóси ó нас таêі хароші, 
два фіêóса, і чотири стóла, і шість подóшоê восємсят на восємсят. У 
плавні ж пір’я, батьêо – охотниê, таêі із прошвами, із батістовêами да-
вали їй. І стола давали, яê тóди ж їхала, шоб бóло і сісти, от мисêи до 
ложêи, всьоãо, і свадьбó харошó ãóляли.  

Бóли ó Германії, співали й про Германію: 
 
Вийдó я на ãорó, та й êриêнó додомó,  
Варіть мамо вечеряти, та й на мою долю.  
Варила, варила, не баãато – трошêи,  
Нема ж тобі, доню моя, ні мисêи, ні ложêи.  
Ложêи ж я побила, мисêи поãóбила,  
А за тебе ж, моя доню, ніяê не забóла.  
Вертайся додомó, ти ж моя дитина,  
Всіãда бóдó ждати, яê добра ãодина. 
Приїдеш, прилинеш до мене, хотя на часоê, 
Хотя обнімó я і почóю я твій ãолосоê. 
Ой доню, ой доню, я знаю шо тяжêо вам жити там, 
Нó що ж, таêа доля настала для нас, що надо óсе пережить. 
А мамі яê тяжêо, яê важêо, де шо не найдеш яêó ж тó твою одежи-

нó,  
Я плачó, і плачó всіãда за тобою, жóрюся, моя ти дитино. 
 
Оце пісню в Германії співали. Це ми тоже співали. А я ж вам співа-

ла начинала про війнó. Анó заново: 
 
Сестра на війнó відряжала мене, матóсю від родó не знаю,  
Блаãала мене: “Збережи ж ти себе”, а я не зберіã, помираю. 
Вже ãрóди мої, вже пробиті штиêом, а êров яê вода із них ллється. 
А êров яê вода із них ллється. 
Вже êінь, мій товариш, лежить, не встає, таê мабóть обом нам не 

встати. 
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Бач, не правильно я сêазала: “З ãлибоêої рани тече в мене êров, 
Вже, мабóть, мені і не встати. І êінь, мій товариш, ніяê не встає, таê ма-
бóть обом нам не встати”. 

 
А êінь, мій товариш, лежить – не встає, вже, мабóть, обом нам не 

встати. 
З ãлибоêої рани тече в мене êров, яê тяжêо в чóжім êраю вмирати. 
 
А тоді ж: 
А êінь, мій товариш, óстань, подивись, поїдьмо в далеêó êраїнó. 
Поїдьмо тóди, де поêинóв êолись я вірнó сестрó-сиротинó. 
А êінь, мій товариш, лежить, не встає, вже ж мабóть обом нам не 

встати. 
З ãлибоêої рани тече в мене êров, яê тяжêо в чóжім êраю вмирати. 
 
Ви знаєте, оце яê раптово, прямо забóваюсь, а то дрóãий раз яê 

найдóть ті всі чисто, тіêи за той, і начинаєш плаêать сам. Да, сêіêи пе-
режито вже… 

Співали ми: “На ãоризонті зоря заãорає, тільêо віднєлся заêат. То-
льêо тотчас, êаê осêолêи снарядов ранó ємó нанєслі…” [співає]: 

 
На ãоризонті зоря заãорала, ãдє-то віднєлся заêат. 
І на рóêах ó сестри óмираєть êраснобалтійсêій моряê. 
Тольêо ліш час êаê осêолêі снарядов ранó ємó нанєслі, 
С палóби тотчас снєслі. 
 
В фартóхє бєлом, обризãаном êров’ю, тихо сестра подошла, 
І óзнавая родімово брата, тихо ридать начала. 
Доêтор, о, доêтор, спасітє больноãо, ãдє-то єдінствєной брат, 
Голос óслишал свой родний, знаêомий, зашевєлілся моряê. 
 
Тихо óж, тихо, зачєм ти ридаєш, тихо, не нада ридать. 
С нашой êоманди осталася мноãо, êаждий ãотов защіщать. 
 
[Співає іншої пісні]: 
На опóшêє лєса старий дóб стоїт, 
А под етим дóбом партизан лєжит. 
Он лєжит, нє дишит, он êаê-бóдто спіт, 
Золотиє êóдрі вєтєр шевєліт. 
Он лєжит, нє дишит, он êаê-бóдто спіт, 
Золотиє êóдрі вєтєр шевєліт. 
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Долãо за стіною слóшал êомандір. 
Ласêаво ê старóшêє он проãоворіл: 
Ти нє плачь, родная, он ãєроєм пал, 
І ê зємлє старóшêó сам он приподнял. 
Ти êоãда роділся, отєц нємцов бил. 
Гдє-то под Одесой ãоловó сложил. 
Я вдовой осталась, п’ятеро дєтєй, 
Ти бил самий младший, милий мой Андрєй. 
 
Тітêа Соньêа всіãда êаже: “Катьêо, заспівай її” [співає]: 
 
Стричалась з льотчиêом одним харошеньêим.  
Теперь в Германию пришел набор.  
И я óехала, забыла летчиêа, работать на проêлятих баóров.  
Живó теперьêа я в немецêом ãороде, работаю на братьев и отцов. 
А может быть теперь по тем снарядам мы... 
...а ... работаю на братьев и отцов 
А может быть теперь по тем снарядам мы, êто первый, тем... 
В любимый ãород мой вернóлись летчиêи… 
В любимый ãород мой вернóлись рóссêие, 
Вернóлся летчиê с радостью домой,  
На той же óлице, ãде мы повстречалися, 
Каê прежде раньше было нам с тобой.  
 
Яê же він êаже: “На той же óлице мы повстечалися…” А лічно ми із 

Зіночêою сêладали, таêі всі. Зіна, оце з Веселої, не знаю, чи жива. І Ка-
тя там бóла із Києва з своєю сестрою… “На той же óлице, ãде мы встре-
чалися, я снова встретил, изменница моя”, – бач, надóмала: “изменни-
ца”. “Но не смоãó тебя, моя изменница, по-прежнемó ценить тебя. Лю-
бить тебя и ценить тебя”. Ми співали всі ці пісні, і сêладали на той, а 
тепер óже забóлися óсі чисто... “…Тебя, моя изменница, любить по-
прежнемó, по-прежнемó ценить”. Це таê êаже. А тоді, їй-боãó, забóлася, 
вже забóла.  

За оці двадцять сім ãод, яê би ви оце, і шоб мій дід бóв, мене хазяїн 
і хоч на томó, êоло мене сідає, хоч навпротів і ніêоли. Я виводила, таê 
таêий дрожащий ãолос бóв, із тоãо, харашо. А тепер оці двадцять сім 
ãод, я два ãода не дивилася, ніêоли не вêлючала ні тєлєвізора, нічоãо. 

Я прожила восімсят один ãод, ніêоли зродó не ворожила ні на êоãо! 
І не признаю я ніêоãо, ні циãаноê, ні ãадалоê. А мати моя êазала, і січас 
я, ось Маринêа оце прибіжить, держе по сêіêи яê тіêи шо, вот прямо яê 
пороблено. Я êажó: “Нó шо ти оце плетеш, Марино”. А она: “Тьотя Ка-
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тя таê êажóть.” Десь розбирали, таê êаже, яїчоê повно на ãорищі, най-
шли. Я êажó, то êóниця натяãала. Кóниці! Ми самі сêіêи їх находили. 
Ми êолись із поêойним раньше бóло на ãорищі тіêи êвочêó садить, чó-
єм, ноччó êвочêа êричить. Хазяїн отаê з фонариêом, яêий оце êитайсь-
êий ж, тіêи яê ото появилися. З фонариêом тóди, і вона вже і êрашанêи 
повитяãала, і êвочêа сидить на томó... І я нічомó цьомó не признаю. 
Найменовано мені жить сêіêи…  

В нас я не знаю, хто знахорі, не бóдó я êазать, чоãо не знаю, дороãі. 
Знахарів я не знаю… А мама, яê я бóла в Германії, ворожила. Ходила, 
Кóщ отóт о, тоже на нашій óлиці, приєзжі, він ворожив. Відро êвасолі 
носила óзнать, і мамі сêазав: “Приїде з Германії жива, но дóже болітиме 
послє Германії”. І таê оце ж я сêажó, шо з хазяїном жила, сêіêо перебо-
ліла, шо лежала сêіêо в больниці, а хоч тоді, хоч тепер, то даром ніхто 
операції не дєлав. Дєлалі мені, например, жовчний пóзир, – давали 
ãроші, давала й я, яêраз ó той, шо. Не брались мені зоб, бо він óнóтріш-
ній. Поїхала я на êóрорти, а армянêа мені êаже: “Дороãая моя, êаêóю 
óтратó понесли, вы здесь ниêаêоãо лечения не приймете. У вас оба щи-
товидêи óвеличены”. І я, мене бóло 47 êілоãрам. Я відра води отаêо êо-
тю із тоãо... І ніде не бралися. А хазяїн раз до Павловсьêоãо, тóт жив в 
нас оце, дрóãий раз, і третій раз, і взяв він мене перед Оêтябрсьêою, а 
сдєлав аж ó фівралі операцію – зоб. …Павловсьêий. І цей дєлав оце ж 
[вісюжниê] тож под мєсним, обêалювали все чисто. Преподніс, нó 
прямо тóхлятина, ãной. Видовбав êирêами. Я йомó тоді, бóло, êажó, шо 
яêа может бóть охота оце отаêо êирêами довбать, êирочêами êость чи-
стить. А осталась жива, й тепер, бач, живó ще…  

Господь Боã над нами неправильно робе. Найменовано мені два-
дцять п’ять лєт прожить, значить двадцять п’ять, зачєм оце отаê мó-
чить людинó, а тоді ще й вмирає. 

А приêмети, яêщо наприêлад… Мама, свеêрóха, бóло êажóть, брали 
в нас баãато і Бóãорі, отóт вони, старші люди, óчителя обоє, – молоêо. 
Свеêрóха оце тіêи бóло всіãда ó нас ó томó… марлічêою, обнаêовена 
хароша ж ото сіль, наêрита. Ідеш оце, яê обмив той, відеречêо, êорові 
вим’я, вилив водичêó, витер, он полотенце висить же ж, із тоãо. І таê 
пóчечêó солі всіãда шоб, шо люди берóть молоêо, не всі ми одинаêові 
там на той. У відеречêо ото êапельêó солі всіãда! Це не моя рідна мати, 
а свеêрóха. Яê отелиться тоже êоровêа, перше телятêо напоїв, а то ви-
лий під передні ноãи êорові. [Сщістêа] ніêоли не давали. Шоб приêа-
пóвали десь, а тіêи тоже в таêомó місці, шоб людсьêа ноãа не ходила. 
Де ото, шо воно переãніє все, чи ото в êорови од моста отам приêапóва-
ли. Оце я жила, ó свеêрів таêе оце бóло. 
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Та знаєте ж, раньше і êормили харашо, й трави, толоêи бóли. Не-
сеш, шо й ó відро не влізе тоãо молоêа, іздоїш. То, мов, це свеêрóха êа-
жóть ото, шоб бóла та й три солинêи там возьми та óêинь. 

А на поãодó? Нó бóло, êажóть і мама, шо вийдóть там, дивляться, 
аãа. Молодиê на ãодинó, êажóть. А я ще поêа ж таê не дóже розбирала-
ся. І яê це таê: на ãодинó? А вони бóли й êажóть, шо не на дощ. Бо êо-
ромисло, відро з êоромисла не впаде, яê на місяць. Оце таêе бóло êа-
жóть. А таê ничоãо. Тоже по êаландарю там считали. Дóже додержóва-
лися по праздниêам не робить. Нó оце яê Пасêа, Різдво. 

На Різдво святêóвали яê óсі чисто святêóють, таê і наші. Шо ото 
êажóть, шо дванадцять страв, – я не сêажó. Таêоãо в нас не бóло ніêо-
ли, не робили. Кóтю всіãда дєлали. Большинство дєлали із ячменю. Не 
то в стóпі притовчем. Появився рис – з рисó варили êóтю. Озвар обіза-
тєльно, і шоб сóхі ãрóші в озварі. Всіãда ото і подóшечêами-êанфетами 
óêвітчають і ãрóші положóть. Раньше бóло, знаєте, ãрóші-дичêи, а тоді 
їх óлежóвали і сóшили. І тоже таêі добрі, таêі добрі вони. Із тих дичоê 
êидають, шо таêі ãрóші в озвар, а той таê. Пиріжêи пеêли, шоб бóло шо 
їсти наãотовлювали.  

На Пасêó тоже, яїчêа êрасили, большинство в цибóлині, яê оце й 
нині. Яê тіêи ото цибóлиння-жабóриння оце собираємо і ó, например, 
на Пасêó, а найдó ще ж тоже, на Провода, трошêи мочимо на Пасêó. 
Ніêоли ми, шоб діти рóêи не мазали, шоб ото êрасêó там яêó, шо й 
одежó êрасили, та таêе воно чи помочило, êажóть, чи одежинó. Тіêи в 
цибóлі. А тоді в холоднó водó і тоді êóсочоê сальця, повитирали, саль-
цем понатирали, шо блисêóчі таêі, воно ж ні до рóê не береться, ні до 
чоãо. Ото тіêи в цибóлині ми êрасили. А хто, например, бачиш, і синю 
дає, та ото дало, а в яêе ще й лопнóла êрашанêа, там смóãа синя. Ми не 
робили таêоãо. І рибó жарили, і холодне варили. На всі, на всі празниêа 
їди наãотовляли дóже баãато. Нó не таê, яê ото êажóть шо дванадцять. 
Нашо йоãо дванадцять наãотовить, яê ти êаждий день, êаждий час собі 
звариш шо небóдь свіженьêе. 

Пасêа ж óсіãда тоже в нас з неділі виходе, а Різдво ж виходе з чис-
ла. Тройца оце в нас і Пасêа, шо в неділю попадають, а Різдво ні. 

Мама бóло особенно постóють яê перед ãовінням. А я, ото всіãда я 
йдó на страсті в п’ятницю, ó п’ятницю підó. А мама щонеділі ходили до 
церêви, й на праздниêи, а старі вже стали – не ходили, то ото тоді вже я 
святила пасêи. Носили, всіãда святили. Тіêи приходять і мої. А моя 
мама розêазóє, шо оце мамина сестра, шо йшли і êазали, шоб же не їли 
й нічоãо не брали. А ãлянóть же ж на Боãа, шо нарисовані ж іêони ви-
сять, і дивиться ãлазами, таê, êажóть… Настя наша поêойна, êажóть 



 413

мама, може й за ãріхи вмерла… І очі повидовбóвали, щоб не бачилися, 
їм же хотілося все їсти, поêа прийдóть [сміється].  

Бóдять, ото в чєтирє часа поприходили, яê там посвятили, розãів-
ляться. Крашаночêи, сала, êолбасó, все на світі, і хлєб даже святили, 
все священе розãовіться. Од води святили. Ходили, оце например, ве-
чіром, водó за день раньше шо святять. Це хóдобі, хóдобі. А óже на 
Стрєтєніє, то вже шло собі, і сêрізь êроплять папаша васильêами, оцей 
шо жив, яê ми жили. Води свяченої наливають і йдóть сêрізь êропять: і 
в êонюшні, і в томó, і з êрейди êрести пишóть óсередині. На віêнах, на 
дверях, на томó.  

Шоб оце на Тройцю всіãда [ãлечення], нó всіãда з в’яза. І хоч ми в 
плавні жили, то тоді осот різали, він же найвищий, і рядочêами, свіжим 
тим, рядочêами долівêи позастилали. Долівêи земляні, хто ж тоді до-
роãі слав поли, ще ж тоді нічоãо ніде не бóло… 

Колядóвать ходили. Ой, дороãі, я вам ось [сміється] заêолядóю. Яê 
оце ж ми жили на посьолêó, шо хати самі ті, таê папашин брат оцьоãо 
ж, дрóãоãо батьêа, і оце Надя. Вона в нас бóла ãарьêовеньêа таêа, “р” не 
вимовляла. Ой, êомічний дядя Олеêсандра бóли [сміється]. Нó êоляд-
êоляд, êолядниця, це там добра з медом паляниця, а пісна не таêа…, шо 
там óчили ж нас êалядêи ці (Не пишіть!) Таê таêó, мама êажóть, із по-
ãаними словами, не то шо матюêами… він êаже Наді: “Надя, ти яê пі-
деш до дядьêа Сєрьоãи, таê ти не таê êолядóй, щедрóй…” А Надьêа 
приходить та “р” тó ж не вимовляє: “Меланчина мати пішла за хлів 
срати. Срала, срала та й заснóла, прийшла свиня та й попхнóла”. Оце 
він дєд таê,  дядя таê навчили. Мама прийшли, êажóть: “Олеêсандро, в 
тебе вже совсім висохло, – на папашиноãо брата, – нó чи можна оце 
дитині êазать?” – “А шо ж тóт таêоãо”, – êаже. Ой, дядьо бóли таêі, 
Олеêсандра, любили пошóтêóвати. Таê мама їм виãаварювали, êажóть: 
“Олеêсандра, шоб оце бóло послєдній раз”. А на Настю êажóть: “А ти 
шо?” – “А дядя êажóть, а я ж дóмаю шо”. Вона прийшла, шо наóчив. 
Оцеж піди й матері сêажи, знають же, шо мама.... А нас óчили таê яê і 
всіх, наша ж мама яê обнаêовенно:  

 
Каляд-êаляд-êалядниця, добра з медом паляниця.  
А пісна не таêа, дайте, дядьêó, п’ятаêа.  
А не дасте п’ятаêа, візьмó вола за роãа.  
А êобилó за чóпринó, та й виведó на моãилó. На моãилó.  
А з січêа та на дóб – дайте, дядьêо, цілий рóб. 
 
Да, ото óчили. А тоді дрóãó іще. Я Антошó оцьоãо ж, яê їм хочеться, 

все врем’я вчила, а вже сама позабóвалась. Посівать – це хлопцям, яê 
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ідóть хлопці посівать: “Добрий вечір, Святий вечір”. Ми вечерю носи-
ли: “Прислали мама і папаша вам вечерю. Шоб ми вам принесли”. Нó 
носили вечерю тіêи ж по рідних, по хрещених. Нас там бóло із тих і це 
там до дядьêа. Не ходили таê шо цілий день по вóлицям, таê яê тепере-
чêи, шо яê зайняло тó… Ми до своїх тіêи ходили. А то щедрóвали: 

 
Щедрівочêа щедрóвала, до віêонця припадала. 
Шо ти, тітêо, напеêла? Неси нам до віêна.  
Шо ти, тітêо, наварила? Неси нам до дверей. 
На той, таê ото шо, щедрóвали ці. 
 
[Співає]: 
По лєсам сам Господь ходив, 
Сам Господь ходив, і блаãословив. 
А Матір Божа ризи носила. 
Ризи носила, Боãа просила: 
Зароди, Боже, жито-пшеницю, 
Жито-пшеницю, всяêó пашницю. 
Сію-вєю, повіваю, з Новим ãодом поздравляю і здоров’я всім же-

лаю. 
 
Це посівають. Я Антошó, вже він оце êончів десять êласів. Ото êа-

жó: “Антошêа, шоб прийшов, бабóшêа рано відêриє, і в сім часов до ба-
бóшêи”. І то бабóшêа вже налаãодóє і шоêоладêой, і êанфетів, і 
п’ятьорочêó, і жильоточêó пришлють іще дідові, êожóх, шоб на пороãа 
сів, шоб êóрчатêа лóпились, шоб êвочêи сідали. Таê я й Антошó, ото 
він посівать яê іде. Нó вже не надóмаєш таê баãато, я ж êажó шо яêби 
шо раньше, то прямо й з ãолови вилітає… 

На Івана Кóпала, ви знаєте шо, я ніêоли не ходила. У нас таêоãо 
тóт не бóло, шоб я ходила. Не знаю. А на Тройцю, я êажó, шо ми всіãда. 
І шоб, яê ó плавні жили, таê ото рядочêами долівêа вислана й [ãлечен-
ням], і в êонюшні… А êостри не палили, ні. Ото в хаті [ãлечення] тіêи з 
в’язó. І в êонюшні, сêрізь чіпляли…  

Жебраêи... Вроді тоді в нас і не бóло жебрачества, шоб ходили там 
просили… Хоч оце ходив ó нас і батюшêа перед праздниêами – і в êаж-
дó хатó. А ті там їдóть ó êаждó хатó і поздравляє, і заводе, розêазóє то-
же молебінь свою. І êажне з óдовольствієм одêривають і: “Заходьте, 
заходьте, пожалóста, отєц”. Таêий і заходе, а хто шо дóмає там, чи то 
тоже там дають ãроші, троячêó ти даси, чи сêіêи. А таêі шоб бóли жеб-
раêи, шоб просили, я й не припомню, яê оце тепер. Тепер це п’яниці 
ось ходять, таêі молоді. До мене раз зайшла, я її в поãріб по êартошêó, а 
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вона алюмінєвій óже старий чавóнець, шо я тіêи яїчêа êрасю, – óже в 
сóмêó впхнóла. А раньше це молоді таêі, не помню я шоб оце… 

П’яниці… Ви знаєте шо, дороãі, оце хоч повірте, хоч ні! Я прожила 
сêіêи роêів, ãóляли ми ж яê óже і замóжні, ніêоли не бачили і вроді не 
бóло. Оце ж бóв там шиноê, бóло сміються, шо на три п’ятнадцять та 
бери на всі. Чеêóшêа – три п’ятнадцять стоїла, а півлітра – шість рóб-
лів стоїла. У шиноê, тіêи водêа ó шинêó бóла, êоли то одêривали – ні-
êоãо не бачила п’яних. Таê само, яê за свою жизнь я зродó не чóла, і 
продівóвали, і в нас ó селі таêоãо не бóло, яê оце тепер стала молодь, 
шо то насильство яêе – ніêада не чóла. Ні ó плавні ми жили, шоб оце 
отаê находили шо êоãось. Сêіêи в плавні там людей же сіна êосять, óсе 
йдеш ти сам – ніде нічоãо не чóла я таêоãо і не бачила. Це тепер страш-
ний сóд…  

Хіба таê яê оце тепер, шо розêазóють, шо нарêомани та таêі вони, 
ще й їм і допомоãó дають, і лічать, од жирó бісяться.  І бóде в нас цей 
сахарь. В êаждім же селі, через хатó, в êаждó хатó зайдіть, і в маãазін – і 
тіêи самоãоном торãóють. Пропав мир хрещений, пропали люди і всьо! 
А яêби таêи таê яê раньше, не давали йоãо ãнать, шоб тіêи в маãазін. А 
то йдóть яê ó маãазіни, берóть, і діти п’ють, поспивалися всі. Боїся, хто 
до тебе, може, і по-человєчесьêі хто зайде із тоãо, таê ні отêрить. Оце я 
спасена, шо ото фермер живе. Ото йомó ó дворі дала – траêтори ото 
стоять ó мене отаê, ó дворі йоãо, та собаêи отаê ó йоãо. А то сêрізь ла-
зять, оббирають, обêрадають, та й то де бóла яêа алюмінійна, все пооб-
êрадали, повиêрадали. Лазять. 

А на поминêах, раньше бóло ми ось і мамó в 63-м, свеêрóхó ховали, 
і хазяїна ж моãо ховали. Таê я вам шо êажó, раньше бóло, боже сохра-
ни, три рюмочêи – і все, і невеличêі. Яê, например, до первоãо, до вто-
рой, до третьоãо хто там, а большинство може хто із мóжиêів… А січас 
же ж хто хоче сêіêи наставляють там, п’яниці ті, і по два раза залазять, і 
по тричі, січас. Раньше бóло, шо таê же ж, а тепер оці ж, особєнно хоч і 
молодь, робить – не роблять, а тіêи дивляться шоб де шось, яê похорон 
та шо вêрасти. 

Батюшêа на похоронах праве, а хоче, шо й дома батюшêа побóде і 
пєвча. І дома бóває, шо печатає. А бóває, шо приїде на ãробах печатає. А 
тоді, чи йдем ó церêвó, берем землі, й ото три платочêи на цю землю, 
êóпляєм там просêóрêи і поминаєм. Пишемо ãраматêó шо “За óпоêой,” 
“За здравіє” êоãо-то там, своїх родичів. Той з мóзиêою ховають, і січас 
таê, і тепер. І січас, і тепер, хто хоче. Вже не співають, це ж похорон. А 
на проводах батюшêа співає і пєвча. Нó хто вміє тоже на êрилас, ó нас 
таê називають – êрилас. В мене, например, ще бабóся тоже, реãент оце 
ж бóв, водила ó пєвчó, хто вміє там – помоãають, стоять êоло столó. А 
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там і пасочêó, і яїчêа положить… на столи ложать. Роздають по тюрмах, 
ось і в нас тюрма єсть. Це чóю таê, шо êажóть, шо баãато, нó, батюшêи 
дають оце, яê праздниêи… 

Яê бóли молоді ж то, знаєте шо співали, приспівêи всяêі. І ãармо-
шêа ãрає, чи баян ãрає. І на той: “І тóпнóла я, і притóпнóла я, з’їла сороê 
пироãов і не лопнóла я”. 

 
У міня мільонêов п’ять, я не знаю, з êим ãóлять. 
Но нєвжелі із п’яти óхажора не найті? 
У міня мільонêов п’ять, всєх по імі розêажó: 
Гриша, Ваня, Коля, Стьопа, а п’ятоãо не сêажó”. 
 
І на лодêє вода, і под лодêой вода, 
Дівêи ножêи помочілі – пєрєвозчіêó біда. 
 
Милий Вася, я знялася, вийшли êарточêи не ті.  
Вийшли вóха на маêóха, а ãлаза на животі.  
 
Знаєте, да [сміється]. Яêі хочте, шо хто надóмає – ãóльня єсть ãó-

льня. Например, дрóãе там вип’є тó рюмêó, я ніêоли не пила її, óже тієї, 
а й таê співать то любила. Співали бóло, і танцювали, яê молоді, а січас 
ото таê… 
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ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК 
 
Абрикоси, 43, 93, 242, 290, 349, 

376, 399 
Авіаційний завод ім. Баранова, 

28, 75 
Авіація, 10, 222 
— див. аеродром 
— див. літаки 
— див. льотчик 
Австрійці, 20, 26 
Автобус, 10, 58, 98, 111, 120, 

161, 177, 231, 267, 276, 
344, 365 

Автомат, 13, 21, 31, 39, 112, 
244, 334 

Агроном, 60, 68, 128, 201, 222, 
297, 303, 319, 323 

Аґрус (крижовник), 233 
Адміністративно-територіальні 

одиниці, 
— див. волость 
— див. губернія 
— див. край 
— див. область 
— див. посьолок 
— див. район 
— див. слобода 
— див. хутори 
Аеродром, 210 
Аероплан, 85,  
Академія, 214, 234, 307, 310, 

314, 323 
Акація, 168, 226 
Алюмінієвий завод, 27, 32 
Амбар (вімбар), 19, 52, 68, 107, 

117, 242, 289, 305, 377 
Американці, 76, 191, 192, 210 
Арахіс, 321 

Армія (військо), 9, 10, 12, 19, 
20, 23, 24, 26, 31, 34, 48, 
49, 61, 69, 77, 81, 86, 88, 
99, 104, 122, 129, 164, 182, 
187, 193, 195, 195, 198, 
200, 202, 209, 210, 219, 
254, 283, 302, 314, 330, 
342, 362, 371, 379, 387, 
388, 393 

— див. авіація 
— див. Біла армія 
— бронь від армії 
— див. зброя 
— див. кіннота 
— див. мобілізація 
— див. офіцери 
— див. солдати 
— див. танки 
— див. флот 
— див. Червона армія 
Артіль, 365 
Архів, 106, 194 
Архієрей, 124 
Баба (бабуся), 11, 12, 14, 15, 17, 

24, 26, 34, 35, 37, 39, 46, 
48, 54-56, 58, 62, 64, 67, 
70, 71, 74, 80, 83, 97, 105, 
106, 107, 120, 124-126, 
129, 130, 134, 135, 137, 
139, 141, 144, 148, 157, 
158, 160, 166, 172, 174, 
180, 181, 185, 194-196, 
198, 206, 209, 211, 216, 
217, 221, 223, 227, 235, 
250, 251, 256, 262, 263, 
267, 280, 285, 287, 290-
292, 294, 301, 305, 327, 
333, 335, 337, 338, 340, 
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342, 347, 365, 384, 393, 
400, 415 

Бавовна, 237, 321, 336 
Базар, 14, 19, 42, 43, 55, 58, 67, 

78, 105, 107, 133, 152, 177, 
212, 223, 253, 256, 277, 
290, 306, 308, 315, 325, 
332, 355, 374, 389, 391 

Бакай, 59, 101, 107, 147, 193, 
379 

Баклажани, 331 
Балалайка, 65, 114, 166, 193, 

237 
Балки, 40, 51, 53, 60, 68, 101, 

107, 110, 111, 115, 138, 
162-164, 169, 187, 195, 
210, 216, 217, 219, 220, 
232, 253, 367 

Банди (шайки), 18, 35, 46, 58, 
80, 97, 102, 207, 212, 214 

Бандури, 99 
Баптисти, 183 
Баран, 263 
Баржа, 57, 109, 178, 250, 303, 

345, 380 
Баркас, 303 
Батьки, 7, 11, 12, 15, 17, 24, 26, 

34, 36, 41, 46, 57, 58, 66, 
72, 75, 76, 80, 83, 84, 88-
91, 105, 120, 133, 134, 141, 
142, 145, 147, 148, 152, 
154, 156, 159, 164-166, 
170, 178-180, 185, 187, 
188, 193-198, 201, 203, 
206, 210, 216, 217, 219, 
221, 227, 230, 233, 237, 
243, 255, 256, 263, 268, 
281-284, 291, 295, 310, 
333-336, 342, 346, 348, 
350- 352, 356, 368, 370, 
378, 388, 391, 396, 401 

Батько, 7, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 
25, 27, 28, 34, 37, 38, 44, 
46, 48-50, 54, 56, 57, 62, 
65, 66-69, 70, 72-75, 80, 
81, 83, 85-88, 94, 96, 97, 
100, 105, 106, 108, 110, 
111, 118, 120, 127, 134, 
138, 139, 141, 143, 144, 
147, 149, 156, 158-161, 
165-167, 172, 174, 176, 
180, 182, 183, 185, 190-
192, 194-196, 201, 204, 
206, 208, 210, 217, 221-
224, 226, 227, 232, 234, 
238, 240, 243, 247, 249, 
250, 252, 255-259, 261, 
262, 264-271, 273, 274, 
278, 281, 285, 292, 300-
305, 307-309, 311, 313, 
317, 327, 330, 333, 336, 
337, 342, 345-349, 352, 
354, 355, 358, 362, 365-
367, 372-380, 382, 393-
395, 401, 403, 408, 413, 
414 

Батюшка, 104, 123, 124, 177, 
183, 198, 205, 231, 378, 
414, 415, 416 

— див. піп 
Баштан, 20, 84, 211, 331, 345 
— див. кавуни 
Баян, 23, 24, 340, 416 
Бельгійці, 384 
Бензин, 360 
Бички (бики), 86, 95, 110, 119, 

201, 318, 346, 376 
Бібліотека, 78, 106, 149, 221, 

314 
Біблія, 104, 124, 125, 126, 133, 

182, 326 
Бідарка (бєтка, бєдка), 190 
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— див. бричка 
Бідність, 8, 12, 15, 17, 23, 24, 34, 

35, 37, 41-46, 50, 52, 61, 
67, 70, 72, 74, 75, 80, 89, 
113, 115, 119, 126, 128, 
135, 141, 142, 144, 146, 
150, 174, 180, 207, 216, 
230, 232, 233, 238, 239, 
262, 267, 268, 271, 310, 
326, 337, 339-341, 365, 
372, 380 

Біженці, 37 
Біла армія, 57, 67, 158, 164 
Білоруси, 299, 377, 378 
Біляни, 7-9, 11, 14, 30, 31, 35, 

39, 41, 45, 53-55, 59, 60, 
70, 74-77, 79, 81, 106, 111, 
115, 143-145, 147, 167, 
170, 173, 180, 185, 187, 
188, 191, 193, 195, 196, 
221, 245, 254-256, 266, 
267, 281, 283, 285, 288, 
294, 299, 306, 313, 315, 
321, 326, 327, 336, 339, 
341, 343, 347, 351-354, 
359, 365, 372, 383, 387 

Біржа праці, 303 
Болгари, 49, 221 
Бомбардування, 28, 31, 40, 49, 

50, 76, 77, 85, 101, 111, 
139, 153, 189, 200, 234, 
238, 241, 243, 245, 302, 
326, 359-363, 368, 386 

Борони, 46 
Борошно, 59, 88, 117, 188, 235, 

237, 241, 266, 271, 272, 
278, 281, 322, 323, 329, 
375, 389 

Борщ, 47, 67, 69, 87, 94, 133, 
136, 198, 203, 249, 255, 

271, 290, 298, 322, 335, 
336, 349, 375, 399 

Ботинки, 42, 95  
Бочка, 38, 42, 43, 65, 68, 77, 226, 

354 
— див. діжка 
Брат, 9, 13, 16, 20, 34, 37, 38, 40-

42, 50, 57, 58, 66, 67, 69, 
70, 72, 74-78, 80, 83, 85, 
87, 97-100, 102, 103, 108-
110, 117, 128, 138, 139, 
142, 148, 152, 154, 174, 
188, 190, 192, 193, 196, 
197, 201, 203, 206, 210, 
215-218, 222, 228, 233, 
234, 240, 244, 247, 252, 
254, 261, 273, 285, 289, 
292, 293, 302, 303, 313, 
333, 334, 343, 349, 352, 
354, 365, 369, 370, 387, 
391, 404, 407, 413 

Бригада будівельна, 33, 218, 372 
Бригада колгоспна, 22, 61, 71, 

79, 90, 94, 145, 193, 197, 
226, 226, 248, 320, 323, 
331, 342, 349, 369, 382, 
390 

Бригада рибальська, 252 
Бригада садова, 61, 390 
Бригадир, 72, 108, 129, 133, 143, 

145, 146, 187, 193, 218, 
222, 226, 248, 266, 300, 
319, 326, 335, 365, 377, 
390 

Бринза, 297, 365, 367 
Бринзоварня, 297, 300, 365 
Бричка, 9, 13, 14, 20, 36, 58, 68, 

87, 96, 101, 108, 111, 121, 
126, 128, 142, 189, 211, 
229, 238, 242, 276, 288, 
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292, 294, 309, 313, 328, 
346, 349, 383 

— див. бідарка 
Бронетранспортер, 31 
Бронь (від армії), 74, 162, 239 
Бруква, 386 
Будинок культури, 106, 344, 390 
— див. клуб 
Бузок, 316 
Букер (пукарь), 8, 335 
Булочки, 116  
Бургомістр (окупаційна влада), 

109, 110, 370 
Бурки, 14, 42, 169 
Буряки, 27, 43, 54, 58, 92, 94, 

114-116, 136, 137, 201, 
210, 230, 240, 247, 255, 
261, 271, 277, 336, 363, 
375 

Бухгалтер, 108, 128, 150, 257, 
258, 296, 302-305, 308, 
378, 400 

Вагани, 127, 321, 363 
Вагітність, 135, 179, 182, 330, 

369 
Вальки, 24, 38, 94, 126, 193, 288, 

358, 377, 391 
Валянки, 14, 42, 67, 78, 248 
Вантажник (грузчик), 27, 103, 

104, 208, 290 
Вареники, 135, 237, 300 
Варення, 107, 157, 158  
Васильки, 413 
Ведмеді, 221 
Велика Вітчизняна війна,  
— див. армія (військо) 
— див. бомбардування 
— див. бургомістр 
— див. військовополонені 
— див. десантники 
— див. евакуація 

— див. зброя 
— див. калмики 
— див. концентраційні табори 
— див. мародери 
— див. медсестра 
— див. мобілізація 
— див. німці 
— див. окопи, риття 
— див. окупація 
— див. остарбайтери 
— див. партизани 
— див. поліцаї 
— див. поранені на війні 
— див. поховання загиблих на 

війні 
— див. радянські війська 
— див. румуни 
— див. солдати 
— див. табори 
— див. танки 
— див. фронт 
— див. Червона армія 
Великдень, 46, 86, 198, 230, 255, 

256, 275, 287, 357, 412 
— див. крашанки 
— див. паска 
— див. писанки 
Велосипед, 33, 43, 253 
Верба, 27, 162, 211, 250, 343, 

364, 374, 377, 392 
Вербовки (на роботи), 146, 191, 

217, 218, 335 
Вермішель, 322 
Вершки, 193 
Весілля, 23, 35, 44, 45, 61, 63, 

64, 86, 92, 104, 118-121, 
132, 135, 141, 164, 176, 
190, 204, 273, 274, 306, 
312, 326, 336, 343, 379, 
406, 407 

— див. весільні страви 
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— див. вінчання 
— див. дружки та боярин 
— див. заміжжя 
— див. наречена (молода) 
— див. наречений (молодий) 
— див. обдарування та гостин-

ці 
— див. одруження 
— див. весільний одяг 
— див. пісні 
— див. придане 
— див. ряджені 
— див. сватання 
— див. свекри 
— див. старости весільні 
Весільний одяг, 44, 45, 86, 190 
Весільні страви, 44, 45, 86, 105, 

177 
— див. шишки 
Ветеринар, 49, 102, 103, 135, 

173 
— див. хвороби тварин та їх 

лікування 
Вечеря, 62, 134, 255, 275, 290, 

292, 340, 357, 358, 414 
— див. обдарування та гостин-

ці 
Взуття, 14, 42, 55, 91, 169, 270, 

279, 287, 310 
— див. ботинки 
— див. бурки 
— див. валянки 
— див. калоші 
— див. постоли 
— див. туфлі 
— див. черевики 
— див. чоботи 
— див. чуні 
— див. шиття взуття 
Вид роботи (заняття) 
— див. бригадир 

— див. вихователі 
— див. вчителі 
— див. доярка 
— див. електромеханік 
— див. коваль (ковальство) 
— див. комбайнер 
— див. конюх 
— див. кухарка 
— див. ланкова 
— див. обліковець (учьотчік) 
— див. піонервожата 
— див. свинарка 
— див. тракторист 
— див. чабан 
— див. шофер 
Вино, 42, 354, 399 
Виноград (виноградник), 26, 79, 

137, 210, 354 
Виразка, 81, 257 
Висалія (риба), 374 
Висівки, 116, 117 
Вихователі, 97, 293, 324, 352 
Вишивання, 45, 67, 71, 86, 94, 

199, 273, 274, 310 
Вишні, 69, 93, 137, 157, 158, 

181, 272, 275, 291, 300, 
301, 363, 378 

— див. ягоди 
Вівці, 15, 27, 67, 95, 119, 178, 

191, 193, 199, 202, 210, 
234, 251, 297, 300, 311, 
328, 352-354, 362, 365, 
367, 372, 376, 394 

— див. баран 
— див. ягнята 
Вівчар, 352 
Вівчарня, 311 
Віз (возик), 14, 19, 22, 43, 78, 

246, 260, 303, 347, 388 
Війна з Японією, 1905 р., 394 
Війна з Японією, 1945 р., 31 
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Військо Польське, 361 
Військовополонені, 20, 21, 49, 

51, 59, 74, 75, 138, 143, 
175, 214, 240, 244, 266, 
303, 358, 384, 387, 394 

Військовослужбовці, 128, 152, 
173, 195, 209, 210, 214, 
234, 248, 351 

— див. генерал 
— див. єфрейтор 
— див. капітан 
— див. лейтенант 
— див. майор 
— див. офіцери 
— див. полковник 
— див. прапорщик 
— див. сержант 
— див. солдат 
— див. старшина 
Військкомат, 10, 23, 30, 182, 

208, 222, 254 
Вікна, 35, 37, 62, 94, 100, 142, 

143, 145, 160, 167, 176, 
209, 246, 247, 260, 270, 
281, 288, 295, 348, 370 

Вінок, 357 
Вінчання, 44, 86, 92, 104, 120, 

132, 134, 141, 176, 177, 
190, 274 

Вірмени, 411 
Віск, 86 
Вітряки, 17, 251 
— див. млин 
Вітчим, 222, 223, 226, 403 
Віялки, 189, 319, 335 
Вовки, 82, 221, 300, 402 
Вовна, 67, 118, 119, 141, 237 
Водокачка, 34 
Вознесіння, 184 
Воли, 33, 64, 81, 96, 99, 128, 

189, 211, 270, 388 

Волость, 208, 276 
Волочіння, 201 
Волошня, 25 
Ворожіння, 121, 179, 189, 250, 

251, 410, 411 
Воші, 99, 104, 138, 143, 372, 385 
Врожай (врожайність), 8, 9, 10, 

12, 27, 36, 41, 233, 293, 
310, 320, 321, 351, 362, 
363, 371, 389, 390 

Вугілля, 77, 176, 249, 274, 296, 
326, 368, 392 

Вуличні прізвища (прізвиська), 
44, 132, 140, 196, 212, 213, 
298 

Вулиця, 7, 8, 13, 15, 17, 19-22, 
35, 36, 38-41, 45, 53, 56, 
63, 71, 78, 82, 88, 96, 97, 
100-105, 107, 121, 123, 
128, 133, 135, 137, 140, 
147, 151, 156, 162, 167, 
179, 181, 183-186, 189, 
190, 196, 203- 205, 212, 
213, 216, 222-228, 234, 
239, 242, 249, 251, 255, 
256, 260, 268, 270, 277, 
289, 291-295, 306, 314, 
319, 327, 328, 331-334, 
336, 343-346, 352, 365, 
368, 379, 384, 391, 401, 
403, 414 

Вчителі, 56, 58, 73, 75, 84, 89, 
90, 91, 106, 110, 128, 144, 
147, 149, 150, 152, 173, 
177, 181, 186, 222, 235, 
244, 248, 253, 254, 257, 
259-262, 270, 273, 277, 
278, 282, 291, 296, 301, 
314, 317, 322-324, 343, 
345, 349-352, 357, 359, 
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373, 380, 381, 385, 402, 
411 

В'юни (риба), 127, 300, 318, 375, 
376 

В'яз, 377, 413 
В'язання, 67, 255, 273 
В'язниця ("поштовий ящик"), 

27, 28, 97, 124, 147, 150, 
232, 238, 245, 352, 370, 
384, 416 

Гадюка, 53, 127, 171, 184, 185, 
186, 224, 249, 300, 317, 
376 

Газети, 186 
Газифікація, 115 
Галушки, 12, 47, 53, 117, 290, 

291 
Гангрена, 104 
Гарба, 25, 30, 68, 87, 90, 108, 

116, 128, 138, 139, 146, 
189, 227, 276, 304, 319, 
382, 394 

Гарбуз, 27, 271 
Гармонь, 166, 237, 273, 315, 

337, 416 
Гас (керосин), 65, 88, 188, 201, 

301, 379 
Гвинтівка, 20, 49, 222, 244, 260 
Генерал, 7, 234 
Гітара, 65, 181, 310 
Гланди, 400 
Глечик (горщик), 305 
Голландці, 387 
Голова колгоспу, 14, 18, 23, 25, 

29, 33, 52, 53, 72, 98, 167, 
177, 186, 195, 196, 201, 
214, 216, 225, 226, 247, 
248, 297, 302, 325, 326, 
336, 390 

Голова сільради, 19, 50, 149, 
286, 296 

Голод, 31, 41, 58, 66, 72, 162, 
167, 192, 216, 217, 235, 
260, 277, 309, 310, 312, 
313, 329, 330, 354, 380, 
387 

Голод, допомога колгоспів, 27, 
72, 220, 234, 261 

Голод 1921 року, 57, 67, 84, 148, 
255, 287, 293 

Голод 1921, причини, 293 
Голод 1933 року, 9, 12, 15, 25, 

27, 36, 47, 54, 58, 59, 67, 
68, 71-73, 80, 81, 91, 96, 
97, 148, 159, 165, 174, 185, 
188, 191, 213, 217, 220, 
227, 234, 253, 263, 278, 
293, 302, 309, 310, 325, 
329, 330, 333, 334, 351, 
354-357, 367, 380 

Голод 1933 року, причини, 12, 
36, 72, 73, 213, 220, 278, 
293, 309, 329, 333, 334 

Голод 1947 року, 10, 32, 36, 41, 
47, 51, 60, 71, 91, 139, 142, 
145, 155, 164, 168, 169, 
193, 213, 216, 220, 227, 
229, 230, 255, 260, 282, 
293, 315, 316, 322, 329, 
330, 333, 349, 363, 371, 
376 

Голод 1947 року, причини, 36, 
51, 168, 213, 229, 293, 329 

Голуби, 230, 231 
Горище, 14, 38, 51, 153, 162, 

194, 199, 239, 247, 306, 
329, 334, 374, 411, 

Горілка, 68, 146, 176, 205, 246, 
315, 415 

Горіхи, 92, 157 
Городи, 10, 16, 24, 27, 33, 37, 

49, 61, 67, 72, 74, 77-79, 
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82, 89-92, 100, 106, 107, 
117, 121, 135, 146, 155, 
168, 187, 188, 190, 197, 
211, 218, 245, 246, 251, 
252, 258, 261, 265-267, 
269, 270, 278, 297, 301, 
311, 317, 331, 338, 349, 
354, 363, 369, 376, 382, 
400 

Городина, 74, 222, 261, 337, 379, 
390 

— див. баклажани 
— див. баштан 
— див. буряки 
— див. гарбуз 
— див. кавуни 
— див. капуста 
— див. картопля 
— див. квасоля 
— див. морква 
— див. огірки 
— див. перець 
— див. помідори 
— див. часник 
— див. цибуля 
Господарство, 7, 8, 11, 12, 15, 

25, 27, 34, 66, 70, 72, 74, 
80, 82, 84, 89, 96, 107, 108, 
154, 156, 159, 191, 206, 
216, 217, 218, 224, 227, 
251, 257, 263, 271, 285, 
309, 313, 328, 333, 337, 
342, 348, 353, 365 

Господарство підсобне (завод-
ське), 27, 32 

Гості, 230, 284, 291, 340 
Гранати, 162, 200, 220, 246, 345 
Гребля, 175 
Греки, 301 
Гречка, 117 
Гриби, 97  

Гріх, 125, 134, 258, 356, 403, 413 
Громадянська війна, 8, 18, 57, 

75, 80, 84, 88, 158, 206, 
208, 302, 307 

— див. армія (військо) 
— див. Біла армія 
— див. банди 
— див. Червона армія 
Гроші (грошові одиниці), 8, 37, 

40, 50, 91, 98, 124, 134, 
138, 160, 176, 192, 199, 
211, 226, 266, 270, 292, 
320, 364, 392, 414 

Груба, 87, 246, 247, 291, 302, 
365, 393 

Груші, 26, 43, 93, 107, 181, 216, 
236, 272, 300, 336, 349, 
376, 399, 403, 412 

Губернія, 66 
Гуляння (досвітки, вечорниці), 

45, 137, 166, 225, 237, 252, 
253, 273-275,292, 310, 
330, 337, 357, 379, 416 

— див. дівчата 
— див. дозвілля 
— див. парубки 
— див. хлопці 
Гуси, 9, 81, 85, 89, 108, 112, 115, 

120, 142, 164, 171, 204, 
263, 290 

Дах, 38, 51, 143, 150 
Двір, 12, 13, 63, 65, 71, 81, 84, 

85, 90, 96-98, 104, 109, 
112, 120, 122-124, 141, 
142, 167, 190, 227, 239, 
245, 246, 269, 270, 276, 
304, 308, 328, 334, 347, 
372, 400, 401, 403 

День Перемоги (Дев'яте Трав-
ня), 60, 283, 371 

Дерева,  
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— див. верба 
— див. в'яз 
— див. дуб 
— див. кедр 
— див. клен 
— див. липа 
— див. осика 
— див. осокір 
— див. сосна 
— див. шелюг 
 
Держава, 82, 179, 202, 226, 367, 

370, 391 
Дерть, 143, 162 
ДЕСК, завод, 302 
Десантники, 30, 208 
Дзвони церковні, 98, 286, 339 
Дитяча робота, 9, 12, 41, 52, 70, 

75, 115, 181, 224, 248, 258, 
269, 290, 317, 328, 337, 
348, 349, 376, 390 

— див. діти 
Дитячий будинок, 72, 73, 142, 

148, 149, 389 
Дитячий садок, 9, 70, 124, 278, 

349, 369, 371, 389 
Дівчата, 22, 32, 39, 44, 45, 62, 

63, 64, 67, 76, 77, 93, 109, 
120, 125, 127, 134, 135, 
137-139, 143, 158, 159, 
163, 166, 176, 182, 188, 
195, 203, 222-225, 229, 
230, 232, 237, 251, 252, 
255, 268, 273-277, 291, 
313, 317, 323-326, 330, 
331, 337, 338, 344, 348-
350, 357, 361, 362, 372, 
376, 379-381, 403 

Дід, 7, 8, 11-15, 17, 22, 24-26, 
34-37, 39, 46, 53, 54, 57-
60, 62-64, 67, 70, 74, 80, 

83, 88, 96-98, 105-108, 
120, 124-127, 132-135, 
140-142, 144, 147, 148, 
151, 158, 160, 161, 164, 
166, 172, 174, 180, 182, 
184, 185, 194-196, 204, 
206, 208, 216, 217, 232, 
235, 244, 250, 251, 256, 
262, 263, 267, 285-288, 
294, 301, 307, 308, 313, 
327, 329, 333-338, 340, 
342, 347, 360, 365, 372, 
378, 384, 393, 414 

Діжка, 87, 116, 271, 272, 370, 
373 

Діти, 9, 12, 14-17, 19, 22, 25, 33-
35, 37, 38-41, 44, 46, 48, 
52, 56, 59, 60, 65, 69, 71-
74, 78, 83, 85, 86, 90, 97, 
115-117, 120, 122, 123, 
126, 127, 134, 135, 137, 
140, 141, 143, 145-147, 
149, 150, 158, 161, 162, 
164, 169, 170, 173-175, 
180, 181, 186, 189, 195, 
196, 201, 204, 205, 218, 
221-224, 227-231, 236-241, 
246, 256, 264, 268, 269, 
278-281, 284, 287, 296, 
299, 303-306, 309, 310, 
314-316, 319, 325, 328, 
329, 333, 336, 338, 340, 
341, 346, 349, 351, 352, 
358, 361, 368-370, 373, 
376, 380, 384, 387, 394, 
403, 415 

— див. ігри та іграшки 
— див. дитяча робота 
— див. дитячий будинок 
— див. дитячий садок 
— див. дівчата 
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— див. жовтенята 
— див. казки 
— див. колиска 
— див. патронат (дітбудинок) 
— див. піонери 
— див. сироти 
— див. хлопці 
Дніпрогес, (плотина), 12, 13, 19, 

23, 27, 28, 59, 68, 77, 82, 
129, 151, 155, 159, 211, 
228, 238, 239, 295, 303, 
334, 335, 343, 345, 368, 
381, 392 

Дозвілля, 45, 130, 132, 135, 166, 
169, 184, 204, 225, 236, 
253, 256, 258, 261, 291, 
294, 340, 392, 394, 403 

— див. бібліотека 
— див. будинок культури 
— див. гості 
— див. гуляння (досвітки, вечо-

рниці) 
— див. ігри та іграшки 
— див. карти, гральні 
— див. каруселі 
— див. кіно 
— див. клуби 
— див. книжки 
— див. музичні інструменти 

(музика) 
— див. пісні 
— див. танці 
— див. телевізор 
Документи, 10, 29, 68, 78, 92, 

99, 103, 146, 155, 179, 193, 
215, 242, 280, 305, 318, 
352 

Дороги (шляхи), 28, 39, 98, 105, 
178, 197, 200, 207, 218, 
242, 245, 261, 298, 299, 
385, 390 

Дошка пошани, 34 
Дощ, 13, 38, 50, 51, 94, 155, 175, 

216, 279, 318, 389, 412 
Дочка, 7, 12, 46, 53, 59, 61, 70, 

71, 90, 99, 106, 110, 118, 
140, 145, 147, 151, 152, 
156, 157, 174, 185, 186, 
189, 205, 208, 227, 233, 
250, 296, 300-302, 314, 
331, 337, 340, 346, 355, 
376, 378, 380, 381, 401, 
402 

Доярка, 48, 51, 53, 61, 143, 146, 
169, 203, 303, 333, 339, 
341, 345, 346, 367, 388 

Дріжджі, 116, 117, 136, 137, 
235, 341 

Дрова, 32, 78, 89, 93, 115, 159, 
171, 189, 208, 228, 247, 
249, 250, 271, 281, 284, 
298, 328, 367, 368, 374, 
389 

Друзі (подружки), 10, 15, 21, 50, 
53, 62, 70, 154, 155, 157, 
201, 224, 241, 252, 265, 
266, 290, 292, 356, 357, 
406 

Дружина, 7, 104, 110, 314 
— див. жінка 
Дружки та боярин, 44, 45, 63, 

274, 406, 407 
Дуб, 87, 112, 250, 316, 377 
Дядько, 8, 9, 14, 22, 36, 37, 39, 

48, 49, 51, 72, 80, 84, 100, 
102, 103, 107, 110-113, 
142, 158, 159, 164, 185, 
188, 196, 214, 233, 242, 
289, 310, 336, 340, 344, 
345, 358, 368, 372, 373, 
376, 381-383, 393, 400, 
413, 414 
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Евакуація, 13, 29, 39, 42, 49, 51, 
56, 75, 90, 110, 142, 145, 
167, 175, 186, 189, 197, 
200, 219, 222, 234, 238, 
251, 258, 259, 265, 278, 
302-305, 328, 330, 334, 
341, 348, 365, 369, 370 

Економія, 7, 26, 27, 66, 207, 227, 
271 

— див. німецькі колоністи 
Елеватор, 28, 347 
Електрик, 154 
Електрика, 8, 41, 42, 154, 318, 

379 
Електромеханік, 391 
Євреї, 20, 150, 233, 292, 296, 303 
Єльчик (риба), 87 
Єфрейтор, 26 
Жебракування, 66, 357, 363, 414 
Жерці (риба), 343 
Жилет, 199 
Жито, 62, 88, 116, 136, 137, 188, 

293, 337, 363 
Жіноча робота, 31, 169, 248, 

258, 271-273, 290, 376, 
394 

— див. дитяча робота 
— див. чоловіча робота 
Жінка, 11, 22, 25, 31, 32, 33, 39, 

41, 46, 53, 56, 105, 125, 
134, 161, 164, 169, 183, 
201-204, 206, 208, 215, 
237, 240, 243, 247, 260, 
286, 287, 297, 299, 303-
305, 325, 342, 346, 347, 
349, 350, 384 

Жнива, 8, 127 
Жовтенята, 37, 316 
Жовчний міхур, 411 
Заводи, 10, 14, 15, 23, 27, 69, 75, 

76, 77, 79, 102, 152, 192, 

201, 209, 219, 220, 222, 
302, 314, 318, 322, 323, 
348, 360, 361, 365, 383, 
384, 387 

— див. авіаційний завод 
ім. Баранова 

— див. алюмінієвий завод 
— див. ДЕСК, завод 
— див. судоремонтний завод  
— див. "Запоріжсталь" 
— див. "Комунар" 
— див. "Мотор-Січ" 
— див. фабрика взуттєва 
Зайці, 82, 186, 373, 375 
Закордон, 79, 81, 151, 197, 207, 

220 
Залізниця, 200, 241 
— див. поїзд 
— див. станція, залізнична 
Заміжжя, 17, 44, 45, 66, 70, 71, 

73, 74, 86, 88, 103, 104, 
109, 120, 126-129, 132-
135, 141, 142, 147, 150, 
166, 190, 201, 204, 223, 
227-229, 243, 250, 253, 
261, 267, 302, 326, 327, 
331, 336, 339, 342, 351, 
359, 364, 368, 370-372, 
376, 379, 389, 415 

Заможність, 8, 12, 15, 17, 24, 36, 
59, 66, 67, 80, 97, 106-109, 
115, 119, 120, 126, 128, 
135, 141, 144, 156, 174, 
186, 190, 207, 208, 217, 
222, 229, 232, 233, 270, 
271, 276, 312, 326, 336-
339, 341, 345, 352, 379 

— див. куркулі 
— див. середняки 
Запалення легенів, 41, 140, 372 
"Запоріжсталь", 23 
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Запорожці, 5 
— див. козаки  
Заслання (виселення), 81, 208, 

216, 220, 223, 229, 276, 
277, 309, 314, 380 

Засуджені, 8, 14, 16, 21, 28, 72, 
73, 97, 150, 215, 229, 294, 
297, 329 

— див. в'язниця 
— див. репресії 
— див. суд (установа) 
Засуха, 27, 91, 92, 155, 159, 187, 

216, 278, 293 
— див. голод 
Затірка, 322 
Затоплення плавні, 13, 19, 28, 

31, 59, 68, 72, 77, 82, 129, 
151, 159, 160, 178, 182, 
186, 187, 193, 202, 211, 
213, 228, 238, 239, 249, 
250, 267, 284, 290, 295, 
299, 301, 303, 311, 321, 
334, 343, 345, 353, 381, 
382, 391, 392 

Зберігання м’яса та сала, 12, 86 
— див. копчення м'яса та сала 
— див. соління м’яса та сала 
Зберігання овочів, 
— див. консервування овочів 
— див. соління овочів 
Зберігання фруктів та ягід, 
— див. варення 
— див. повидло 
— див. сушіння фруктів, овочів, 

ягід 
Збори (колгоспні, сільські), 102, 

103, 235, 276, 286, 316, 
319, 353, 390, 399 

Зброя, 20, 54, 82, 145, 162, 242 
— див. автомат 
— див. гвинтівка 

— див. гранати 
— див. "Катюша" 
— див. кулемет 
— див. міномет 
— див. нагайки 
— див. пістолет 
— див. рушниця 
— див. самопал 
Зв’язок 
— див. пошта 
— див. радіо 
— див. телевізор 
— див. телефон 
Зелені (громадянська війна), 57 
Зелені свята, 275 
— див. Трійця 
Земля, 7-9, 12, 15, 20, 24-27, 30, 

34, 35, 52, 66-68, 78-81, 
83, 84, 88, 90, 94, 96, 106-
109, 112, 127, 133, 144, 
146, 147, 159, 167, 180, 
181, 190, 191, 195, 200, 
206, 207, 211, 217, 219, 
226-228, 232, 251, 252, 
254, 257, 268-271, 285, 
308, 309, 311, 342, 345, 
363, 365, 376, 380 

Землянка, 26, 49, 51, 58, 73, 160, 
191 

Зерно, див. Хліб (зерно) 
Зернові,  
— див. жито 
— див. кукурудза 
— див. овес 
— див. пшениця 
— див. ячмінь 
Зима, 37, 38, 42, 66, 91, 235, 373, 

377 
Зимівник, 5 
Злочинність, 8, 18, 37, 97, 208, 

214, 233, 238, 287, 294, 
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298, 312, 318, 350, 381, 
386, 415 

— див. банди 
— див. засуджені 
— див. мародери 
— див. суд (установа) 
Знахарство (бабки, шептухи), 

61, 69, 121, 122, 140, 166, 
179, 189, 190, 204, 205, 
231, 411 

Зоб, хвороба, 393, 411 
Зоотехнік, 222, 323 
Зошити, 235 
Зубний біль (хвороби зубів), 

207 
Зурочення, 204, 410, 411 
Зять, 128, 287, 330, 340, 347, 

380, 391, 399, 401 
Івана Купала, 414 
Ігри та іграшки, 41, 42, 44, 52, 

61, 69, 70, 75, 80, 93, 94, 
105, 114, 115, 148, 168, 
171, 178, 181, 189, 193, 
210, 211, 224, 227-231, 
234, 236, 252, 257, 268, 
291, 310, 316, 328, 343, 
356 

— див. ляльки 
Ікони, 124, 166, 177, 183, 199, 

339, 365, 412 
"Ікотка" (хвороба), 96 
Інваліди, 7, 52, 88, 113, 129, 257, 

283, 303, 305, 327, 330, 
344, 365 

Інженер, 361 
Інститут, 41, 92, 107, 148, 150, 

155, 193, 222, 234, 250, 
261, 308, 314, 318-321, 
348, 350, 351, 380, 403 

Інсульт, 250, 283, 307 
Інтернат, 38, 324, 325 

Інфаркт, 236, 248 
Кабан, 12, 14, 55, 84, 92, 107, 

116, 119, 135, 142, 215, 
247, 369, 374, 

Кабачки 27, 216 
Кабиця (піч), 37, 87 
Кава, 22 
Кавуни, 27, 235, 290, 320 
Кадушка, 87, 88, 93 
Казан (чавун), 37, 88, 115, 135, 

167, 271, 373, 415 
Казки, 64, 131, 402 
Калмики, 21, 50, 138, 139, 143, 

279, 283, 284 
Калоші, 14, 52, 169, 248 
Каменяр (камєнщик), 33, 34, 

108, 207, 378 
Капітан, 101, 103, 163, 202, 210 
Капуста, 32, 33, 92, 94, 116, 136, 

211, 246, 268, 271, 272, 
291, 293, 322, 349, 350, 
369, 386 

Карасі, 87, 127, 300, 318, 375, 
376 

Карти, гральні, 291, 330, 378, 
403 

Карткова система, 9, 10, 385 
Картопля, 10, 22, 27, 28, 47, 69, 

84, 91, 92, 94, 105, 112, 
115, 130, 135, 136, 143, 
155, 188, 216, 240, 261, 
271, 278, 303, 331, 336, 
337, 371, 374, 381, 383-
385, 392, 403, 414 

Картуз, 28, 389 
Каруселі (качелі), 44, 236, 237, 

275, 276 
Каструлі, 87, 88, 105, 309, 318, 

322, 350 
"Катюша", 112 
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Каховська ГЕС, 13, 250, 318, 
321 

Кацанка (піч), 37 
Качки, 120, 204, 349, 392 
Качки дикі, 25, 54, 164, 171, 

214, 375 
Каша, 143, 168, 253, 271, 343, 

349, 363 
Каша кукурудзяна, 32, 139, 340 
Каша пшоняна, 135, 272, 349 
Каша ячмінна, 272 
Кашель, 51, 88 
Каюк, 53, 188, 284, 311, 373, 

379, 380 
Квартира (квартирування), 15, 

16, 36, 37, 48, 51, 124, 148, 
151, 155, 157, 159, 161, 
196, 208, 216, 218, 254, 
260, 262, 282, 284, 292, 
306, 327, 350-352, 355, 
373, 388, 389 

Квас, 116, 137, 230, 411 
Квасоля, 12, 75, 198, 216, 255, 

271, 292, 329 
Квашення овочів та фруктів, 

271 
Квіти,  
— див. бузок 
— чорнобривці 
Кедр, 316 
Кирпич, 34, 78, 99, 115, 271 
Кисляк, 136, 374 
Кізяк, 52, 115, 269, 271, 401 
Кіннота, 84, 111 
Кіно, 22, 45, 46, 49, 52, 98, 197, 

208, 236, 268, 292, 335, 
344, 376, 379 

Кінотеатр, 17, 237, 292 
Кладова, 39, 49, 65, 68, 100, 220, 

245, 293 

Кладовище, 100, 152, 179, 188, 
189, 192, 194, 205 

Клен, 254 
Клімат, 12, 22, 37, 41, 42, 66, 

214, 235, 354, 373 
— див. дощ 
— див. засуха 
— див. зима 
— див. паводок 
— див. прикмети 
Клуби, 45, 46, 78, 99, 102, 103, 

177, 184, 193, 223, 236, 
292, 338, 344, 359, 379 

— див. будинок культури 
Клуня, 68, 139, 347 
Книжки, 37, 71, 75, 106, 124, 

125, 182, 227, 230, 231, 
235, 291, 294, 345, 350 

Кобила, 14 
Коваль (ковальство), 24, 36, 84, 

179, 222, 267, 284 
— див. кузня 
Ковбаси, 63, 92, 105, 243, 250, 

312, 386, 413 
Кожух, 58, 68, 234, 299, 414 
Кожушанок, 58 
Козаки, 6, 17, 165, 194, 195, 197, 

203, 252, 352, 354, 376, 
396, 397 

Кози, 89, 133, 204, 282, 283 
Колгосп, 8, 12, 18-21, 24-27, 29, 

33-38, 46, 47, 51-54, 61, 
67-70, 74, 75, 78, 79, 82, 
84, 87-90, 94, 96, 106, 107, 
109, 122, 128, 141, 144-
146, 155, 159, 164, 167-
170, 172-175, 177-180, 
184-187, 189, 191, 193, 
196, 197, 203, 206, 208, 
211, 212, 216, 217, 220-
224, 226, 228, 232, 234, 
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247-249, 252-254, 258, 
263, 267, 268, 271, 273, 
276, 278, 283, 284, 287, 
288, 290-293, 297, 309-
312, 314, 318-323, 325-
328, 331-333, 335, 336, 
338, 339, 342-345, 348, 
353, 355, 356, 365, 367, 
369, 374, 377, 382, 388-
391, 393 

— див. бригада колгоспна 
— див. евакуація 
— див. оплата праці 
— див. ферми 
Колгосп, відбудова після війни, 

14, 23, 51, 78, 145, 172, 
176, 202, 260, 326, 341, 
348, 362, 370, 371 

Колгосп, створення, 8, 9, 12, 18, 
35, 36, 46, 47, 48, 68, 70, 
80, 81, 96, 170, 180, 191, 
228, 253, 268, 276, 292, 
301, 302, 308, 309, 328, 
329, 339, 353, 355, 365 

— див. колективізація 
— див. комнезам 
— див. розкуркулення 
Колгоспна адміністрація, 78, 

312, 313, 342 
— див. бригадир 
— див. голова колгоспу 
— див. контора 
Колективізація, 9, 12, 18, 35, 36, 

46, 47, 58, 66, 67, 70, 80, 
81, 106, 109, 156, 159, 170, 
191, 228, 251, 288, 309, 
310, 329 

— див. розкуркулення 
— див. комнезам 
Колиска, 34, 401, 402 

Колодязь, 69, 78, 90, 93, 286, 
372 

Колядування, 62, 134, 225, 413 
Комбайнер, 201 
Комбайни, 52, 90, 146, 180, 264, 

331, 336, 390 
Комендант (німецька адмініст-

рація), 74, 260, 265 
Комендатура, 71, 160, 244, 346 
Комісар (військкомат), 10 
Комнезам (Комітет незамож-

них), 159, 338 
Компот, 92, 93, 105 
— див. узвар 
Комсомольці, 12, 37, 44, 102, 

132, 134, 183, 208, 209, 
234, 253, 256, 308, 316 

"Комунар", завод, 47, 51,  
Комуністи, 48, 89, 98, 104, 206, 

208-212, 215, 218, 233, 
237, 238, 301, 302, 305, 
329, 365 

— див. партійці 
— див. парторг 
Комуністична партія, 41, 123, 

154, 250, 329 
Коні, 7-9, 12, 13, 18-20, 22-25, 

30, 31, 33-37, 41, 44-51, 
58, 66, 68, 70, 77, 78, 81, 
84, 89, 96, 100, 101, 108-
111, 118, 121, 126, 128, 
142, 151, 154, 158, 160, 
164, 165, 172, 178, 180, 
181, 190, 191, 201, 206, 
208, 209, 217, 226-228, 
230, 232, 233, 238, 241, 
245, 246, 251, 264, 268, 
276, 277, 279, 281, 285, 
288, 292, 295, 297, 298, 
302-305, 308, 313, 319, 
327, 328, 330, 333-335, 
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337, 342, 345, 348, 349, 
353, 357, 365, 373, 380, 
387 

— див. кобила 
— див. лоша 
Коноплі, 94, 95, 122, 141, 269, 

270, 337, 338 
Консервація (консерви), 43, 65, 

93 
Консервування овочів, 43 
Контора, 78, 120, 179, 289, 293, 

301, 308, 365 
Конфлікти на селі, 73, 111, 140, 

196, 201, 204, 205, 283, 
288, 327, 344, 400 

Концентраційні табори, 41, 218, 
219, 384, 385 

— див. табір 
Конюх, 30, 35, 295 
Конюшні, 8, 26, 37, 67, 107, 160, 

284, 347, 367, 379, 414 
Копчення м'яса та сала, 84, 87, 

105, 124, 243 
Копчення риби, 124 
Корабель військовий, 10, 11 
— див. тральщик 
Кореспонденти, 198 
Коржі, 117, 119, 136, 235, 253, 

255, 340 
Корзини, 87, 128, 129, 159, 162, 

171, 211, 249, 311, 349 
Коровай, 110 
Корови, 12, 15, 18, 22, 25, 27, 

30, 33, 36, 39-41, 43, 46, 
53, 56, 59, 64-66, 68, 70, 
73, 74, 76-78, 84, 86, 92, 
99, 105, 109-112, 115, 122, 
128, 138, 139, 151, 154, 
164, 168, 171-174, 176, 
180, 181, 188-191, 193, 
197, 201, 206, 208, 210, 

215-217, 224, 227, 229, 
232, 239-241, 246- 249, 
251, 260, 265, 270, 273, 
277, 279, 281, 284-287, 
292, 297, 301, 308, 311, 
317, 323, 335, 337, 341, 
342, 345-347, 349, 357, 
362, 363, 365, 368, 369, 
374, 379, 382, 387-389, 
391, 411 

— див. бички (бики) 
— див. телята 
Коропи, 252, 320, 321, 332, 343, 

374, 376 
Короста, 110 
Косарки, 12, 66, 146, 168, 232, 

313, 348, 382 
Косовиця, 12, 36, 41, 116, 127, 

227, 228, 238, 248, 268, 
271, 278, 388 

Костюм, 28, 75, 108, 204, 277, 
388 

Кофта, 94, 141, 199 
Край, 254 
Крашанки, 53, 86, 107, 137, 146, 

256, 275, 299, 341, 413 
— див. яйця 
Кріпацтво, 194, 195, 197, 235, 

287, 309 
Кролі, 375 
Кропива, 292 
Кружево (мереживо), 45 
Крупа, 10, 59, 143, 170, 188, 

193, 213, 253, 322 
— див. гречка 
— див. ячмінна крупа 
Кузня, 24, 84, 267, 268, 270, 271, 

273 
— див. коваль (ковальство) 
Кукурудза, 20, 32, 40, 61, 62, 91, 

96, 97, 110, 111, 135, 139, 
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155, 159, 162, 168, 169, 
181, 189, 216, 265, 289, 
293, 305, 319, 331, 337, 
350, 351, 374, 381, 390, 
407 

Кулемет, 20, 21, 40, 49, 200, 
201, 206, 222, 

Культиватор, 20 
— див. полінка 
Куми, 118, 121, 183, 306, 340, 

387, 390 
Куниці, 411 
Купці, 288, 289, 290 
Кури, 13, 14, 45, 48, 60, 77, 89, 

90, 94, 107, 108, 119, 120, 
132, 160, 174, 191, 229, 
243, 263, 272, 274, 290, 
299, 363, 369, 375, 392, 
411 

— див. курчата 
— див. півень 
Курій (курай), 38, 255 
Куріпки, 44, 373, 391 
Курінь, 51, 84, 401 
Куркулі, 58, 81, 142, 222, 232, 

251, 276, 293, 294, 308 
Курчата, 69, 160, 370, 400 
Кутя, 92, 275, 412 
Кухарка, 38, 51, 54, 74, 94, 103, 

153, 197, 203, 297, 298, 
311, 318, 322, 349, 356, 
361, 362 

Кухня, 39, 77, 85, 97, 98, 112, 
143, 199, 287, 349, 350, 
383-386 

Лавка (ослон), 199, 303 
Лавки, торгові, 289, 290, 301, 

302, 377 
Лазня, 221, 331, 383, 385 
Ланка, 130, 390 
Ланкова, 197, 389, 390, 393 

Латиші, 235 
Левада, 107, 168, 188, 349 
Ледарі, 106, 127, 310 
Лежанка, 138, 280 
Лейтенант, 210 
Лини, 53, 87, 127, 300, 318, 375, 

376 
Липа, 392 
Лисиці, 82, 186, 375 
Листи, 41, 50, 51, 76, 152, 192, 

201, 216, 266, 282, 289, 
290 

Ліжко, 38, 59, 77, 99, 100, 133, 
151, 155, 233, 237, 280, 
334, 347 

Ліжник, 119, 237, 269 
Лікарі (лікарня), 7, 15, 29, 51, 

54, 55, 68, 69, 76, 86, 98, 
102-104, 109, 140, 146, 
147-150, 153-156, 161, 
170, 179-182, 189, 205, 
207, 217, 222, 231, 236, 
246, 248, 280, 283, 288, 
289, 295, 296, 314, 323, 
326, 327, 354, 364, 385, 
411 

Лікнеп, 338 
Ліс, 20, 22, 33, 38, 59, 68, 82, 87, 

89, 112, 170, 171, 178, 179, 
193, 207, 244, 250, 287, 
294, 300, 311, 314, 318, 
360, 363, 364, 377, 387, 
389 

Лісник, 66, 212, 239, 301, 377 
Лісництво (лісгосп), 27, 61, 159, 

165, 179, 212, 218, 228, 
248, 250, 250, 289, 309, 
373 

Літаки, 11, 20, 21, 40, 49, 60, 
101, 111, 171, 187, 189, 
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200, 211, 220, 222, 238, 
244, 265, 345, 360 

— див. аероплан 
Лобода, 47, 227, 229, 261 
Лобогрійка, 388 
Ложка, 127 
Лоза, 129, 159, 171, 179, 211, 

288, 294, 363, 364, 374, 
377 

Локомобіль, 335 
Локшина, 119, 350 
Лоша, 8, 20, 47, 251, 348 
Льон, 338 
Льотчик, 21, 60, 380, 399 
Люлька (колиска), 129 
Люцерна, 106 
Ляльки, 41, 42, 69, 75, 268 
Магазин, 9, 43, 65, 70, 83, 98, 

116, 128, 151, 169, 170, 
179, 188, 202, 228, 231, 
239, 248, 255, 256, 292, 
301, 308, 312, 321, 331, 
378, 415 

Майдан (площа) сільський, 19, 
98, 223, 226, 256, 276, 331 

Майка, 28 
Майор, 243, 244 
Мак, 119, 121 
Макарони, 387, 389 
Макітра, 105, 291 
Макуха, 168, 220, 281, 343 
Малина, 75, 259 
Малярія, 48, 61, 69 
Мандоліна, 65, 114, 193 
Мародери, 31 
Масло, 65, 67, 86, 87, 100, 158, 

374 
Масниця (Масляна), 135 
Мати, 11-13, 17, 18, 20, 23, 26-

29, 34, 35, 37-42, 44, 49, 
51, 54, 56, 57, 66-68, 70-

75, 77-80, 83, 85, 88-90, 
93, 96-98, 100, 103-106, 
108, 110, 111, 114, 118, 
122, 124, 127, 130, 133, 
134, 138, 140-142, 144, 
147, 151, 154-156, 158, 
159, 161-164, 166, 167, 
172, 174-176, 180, 182-
188, 190, 192, 194-199, 
201, 206, 209, 216, 217, 
220-224, 227, 230-233, 
235, 237-240, 243, 246, 
249-251, 254, 258-263, 
267-270, 273-275, 277, 
278, 281, 285, 289, 293, 
294, 296, 302-305, 307-
310, 313, 314, 321, 327-
330, 333, 336, 340, 342, 
346-348, 352-358, 362, 
365, 369, 372, 374, 376-
380, 382, 383, 386-389, 
393-396, 401, 403, 408, 
413, 414 

Мачуха, 37, 325 
Машина, 20, 28, 30-34, 36, 53, 

59, 66, 89, 99, 100, 112, 
128, 142, 145, 193, 230, 
234, 238, 239, 245, 301, 
324, 337, 339, 347, 373 

Меблевий цех (плавні), 27-30, 
129, 218, 363, 364 

Меблі, 222 
— див. лавка (ослон) 
— див. ліжко 
— див. скриня (сундук) 
— див. стіл 
— див. стілець 
— див. шафа 
Мед (бджолиний), 68, 117, 119, 

137, 275, 300, 320, 321, 
386, 392 
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Медсестра, 14, 282, 308 
Меланка (Маланка), (свято), 63, 

275, 357, 413 
Меланкування, 63, 275, 357 
Металург, 10 
Механізатор, 52, 169, 196, 322, 

323, 331, 344, 345 
Мило та миловаріння, 272, 322, 

385 
Миска, 117, 119 
Міліція, 164, 355, 359 
Міни, 85,162, 245, 281, 347 
Міномет, 40, 85, 200, 243 
Мірошник, 195 
Місто, 9, 10, 11, 16, 32, 42, 43, 

47, 48, 66, 70, 76-78, 86, 
104-107, 121, 122, 125, 
126, 129, 130, 148, 180, 
181, 188, 194, 197, 200, 
208-211, 213, 219, 221, 
227, 238, 249, 250, 285, 
288-290, 294, 302, 312, 
315, 323-326, 333, 351, 
354, 359, 370-372, 381, 
389 

"Младенчеське" (хвороба), 140, 
166, 204, 205 

Млин, 17, 24, 27, 103, 104, 172, 
188, 195, 276, 277, 322, 
331, 363, 370, 400 

— див. вітряк 
— див. мірошник 
Млинці, 12, 47, 115, 126, 157 
Мобілізація, 19, 22, 23, 26, 30, 

34, 49, 60, 162, 182, 219, 
229, 239, 247, 254, 283, 
302, 330, 345, 362 

Могили (кургани), 165 
Молдавани, 27, 376, 402 
Молитви, 37, 61, 98, 122, 123, 

133, 134, 140, 166, 182, 

198, 204, 205, 231, 343, 
360, 361, 414 

Молодь, 10, 22, 39, 60, 71, 79, 
99, 102, 116, 172, 183, 219, 
225, 226, 231, 241, 243, 
260, 267, 268, 282, 312, 
318, 336, 341, 344, 355, 
415, 416 

Молоко та молочні страви, 12, 
31, 53, 86, 90, 105, 115, 
116, 122, 136, 159, 161, 
164, 182, 193, 198, 311, 
329, 345, 349, 361, 367, 
373, 381, 389, 390, 411, 
412 

— див. вершки 
— див. кисляк 
— див. масло 
— див. ряжанка 
— див. сир 
— див. сирники 
— див. сироватка 
— див. сметана 
Молотарки, 30, 36, 127, 189, 

232, 308, 380, 388 
Молотьба, 8, 12, 127, 159, 188, 

189, 203, 227, 271, 335, 
337, 388 

Море, 198 
Морква, 43, 92, 94, 322 
Морс (томат), 136, 198, 322 
"Мотор-Січ",  15, 181, 220, 287 
Моторист, 59 
Мотоцикл, 13, 20, 29, 38, 48, 56, 

110-112, 230, 238, 296, 
334, 345, 351, 368, 369 

МТС, 32, 145, 195, 232, 258, 
297, 306 

Музей, 58, 106, 155, 305, 316 
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Музичні інструменти (музика), 
74, 169, 176, 181, 237, 273, 
274, 296, 310 

— див. балалайка 
— див. бандури 
— див. баян 
— див. гармонь 
— див. гітара 
— див. мандоліна 
М’ясо, 86, 92, 93, 94, 97, 107, 

115, 116, 135, 136, 139, 
154, 167, 176, 187, 243, 
271, 274, 275, 291, 322, 
329, 341, 347, 362, 363 

— див. зберігання м'яса та сала 
Набожність, 37, 132, 166, 257, 

337, 339, 378, 384, 387, 
412 

— див. церква 
Нагайки, 13, 141 
Нагороди (державні), 58, 99, 

102, 103, 110, 160, 283, 
389, 390, 393 

— див. дошка пошани 
Наймана праця (наймитування), 

15, 17, 34-37, 65-67, 70, 
74, 81, 84, 96, 126, 127, 
142, 144, 158, 180, 181, 
232, 233, 237, 252, 267, 
270, 271, 293, 308, 309, 
313, 314, 337, 381 

Наливки, 137 
Наречена (молода), 44, 45, 63, 

86, 104, 119, 120, 132,  
274, 407 

Наречений (жених, молодий), 
63, 86, 118, 132, 274, 407, 
408 

Народні традиції, 
— див. весілля 
— див. Вечеря 

— див. ворожіння 
— див. знахарство (бабки, ше-

птухи) 
— див. колядування 
— див. пісні 
— див. поминки 
— див. посівання 
— див. похорон 
— див. проводи в армію 
— див. щедрування 
Насіння (соняшник, гарбуз), 51, 

91, 189, 392 
Національності, 
— див. австрійці 
— див. американці 
— див. бельгійці 
— див. білоруси 
— див. болгари 
— див. вірмени 
— див. голландці 
— див. греки 
— див. євреї 
— див. калмики 
— див. латиші 
— див. молдавани 
— див. німці 
— див. поляки 
— див. румуни 
— див. руські 
— див. серби 
— див. татари 
— див. турки 
— див. українці 
— див. французи 
— див. цигани 
— див. чехословаки 
Невід, 25 
Невістка, 54, 63, 65, 79, 86, 96, 

126, 189, 252, 254, 268-
270, 273, 280, 284, 294, 
377, 390 
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Неврожай, 91, 92, 278, 293, 322, 
329, 363, 371 

— див. засуха 
НЕП, 195, 206, 217, 307, 309 
Неписьменність (письменність), 

168, 172, 182, 193, 207, 
222, 225-227, 234, 276, 
283, 310, 337, 338, 342 

— див. лікнеп 
— див. освіта (шкільна) 
Німецькі колоністи, 241, 284, 

305, 381 
— див. економії 
Німці, 12-14, 18-26, 28-31, 38-

40, 42, 48-51, 56, 59, 60, 
68, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 
85, 89, 90, 99-102, 109-
112, 134, 137-139, 142, 
144, 145, 150-152, 154, 
160-162, 165, 167, 171, 
175, 176, 189, 192, 196, 
197, 200, 202, 208, 209, 
214, 215, 218-222, 229, 
236, 238-243, 245-248, 
254, 259, 260, 264-266, 
276, 278, 280-284, 294-
299, 303, 305, 314, 315, 
326, 330, 334, 335, 341, 
345-347, 359-361, 365, 
368-371, 381-387 

НКВС, 81, 149, 208, 210, 277, 
330 

Новий рік, 12, 23, 62, 135, 241, 
257, 280, 340, 347, 348, 
357 

Нутрія (пацюк, водяна криса), 
9, 186, 374 

Нянька, 74, 84, 127, 141, 181, 
308 

Обдарування та гостинці, 35, 
55, 74, 121, 230, 241, 275, 

287, 292, 340, 357, 379, 
414 

Область, 7, 11, 15-17, 24, 26, 34, 
46, 54, 56, 57, 66, 70, 72, 
74, 80, 83, 88, 92, 96, 99, 
105, 106, 108, 112, 122, 
126, 141, 144, 145, 147, 
151, 158, 163, 166, 170, 
172, 174, 179, 185, 187, 
190-192, 194, 196, 197, 
201, 203, 206, 210, 215, 
217, 221, 227, 232, 250, 
256, 262, 263, 267, 285, 
300, 301, 307, 313, 325, 
327, 333, 336, 342, 352, 
365, 372, 381 

Облігації, 9, 103, 341, 371, 391 
Обліковець (учьотчік), 218 
Овес, 188, 390 
Овочівництво колгоспне, 27, 33, 

74, 222, 226, 320- 324, 377 
Огірки, 27, 42, 87, 116, 268, 290, 

369 
Огорожа (паркан, ліса), 29, 162 
Одіяло, 23, 56, 130, 154, 155, 

233, 234, 269, 388, 408 
Одруження, 21, 24, 33, 41, 61, 

67, 79, 83, 92, 106, 141, 
142, 156, 164, 183, 193, 
201, 216, 222, 262, 268, 
295, 308, 331, 352, 379, 
387, 388 

Одяг, 58, 67, 71, 85, 91, 94, 167, 
169, 199, 204, 233, 239, 
268-270, 277, 281, 309, 
335, 341, 343, 388 

— див. картуз 
— див. кожух 
— див. кожушанок 
— див. костюм 
— див. кофта 
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— див. кружево (мереживо) 
— див. майка 
— див. пальто 
— див. платки 
— див. плаття 
— див. плащ 
— див. рукавиці 
— див. сорочка (рубаха, рубаш-

ка) 
— див. спідниця 
— див. фуфайка 
— див. хустки 
— див. шапка 
— див. швейна машина 
— див. шкарпетки (носки) 
— див. штани 
Ожина, 159, 168, 182, 188, 213, 

228, 284, 311, 373 
Озера, 19, 21, 27, 58, 61, 82, 87, 

127, 129, 160, 162, 168-
171, 178, 184, 198, 214, 
218, 224, 248, 249, 272, 
273, 278, 284, 297, 300, 
318, 328, 332, 333, 373-
376 

Озимка, 23 
Окопи, риття, 29, 40, 49-51, 56, 

78, 100, 138, 142, 143, 151, 
152, 165, 171, 239, 240, 
260, 280, 303, 334 

Окрошка (холодний борщ), 116 
Окуні, 328, 376 
Окупація, 13, 19, 29-31, 39, 40, 

48, 49, 51, 71, 73, 90, 100, 
110-112, 137, 138, 142-
144, 150-153, 160-162, 
186, 192, 220, 229, 259, 
260, 266, 279, 280, 294-
296, 299, 303-305, 315, 
326, 341 

— див. Велика Вітчизняна війна  

Олені, 182 
Олійниця, 36, 80, 84, 85, 86, 129, 

370 
Олія, 12, 59, 88, 136, 271, 282, 

321-323, 338, 374 
Онуки, 61, 64, 70, 108, 117, 130, 

131, 133, 156, 202, 204, 
337, 338, 380, 390, 402 

Опалення, 32, 34, 37, 38, 78, 
115, 162, 247, 281, 287, 
290, 326, 350, 368, 370, 
377, 393 

— див. вугілля 
— див. дрова 
— див. кізяк 
— див. кирпич 
— див. піч 
— див. солома 
Опара, 117, 135, 136, 271 
Оплата праці, 8, 9, 24, 32, 34, 

35, 47, 61, 67, 75, 78, 91, 
96, 103, 108, 121, 168, 169, 
170, 226, 258, 278, 282, 
312, 314, 320, 326, 337, 
341, 344, 345, 351, 369, 
393 

— див. трудодні 
Оранка, 8, 201, 228, 252 
Оренда, 268, 271 
Освіта (шкільна), 10, 14, 18, 36, 

38, 41, 73, 75, 78, 80, 85, 
88, 89, 107, 137, 143, 144, 
149, 159, 168, 172, 174, 
181, 183, 186, 187, 192, 
203, 207, 221, 257, 264, 
309, 314 

— див. вчителі 
— див. лікнеп 
— див. неписьменність (пись-

менність) 
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— див. освіта професійна (се-
редня та вища) 

— див. школа 
Освіта професійна (середня та 

вища), 15, 41, 163, 173, 
181, 187, 214, 233, 236, 
248, 314 

— див. академія 
— див. інститут 
— див. університет 
— див. ФЗО 
— див. школа міліції 
Освітлення,  
— див. гас (керосин) 
— див. електрика 
Освячення (святіння), 86, 104, 

123, 143, 144, 182, 230, 
231, 275, 356, 357, 364, 
412, 413 

Оселедеці (риба), 87, 315 
Осика, дерево, 250,  
Осока, 52, 53, 214 
Осокір, дерево, 27, 250, 374, 377 
Остарбайтери, 22, 24-26, 29, 30, 

40, 41, 49, 60, 69, 74, 76, 
85, 89, 90, 102, 109-113, 
139, 144, 145, 150-152, 
171, 190, 192, 203, 209, 
218, 219, 223, 237, 240-
242, 259, 260, 265, 296, 
297, 314, 334, 341, 347, 
348, 352, 359, 360, 370, 
373, 383-386, 408 

Офіцери, 50, 152, 195, 206, 287, 
299, 350, 359 

Оцет, 232 
Очерет, 47, 53, 160, 198, 199, 

249, 382 
Паводок, 309, 310, 373 
Пайок, 75, 159, 220, 261, 310, 

384 

Паління, 32, 146, 153, 205 
— див. тютюн 
Пальто, 22, 52, 108, 277, 356 
Пампушки, 136, 
Пам'ятники, 223, 345, 369 
Пани, 17, 18, 25-27, 35, 46, 58, 

70, 80, 83, 84, 98, 108, 109, 
141, 142, 177, 178, 181, 
184, 197, 206, 207, 216, 
223, 224, 227, 235, 270, 
271, 285-287, 324, 338, 
355, 365, 379 

— див. поміщики 
Параліч, 7, 308, 394 
Парашутисти, 30, 90, 160, 161, 

167, 171, 196, 214, 244, 
297 

Пароплав, 10, 75, 109, 158, 165, 
207, 250, 311, 315, 344, 
346, 350, 389 

Партизани, 14, 21, 22, 24, 25, 30, 
31, 40, 49-51, 60, 68, 71, 
78, 85, 90, 102, 103, 111, 
112, 137, 139, 152, 160, 
161, 171, 172, 186, 189, 
196, 214, 229, 243, 245, 
298, 303, 315, 334, 346, 
351 

Партійці, 148, 209 
— див. комуністи 
Парторг, 19, 193, 301, 319 
Парубки, 63 
Пасіка, 72, 300, 392 
Пасічництво, 106, 117, 137, 187, 

217 
Паска, 46, 62, 86, 104, 123, 124, 

143, 144, 182, 205, 230, 
258, 275, 340, 356, 357, 
364, 416 

Паслін, 75 
Паспорт, 78, 318 
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Пастух (чередник), випас худо-
би, 67, 115, 126, 178, 191, 
193, 210, 224, 249, 249, 
300, 311, 318, 373, 374 

Патронат (дитбудинок), 38, 356, 
357 

Пекарня, 55, 138, 148, 364 
Пенсія, 24, 52, 55, 79, 89, 103, 

144, 157, 164, 168-170, 
173, 176, 182, 189, 193, 
197, 201, 203, 231, 262, 
294, 326, 333, 364, 389 

Перебудова, 117, 121, 122 
Перекладач, 13, 77, 110, 161, 

200, 297 
Перепічки, 136 
Переселенці, 7, 15, 16, 25, 33-

35, 41, 53-57, 66, 72, 79, 
81-83, 140, 145-148, 164, 
167, 172-174, 184, 185, 
190, 194-198, 201, 202, 
206, 216, 221, 227, 228, 
283, 290, 342, 392 

Перець, 105, 115, 176, 322, 331, 
375 

Перша світова війна (Германсь-
ка), 8, 11, 26, 185, 257 

— див. мобілізація 
— див. поранені на війні 
— див. поховання загиблих у 

війні 
— див. проводи в армію 
— див. солдати 
Перше Травня, 19, 256, 257, 357 
Печиво, 143 
Пиріжки, 69, 92, 105, 135, 205, 

292, 336, 412 
Пироги, 115, 116, 134, 135, 275, 

291 
Писанки, 86 

Пияцтво, 132, 146, 204, 247, 
312, 339, 351, 378, 400, 
403, 414, 415 

Півень, 310 
Підвал, 39, 42, 93, 116, 200, 201, 

240, 299, 315, 348, 360, 
368, 369 

Підвода, 57, 71, 87, 138, 148, 
162, 177, 243, 245, 248, 
258, 276, 279, 295, 305, 
319, 321, 334, 347 

Підсака, 162, 163, 164 
Піонери, 37, 310, 316 
Піонертабір, 302  
Піонервожаті, 316 
Піп, 133, 134, 183, 190, 191, 197, 

202, 204, 212, 274, 275 
— див. батюшка 
Пісні, 44, 45, 62, 63, 64, 65, 99, 

113, 114, 129-132, 135, 
199, 203, 224, 225, 235, 
237, 252, 255, 274, 275, 
292, 306, 312-315, 317, 
340, 343, 344, 349, 357, 
374, 379, 393-410, 416 

Піст церковний, 12, 62, 65, 132, 
134, 182, 198, 412 

Пістолет, 101, 368 
Піч, 12, 37, 43, 46, 65, 69, 73, 78, 

86, 87, 93, 115-118, 126, 
135, 136, 199, 246, 271, 
272, 288, 302, 

— див. груба 
— див. кабиця (піч) 
— див. кацанка (піч) 
— див. лежанка 
Плавні, 5, 9, 13, 14, 21, 22, 25, 

27, 31, 32, 40, 43, 49, 51-
53, 58-61, 66-68, 72, 82, 
85, 87-91, 111, 127- 129, 
135, 143, 145, 151, 158, 
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159, 161, 162, 167-171, 
178, 179, 182, 184-189, 
191, 193, 196, 199-202, 
211, 213, 216, 218, 220, 
222, 224, 228, 239, 245, 
247-250, 261, 281, 284, 
294-301, 311, 313, 315, 
317, 318, 321, 326, 328, 
341, 346, 353, 363, 367, 
368, 372-379, 381, 382, 
391, 392, 413-415 

— див. затоплення плавні 
Платки, 67, 105, 122, 130, 137, 

138, 240, 300, 388 
— див. хустки 
Плаття, 41, 44, 45, 67, 75, 86, 

190, 199, 268, 269, 277, 
287, 291, 294 

Плащ, 42 
Плеврит, 262, 302 
Племінники, 89, 117, 152, 277, 

372, 380-383, 392, 393 
Плетіння, 141, 274, 379 
Плуг, 8, 9, 46, 127, 285 
Повидло, 36 
Повінь, 249 
Погріб, 39, 58, 65, 86, 101, 139, 

148, 299, 304 
Податки, 8, 73, 207, 310, 329, 

341, 371, 391, 393 
— за бездітність, 391, 
— за двір, 391, 
— за дерева, 371, 391, 393, 399, 
— за землю, 8,  
— за курей, 391, 
— молоком, 329, 393, 
— м’ясом, 329, 391, 393, 
— яйцями, 393, 
Подушка, 13, 45, 77, 99, 119, 

120, 138, 143, 155, 233, 
237, 308, 388, 394, 408 

Пожежі, 112, 220, 360 
Поїзд, 200, 219, 233, 242, 325, 

354, 362, 383 
Полив, 10, 17, 33, 226 
— див. город 
Полінка, 20, 25 
— див. культиватор 
Політпросвіта (пропагандист), 

320 
Поліцаї, 14, 21, 24, 29, 30, 39, 

48, 49, 60, 73, 74, 102, 110, 
153, 160, 161, 171, 192, 
196, 198, 215, 244, 247, 
259, 265, 266, 280, 298, 
299, 303, 326, 347, 359, 
370, 383, 385, 387 

Поліція (жандармерія), 21, 24, 
31, 153, 295, 298, 369 

Полковник, 210 
Полова, 31, 294 
Полотно, 45, 119, 269, 270, 337 
Полуниця (клубніка), 75 
Полювання, 15, 25, 54, 82, 89, 

171, 214, 249, 375, 408 
Поляки, 183, 241, 245, 384, 385 
Поминки (Проводи), 69, 117, 

123, 205, 258, 412, 415 
Помідори, 42, 43, 94, 268, 271, 

331, 349, 369, 377, 378 
Поміщик, 7, 8, 29, 67, 74, 141, 

147, 193, 207, 309, 316, 
328 

— див. пани 
Поранені на війні, 32, 49, 50, 86, 

88, 103, 139, 192, 193, 200, 
216, 229, 234, 282, 283, 
296, 330 

— див. шпиталь військовий 
Порічка (смородина), 83, 233, 

316 
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Пором (перевіз, переправа), 33, 
53, 59, 60, 87, 160, 162, 
167, 184, 193, 208, 228, 
238, 239, 245, 249, 259, 
294, 295, 302, 311, 315-
318, 353, 367, 382 

Поросята, 14, 37, 48, 55, 86, 174, 
263, 370, 377, 380 

Посадки, 61, 68, 165, 244, 254, 
298, 373 

Посівання, 135, 413, 414 
Посольство радянське, 11 
Постоли, 52 
Постоялий двір, 302 
Посуд, 11, 23, 127, 167, 408 
— див. глечик (горщик) 
— див. казан (чавун) 
— див. каструлі 
— див. ложка 
— див. макітра 
— див. миска 
Посьолок, 13, 23, 25, 43, 54, 66, 

85, 89, 159, 162, 165, 172, 
189, 217, 219, 221, 248, 
265, 295, 299, 325, 326, 
332, 346, 347, 368, 373, 
376, 413 

Поховання загиблих на війні, 
23, 40, 49, 50, 56, 90, 103, 
111, 112, 139, 150, 162, 
165, 192, 213, 260, 299, 
315 

Похорон, 117, 123, 143, 205, 415 
— див. кладовище 
— див. поминки 
Пошта, 34, 40, 286, 302, 386 
— див. листи 
Прапорщик, 202 
Придане, 119, 120, 141, 379, 408 
Придніпровська ГРЕС, 146 
Прикмети, 411, 412, 414 

Прикраси жіночі, 239, 301, 355 
— див. стрічки 
Проводи в армію, 306, 405 
Продрозверстка, 8, 9, 58 
Пронос, 140 
Прополка (поління), 17, 84, 96, 

168, 169, 197, 248, 376, 
389, 390 

Прядіння, 67, 94, 95, 119, 122, 
199, 269, 270, 273, 284, 
310, 337, 338, 373, 379 

Прядиво, 146 
Пряники (житники), 128, 136, 

143 
Птахоферма, 38, 51, 344, 367, 
Птиця домашня, 59, 86, 106, 

107, 109, 179, 301, 322, 
342, 392 

— див. гуси 
— див. качки 
— див. кури 
— див. курчата 
Пшениця, 21, 28-30, 58, 61, 62, 

74, 78, 84, 90, 92, 99, 127, 
135, 139, 155, 169, 188, 
189, 207, 210, 216, 238, 
247, 298, 308, 320, 337, 
343 

Пшоно, 53, 53, 86, 280, 386 
Радгосп, 9, 27, 34, 35, 47, 74, 

110, 146, 218, 232-234, 
261-264, 266, 282, 293, 
302-305, 318, 379 

Радикуліт, 38 
Радіо, 19, 171, 198, 238, 241, 

293, 334, 359, 368, 382 
Радянська влада, 17, 18, 44, 57, 

58, 62, 80, 81, 89-91, 104, 
109, 144, 168, 177, 212, 
214, 232, 294, 295, 308, 
312, 333, 356, 364 
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Радянські війська, 23, 152, 154, 
162, 346 

Район, 7, 11, 15-17, 24, 26, 34, 
46, 51, 54-57, 66, 70, 72, 
74, 80, 81, 83, 88, 96, 99, 
105, 106, 109, 112, 126, 
141, 144-147, 158, 165- 
167, 170, 172, 174, 179-
181, 185, 187, 190-192, 
194, 196-198, 201, 203, 
206, 215, 217, 221, 227, 
232, 241, 249-251, 253, 
256, 262, 263, 266, 267, 
285, 301, 305, 307, 313, 
325, 327, 333, 336, 342, 
349-352, 365, 372 

Рак шлунку, 142 
Раки, 68 
Революціонери, 8, 148 
Революція, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 

24, 26, 57, 58, 66, 67, 70, 
80, 84, 88, 98, 108, 109, 
134, 148, 170, 185, 202, 
206, 207, 212, 268, 286, 
287, 307, 309, 310, 372 

Революція 1905 року, 8 
Редиска, 155 
Ремесла (заняття), 
— див. вишивання 
— див. кружево (мереживо) 
— див. пасічництво 
— див. плетіння 
— див. прядіння 
— див. ткацтво 
Репресії, 25, 35, 36, 41, 48, 57, 

59, 71-73, 81, 89, 97, 148, 
149, 167, 207, 212, 258, 
294, 295, 302, 314, 381, 
391 

Риба, 53, 58, 59, 63, 65, 67, 72, 
82, 87, 89, 92, 119, 127, 

159, 162, 168, 171, 176, 
178, 182, 184, 186, 188, 
198, 199, 214, 249, 252, 
274, 284, 300, 317, 318, 
321, 332, 343, 349, 373, 
374, 412 

— див. висалія 
— див. в'юни 
— див. єльчик 
— див. жерці 
— див. карасі 
— див. копчення риби 
— див. лини 
— див. оселедці  
— див. коропи 
— див. соління риби 
— див. соми 
— див. судаки 
— див. сушіння риби 
— див. щуки 
Рибак (рибалка), 57, 59, 72, 82, 

87, 89, 160, 199, 201, 300, 
343, 344, 372, 373, 380, 
394 

Рибоколгосп, 59, 72, 75, 81, 82, 
87, 108, 141, 146, 174, 296, 
314, 321, 344, 365, 373, 
392 

Риболовля, 15, 25, 33, 57, 67, 
126, 162, 171, 173, 178, 
188, 198, 199, 200, 214, 
218, 249, 252, 300, 321, 
328, 343 

— див. волошня 
— див. невід 
— див. підсака 
— див. ятерь 
Рис, 32, 38, 51, 92, 158, 226, 272, 

275, 299, 320, 348, 391, 
412 

Рицина, 321 
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Різдво, 46, 62, 86, 92, 134, 182, 
199, 255, 275, 287, 292, 
357, 412 

Річки, 19, 27, 83, 171, 193, 208, 
254, 284, 300, 332, 374, 
374, 404 

Рогоза, 68, 91, 129, 143, 159, 
373, 377, 378, 382 

Рожа (хвороба), 140 
Розкуркулення, 8, 29, 36, 58, 59, 

71, 79, 80, 84, 89, 109, 127, 
128, 142, 190, 207, 208, 
216, 223, 229, 232, 277, 
294, 302, 307, 308, 314, 
329, 339, 380 

— див. заможність 
— див. заслання (виселення) 
— див. колгосп 
— див. колгосп, створення 
— див. комнезам 
— див. куркулі 
— див. репресії 
— див. середняки 
Рукавиці, 67, 129 
Румуни, 57, 79, 138, 139, 140, 

176, 198, 199, 200, 202, 
203, 264, 267, 300, 402 

Руські, 16, 29, 57, 76, 79, 81, 82, 
85, 102, 138, 140, 192, 198, 
200, 206, 207, 210, 241-
244, 264, 265, 296, 298, 
302, 369-371, 379, 384, 
387 

Рушники, 45, 48, 71, 95, 105, 
110, 118, 120, 199, 214, 
273, 375, 388, 

Рушниця, 82, 171 
Рядженні, 120, 176, 274 
Рядна, 237, 269, 311, 335 
Ряжанка, 105, 277 

Сад квітковий (парк, палісад), 
17, 26, 67, 80, 98, 99, 181, 
238, 298, 306, 315, 316, 
355, 379 

Сад фруктовий та ягідний, 26, 
29, 33, 46, 61, 67, 78, 107, 
158, 216, 222, 247, 248, 
259, 272, 316, 320, 328, 
336, 349, 390, 399 

— див. фрукти 
— див. зберігання фруктів та 

ягід 
Садівництво, 17, 210 
Сало, 12, 39, 53, 56, 66, 67, 94, 

100, 134, 136, 137, 233, 
240, 271, 275, 290, 322, 
337, 363, 386, 412, 413, 

Самовар, 230, 274 
Самогоноваріння, 13, 114, 136, 

137, 246, 247, 336, 341, 
415 

Самопал, 25 
Санаторій, 53, 78 
Сарай, 13, 23, 37, 50, 55, 56, 59, 

78, 84, 96, 99, 111, 118, 
148, 151, 153, 208, 212, 
234, 240, 305, 306, 308, 
349, 368 

Сватання, 23, 104, 105, 118, 120, 
128, 132, 190, 274, 301, 
330, 336, 339, 359, 406 

Свекри, 63, 73, 86, 96, 107, 108, 
114, 122, 128, 132-135, 
140, 141, 189, 190, 336, 
369, 371, 379-381, 384, 
399, 400, 403, 411, 412 

Свинарка, 27, 61, 164 
Свині, 14, 18, 59, 66, 68, 69, 73, 

74, 77, 81, 86, 89, 95, 105, 
106, 137, 142, 164, 167, 
176, 177, 191, 206, 224, 
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227, 229, 273, 290, 301, 
322, 328, 342, 353, 363, 
373, 374, 377, 392, 400 

— див. кабан 
— див. поросята 
— див. свинарка 
Свиноферма, 27, 128, 297, 367 
Свічки, 62, 123, 143, 144, 183  
Свята, 62, 69, 92, 98, 104, 105, 

108, 110, 129, 133, 141, 
182-185, 228, 230, 236, 
237, 241, 255, 275, 286, 
287, 294, 340, 412, 414 

— див. Великдень 
— див. Вознесіння 
— див. День Перемоги 
— див. Івана Купала 
— див. Масниця 
— див. Меланка 
— див. Новий рік 
— див. Перше Травня 
— див. Різдво 
— див. Святвечір 
— див. Спас 
— див. Стрітення 
— див. Сьоме Листопада (Жо-

втневі свята) 
— див. Трійця 
— див. Хрещення 
Святвечір, 92, 134, 340, 414 
Сепаратор, 373 
Серби, 250 
Середняки, 8, 81, 84, 107, 126, 

127, 174, 180, 217, 222 
Сержант, 77, 163 
Сестра, 17, 23, 27-34, 38-40, 50, 

54, 57, 58, 66, 67, 70, 72-
74, 80-83, 89, 90, 97, 99, 
101, 102, 110, 117, 143, 
146, 156, 174, 175, 183, 
185, 188, 201, 216, 218, 

228, 233-236, 241-243, 
252, 253, 255, 258, 259, 
264, 266, 270, 273, 279, 
285-288, 295, 296, 299, 
305, 307, 309, 313, 325, 
326, 330, 336, 337, 342, 
349, 351, 372, 376, 381-
383, 385, 387, 389, 391, 
394, 399, 402, 407 

Син, 7, 12, 21, 36, 48, 65, 78, 83, 
104, 106, 110, 120- 123, 
125, 128, 131-135, 147, 
152, 156, 158, 165, 166, 
174, 180, 186, 193, 207, 
223, 227, 233, 240, 262, 
268, 292, 301, 303, 307, 
308, 324, 331, 337, 340, 
358, 377, 385 

Сир, 65, 135, 193, 237, 374 
Сирники, 374 
Сироватка, 116, 367 
Сироти, 34, 37, 38, 42, 45, 57, 

61, 142, 146, 267, 277, 287 
Сівалки, 36, 66, 285, 289, 308, 

313 
Сівба, 9, 227, 228, 268, 271 
Сіль, 65, 77, 92, 114, 129, 136, 

394, 411, 412 
Сільрада, 15, 18, 19, 25, 46, 50, 

86, 92, 99, 104, 137, 149, 
172, 180, 196, 202, 216, 
254, 276, 289, 294-297, 
318, 326, 330, 339, 355, 
359, 365, 382, 383 

Сільська управа, 22, 29 
Сільськогосподарські роботи, 
— див. волочіння 
— див. косовиця 
— див. молотьба 
— див. оранка 
— див. прополка 
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— див. сівба 
Сімейні відносини, 8, 25 
— див. баба (бабуся) 
— див. батьки 
— див. батько 
— див. брат 
— див. вітчим 
— див. дівчата 
— див. дід 
— див. діти 
— див. дочка 
— див. дядько 
— див. жінка 
— див. зять 
— див. мати 
— див. мачуха 
— див. невістка 
— див. онуки 
— див. парубки 
— див. племінники 
— див. свекри 
— див. сестра 
— див. син 
— див. сироти 
— див. теща 
— див. тітка 
— див. хлопці 
— див. чоловік 
Сіно, 27, 33, 53, 58, 66, 68, 72, 

82, 89, 159, 164, 165, 170, 
171, 179, 182, 184-186, 
193, 211, 239, 240, 247, 
249, 281, 300, 301, 311, 
317-319, 328, 358, 367, 
368, 376, 382, 415 

Сірники, 169 
Сітка рибацька, 57, 82, 87, 89, 

128, 171, 252, 321 
Скотар, 53, 182, 344 
Скриня (сундук), 23, 39, 90, 119, 

197, 243, 329, 363 

Сливи, 93, 137, 239 
Сліпота, 378, 394 
Слобода, 5, 6, 112 
Слюсар, 23, 324, 331 
Смалець, 36, 59, 85, 94 
Сметана, 105, 115, 157, 158, 290 
Солдати, 13, 14, 19, 20, 26, 30-

32, 49, 59, 76, 101, 103, 
129, 162, 206, 209, 239, 
259, 281, 283, 295, 299, 
305, 330, 347, 361, 382 

Соління масла та сиру, 65 
Соління м’яса та сала, 65, 86, 

105, 116 
Соління овочів, 42, 43, 65, 87 
Соління риби, 65, 87, 374 
Солома, 22, 24, 37, 38, 51, 80, 

94, 101, 112, 115, 128, 136, 
153, 229, 237, 241, 251, 
272, 276, 279, 288, 290, 
298, 319, 326, 358, 377, 
378, 393 

Соми, 162, 374 
Соняхи, 20, 51, 91, 94, 110, 181, 

331, 382, 389, 390 
Сорочка (рубаха, рубашка), 28, 

31, 94, 119, 143, 212, 214, 
232, 268, 269, 273, 277, 
337, 343, 389 

Сосна, 115 
Спас, 19, 334, 336, 368, 382 
Спідниця, 14, 94, 100, 199, 235, 

399 
Ставки, 138, 171, 251, 252, 276, 

278, 321, 328, 333, 379 
Стадіон, 303 
Станція, залізнична, 76, 147, 

218, 296 
Староста (посада), 39, 60, 73, 

137, 150, 209, 215, 241-
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243, 259, 280, 307, 308, 
334, 359, 370 

Староста церковний, 132, 133, 
134 

Старости весільні, 274 
Старшина, 10 
Старшина села, 7 
Степ, 12, 19-22, 34, 39-41, 47, 

51, 52, 77, 84, 90, 96, 106, 
108, 112, 116, 117, 139, 
161, 167, 168, 171, 181, 
189, 203, 228, 241, 242, 
248, 265, 300, 332, 337, 
341, 350, 352, 370, 382, 
389 

Стіл, 10, 36, 43-46, 63, 92, 96, 
117, 118, 157, 176, 198, 
199, 224, 233, 238, 274, 
275, 357, 358, 407 

Стілець, 27, 271 
Столова, 335, 350, 368, 384 
Столяр, 86, 143, 144, 147, 179, 

187, 222, 324 
Страви обрядові,  
— див. вечеря 
— див. кутя 
— див. Масниця 
— див. паска 
— див. поминки 
— див. Різдво 
Страви пісні, 12 
Страви повсякденні, 
— див. борщ 
— див. вареники 
— див. галушки 
— див гриби 
— див. затірка 
— див. каша 
— див. каша кукурудзяна 
— див. каша пшоняна 
— див. каша ячмінна 

— див. квас 
— див. ковбаси 
— див. компот 
— див. коржі 
— див. локшина 
— див. млинці 
— див. молоко та молочні 

страви 
— див. м'ясо 
— див. насіння (соняшник, гар-

буз) 
— див. окрошка(холодний борщ) 
— див. олія 
— див. пампушки 
— див. перепічки 
— див. печиво 
— див. пиріжки 
— див. пироги 
— див. пряники 
— див. рис 
— див. сало 
— див. смалець 
— див. сметана 
— див. суп 
— див. сухарі 
— див. узвар 
— див. хліб 
— див. цукор 
— див. чай 
— див. юшка 
— див. яйця 
Страхування, 50 
Стрітення, 413 
Стрічки, 44, 301 
Студенти, 155, 253, 368 
Суд (установа), 28, 52, 53 
— див. засуджені 
— див. конфлікти на селі 
Судаки, 188, 374 
Судоремонтний завод, 10, 388 
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Суп, 53, 168, 203, 253, 255, 271, 
335, 349, 363, 375 

Сусіди, 10, 23, 30, 35, 39, 53, 55, 
69, 70, 77-79, 82, 85, 99, 
100, 107, 111, 116,  128, 
139, 140, 143, 154, 167, 
191, 198, 199, 202, 204, 
229-232, 239, 246, 247, 
252, 258, 261, 268, 275, 
276, 289-291, 295, 299, 
303, 306, 327, 337, 341, 
342, 344, 346, 357, 358, 
369, 372, 373, 387, 400 

Сухарі, 37, 51, 350 
Сухоти, 122 
Сушіння риби, 87, 374, 375 
Сушіння фруктів, овочів, ягід, 

43, 65, 93, 272, 349, 363, 
376, 403, 412 

Сходки на селі, 109, 110, 237 
Сьоме Листопада (Жовтневі 

свята), 19, 257, 279, 346, 
350, 371, 411 

Табір, 76, 360, 384 
— див. концентраційні табори 
Танки, 101, 111, 112, 153, 245, 

303, 360 
— див. бронетранспортер 
Танкісти, 10, 50 
— див. армія 
Танці, 46, 52, 65, 71, 114, 166, 

176, 181, 235, 237, 261, 
273, 274, 312, 315, 317, 
337, 344, 357, 379, 416 

Тарань, 321, 328 
Татари, 143, 165, 219, 307, 358 
Тачанка, 18, 25, 30, 44, 158 
Тваринництво, 14, 21, 74, 218, 

323, 324 
— див. вівці 
— див. воли 

— див. кози 
— див. коні 
— див. конюшні 
— див. корови 
— див. кролі 
— див. свині  
Телевізор, 45, 112, 115, 392, 410 
Телефон, 171 
Телята, 51-53, 107, 108, 109, 

126, 146, 224, 243, 249, 
318, 373, 408, 411 

Телятниця, 203, 211 
Теплиця, 43, 268, 323 
Техніка сільськогосподарська, 

12, 168, 313, 319, 331, 391 
— див. борони 
— див. віялки 
— див. комбайни 
— див. косарки 
— див. лобогрійка 
— див. локомобіль 
— див. молотарки 
— див. МТС 
— див. сівалки 
— див. трактори  
Технікум, 15, 99, 149, 152, 156, 

179, 181, 221, 236, 248, 
253, 277, 278, 302, 314, 
318, 368 

Теща, 164 
Тиф, 113, 182, 342 
Тік, 25, 52, 159, 160, 300, 319 
Тітка, 15, 37, 49, 51, 56, 62, 83, 

86, 100, 143, 159, 183, 234, 
242, 267, 277, 289, 340, 
358, 372, 377, 382, 383, 
400 

Ткацтво, 94, 95, 119, 199, 237, 
269, 270, 284, 338 

Токар, 15, 23, 28, 32, 48, 75, 219 
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Торгівля сільська, 43, 83, 87, 
114, 207, 208, 213, 233, 
238, 249, 252, 267, 288, 
290, 301, 377, 380 

— див. базар 
— див. купці 
— див. лавки, торгові 
— див. магазин 
— див. чумаки 
— див. ярмарок 
Торт, 105 
Трави, 249, 261, 275 
— див. кропива 
— див. лобода 
— див. люцерна 
Трактори, 20, 30-33, 52, 98, 144, 

145, 172, 197, 201, 264, 
324, 331, 362, 373, 390, 
415 

Тракторист, 52, 94, 169, 172, 
201, 300, 322, 323, 

Тральщик, 10 
Транспорт,  
— див. автобус 
— див. бідарка 
— див. бричка 
— див. велосипед 
— див. гарба 
— див. дороги (шляхи) 
— див. залізниця 
— див. машина 
— див. мотоцикл 
— див. пароплав 
— див. підвода 
— див. тачанка 
Трійця, 292, 340, 412, 413, 414 
Троцькізм, 89 
Троянди, 26 
Трудодні, 9, 51, 52, 61, 68, 78, 

168, 226, 264, 292, 320, 
341, 351, 371, 393 

Туберкульоз, 100, 151, 242, 261 
Турки, 165, 194 
Туфлі, 169, 235, 310 
Тютюн, 244 
Узвар, 62, 92, 105, 272, 403, 412 
Українці, 16, 41, 57, 85, 99, 102, 

140, 198-201, 241, 252, 
283, 298, 301, 302, 360, 
379, 384 

Університет, 79 
Управляючий (панський), 7, 147 
Ученик (на виробництві), 27, 

79, 144, 267 
Училище, 7, 41, 147, 219, 240, 

351 
Фабрика взуттєва, 17 
Фельдшер, 153, 231 
Ферми, 24, 52, 53, 135, 137, 187, 

214, 248, 263, 281, 284, 
323, 331, 339, 344-347, 
365, 387 

— див. птахоферма 
— див. свиноферма 
ФЗО, 9, 23, 28, 47, 48, 75, 313 
Флот, 10, 71 
— див. армія 
— див. корабель військовий 
Фотографія (карточка), 26, 49, 

50, 86, 90, 98, 103, 106, 
157, 268, 314, 379, 391 

Французи, 384, 387 
Фронт, 21-23, 26, 30, 31, 40, 85, 

101, 151, 152, 156, 162, 
167, 175, 192, 193, 195, 
200, 209, 215, 216, 222, 
240, 297, 305, 334, 335, 
369, 383, 385 

Фрукти, 43 
— див. абрикоси 
— див. вишні 
— див. груші 
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— див. зберігання фруктів та 
ягід 

— див. сад фруктовий та ягід-
ний 

— див. сливи 
— див. яблуні 
Фуфайка, 42, 108 
Харківський тракторний завод, 

201 
Хати, 15-17, 24-27, 31, 35-39, 

48, 51, 53, 56, 58, 63, 67-
73, 77-81, 83-90, 94-101, 
104, 111, 112, 119-121, 
123, 126, 128, 133-135, 
140-145, 151, 156, 159-
162, 166, 167, 171, 176, 
183, 189, 191, 192, 197, 
199, 202, 208, 211, 212, 
216, 220, 222, 227, 233-
238, 246, 250-252, 264, 
267, 270, 280, 285, 305, 
308, 311, 315, 332-335, 
339, 341, 343, 346, 351, 
358, 372, 378, 413 

— див. меблі 
— див. опалення 
— див. піч 
— див. рядна 
Хати, будівництво та ремонт, 

15, 26, 33, 38, 59, 79, 83, 
94, 96, 108, 126, 143, 157, 
167, 188, 196-199, 226, 
228, 251, 254, 262, 267, 
269, 284, 287, 288, 306, 
311, 327, 336, 342, 352, 
358, 368, 377, 378 

— див. вальки 
— див. землянка 
— див. курінь 
— див. очерет 
— див. цегла 

— див. черепиця 
— див. шифер 
Хати, устрій, 49, 87, 95, 199, 237 
— див. вікна 
— див. горище 
— див. груба 
— див. дах 
— див. кладова 
— див. лежанка 
— див. підвал 
— див. погріб 
Хвороби та їх лікування, 43, 56, 

69, 75, 78, 88, 93, 110, 121, 
122, 125, 133, 146, 161, 
166, 169, 173, 179-182, 
185, 189, 204-207, 223, 
231, 246, 248, 251, 260, 
261, 267, 279, 290, 340, 
354, 369, 378, 385, 393, 
400, 411 

— див. виразка 
— див. гангрена 
— див. гланди 
— див. жовчний міхур 
— див. запалення легенів 
— див. зоб 
— див. зубний біль 
— див. "ікотка" 
— див. інфаркт 
— див. інсульт 
— див. кашель 
— див. короста 
— див. малярія 
— див. "младенчеське" 
— див. параліч 
— див. плеврит 
— див. пронос 
— див. рак шлунку 
— див. радикуліт 
— див. рожа 
— див. сліпота 
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— див. сухоти 
— див. тиф 
— див. туберкульоз 
— див. хворе горло 
— див. хвороби серця 
— див. хвороби шлунку 
— див. чорна хвороба 
Хворе горло, 246, 
Хвороби серця, 38, 78, 193, 280, 

400, 
Хвороби тварин та їх лікування, 

128,  
— див. ветеринар 
— див. ящур 
Хвороби шлунку, 173 
Хліб (зерно), 8, 9, 12, 24, 35, 36, 

42, 51, 52, 61, 67, 73, 90, 
91, 107, 109, 112, 139, 158, 
159, 177, 199, 201, 201, 
228, 230, 238, 245, 250, 
266, 268, 270, 289, 292, 
293, 298, 305, 310, 319, 
321, 326, 329, 333, 347, 
371 

Хліб (печений), 9, 10, 12, 32, 36-
39, 46, 48, 55, 65-68, 75, 
88, 92, 97, 115-117, 132, 
135, 137-139, 142-144, 
148, 159, 160, 169, 176, 
188, 193, 204, 210, 213, 
221, 233, 237, 240, 241, 
249, 261, 263-266, 271, 
272, 277, 282, 293, 296, 
300, 333, 337, 340, 343, 
348-350, 363, 364, 380, 
381, 384, 388, 413 

— див. борошно 
— див. дріжджі 
— див. опара 
— див. хміль 

Хлопці, 12-14, 19-22, 29, 33, 38, 
39, 41, 50, 62, 63, 75-77, 
81-85, 105, 109, 111, 116, 
117, 127, 134-137, 145, 
148, 158, 159, 163, 188, 
189, 193, 195, 199, 207, 
212, 222, 225, 232, 236, 
237, 241-245, 251, 255, 
259, 273, 275, 276, 294, 
295, 298, 310, 321-324, 
337, 344, 346, 349, 350, 
352, 379, 380, 386, 413, 
414 

Хміль, 136, 271 
Ховрахи, 68, 139, 181 
Хрестини, 57, 69, 121-123, 134, 

166, 170, 190, 204, 205, 
258, 336, 339, 378 

— див. куми 
— див. обдарування та гостин-

ці 
— див. хрещені батьки 
Хрещені батьки, 84, 134, 273, 

275, 292, 336, 340, 358, 
378, 414 

Хрещення, 124, 230, 335 
Худоба, 21, 27, 53, 59, 60, 66, 

67, 72, 76, 77, 87, 89, 106, 
110-112, 115, 159, 171, 
178-182, 187, 191, 193, 
202, 208, 211, 212, 218, 
249, 271, 284, 300, 301, 
311, 318, 323, 344, 346, 
362, 373, 375, 379, 382, 
389, 392, 413 

Художник, 262 
Хустки, 118 
— див. платки 
Хутори, 59-62, 65, 108-110, 114, 

129, 143, 161, 178, 188, 
211, 213, 228, 380 
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Цегельня, 33, 365, 388, 390 
Цегла, 33, 34, 94, 98, 109, 123, 

139, 140, 156, 177, 183, 
222, 270, 378 

Церква, 7, 18, 27, 39, 44, 50, 58, 
62, 69, 86, 92, 98, 104, 106, 
120-124, 133, 134, 139, 
143, 145, 147, 169, 170, 
177, 182, 183, 190, 191, 
195-199, 202, 207, 212, 
213, 216, 217, 230, 237, 
255, 256, 274, 276, 279, 
286, 314, 346, 355-357, 
365, 369, 371, 378, 387, 
399, 400, 403, 412, 415 

— див. архієрей 
— див. батюшка 
— див. гріх 
— див. дзвони церковні 
— див. ікони 
— див. молитви 
— див. піп 
— див. піст церковний 
— див. свята  
— див. староста церковний 
Цибуля, 38, 86, 94, 115, 116, 

127, 136, 155, 240, 299, 
322, 376, 412 

Цигани, 69, 121, 204, 243, 250, 
410 

Ціп, 12, 338, 363 
Цукерки, 58, 85, 128, 134, 205, 

241, 301, 378, 386, 412, 
414 

Цукор, 32, 86, 92, 107, 114, 136, 
137, 157, 158, 170, 201, 
233, 291, 363, 378, 392, 
393, 415 

Чабан, 297, 298 
Чай, 75, 119, 376 
Часник, 94, 105, 136 

Червона армія, 14, 18, 23, 24, 40, 
48, 51, 57, 67-69, 77, 81, 
85, 86, 90, 99-104, 111, 
112, 122, 129, 139, 158, 
164, 171, 182, 185, 200, 
206, 209, 210, 213, 219, 
238, 240, 243-245, 247, 
251, 254, 260, 265, 266, 
278, 280-282, 297, 299, 
302, 305, 314, 326, 330, 
334, 335, 341, 347, 360-
362, 382, 383 

— див. армія (військо) 
— див. Велика Вітчизняна війна 
— див. громадянська війна 
— див. проводи в армію 
— див. радянська армія 
Черевики, 50, 52, 95, 233 
Черепиця, 197, 208, 358, 377 
Черепашки, 374 
Черешня, 9, 155, 158, 248 
Чехословаки, 210, 245 
Човен, 28, 29, 32, 33, 40, 43, 58, 

60, 82, 87, 129, 162, 198, 
224, 228, 239, 244, 249, 
311, 317, 321, 379 

Човен моторний, 59, 60, 209, 
238, 239, 374, 379, 382, 

Чоботарня, 95, 193, 299, 352, 
353 

Чоботи, 30, 40, 42, 95, 108, 248, 
299, 347, 352, 372 

Чоловік, 11, 15, 20, 22, 25, 45, 
54, 58-61, 69-73, 78, 86, 
89, 90, 92, 100, 102, 107, 
111, 112, 116, 118, 120, 
122, 124-126, 130, 133-
135, 139, 141, 143-146, 
152-154, 156, 162, 169, 
171-175, 180, 191-193, 
203-205, 217, 221, 227-
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229, 234, 240, 244, 247, 
253, 254, 262, 268, 273, 
282, 285, 299, 303-306, 
325, 327, 339, 345-347, 
368-371, 383-385, 387, 
388, 410, 411 

Чоловіча робота, 31 
— див. дитяча робота 
— див. жіноча робота 
"Чорна хвороба", 204 
Чорні горіхи, 91 
Чорнобривці, 44 
Чумаки, 114, 399 
Чуні, 42, 52, 78, 169, 248 
Шампанське, 239 
Шапка, 85, 108  
Шафа, 272 
Шахти, 77, 112 
Швейна машина, 41, 155, 233, 

299 
Шелюг, дерево, 377, 392 
Шийпром, 104, 128 
Шинкар, 68 
Шиття взуття, 14, 17, 42, 52, 95, 

129, 248, 255, 352, 353 
— див. взуття 
Шиття одягу, 41, 42, 45, 71, 85, 

86, 94, 190, 199, 232-234, 
239, 268, 269, 289, 294, 
324, 338 

— див. одяг 
— див. швейна машина 
Шифер, 197, 287, 378 
Шифоньєр, 23, 119 
Шишки, 44, 86 
Шкарпетки (носки), 67 
Шкіпер, 57 
Школа, 7, 9, 14, 16, 18, 19, 25-

27, 35-38, 41, 46, 50-52, 
56, 58-61, 67, 71, 73, 75, 
80, 83, 84, 89-91, 98, 99, 

107-110, 112, 123, 134, 
141, 144, 150-152, 155, 
156, 159, 168, 172, 173, 
177, 179, 181, 183, 186, 
187, 191-194, 200, 203, 
207, 216, 218, 222, 223, 
226, 227, 233-240, 248, 
250, 253-259, 264, 270, 
275, 282-284, 286, 287, 
291, 302, 305, 308-310, 
314-319, 322-324, 332-338, 
340, 344, 348-351, 355, 
365, 368, 370-373, 379-
381, 399 

Школа земська, 27 
Школа міліції, 164 
Шлюзи, 11 
Шовковиця, 175, 291 
Шоколад, 340, 414 
Шофер, 32, 33, 34, 53, 107, 145, 

213 
Шпиталь військовий (санбат), 

32, 69, 193, 200 
Штани, 28, 44, 78, 212, 214, 273, 

297, 387 
Штраф, 28 
Щавель, 9, 69, 168, 182, 213, 

228, 249, 261, 291, 313, 
315, 374 

Щедрування, 62, 134, 135, 225, 
255, 275, 357, 414 

Щоденник, 314,  
Щуки, 162, 321, 328, 332 
Юшка (уха), 63, 89, 127, 374 
Яблука, 158, 272, 349 
Ягоди, 43, 75, 159, 224, 311 
— див. вишні 
Ягнята, 367 
Яйця, 13, 31, 60, 68, 69, 77, 86, 

87, 90, 108, 116, 157, 164, 
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198, 253, 258, 322, 345, 
411, 412, 415, 416 

— див. крашанки 
— див. писанки 
Ярмарок, 108, 379 
Ятерь (ятирь, сітка), 25, 57, 58, 

127, 321, 373, 374, 376 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ячмінь, 20, 29, 30, 51, 84, 146, 
188, 390, 412 

Ячмінна крупа, 253 
Ящур, 365 
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 
 

 
 
Аванесян Д. 6 
Бабенêо 303 
Баздирєва (Сімаченêо) М.С. 

352 
Балабан 377 
Балабан Миêола 212 
Балабан Олеêсандр 377 
Балабан Серãій 377 
Балясна 351 
Бардиш, диреêтор МТС 306 
Бардін Іван 105 
Бардін Михайло 105 
Бардіни, родина 105 
Басансьêий (Хасансьêий), 
поліцай 160, 161 

Басараб 143 
Басараêа, поміщиê, прізвись-

êо 141 
Бенда Павло 174 
Бенда Тетяна 174 
Берія Л. 97 
Бережна Н.Т. 232, 259 
Родичі Бережної Н.Т.  
 Дід Миêита 232 
 Сестра Галина 234 
 Сестра Марія 234, 235 
 Сестра Ніна 235 
Бєліê (Роãожêіна) Н. 6 
(Бєсєда) Анна 17, 18 
(Бєсєда) Павло 17, 18 
(Бєсєда) Марія 17 
(Бєсєда) Іван 17 
(Бєсєда) Явмен 17 
(Бєсєда) Наталля 17 
(Бєсєда) Саша 17 

Біла А.А. 307-314 
Біла В.С. 106 
Чоловіê Білої В.С. Гриãорій 

112 
 Родичі Білої В.С.  
 Дід Петро 106, 108 
 Баба Домаха 106, 108 
Біла (Хижняê) В.К. 106 
Біла (Маêаренêо) К.В. 365 
Родичі Білої К.В.  

 Дід Андрій 365 
Біла (Фоменêо) К.І. 126 
Біла Т.С. 141 
Біла (Месниê) Юлія 144 
Білий 98, 252 
Білий Василь 144 
Білий Дмитро 181 
Білий І.П. 106, 108 
Білий Йосип 126 
Білий К.М. 30 
Білий Миêола 214 
Білий М.В. 144 
Білий (Тифон) 194 
Білиê 297 
Білі, родина 6, 126 
Білоóс Галина 261 
Бобêо Т. 5 
Бойêо А.В. 5, 6, 232, 250, 256, 

262, 267, 285, 301, 307, 313, 
325, 327, 333, 336, 342, 352, 
365, 372 

Бойêо М.А. 5, 232, 250, 256, 
262, 267, 285, 301, 307, 313, 
325, 327, 333, 342, 365, 372 

Бойêо П. 6 
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Боêаї, родина 342 
Болотиха, прізвисьêо 85 
Бондаренêо Н.І. 145 
Боровсьêа 235 
Боровсьêий 289 
Брежнєв Л.І. 24, 312, 365 
Бриê, знахар 189 
Бриê Миêолай 189 
Бóãарь А.В. 267 
Бóхарін М. 220 
Важненêо, родина 291, 292, 

294, 307 
Василенêо, родина 7, 156 
Василенêо 145, 289 
(Василенêо) Андрій 307, 313, 

314 
Василенêо А.О. 307, 308, 313 
Василенêо А.С. 156 
Василенêо Володимир 244 
Василенêо Д.О. 156, 289, 307, 

313, 314 
Василенêо З.Г. 147 
Василенêо І.О. 317 
Василенêо К.М. 390 
Василенêо Михайло 156 
Василенêо Овер’ян 7, 307 
(Василенêо) Парасêа 307 
Василенêо Ф.Ф. 7 
Василенêо Ф.Л. 7 
Величêо П.Ф. 313 
Величêо (Василенêо) Р.А. 313 
Веремієнêо Василь 189 
Відішев 156 
Войтиченêо Г.О. 317 
Волêова Н.І. 11 
Тітêа Анастасія 12 
Воробйов В.П. 158  
Родичі Воробйова В.П. 

Бабóся Олена Михайлівна 
158 

(Воробйов) Пантелей Леонті-
йович 158 

Воробйов Л.Т. 174 
Воробйов Трохим 174 
Воробйова Ф.П. 174 
(Воробйова) Ксенія Гроãорів-
на 158 

Вороãна Миêола 329 
Гамота 177 
Гафарова І.М. 5, 106, 126, 141, 

144, 147, 174, 179, 185, 187, 
190, 191, 194, 196, 197, 203, 
206, 215, 217, 221, 227 

Гівняê 206 
Гітлер А. 25, 31, 71, 90, 218, 

220 
Гладêий 181 
Головêо 289, 290 
Головêо Ю. 5, 6 
Гоменюê 288, 312 
Гордієнêо 251 
Гребінюê Іван 244 
Грицина Михайло 48 
Гóдошниê Л.Г. 166 
Батьêи Гóдошниê Л.Г.  
 Євдоêія 166 
 Гриãорій 166 
 Родичі Гóдошниê Л.Г. 
 Бабóся Соломія 166 
Гóсаренêо Василь 202, 203 
Деніêін А. 307 
Довженêо І.А. 170 
Дорошенêо Яêів 203 
Дóбеньчиха Антоніна 241 
Енãельберт Християнович, 
вчитель 381 

Жолтіê І.І. 74 
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Жолтіê Є.М. 74 
(Жолтіê) Анна 74 
(Жолтіê) Василь 74 
(Жолтіê) Марія 74 
(Жолтіê) Миêола 74 
(Жолтіê) Олеêсандр 74 
(Жолтіê) Павло 74 
(Жолтіê) Петро 74 
Заêревсьêа П.А. 172, 
Заêревсьêий Т.П. 172 
Захарченêо 33 
Зінов’єв Г. 220 
Зорін М. 241 
Зóб (Зóбова) М.С. 336 
Батьêи Зóб М.С.  
 Семен 336 
 Оришêа 336 
Родичі Зóб М.С.  
 Дід Митрофан 337 
 Бабóся Катерина 337 
 Сестра Галина 336 
 Сестра Катерина 336 
Зóбêо 298, 
(Кавóнніêов) Г.М. 250 
Кавóнніêова М.Г. 250 
Родичі Кавóнніêової М.Г.  
 Брат Іван 252 
 Брат Миêола 252 
 Сестра Анна 252 
 Сестра Поліна 252 
Казеêа, поліцай 383 
Каменсьêий М. 5 
Карая Н.М. 262-267 
Родичі Карої Н.М.  
 Бабóся Марія Яêівна 262 
Кара (Панова) М.Я. 262 
Карий М.А. 262 
Карманова Н.І. 15 
Батьêи Іван Павлович 15 

  Ольãа Іванівна 15 
Катерина ІІ 184, 197 
Катерина Лóêічна, вчитель 75 
Катêо Костяпрізвисьêо 152-

154 
Катêо (Котêо) Володимир 

153, 243 
Качан Г.Т. 172 
Кирило, священниê 212 
Кіров 184, 220 
Кліпаê О.Г. 16 
Клоêов 306 
Книш Г.А. 29 
Книш М.Г. 17 
Книш Г.Ф. 17 
Книш (Бєсєда) О.П. 17 
Книш Філімон 17 
(Книш) Федір 17 
(Книш) Антоніна  17 
(Книш) Іван 17 
(Книш) Миêола  17 
(Книш) Варвара 17 
Коваленêо 292 
Коваленêо П.Ю., ліêар 288 
Коваль, родина 204, 297, 372 
Коваль Г.П. 372 
Коваль Іван 297 
Коваль І.О. 24 
Коваль Наталля 204 
(Коваль) Онóфрій 24 
(Коваль) Маріна 24 
(Коваль) Оришêа 24 
(Коваль) Омельян 24 
Коваль І.Т. 26, 90 
Коваль І.С. 334 
Коваль Т.Л. 26 
Коваль Д.П. 26 
Бабóся Коваль І.Т.  
 Євдоêія 26 
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Коваль Л.І. 34 
Батьêи Коваль Л.І.  
 Іван Архипович 34 
 Євдоêія Пахомівна 34 
 Дід Пахом 34 
Козиряцьêа А.С. 11 
Козиряцьêа Марія 208 
Козиряцьêа М.К. 46 
Діди Козиряцьêої М.К.  
 Гриãорій 46 
 Павло 46 
Козиряцьêий, ãолова êолãос-
пó 98 

Козиряцьêий П.О. 366 
Козиряцьêий І.Ф. 11, 12 
Козиряцьêі, родина 6, 126 
Колчаê 75 
Кондратов 203 
Коновалов А.П. 54 
Коновалова М.А. 54 
Косовець В.О. 175 
Косовець Н.Л. 174 
Кравець Є.І. 11 
Кравець М.І. 11 
Красотêа 294, 295 
Красюê 152 
Кремежна Марія 297 
Крилова А. 6 
Крищенêо В. 404 
Кромченêо 252 
Крючêова Л.Ф. 56 
Кóãа Л.С. 57 
Кóдлай А. 403 
Батьêи Кіãли Л.С.  
 Феêла Олеêсандрівна 57 
 Степан Серãійович 57 
 Брат Степан 57 
Кóзьменêо А.Г. 187 

Кóзьменêо Дарья Марêовна 
187 

Кóняê 189 
Кóліш М.П. 46 
Кóліш К.Г. 46 
Кóлішêо Валентина 401 
Кóрченоê Гаврило 244 
Кóчма Л. 312 
Ленін В.І. 31, 59, 80, 81, 184, 

220, 223, 345 
Лещенêо Т. 6 
Лиêова В. 6 
Лисенêо О.М. 179-185 
Батьêи Лисенêо О.М. 
 Миêола Яêович 180 
 Устинія Терентіївна 180 
Родичі Лисенêо О.М.  
 Дід Яêів 180 
 Бабóся Василина (Васьêа) 

180 
 Дядьêо Федір 180 
Лоãвиненêо Г.С. 147 
Лоãвиненêо Т.М. 147 
Лосєв 165 
(Лосєв) Володимир 66 
Лосєв Д.В. 66 
Лосєва Т.Д. 66 
Лосєва (Роãач) П.О. 66 
Мазараêа (Мазараê), поміщиê 

7, 25, 26, 46, 84, 108, 147, 
177, 178, 184, 193, 194, 206, 
207, 216, 286, 287, 349 

Мазарачиха 206, 349 
Мазепа 383 
Маêаренêо 286 
Маêаренêо В.А. 365, 366 
Маêаренêо Ф.Д. 365 
Маêсименêо Ольãа 289 
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Маêсименêо С.А., ãолова êол-
ãоспó 53, 201, 216 

Малюê, прізвисьêо 212 
Матвієнêо А.А. 185 
Родичі Матвієнêо А.А.  
 Дід Тит Карпович 185 
Бабóся Євãенія 185 
Матвієнêо А.П. 185 
Махно Н. 8, 18, 35, 75, 80, 88, 

158, 208, 307 
Мелещóê Ю.Д. 5, 7, 11, 15-17, 

24, 26, 34, 46, 54, 56, 57, 66, 
70, 72, 74, 80, 83, 88, 96, 105, 
145, 172, 221 

Миронова Т.Г. 70 
Батьêи Миронової Т.Г. 
 Міхей Мітрофанович 70 
 Євдоêія Петрівна 70 
Михайлов 10 
Михайлова Л.І. 217 
Михольсьêа Марина 126 
Михольсьêий Йосип 126, 127 
Міãе Герберт 31 
Міêлашевсьêа (Матлашевсь-

êа) 58 
Міêлашевсьêий (Маêлашев-
сьêий, Матлашевсьêий), 
поміщиê 5-7, 17, 25, 26, 35, 
58, 98, 108, 109, 147, 177, 
178, 207, 223, 286, 287, 316, 
355, 366 

Мірошниченêо, родина 190 
Мірошниченêо 244 
Мірошниченêо Г.О. 187  
Міхалевич Віра, ліêар 150 
Міхольсьêий (Лапеза) Федір 

298 
Моісеєнêо 301, 329 
(Моісеєнêо) Тетяна 190 

Моісеєнêо І.К. 190 
Моісеєнêо К.Є. 25 
Моісеєнêо К.І. 190 
Молдавсьêий Р.Л. 57, 11, 15-

17, 24, 26, 34, 46, 54, 56, 57, 
70, 72, 74, 80, 83, 88, 96, 105, 
145, 158, 166, 170, 172, 221 

Моторна (Орленêо) Г.А. 72 
Мочона Г.І. 191, 193 
Мóлява 378 
Мяãченêо 294, 296 
Назаренêо Іван 164 
Найдьон П. 53 
Непочатая О.М. 262-267 
Нестеренêо Філіп 155, 156 
Нивиêови, родина 82 
Ніêанорівсьêий 294 
Новицьêий Я.П. 6 
Нóжний Гаврило 289 
Нóжний Іван 291 
Оãарêова Лілія 241 
Оленбóрã, родина 150, 215 
Оленбóрã (Оренбóрã) Ельза 

150, 259, 370 
Оленбóрã (Оренбóрã, Йосьêа) 
Йосип 21, 39, 137, 150, 214, 
215, 243, 259, 280, 297, 359, 
370 

Оленбóрã (Оренбóрã)Роберт 
150, 215, 241, 243, 259, 297 

Олененêо А. 6 
Олійниê 33 
Орлиха Н., прізвисьêо 384 
Орлов В.І. 194 
Орлов І.М. 194 
Орлова (Тимошенêо) М.М. 

194 
Очередêи, родина 105 
Очеренчиха, прізвисьêо 183 
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Павло, священниê 212 
Павловсьêий 220, 411 
Павловсьêий, ãоловний ліêар 

55, 104 
Павловсьêі, родина 104 
Пазняêов, êóпець 289 
Пазняêов Г.М. 289 
Пазняêов П.М. 289 
(Пазняêов) М.М. 289 
(Пазняêов) Ф.М. 289 
Пазóê Марія 140 
Пазюê 222 
Пазюê, родина 6, 381 
Пазюê (Пóтреноê) Анастасія 

333 
Пазюê А.Д. 267 
Пазюê В.Д. 267 
Пазюê В.О. 342 
Пазюê Г.Я. 256 
Пазюê Д.Т. 256, 262 
Пазюê І.С., диреêтор шêоли 

75, 237, 238, 254 
Пазюê М.Д. 342 
Пазюê О.О. 333 
Пазюê О.Т. 235 
Пазюê Я.Г. 256 
Панêєєв О. 6 
Паночишина Марія 388 
Паночишина Раїса 386 
Паночишини, родина 383 
Паньêо, прізвисьêо 188 
Пастарнаê 30 
Паталах 80 
Паталах, родина 6, 251 
(Паталах) Анастасія Автомо-
новна 80, 83 

Паталах В.Л. 74 
Паталах І. 40 
Паталах І.О. 80 

Дядьêи Паталаха І.О.  
 Ілля Автономович 80 
 Семен Автономович 80 
Паталах І.С. 196 
Паталах Йосип 294 
Паталах Карпо 294 
Паталах К.О. 196 
Паталах Л.С. 74 
Паталах М.І. 196 
Паталах М.І. 74 
Паталах Н.І. 196 
Паталах (Шизняê) О.О. 80, 83 
Родичі Паталах О.О.  
 Дід Миêита 83 
 Дід Кóзьма 83 
Паталах О.П. 80, 83, 86 
Пашненêо О. 6 
Переêопсьêий 183 
Петлюра С. 75, 208 
Петро І 112 
Печерний Т.М. 323 
Печерна (Чаóс) Ф.М. 232 
Позняêи, родина 207 
Поїмсьêий Ю. А. 197 
Похил Н.І. 325 
Птóхлий Іван 399 
Пóшêарьова О.М. 285 
Раêельсьêа М.М. 88, 89, 93-95 
Батьêи Раêельсьêої М.М.  
 Василиса Митрофанівна 88 
Михайло Михайлович 88 

Ратинша Лідія 189 
Ревенêо, родина 267, 276, 277 
Ревенêо Валентина 241 
Ревенêо Дмитро 276, 277 
Ревенêо Іван 276 
Ревенêо Іван 276 
Ревенêо Олеêсандра (Шóра) 

276, 277 
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Ревенêо Проêіп 276, 277 
Ревенêо Фоêа 270 
Ревченêо Аля 241 
Редьêа М.Д. 203, 208, 209, 211, 

212 
Редьêа М.Т. 206, 208, 209, 211, 

212 
Родичі Редьêи М.Т.  

 Бабóся Парасêа 206 
 Бабóся Явдоха 206 
 Дід Пимон 206 
 Дід Тихон 206 
Редьêа (Біла) Мотря 206 
Редьêа Тихон 206 
Рехтета Миêола 241 
Решотêа М.І. 307-313 
Розóмовсьêа О.Ф. 327 
Романенêо Є.С. 216 
Романенêо Є.Ф. 216 
Романчóêи 378 
Росліченêо А.І. 313, 315-324 
Росліченêо Ніна 307, 309, 313, 

316-324 
Ротарó С. 403 
Рóденêо, родина 270, 271 
Рóêас А.Т. 185 
Рóêас І.Я. 327-333 
Рóêас Миêола 328 
Рóêас (Копна) Н.М. 327-332 
Рóêас Омельян 328 
Рóêас Я.А. 327 
Рóлетиха, знахарêа 140 
Рябовол (Романенêо) В.Є. 

215, 218, 220 
Рябовол І.С. 217, 218, 220 
Рябовол С.Ю. 217 
(Рябовол) Юхим 217 
Рябоêонь Л.М. 301 
Родичі Рябоêонь Л.М.  

 Сестра Зінаіда 301 
 Брат Петро 301 
Сальниê 294 
Свиридóн (Свиридон) 132, 

133, 140 
Семенêо 399 
Семенов 203 
Симоненêо П.М. 350 
Сич, поліцай 39 
(Сімаченêо) Марія Калістра-
товна 352 

(Сімаченêо) Серãій Гриãоро-
вич 352 

Смирнов Павло 85 
Смолянінова 85 
Соловьйов (Солонцов) 21 
Соломон А.Б. 292 
Соломон Б.А. 292 
Сталін Й. 8, 31, 58, 97, 149, 

169, 220, 226, 229, 319, 358, 
391 

Стецьêевич М.О. 147 
Стецьêевич М.У. 147 
Стрóнніêов 262 
(Теплий) Гриãорій 285 
Теплий І.Т. 285 
Тимошенêи, родина 372 
Тимошенêо І.М. 372 
Тодорова Г.М. 221 
Батьêи Тодорової Г.М.  
 Валентина Степанівна 221 
 Іван Степанович 221 
Трохименêо 202 
Трохименêо Андрій 202 
Трохименêо Іван 202, 203 
Троценêо 294 
Тюпа Антон 50 
Тюпа Віêтор 50 
Фадєєва А.І. 54 
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Федосенêо Л.І. 96 
Батьêи Федосенêо Л.І.  
 Іван Денисович 96 
 Марія Іванівна 96 
 Дід (Ревенêо) Денис 96 
 Сестра Віра 99, 102 
 Дядьêо Терентій 100 
 Тітêа Марія 100 
 Двоюрідний брат Олес-

êандр 100 
Фельдслебер 381 
Фенячиха Катерина 102 
Філас В.М. 5, 66, 106, 126, 141, 

144, 147, 174, 179, 185, 187, 
190, 191, 194, 196, 197, 203, 
206, 215, 217, 221, 227 

Філоненêо, родина 383 
Філоненêо Анатолій (Іваніê) 

183 
(Філоненêо) Анастасія 105 
Філоненêо А.І. 105 
Філоненêо І.П. 105, 216 
Філоненêо О.П. 105 
Філоненêо П.Л. 105 
Фоменêо І.К. 126 
Фоменêо (Михольсьêа) М.Й. 

126 
Фоменêо Кирило 126 
Фоменêо Парасêа 126 
Фомін Борис 202 
Халін 229 
Хижняê 80, 206, 277 
Хижняêи, родина 6, 105, 106, 

126 
Хижняê Г. 30 
Хижняê Гнат 366 
Хижняê І.А. 36 
Хижняê К.О. 18, 186, 225, 226, 

297, 298 

Хижняê (Пазюê) О.О. 333 
Родичі Хижняê О.О.  
 Брат Миêола 333 
 Брат Михайло 333 
 Бабóся Харитина 333 
Хімоні Л.М. 303, 304 
Хімоні П.С. 301 
Хрóщов М. 24, 82, 170, 202 
Хижняê Н. 297, 298 
Хóдяêов 153 
Хóдяêов, поліцай 160, 161 
Хóдяêов Миêола 48 
Хóдяêови, родина 153 
Цебри, родина 379, 380 
Цебро (Тимошенêо) К.І. 372 
Циберт В. 5 
Чайніêова (Чóмаченêо) Т.М. 

221 
Чайниêови, родина 342 
Чернова (Тепла) З.І. 285-300 
Чернявсьêий 160 
Чеховсьêа М.Ф. 227 
Чеховсьêий І.Д. 228 
Чиженоê 165 
Чиженоê П.Л. 48 
Чиженêо Павло 54 
Чіêов Р.О. 291 
Чобота, родина 251 
Чобота А.Я. 250 
Чорний 208 
Чóбатенêо І.І. 97 
Чóмаченêо Й. 14 
Чóмаченêо Марфа Дмитрівна 

221 
Чóмаченêо Михайло Гриãо-
рович 221 

Чóмаченêо М.Й. 342, 
Шавлій О. 48 
Шамрій Іван 244 
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Шачіліна (Тепла) О.І. 285-300 
Швайба Н. 5, 6 
Шварц 292 
Швидêі, родина 110 
Швидêа Олена 110 
Швидêий Андрій Яêович 110 
Швидêий Василь Яêович 110 
Шевченêо 389 
Шевченêо (Пазюê) Г.В. 342 
 
 

Шевченêо Т. 31, 312 
Шептóн, вчитель 150 
Шерстюê (Іван) 191 
Шестаê Надія 403 
Шизняêи, родина 84 
Широбоê 79 
Шмóль (Шмóлєва) Г.М. 227 
Шмóль Ф.Х. 227 

 
 
 

 
 
 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 
 
 

Австрія 32, 210, 388 
Албанія 210 
Алтайсьêий êрай 254 
Америêа 11, 191, 210, 349 
Анастасівêа, село 147 
Анãлія 11 
Анãоленêо, вóлиця 47, 368 
Апостолівсьêий район 173, 

192 
Атлантичний оêеан (Атлан-
тиêа, Атлантічесьêий) 11 

Бабóрêа, район Запоріжжя 70 
Баварія, федеральна земля 
Німеччини 219 

Балабани, хóтір 377 
Балêи, село 6, 158, 160, 165, 

174, 218, 253, 278, 284, 309, 
342 

Батьêобросівêа (Батьêобро-
си), хóтір 165, 253 

Башêирія 156 
Бердянсьê, місто 361 
Берлін, місто 209, 283, 380 

Біла Церêва, місто 200 
Біле, затоêа 83 
Біленьêа, слобода 5 
Біленьêе (Біленьêа, Бєлєнь-

êе), село 5-7, 10, 11, 15-24, 
26, 27, 29, 31, 32, 34, 46, 49, 
53, 54, 56, 57, 59, 66, 67, 69, 
70-75, 80, 81, 83, 84, 88, 96, 
98, 100, 105, 106, 108, 110, 
125-127, 140-148, 151-153, 
155, 156, 158, 159, 160, 162, 
165-167, 169, 170, 172-174, 
179, 186, 188-191, 193-198, 
200-203, 206-209, 213-217, 
220-223, 230, 232, 234, 236, 
237, 240-243, 245, 247-252, 
254, 256, 257, 262, 264, 267, 
274-276, 278-285, 287, 288, 
293-296, 298, 299, 301, 305, 
307-310, 313-315, 320, 324, 
325-327, 330, 333, 334, 336-
339, 342, 344, 346, 352, 354, 
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359, 365, 367, 368, 370, 372, 
373, 381, 390, 391, 399 

Білозірêа, село 9, 60, 195 
Білорóсь 54, 66, 180, 194, 206 
Більшовиê, село 304, 305 
Бія, річêа 254 
Боãданівêа, село 216, 219 
Болãарія 32, 103, 180, 200 
Бородинсьêий, район Запорі-
жжя 15 

Брно, місто 200 
Бóдапешт, місто 103 
Василівêа, місто 146, 162, 163, 

218, 220, 318 
Василівсьêий район 253 
Васильêівсьêий район 145 
Велиêа Білозірêа, село 195 
Велиêа Знам’янêа (Знамен-

êа), село 188 
Велиêа Калаêóнêа, річêа 27 
Велиêа Лопóшина, річêа 27 
Велиêа Озерêа (Озьорêа), вó-
лиця, êóтоê 213, 331, 332 

Велиêа Павлівêа, êóтоê 128, 
203 

Велиêа Рюхівêа, вóлиця, êó-
тоê 121 

Велиêий Лóã (Лóã) 5, 6, 171, 
302, 376 

Верхня Хортиця (Хортиця), 
село 16, 29, 160, 161, 165, 
292, 293, 350 

Верхня, вóлиця 202, 391 
Верхньодніпровсьê, місто 72 
Веселе (Весела), село 410 
Висоêе, село 50 
Відрадне (Отрадноє), село 

302, 303 
Вітебсьêа ãóбернія 66 

Вовча балêа 217, 220 
Вовча, річêа 27 
Вовче ãорло 301 
Вовче, озеро 248 
Вовче, хóтір 27, 211, 300 
Воздвиженсьêа, станиця 148 
Вознесенівêа, êóтоê 302 
Волі, майдан 331 
Волоãда, місто 216, 217, 220, 

221, 380 
Ворошилов, місто 32 
Ворошиловãрад, місто 185 
Восточний, хóтір 351 
Гаменисте, хóтір 300 
Ганновер, місто 76 
Гарбóзова, вóлиця 85, 88, 212, 

213 
Гарбóзовêа, хóтір 175, 229, 332 
Глінêи, вóлиця 368 
Глісерна, вóлиця 288, 389 
Голосіївсьêий район (Голосіє-
во), район Київа 156 

Горловêа, місто 89 
Градс, місто 32 
Гробчанêа, вóлиця 183 
Грóзія 380 
Грóзьêа, річêа 27, 374 
Грóшівêа, село 217, 260 
Грязнова, вóлиця 303 
Далеêий Схід 10, 32 
Дахаó, місто 219 
Дніпро, ріêа 5, 7, 9, 12, 13, 19, 

20, 22-24, 28, 31, 33, 38, 40, 
43, 53, 54, 57, 58, 60, 68, 69, 
73-75, 77, 79, 81-83, 90, 91, 
95, 104, 107-109, 119, 135, 
151, 152, 160, 165, 167, 169, 
170, 171, 174, 178, 186, 194, 
196, 208, 209, 213, 214, 219, 
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222, 224, 226, 228, 230, 231, 
239, 240, 245, 247, 249, 250, 
252, 253, 258, 278, 284, 289, 
295, 296, 302, 305, 311, 315, 
316, 318, 320, 321, 324, 326, 
328, 332, 338, 343, 345, 346, 
349, 352, 353, 364, 367, 369, 
373, 374, 379, 382, 383, 400 

Дніпробóд (Днєпрострой), 
станція 218 

Дніпрова, вóлиця 190, 212 
Дніпровêа, вóлиця, êóтоê 102, 

177, 213, 222, 331, 342, 352, 
355, 365 

Дніпропетровсьê, місто 40, 56, 
57, 72, 97, 146, 156, 157, 193, 
222, 223, 301, 307, 349, 350 

Дніпропетровсьêа область 16, 
26, 72, 145, 166, 173, 192, 
195, 217, 300, 301, 381 

Дністр (Днєстр), ріêа 32 
Довãе (Долãе), озеро 160 
Дон, ріêа 132 
Донбас, реãіон 29, 103, 215, 

307, 308, 314, 383 
Дрезден, місто 76, 192, 200, 

209, 359, 360, 361, 362, 387 
Дрно, озеро 198 
Дóбова балêа 217 
Дóбова роща 389 
Дóнавець, село 198 
Дóнай, ріêа 197, 198, 394 
Ельба, ріêа 76, 209, 210, 215, 

384, 387 
Есен, місто 219 
Єãипет (Єãіпет) 125 
Житомир, місто 214 
Жоêи, село 229 
Жолоба, êóтоê 217 

Заломи, êóтоê 216 
Запоріжжя (Запорожжя), міс-
то 19, 28, 30, 43, 47, 54, 56, 
70, 75, 86, 90, 99, 106, 120, 
124, 156, 159, 160, 162, 167, 
170, 171, 178, 181, 182, 185, 
193, 216, 218, 219, 229, 234, 
239, 248, 250, 253, 256, 268, 
285, 298, 302, 303, 315, 325, 
326, 344, 349, 354, 361, 362, 
364, 365, 382, 387, 388, 389, 
403 

Запорізьêа область 7, 11, 15, 
16, 17, 24, 26, 34, 46, 54, 56, 
57, 66, 70, 72, 74, 80, 83, 88, 
96, 105, 106, 126, 141, 144, 
145, 147, 151, 158, 166, 170, 
172, 174, 179, 185, 187, 190, 
191, 194, 195, 196, 197, 203, 
206, 210, 215, 217, 221, 227, 
232, 250, 256, 262, 263, 267, 
285, 300, 301, 307, 313, 317, 
325, 327, 333, 336, 342, 352, 
365, 372 

Запорізьêий район 7, 11, 15, 
16, 17, 24, 26, 34, 46, 54, 56, 
57, 66, 70, 72, 74, 80, 83, 88, 
96, 105, 106, 126, 141, 144, 
145, 147, 158, 166, 170, 172, 
174, 179, 185, 187, 190, 191, 
194, 196, 197, 203, 206, 215, 
217, 221, 227, 232, 250, 256, 
262, 267, 285, 301, 307, 313, 
325, 327, 333, 336, 342, 352, 
365, 372 

Запорозьêа, вóлиця 82 
Західна Уêраїна (Западна) 92, 

172, 182, 187 
Зелена Роща, село 145 
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Зелений Яр, район Запоріжжя 
303, 304 

Златопіль, село 61 
Золота балêа 187 
Зоти, село 175 
Іванівсьêе (Іванільсьêе), хóтір 

178, 211, 300 
Ізмаїл, місто 32 
Кавêаз 354, 355 
Казаêовêа, хóтір 218 
Казахстан 81, 336 
Кам’янêа-Дніпровсьêа 

(Кам’янêа), місто 188 
Кам’янêа-на-Дніпрі, місто 302 
Кам’янсьêо-Дніпровсьêий ра-
йон 262 

Камениста, річêа 300 
Каменсьê, місто 330 
Канада 210, 247 
Канівсьêе (Каневсêое), село 

153, 187, 248, 280, 281 
Канівсьêий, острів 5 
Канêринівêа, село 24, 218, 248 
Канцерівêа, село 296 
Карайдóбина, село 352 
Карибсьêе море 11 
Катеринівсьêа (Єêатеринів-
сьêа), ãавань 187 

Катеринослав, місто 301 
Катеринославсьêа область 

(Єêатеринославсьêа) 195, 
301 

Катещина (Катьовшина), село 
251 

Каховêа, місто 158, 162, 171, 
304, 390, 391 

Каховсьêе водосховище (Ка-
ховêа) 5, 59, 68, 182, 202, 
213, 250, 267, 284, 290, 317 

Керч, місто 218 
Київ, місто 12, 17, 19, 98, 110, 

148, 152, 156, 157, 175, 193, 
197, 207, 233, 234, 235, 244, 
250, 277, 307, 314, 318, 359, 
382, 410 

Київсьêа область 111, 172, 214 
Кислівêа (Кислінêа), вóлиця, 

êóтоê 102, 121, 123, 181, 
184, 186, 212, 331 

Китай 351 
Кізляр, місто 354 
Кірова, вóлиця 183, 184, 186, 

212, 331 
Кіровоãрадсьêа область 54 
Кладбівêа, êóтоê 179, 183, 212, 

331 
Ковалі, хóтір 178, 188, 218 
Коваль, річêа 178 
Ковель, місто 50 
Козача, вóлиця 82, 194, 203, 

213, 332 
Коломбо, місто 11 
Колонтаї, село 112 
Колопристенсьêий район 201 
КоміССР 221 
Комсомольсьêа, вóлиця 202, 

332 
Комóнарівсьêа, вóлиця 7, 82, 

213, 320 
Конêа, річêа 284 
Констанція, порт 200, 201 
Кооперативна, вóлиця 123, 

133, 134, 202, 212, 256, 289, 
331 

Корчóвате, озеро 373 
Коса дороãа 347 
Космічна, вóлиця 244 
Костромêа, село 192 
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Краêів, місто 359 
Красне, село 111 
Красноармійсьêий район 215 
Краснознаменна (Краснозна-
мьонна), вóлиця 38 

Красноêóтсьêий район 110, 
112 

Красноярсьêий êрай 149 
Кривий Ріã, місто 41, 138, 156 
Крим 15, 35, 36, 37, 114, 217, 

218, 219, 228, 301 
Кронштадт, місто 10 
Крóтий Яр, село 179 
Крóтоярсьêий, острів 5 
Кóбань 197, 251 
Кóвшиновêа, хóтір 159 
Кóмівêи, êóтоê 160 
Кóца балêа 196 
Кóшóãóм, село 209 
Латвія 287 
Лейпциã, місто 76 
Леніна, вóлиця 331 
Ленінãрад, місто 233, 234, 286, 

318, 384 
Лепетиха, село 9 
Лиса ãора (Лиса), êóтоê 7, 20, 

40, 54, 187, 206, 233, 234, 
248, 258, 282, 299, 301, 324 

Лисоãорêа, вóлиця 213, 332 
Литва 81, 287 
Лихівêа, село 72 
Лихівсьêий район 72 
Лісна, вóлиця 216 
Лопóшина (Лапóшина), село 

159, 178, 376 
Лóбни, місто 201 
Лóãансьêа область 317 
Лóêіївêа, село 50, 51 
Львів, місто 402 

Маãдебóрã, місто 76, 102, 296, 
386 

Мала Білозірêа, село 195 
Мала Калаêóнêа, річêа 27 
Мала Лопóшина, річêа 27 
Мала Озерêа (Озьорêа), вó-
лиця, êóтоê 140, 213, 331, 
332 

Мала Рюхівêа, вóлиця, êóтоê 
121 

Малий базар, êóтоê 47 
Маньчжóрія, реãіон 31, 32 
Мар’ївêа (Мар’євêа), село 7, 

13, 18, 36, 46, 48, 67, 68, 69, 
87, 100, 106, 144, 150, 153, 
173, 175, 185, 186, 189, 197, 
214, 215, 217, 223, 229, 240, 
241, 242, 243, 245, 254, 259, 
279, 280, 297, 324, 334, 335, 
346, 369 

Мар’ївсьêий Проãній, річêа 
27, 211 

Марачêи, озеро 27 
Марãанець, місто 167, 279, 

281, 298, 299 
Маріóполь, місто 300 
Маяêовсьêоãо, вóлиця (Мя-

êовсьêа) 202, 332 
Маячêа, село 9 
Медянêа, êóтоê 213, 256, 306, 

332 
Мелітополь, місто 15, 16 
Мелітопольсьêий район 304 
Миêолаїв (Ніêолаєв), місто 

46 
Миêолаївêа (Ніêолаєвêа), êó-
тоê, вóлиця 7, 82, 84, 88, 
190, 213, 256 

Миêолаївêа, село 138 
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Миêолаївсьêа (Ніêолаєвсьêа), 
вóлиця 88 

Миêолай-Поле (Ніêолай-
Полє), село 222 

Мирова, станиця 147 
Мирó (Міра), вóлиця 102, 121, 

179, 183, 196, 212, 331, 346, 
347 

Молдавія 27, 32 
Монодзьян, місто 31 
Мосêва, місто 78, 79, 106, 160, 

196, 214, 226, 234, 276, 292, 
331, 393, 400 

Мóр, ріêа 32 
Мóрмансьêа область 187 
Мóрóãель, село 198 
Мюнхен, місто 219 
Набережна, вóлиця 203 
Насип, хóтір 159, 218 
Нижня Дóванêа, село 317 
Нижня Хортиця, село 284 
Ніêополь, місто 25, 32, 57, 188, 

209, 232, 244, 253, 260, 302, 
330, 379 

Німецьêа, вóлиця 36, 38, 101, 
213 

Німеччина (Германія) 22, 25, 
26, 29, 30, 40, 49, 60, 69, 74, 
76, 77, 85, 89, 90, 92, 102, 
109, 110, 112, 139, 150, 152, 
171, 190, 192, 203, 209, 218, 
219, 223, 237, 238, 240, 241, 
244, 247, 259, 260, 265, 266, 
296, 314, 334, 341, 347, 348, 
352, 359, 362, 370, 373, 380, 
383, 385, 386, 408, 410, 411 

Нова, хóтір 213 
Нове Запоріжжя, село 278 
Нововолодимирівêа, село 253 

Новоданилівêа, село 182 
Новодмитрівêа, село 335 
Новоіванівêа, село 50, 279, 334 
Новоêиївêа, село 13, 14, 162, 

197, 298, 299 
Новомиêолаївêа (Новоніêлаї-
вêа), село 261, 331 

Новоолеêсандрівêа, село 250 
Новопавлівêа (Новопавлов-

êа), село 23, 40, 90, 100, 101, 
153, 154, 280, 334, 346 

Новопетрівêа, село 343 
Новосерãіївêа (Новосєрãєєв-

êа), село 175, 324 
Новослободêа, німецьêа êо-
лонія 284 

Нордфольê, місто 11 
Норильсьê, місто 149 
Нью-Йорê, місто 11 
Обаêосівêа, êóтоê 213 
Обчищене, хóтір 178 
Одер, ріêа 330 
Одеса, місто 11, 99, 103, 201, 

302, 410 
Озерêа (Озьорêа), êóтоê, вó-
лиця 213, 327, 342 

Оêишенсьêа посадêа 298 
Оêишине, озеро 27 
Оêтябрьсьêа, вóлиця 181, 282 
Олеêсандрівсьê, місто 120 
Олеêсіївêа, село 232, 233, 237 
Омсьê, місто 75, 76, 77 
Оріхів, містечêо 181, 182 
Оріхівсьêий район 180, 181 
Охримовий яроê 208 
Павлівêа, вóлиця, êóтоê 88, 

100, 139, 213, 251, 256, 306, 
337 

Панама 11 
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Париж, місто 7, 210 
Партизансьêа, вóлиця 7, 88, 

204 
Патріотична, вóлиця 327, 331, 

333, 342, 343 
Пензенсьêа область 21 
Перещепинсьêий район 26 
Петроãрад, місто 286 
Північний Кавêаз 148, 351 
Плетениха, протоêа 171 
Плімóт, місто 11 
Плосêе, озеро 171 
Поãребêи, село 191 
Поêровêа, село 217, 219 
Полтава, місто 201, 227, 233, 

234, 384 
Полтавсьêа область 108, 201 
Полянівêа, село 305 
Полярне, село 187 
Польща 57, 81, 200, 361 
Помийниця, озеро 373 
Помийниця, хóтір 159, 178, 

376 
Попеляста, село 66 
Поперечна, вóлиця 196 
Попова балêа 195 
Портмашеве (Портмашева), 
хóтір 59, 159, 194, 213, 299 

Почтове, село 124 
Праãа, місто 200 
Преслав, село 198 
Приморсьê (Приморсьêий), 
місто 218 

Пролетарсьêа, вóлиця 331 
Пóшинівêа, хóтір 188 
Пóшêіна, вóлиця 332 
Пóшêіна, площа 99 
Радеберã, місто 387 
Разін, озеро 198 

Ревнива, вóлиця 88, 184, 332, 
347 

Ремесленêи, êóтоê 213 
Ремесленна, вóлиця 208, 332 
Рибальсьêий острів 5 
Роãачиê, село 352 
Розсоха, êóтоê 377, 379 
Розсоха, озеро 373, 376 
Розóмовêа, село 7, 12, 23, 43, 

47, 85, 104, 245 
Росія 11, 21, 53, 5, 81, 82, 195, 

210, 219, 254 
Рóмóнія (Рóминія) 15, 32, 37, 

41, 57, 140, 197, 198, 199, 
200, 201, 202, 203 

Рóсьêа ãорêа 11 
Рюхівêа, êóтоê 7, 8, 121, 204, 

212, 213 
Рязансьêа область 15 
Рязань, ãород 15 
Садова, вóлиця 53, 196, 213 
Санêт-Петербóрã (Петер-
бóрã), місто 7, 10, 78, 

Сан-Францисêо, місто 11 
Сапóн-Гора 301 
Саратов (Саратовсьê), місто 

83 
Свободи, площа 99, 103 
Севастополь, місто 187 
Седлевсьêий район 218 
Семенівêа, село 143 
Серãіївêа, село 301 
Сибір 8, 140, 304, 349, 360 
Синельниêове, місто 32, 282 
Сімферополь, місто 221 
Сіроãозьсьêий район 217, 219 
Сêельêи, село 5, 6, 58, 66, 170, 

214, 318 
Слов’янсьê, місто 277 
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Смоляне (Смоляна), село 175, 
186, 295, 324 

Соловêи 8, 309 
Софіївêа, село 215, 216, 220 
СССР 313, 370, 384 
Ставропільсьêий êрай 254, 

351 
Стадіонна, вóлиця 156, 331 
Сталінãрад, місто 21, 330 
Сталінсьêе, хóтір 376 
Старий базар, êóтоê 133, 212, 

213, 331 
Старосбóлівêа, село 201 
Степна, вóлиця 196 
Стефанівêа, вóлиця 331 
Стрюêівêа, село 29, 167 
Сóмсьêа область 191 
Таймирсьêий район 149 
Тарасівêа, село 12, 68, 108, 

160, 162, 165, 166, 167, 194, 
195, 196, 213, 216, 227, 228, 
230, 350, 388, 393 

Темирãое, село 149 
Терлита, село 198 
Терновêа, село 46 
Тернопільсьêа область 92 
Тифанівêа, êóтоê 213 
Тихий оêеан 11 
Тоêмаê, містечêо 351 
Тоêмаêсьêий район 351 
Томаêівêа, село 13, 25, 50, 142, 

143, 147, 175, 189, 289, 290 
Томаêівсьêий район 51, 167, 

251, 301 
Треãóбенêа, вóлиця 368 
Тóльча, місто 32, 200 
Тóльчинсьêий район 198 
Тóрція 197 

Уãорщина (Вєнãрія) 32, 103, 
200, 210, 215 

Уделенсьêе, село 324 
Уêраїна 36, 65, 77, 194, 195, 

198, 238, 254, 304, 402 
Ульянівêа, село 26 
Урал 15, 41, 220, 223, 251 
Уссóрійсьê, місто 32 
Уссóрійсьêий êрай 32 
Установêа, село 54 
Устіновсьêий район 54 
Уфа, місто 152, 157 
Ушêалêа, село 352 
Фастівсьêий район 172 
Філіповсьêий цвинтар 261 
Франêфóрт-на-Майні, місто 

192 
Франція 210, 219, 387 
Халхін-Гол, річêа 10, 351 
Харбін, місто 31 
Харêів, місто 12, 98, 110, 201, 

207, 361, 380 
Харêівсьêа область 110, 112 
Хасан, озеро 10 
Херсон, місто 201, 305 
Херсонсьêа область 164, 201, 

217 
Херсонщина 186, 305 
Хорол (Хароль), місто 32, 201 
Хортиця, острів 49, 55, 90, 139, 

165, 170, 193, 195, 198, 241, 
302, 383, 386, 390, 392 

Христове поле, êóтоê 170 
Царівêа, êóтоê 180, 181 
Царêóт 218, 219, 220 
Центральна, вóлиця 121, 216 
Чаãарниха, річêа 171 
Чаãарниха, хóтір 159, 171, 178, 

188, 218 
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Чапаєва, вóлиця 202 
Челябінсьê, місто 15 
Челябінсьêа область 15 
Червона балêа 195, 219 
Червона Забора (Красні забо-
ри, Красна забора), село 
164, 165, 194 

Червоне (Червона), село 170, 
174, 194, 232, 309, 310, 311 

Червоноармійсьê (Красноар-
мійсьê), селище місьêоãо 
типó 262 

Червоноãрад, місто 208 
Червоноãриãорівêа (Красноã-
риãорівêа), село 328, 330, 
341 

Червонодніпровêа (Краснод-
ніпровêа, Червона Дніпро-
вêа, Червонодніпрова), се-
ло 59, 66, 67, 164, 166, 167, 
170, 171, 187, 190, 194, 195, 
215, 216, 219, 227, 232, 309, 
324 

Червонопрапорна, вóлиця 323 
Червонянсьêий, хóтір 332, 373 
Черêасьêа область 198, 325 
Чехія 200 
Чорне море 10, 198 

Чорнявсьêий, хóтір 208 
Чортомлиê, село 237 
Шалабалівêа, êóтоê 102, 212, 

331, 378 
Шахшансьêий район 198 
Шевченêа, вóлиця 183, 184, 

213, 332 
Шевченêове, село 380, 400 
Широêа, вóлиця 121, 188, 190, 

331, 352, 355 
Шмальêи, село 253 
Шостінсьêий район 191 
Штóтãард, місто 219 
Шóндер, річêа 27 
Юãославія 210 
Южне, місто 372 
Южний, район Запоріжжя 43 
Яêимівêа (Аêімовêа), село 

218, 264, 266 
Яêимівсьêий район (Аêимів-
сьêий) 262, 263, 264, 305 

Ялта, місто 53, 362, 365 
Японія 31, 351 
Ясси, місто 32 
Яхни, село 172 
Яшниê (Яшниêове), озеро 27 
Яшниêове, хóтір 301 
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ЗМІСТ 
 

Передмова 5 
Василенêо Федір Федотович, 1918 р. н. 7 
Волêова Ніна Іванівна, 1928 р. н. 11 
Карманова Ніна Іванівна, 1926 р. н. 15 
Кліпаê Олена Гриãорівна, 1927 р. н. 16 
Книш Миêола Гриãорович, 1928 р. н. 17 
Коваль Іван Онóфрійович, 1925 р. н. 24 
Коваль Іван Трохимович, 1924 р. н. 26 
Коваль Лідія Іванівна, 1928 р. н. 34 
Козиряцьêа Марія Кóзьмівна, 1929 р. н. 46 
Коновалова Марія Андріївна, 1931 р. н. 54 
Крючêова Любов Федорівна, 1933 р. н. 56 
Кóãа Любов Степанівна, 1918 р. н. 57 
Лосєва Тетяна Данилівна, 1926 р. н. 66 
Миронова Таїсія Михеївна, 1915 [1919] р. н. 70 
Моторна Ганна Антонівна, 1929 р. н. 72 
Паталах Віра Лóê’янівна, 1922 р. н. 74 
Паталах Іãор Олеêсійович,1921 р. н. 80 
Паталах Олеêсандра Олеêсіївна, 1909 р. н. 83 
Раêельсьêа Марія Михайлівна, 1927 р. н. 88 
Федосенêо Лідія Іванівна, 1927 р. н. 96 
Філоненêо Анатолій Іванович, 1939 р. н. 105 
Біла Валентина Серãіївна, 1928 р. н. 106 
Біла Клавдія Іванівна, 1927 р. н. 126 
Біла Таїсія Степанівна, 1930 р. н. 141 
Білий Миêола Васильович, 1930 р. н. 144 
Бондаренêо Надія Іванівна, 1931 р. н. 145 
Василенêо Зінаїда Гриãорівна, 1925 р. н. 147 
Воробйов Василь Пантелейович, 1935 р. н. 158 
Гóдошниê Лідія Гриãорівна, 1931 р. н. 166 
Довженêо Іван Ананійович, 1930 р. н. 170 
Качан Галина Трохимівна, 1931 р. н. 172 
Косовець Ніна Леонтієвна, 1918 р. н. 174 
Лисенêо Олеêсандра Миêолаївна, 1921 р. н. 179 
Матвієнêо Андрій Андрійович, 1941 р. н. 185 
Мірошниченêо Ганна Опанасівна, 1922 р. н. 187 
Моісеєнêо Іван Кирилович, 1924 р. н. 190 
Мочона Ганна Іванівна, 1923 р. н. 191 
Орлов Володимир Іванович, 1929 р. н. 194 
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Паталах Наталя Іванівна, 1924 р. н. 196 
Поїмсьêий Юхим Антонович, 1922 р. н. 197 
Редьêа Марія Дем’янівна, 1925 р. н. 203 
Редьêа Миêола Тихонович, 1922 р. н. 206 
Рябовол Валентина Ємєльянівна, 1926 р. н. 215 
Рябовол Іван Степанович, 1923 р. н. 217 
Тодорова Галина Михайлівна, 1924 р. н. 221 
Чеховсьêа Марія Філатівна, 1916 р. н. 227 
Бережна Ніна Тихонівна, 1928 р. н. 232 
Кавóнніêова Марія Гриãорівна, 1918 р. н. 250 
Пазюê Галина Яêівна, 1930 р. н. 256 
Карая Надія Михайлівна, 1924 р. н. 262 
Бóãарь Антоніна Василівна, 1914 р. н. 267 
Шачіліна Олена Іванівна, 1918 р. н. 285 
Рябоêонь Лідія Маêсимівна, 1919 р. н. 301 
Біла Анна Арсентіївна, 1924 р. н. 307 
Росліченêо Ніна Петрівна, 1936 р. н. 313 
Похил Наталя Іванівна, [1917] р. н. 325 
Рóêас Іван Яêимович, 1921 р. н. 327 
Хижняê Олеêсандра Олеêсандрівна, 1929 р. н. 333 
Зóб Марія Семенівна, 1911 р. н. 336 
Шевченêо Ганна Василівна, 1928 р. н. 342 
Баздирєва Марія Серãіївна, 1924 р. н. 352 
Біла Клавдія Василівна, 1920 р. н. 365 
Цебро Катерина Іванівна, 1921 р. н. 372 
Предметно-тематичний поêажчиê 417 
Іменний поêажчиê 455 
Геоãрафічний поêажчиê 463 
Зміст 472 
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