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Банний Василь Дмитрович, 1917 роêó народження, 
Банна Віра Гриãорівна, 1917 роêó народження, 

с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 
 

Василь Дмитрович: Я інвалід війни ІІ ãрóпи. Прізвище моє Банний 
Василь Дмитрович. З 1917-ãо роêó народження. В Біленьêім тóт з 
1976-ãо роêó, яê пішов на пенсію. До пенсії я в Наталівці робив в За-
порізьêомó районі. Робив істориêом, дєрєêтором шêоли. 

Нó… я дóже сêóпий в розмовах… Правдó, вчитель дає тільêи прав-
дó, справедливості, чесності, добросовісності, óміти працювати. Яêщо 
ви óчитесь чи вчилися, значить, я вимаãав, щоб êожен óчень мислив 
своїми дóмêами, осмислював êожне питання, над яêим приходиться 
працювати. Таêже і вам желаю, побажаю, щоб ви дóмали… 

Народився я в Сóмсьêій області, Середина-Бóдсьêий район, село 
Нова Гóта. Звідти виїхали батьêи ó 1926-мó році. Вірніше я в 26-мó 
році, а вони в 24-мó в Сєнєльніêовсьêий район Дніпропетровсьêої об-
ласті. Там є село Новий Посьолоê, називається. 

Чомó переїхали? Нó в Сóмсьêій області дóже бідно жили, оце ж пі-
сля революції. Сім’я бóла ó нас велиêа, а сюда переселення робили. Тóт 
[êільмансьêа] бóла земля, німецьêоãо поміщиêа [Кільмана]. Це в Сє-
нєльніêовсьêомó районі Дніпропетровсьêої області. Нó потім вже піс-
ля революції він змився чи ó Німеччинó, чи де він дівся, я не знаю. Нó 
то я там заêінчив початêовó шêолó. Потім за сім êілометрів від своãо 
села заêінчив сім êласів. А в 1937-мó році заêінчив техніêóм політосві-
ти в Алєêсандрії Дніпропетровсьêої області. Там бібліотеêарів ãотóва-
ли і політработніêов. Вчився я непоãано, старався, вобщем, яê êажóть, 
дóмав яê шоб óчитися. Сім’я ó нас бóла велиêа, старші пішли працюва-
ти – брати, сестри, я з меншими. 

…Нó яê історія нова, таê і стародавньоãо світó, періодó Радянсьêо-
ãо Союзó, нó наша, наша історія, в яêій ми виховóвалися, росли і вихо-
вóвалися...  

А потім заêінчив ó 37-мó році. Направили мене… Нас три чоловіêи 
по техніêóмó, шо полóчали соліднó стипендію (в той час я на дрóãомó 
êóрсі 146 êарбованців полóчав, на третьомó – 148), нас три чєловіêа 
бóло тільêи в техніêóмі, … [Направили] ó Кривий Ріã… Міністерство 
освіти Уêраїни, МНО – називалось народне, народної освіти. Я приї-
хав тóда, це я всю правдó êажó, приїхав і повинен бóв замінити інспеê-
тора по політосвіті в районі. Но я ні до êоãо не пішов, яê êажóть, а пі-
шов прямо до ньоãо взнать, що за робота, чомó мене направляють на 
                                                           
1 Опитóвання провели Т.Г. Бобêо та Н.І. Швайба, 23 червня 2002 р.  
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йоãо місце і таê далі. Можливо мені це бóло шось незрозóміле для ме-
не, я ціêавився всіма питаннями. Нó зайшов, з ним поãоворив, він êаже 
мені: “Зараз, – êаже, – дóже серьйозна обстановêа, і я б Вам совітóвав 
піти óчитися, продовжити навчання на історичний фаêóльтет і працю-
вати в шêолі. Ви повністю підãотовлений для роботи з населенням, я 
по Вас розóмію, а томó, – êаже, – там Вам споêійніше бóде”. А я ж êом-
сомолець. Каже: “В райêом êомсомола не ідіть, не беріться на очі, ні до 
êоãо не йдіть, підіть, – êаже, – до дєрєêтора Вашоãо техніêóмó”. А нам 
таê, те шо ми здали еêзамени, нó все там, – сêазали: дипломи полóчите 
через ріê, яê заêінчите праêтичнó роботó.  

Я пішов, поїхав до дєрєêтора, Мирон Федорович, і зараз я йоãо 
пам’ятаю, Пєêасов, фамілія. Кажó: “Мирон Федорович, я хочó піти на 
політработó тільêи в Запорізьêó область… – я тóт праêтиêó проходив, 
мені сêазали – яê тільêи оêончите, приїжджайте ми Вас óстроїм, тóт в 
Запорозьêій області, тоді оêрóã бóв Запорозьêий, не область, а оêрóã. – 
І дрóãó справêó дайте, що я заêінчив техніêóм політосвіти і хочó пос-
тóпити на історичний фаêóльтет заочно óчитися в інстітóт”. Нó він ви-
звав сеêретаря і êаже: “Напишіть таêі-таêі справêи”. Вона êаже: “Ми не 
маємо права давать таêі справêи”. – “Я, – êаже, – вам сêазав, – напи-
шіть”. Вона одпечатала на машинêє яê положено і собі êопію оставила. 
Він підішов забрав ті êопії, мені справêи ці отдав. Копії забрав – пор-
вав. Нó я поїхав в Запорожьє. Приїхав сюда, а тóт бóв оêрóжний êомі-
тет…  

Після цьоãо я до дєрєêтора прийшов, отаê і отаê. “Знаєш шо, ти 
хочеш ó шêолó йти?” Я êажó: “Да”. – “Займай свою êімнатó, – де я êо-
ли на праêтіêє бóв, – переспиш, – êаже, – в столовій поїси (столова 
там бóла), а завтра поїдемо на 6-й посьолоê в орãани народної оствіти”. 
Ми поїхали тóда. Коли він там переãоворив, інспеêтор підходить: “Яêі 
ó вас доêóменти?”. Я ж, шо про середню освітó, êажó: “Таêі-то”. – “А 
іще шо?” Поêазóю направлєніє. “А чоãо Ви тóда не схотіли?” Я êажó: 
“Просто-напросто, рішив шо в рабочомó районі, а це ж металóрãи, в 
Кривомó Розі, – я êажó, – не знаю, ще я молодий, опитó немає”. А той 
інспеêтор êаже: “Завтра Ви почóєте новості і самі зробіть аналіз”. 

Я приїхав і почóв, можливо це і не треба бóло почóти, значить, по 
радіо передали, що Хотаєвича, сеêретаря обêомó партії, потім там Чó-
маê, полêовниê в Олеêсандрії бóв, вобщем деêільêо прізвищ знайомих, 
– заарештовані яê вороãи народó. Тоді я задóмався, нó яê це, вийти на 
поверхність, яê êажóть, області і стать вороãами народó? Це для мене 
шось бóло непонятне. Це мене ще більш óпевнило, шо ідти на вчитель-
сьêó роботó, – споêійно, з дітьми, ніхто… Ми ж ото на 6-м посьолêє бó-
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ли, він êаже: “Пишіть заявó і вибирайте шêолó”. Кóшóãóм, Малоêате-
ринівêа запропонóвали. Я êажó: “В середню шêолó, – я êажó, – не підó. 
Нó понімаєте, шо я праêтиêи педаãоãічної, таêої для дітей… Ото я óмію 
з дорослими, а з дітьми яê?” – “Нó підіть, – êаже, – в Гриãорівêó, там 
семирічна, там требóється спеціаліст. А дальше шо ви дóмаєте?” – “А 
дальше, – я êажó, – ó Харêівсьêий педаãоãічний інститóт Червоної 
професóри”.  

Нó і я ото поїхав постóпив в 37-мó, здав еêзамени, зачислили. Яêі 
еêзамени? Історія СССР, Нова історія, історія Уêраїни, Росії, потім 
середніх віêів… Диêтанта не бóло. Тільêи історія óсно, óсно по літера-
тóрі я розмовляв, розмова óсна бóла… Ото поãоворили, я здав доêóмен-
ти, сêазали êоли приїхати. Я приїхав на сесію, мені повезло, здав хара-
шо. Дóже харашо по тих оцінêах. Нó понімаєте, я сам мислив, що треба 
перед тим яê êазать, дóмав шо ãоворить. Нó потім зачислили, я приї-
хав, почав ото працювати… 

Довãо я після цьоãо не побóв. Я женився, правда, в 38-мó, а в 39-й 
ріê син ó мене народився. Три місяці йомó бóло. 

Жінêа бóла з Біленьêоãо, а познайомились там, в Гриãорівці. Вона 
працювала теж в шêолі. Вона таêа ãорда бóла, не підстóпи, даже не схо-
тіла зі мною знайомитись, яê я ото приїхав. Диреêтор êаже: “Познаêо-
мтеся!” А ще вона прєдсєдатель профсоюза бóла, повернóлася – пішла. 
Заóч êаже: “Нó она ó нас, – êаже, – очень ãордая”. Кажó: “Нічоãо, не 
хвилюйтесь”. Нó а потім вона зобов’язана бóла êвартірó найти для ме-
не. Прийшла на дрóãий день до мене, пішли, найшли êвартірó. Нó яê 
êажóть, познайомились. А тоді ó нас новий дєрєêтор став. В Западнó 
направлення бóло і відтіля не вернóвся, Тêаченêо, із Розóмівêи сам, да.  

А мене 25-ãо листопада 1939-ãо роêó, на п’ятомó році, знайшов по-
чтар, постóêав ó двері. Я отêрив, він êаже: “От Вам повєсточêа”. А я 
бóв по броні яê óчитель, в армію мене не брали, не бóло вчителів, по 
броні. Нó і розписався, взяв повєстêó, тоді через десять хвилин перер-
ва бóла, я тоді ê дєрєêторó підійшов – “таê і таê”. Він êаже: “Зараз 
дзвіноê бóде на óроê (а ó мене іще щось бóло в сьомомó êласі), ідіть 
попрощайтеся, – êаже, – з Вашими óчнями”. Я яê êласний êерівниê 
бóв. Зайшов: “Добрий вечір! (вже пізно бóло, в дрóãій зміні ми заніма-
лися) Добрий вечір!” – êажó. Поãоворили, деêільêа слів, потім êажó: 
“Нó а тепер мені дозвольте відбóти, завтра мене ó воєнêомат визива-
ють, відправляють в часть, в армію”. Нó дівчата плаêать почали, а хло-
пці таê ото – êожен по своємó хараêтерó… [Запис перервано] 

Попав ó полêовó шêолó, êóрсантом. Три місяці побóв я êóрсантом. 
З мене зробили помêом взвода там, оце ж при полêовій шêолі, остався 
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я, робив. Потім ó Фінляндію, тож війна в Фінляндії бóла. В цій війні 
мені повезло. Приїхав тóда, прийняв взвод... Сóтêи поêопалися, по-під 
сніãом êопали траншеї, нó шо б вилізти нашим і напасть із тилó. А êо-
ли óтром, приїжджає êомандір полêа і êаже: “Братци, – êаже, – фінсь-
êе правітєльство êапітóліровало”. Нó ми ото: “Ура!” Повезло… 

А поêа дійшли, нас 56 чоловіê в нашій êоманді пішли, на лижах 
поêа дійшли до цьоãо місця, з 56-ти – шість чоловіê фіни вбили. “Кó-
êóшêи” там бóли, нó мене, мене не попало це. “Кóêóшêи” – солдати 
фінсьêі, сиділи на деревах і ото з дерева, вони бóли озброєні німецьêою 
зброєю, не нашою. А ó нас стрілêова, стрілêова ó нас бóла. Нó це таêий 
епізод.  

Потім вернóлися знов ó полêовó шêолó. А потім зробили тривоãó 
однó, дрóãó, третю, четвертó, п’ятó і на шостó “тó-тó”, і на êордон із 
Східною Прóсією, де зараз Калінінãрадсьêа область. Нó ми ночами 
йшли. Вечером йшли, ночами йшли, в темних лісах отдихали, відпочи-
вали. Нó от ідемо 22-ãо червня вчора, вчорашній день. Вже треба бóло 
нам остановиться, óêрєпрайон недалеêо, êілометрів п’ять чи шість там 
бóло. Коли я підняв ãоловó – летить німець, самольот з хрестами. А 
êоло мене політрóê прийшов: “А шо ти таê захвилювався?” Я êажó: “ 
Cмотри вверх!” Ми дрóжили з ним, одноãодêи, тіêи я помêом взвода, 
він – політрóê шêоли. Він безпризорний бóв, ó ньоãо не братів, нó ро-
дичів ніêоãо не знав. Нó потім дальше ідемо, там óже наші êóлемети 
стоять, спарені, “Маêсими” на машині. Кажóть: “Стріляйте! Розведчиê 
идёт”. Лейтенант, знаêомий лейтенант: “А, вечно, ты, – ãоворит, – шó-
тишь – нетó распоряжения стрелять”. І ми пройшли, êоли привал зро-
били. Тільêи, значить, привал – через деяêий час нас ê êомандірó пол-
êа, ãенерал-майор Кóзнєцов, визвали. А ті вже êричать: “К êомандірó 
полêа!”, “К êомандірó батальйона”, – êричать. Командіри рот за нами, 
êомандіри взводов. В полêовій шêолі начальниê шêоли, він счітався яê 
êомандір батальйона. Нó вобщем, я яê помêом взвода, êажó: “Связной, 
за мной!” (чотири связних – по чотири отдєлєнія бóли). Підбіãли до 
нашої підводи шêольної, полóчили патрони, по дві ãранати… Біãом, 
значить связниє, з ящиêами связниє…  

Тольêо роздали – вперед, там ãородишêо êаêой-то, названія не 
знаю. Помню, шо êоãда останавливались, политрóê ãоворит: “На, – ãо-
ворит, – тебе деньãи – êóпи масла”. Підводи наші і êóхня отстали, нó, 
шоб поїсти шось, сóхарі бóли. Нó підбіã, стоїть два лейтенанта в нашій 
формі і літовець стоїть. Коли, наче я подбіãаю: “Здравствóйте!” – 
“Здравствóйте!” – “Папаша, – ãоворю, – отаê и отаê. Дайте, пожалóйс-
та, два êилоãрамма масла. Потом тридцять рóблей (тридцатêи были, 
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деньãи таêие были), пятнадцать рóблей мне сдачи, а пятнадцать рóб-
лей возьмете себе”. – “Спасибо! Спасибо!” – он ãоворит, – “Сыноê, а 
êóда вы идете?” Я ãоворю: “На óчения”. Он ãоворит: “Герман начал 
войнó. Если вы хотите, шоб вы остались хоч немножêо живыми, таê 
Вы, – ãоворит, – сêажите своемó начальствó, пóсть вас отведóт на ста-
рóю ãраницó, может быть там вы еãо задержите, здесь не задержите. 
Герман вас бóде бить і бóдóть бить наші”. Нó êоли він êриêнóв дочці, 
êотелоê я дав, масло наêриває, вона ãотовить мені отдать масло оце. А 
я ãоворю: “Мєдхен, ессен”. “Мєдхен” – дєвочêа. “Дєвочêа, êóшай мас-
ло”. Може отравлєно, понімаєш. А вона: “Най, най”, – значить, нєтó, не 
отравлено. Нó я взяв… [Запис переривається] 

Ранєн бóв в 43-м ãодó 28 сентября. Ще 28 сентября был ранєн в 42-
м ãодó і в 43-м – 28 сентября. І тóт порвало êишечниê мені, міни розір-
вались – висотêó зайняли êоло Олеêсандровêі. Тоді в ãоспіталь отпра-
вили. Три місяці побóв, підлічився трохи, слабий. Тоді визвали мене в 
районо, приêазали прийнять семирічнó шêолó, там ото де êолись я 
вчився. Я там зробив середню шêолó, а в 53-мó році виїхав в Наталів-
êó…  

Віра Гриãорівна: Я в революцію народилась. 
Василь Дмитрович: Сімнадцятоãо, [тóт народилась] в Біленьêомó, 

но не в цьомó домі. 
Віра Гриãорівна: Це місцеве, це моя Родіна, приїхали сюди. Проро-

били сороê роêів десь в дрóãих місцях, а вмирать приїхали сюди, де 
родились, в те село [сміється]. 

Василь Дмитрович: [А народилась на вóлиці, що] Оêтябрсьêа за-
раз. 

Віра Гриãорівна: Да, Оêтябрсьêа, отам перша, не бóли ви? Вона êо-
лись називалася Царівêа, тепер Оêтябрсьêа.  

[А інші вóлиці] – ця Павловêа називалась, перейменóвали на Кос-
мічнó. Там Німецьêа бóла. Очевидно це бóло, знаєте, з чим зв’язано, – 
з чимся історичним. І Лисоãорêа бóла, всі прейменóвали… 

Воно, понімаєте, діло в том, шо тоді яê ми ще пішли на пенсію в 72-
мó році, тоді хотілося ж на родінó. Тóт іще бóли брати, сестри, яêось 
общалися тоді, бо по роботі тоді ніêоли бóло. Яê робили, то це вже він 
бóв дєреêтором, а я вчительêа. Сêазав: “Ти таêа, шо потянєш тіêи вихі-
дний для тоãо, шоб навести порядоê, постірать там шось”. А їздить таê 
не бóло можливості. А яê êончілось, óже на пенсію пішли, тоді вже 
стали тóт протестóвать – доêи ж бóдем таê жить, давайте всі до êóчі! 
Нó óже всі померли, а ми ще з сестрою живем. 

Василь Дмитрович: [А в родині її бóло] вісім чоловіê. 
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Віра Гриãорівна: Мати одна, Дар’я Ніêіфоровна, батьêо помер – я 
мала шість роêів…  

Значить яêийсь-то пра-пра, хтось займався шитвом, очевидно, бо 
по професії фамілії надавали. Таê мама êаже, що яêийсь-то чи її дід, чи 
батьêів дід займався таêим. А яê óже батьêо бóв, вони бóли в наймитах, 
іще êоли бóла таêа влада, то вони наймитêóвали.  

У нас бóли Мазараêа, потом іще яêісь баãатії, і вони слóжили – ба-
тьêо і матір. Да, Матлашевсьêі, Мазараêи. Оце ó Матлашевсьêоãо ма-
тір бóла ó хаті, а батьêо по-хазяйствó яêимось там. І то вони там ото 
женилися. Мати одівалася непоãано. Вобщем, понімаєте, хоч вони і 
баãаті, а відносилися до людей по-чесномó. Каже, яê заміж виходила 
вона, – вони їм допомаãали справляти і на придане давали, блаãосло-
вили на особистó сім’ю, життя. Бóло [блюдо] – це їм на свадьбі, яê во-
ни женилися з батьêом, це їм вони подарили. В мене дочоê немає, а се-
стра êаже: “Комó ти отдаси це блюдо?” – “Хай бóде… [нерозбірливо]”. 
Це в мене є внóчêа, материна внóчêа. Оце я їй отдала…  

Баãатії ті, то вони жили харашо, но все рівно помаãали сім’ям. Нові 
сім’ї, яêі створювалися, вони допомаãали. Матлашевсьêий, Мазараêа. 
Шêола ото êрасна, ота історична, давня, – ото там вони жили. 

Хатó самі мати і батьêо строїли…  
Тоді, знаєте, яêе бóло життя: не робили ті аборти, а все родили, 

сêільêи родилося. Ото вони таê жили, тяãли, на таêе не дóже обращали 
вніманає, жили бідно… У батьêів моїх тоді запасів не бóло. 

Батьêо дóже мало пожив. Навіть тридцять три роêи, здається не 
прожив. В ньоãо бóло, яê ми êажемо, інфарêт, а тоді розрив серця, це ж 
таê бóло по-народномó…  

Мати бóла в êолãоспі, іще тоді працювали самостійно шоб… нас 
бóло восєм дітей і дев’ята мати. Вона прожила отаê із нами восьмеро. 
Знаєте, яê це бóло, яê їли, яê пили, яê жили, яê робили – це зãадать 
тільêи. Я одна в їх, одна в сім’ї вивчилася. Вони таê вирішили, шо я 
бóла в шêолі здібна вчиться яê завжди. Нó і рішили, шо хай Вєра іде 
óчиться…  

Я отлічно вчилася, ото мені завжди в шêолі надавали допомоãó, 
томó я і вивчилася. Яêось пам’ятаю яê мені дали êомсомольсьêий êос-
тюм (це я вже бóла в сьомомó êласі), портóпеї, тóт етот... Я бóла непо-
ãана, і фіãóра, я занімалася спортом, і фізêóльтóрой і все, я оце тільêи 
недавно бросила вєлосипед...  

[Малою дівчиною чи ходила до церêви?] Ви знаєте, я з дєтства атеїст. 
Батьêі вірóючі, мати вірóюча… Я їздила в Трóсêавець, во Львов хо-

дила в церêвó. Мати просить: “Віра, ти вчительêа, тебе презирають, то-
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бі не можна, но я хочó, щоб ти поставила свічêи за здравіє, за óпоêой”. 
Ото напише вона, я приїдó во Львов, там мене ніхто не знає, підем там 
з дівчатами, поставлю свічêи, подивимось. На нас дивляться, яê на 
етіх… Людей баãато, всі співають. Обстановêа не проста, а львовчане 
вони вообще реліãійні дóже...  

І зараз оце до мене син приїжджав із хрестиêом. “А шо це ти, синó, 
вірóючий чи шо?” Він êаже: “Да”. 

Нó я тóт не бóла ó церêві, я таê не ходила… Нó знаю, яê бóло свя-
тять чи пасêи, чи яêесь торжество… ото ми бóли там. Вечерю носили. 
Це вже бóло в селі яê заêон, чи яê сêазать. Їздили і возили до батьêів 
хрещених, це бóло. В мене й син хрещений, в мене всі хрещені. Всі в 
церêві хрестилися. Дрóãих я хрестила тоже таê… Мати хрещена я баãа-
тьох…  

…Утворили педаãоãічний техніêóм ó Ніêополі, там [Кольчинсьêий] 
бóв диреêтор. Нас білян бóло баãато, мабóть чоловіê п’ятдесят вчилося 
в педаãоãічномó. А ви знаєте, ше тоді бóло таêе дитяче… Це вродє йшов 
ó êóчі, – бóть із рідними, із дрóзями, таê яê óчилися в шêолі, от. Нó це 
я заêінчила педаãоãічний. А тоді пішли вже на роботó. В яêомó, в 33-мó 
році, да? 

А 33-й ріê же бóв, це ж Ви знаєте яêий він бóв. Ото ãоворять про 
ãолодомор – ніхто ãолодомор не створював, це все брехня. Воно не 
вродило, – отаê пеêло яê оце, не вродило нічоãо. У мене приїхала моя 
внóчêа, вона в Києві óчиться… Яê êажóть, народ переніс на своїх пле-
чах і вивів таêó êраїнó яê Союз, – це все, ці рóêи, – êажó, – людсьêі рó-
êи. І ми ó борãах не бóли ніêоли, ніхто не ніс, і подачêи нам не давали, 
навпаêи ще ми ото помаãали óсім отим чорномазим і таê дальше. А те-
пер, а тепер є шо, а немає за шо. Ти, – êажó, – живеш зараз, яê тобі дід-
баба не дасть, таê ти êажеш, шо ти ãолодна. Таê шо, ми бóдем давать – 
батьêа вивчили до êандидата меднаóê? Внóêа одноãо вивчили, тоже в 
медицінсьêом інстітóті, і за êвартирó платили, і все. А яê ми пішли на 
пенсію, то óже ми не можемо платить таê яê êолись. Пенсія – це таêе.  

Василь Дмитрович: Забрали. Фаêтично, запаси ж яêі в нас на êни-
жêах… 

Віра Гриãорівна: Під час війни? Ні, ми не бóли тóт під час війни...  
Це ж óсі знали. Він в армії бóв політрóêом. Там презирали, яê при-

їхали нємці, мене забрав êаратєльний отряд. А оно ви ж не знаєте це ж 
в цей час êрасні яêось вêлинилися, шо їх оêрóжили оце в Сенєльніêов-
сьêомó, оце бóло в нас. І оце вони не вийдóть, вже знають шо вони по-
ãибнóть тóт. Но ми ж не знали, шо вони в оêрóжєнії бóли. Яê вони 
прийшли, таê ми ждали, ось-ось-ось бої тóт близьêо, чóємо. Нó вони 
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прийшли, ми вибіãаємо, зóстрічаємо їх. А знаєте, воно, яê êажóть, вро-
дє свої, но не всі свої, хтось більше дрóãим, хтось ждав і німця. Ось і до 
нас вийшло, шо ми взялися, оце всіãда варили то їсти, завжди велиêі 
êастрóлі, êазани. Ходили ж ото плєнні, ми ж êормили, все. Вобщем, 
бачать, шо ми належимо до тих, хто привітає червоних і тоді яê ото 
приїхали тіêи вже нємці, а ці проривалися… Нó один там, значить, êа-
же: “Ми однаêово прориваємося, живі не бóдемо”. Він мені подарив 
платоê, таêий шовêовий платоê. Нємці êидали ото із самольотів, а во-
ни підвели і êажóть: “Це для пам’яті, ми все рівно жить не бóдемо, но 
ви нас бóдете зãадóвать”. І я дóмаю: “Шо ж робить?” Я вже не рада то-
мó платêó, я вже не знаю êóди я йоãо. Бóв матрас таêий, знаєте, раніше 
напихали тóди з êóêóрóзних оце етіх, êлали ото йоãо на постєль, а по-
том óже êладеш там іншó постіль. Я ото розшила, поміж листя захова-
ла. Вони все рівно яê тіêи óтро, зараз же оце оця розвідêа німецьêа і 
вже шóêають – “Анó, хто тóт зóстрічав, хто тóт яê?”  

Це бóло воно не в самомó Сінєльніêово, а рядом, двадцять êіломе-
трів от Сінєльніêово. І ми оце там бóли. Значить, зараз: “Хто тóт їсти 
варив, хто тóт єто…” Там ó нас ще ó нашій хаті стояв штаб. Це вони сêі-
льêи бóли в оêрóженії, а тепер прориваться, êажóть: “Ми поêидаємо 
вас”. А німці прийшли та на дрóãий день вже мене стали тяãать: “Хто 
зóстрічав?” Ото óже блаãодаря томó, шо бóв ó нас там поліцейсьêий, 
наш, він таêий бідненьêий, но до нас він відносився, яê ми там жили, 
батьêи там жили, – по-хорошемó. Значить, спасав-спасав óже мене, но 
êанєшно… Всяêо бóло. Таê ідó óже, що-небóдь сêажеш – розстрєл і таê 
дальше. Вобщем, óже бóло таê – шо бóде, то й бóде. Коли спасóся, – 
нічоãо.  

І брали мене тоді в район, – анó ж, значить, шêоли давай відêри-
вать при німцях. Визивають мене, а сидить тóт нашоãо дєрєêтора бóв-
ша жінêа. Ми з нею робили разом, і в неї бóла дочêа, в мене син, таê ми 
таê яêось – дрóжили. Вона êачає своãо, я своãо… А тоді дивлюся, вона, 
значить, сидить тóт в районо ж, нємець сидить і ще там один, і вона си-
дить.  

Василь Дмитрович: Яê її звали? 
Віра Гриãорівна: Валентіна Гриãорівна. І вона сидить, бачó, наче 

мене не знає, і він питає (а тóт переводчіê переводить): “На роботó, 
значить, треба”. А я êажó: “Я не хочó, я хвора”. – “Яê це таê, при совє-
тах бóла лóчша вчительêа, а тепер вона захворіла”. – “Я, я не можó ро-
бить. Яêóсь іншó роботó можó виêонóвать, а вчителювать я не можó”. 
Нó і вона ж тоже ж таê ãлянóла на мене з єтім, з одним, яê воно назива-
ється? 
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Василь Дмитрович: Комендантом. 
Віра Гриãорівна: Комендантом. Вона з êомендантом тим і жила, і 

дитинó прижила, і виїжджала вона, дитинó десь êинóла там. А чоловіê 
її бóв в армії і тоді вже, êоли війна êінчилася, то вони зóстрічалися, він 
приїжджав сюди. Начінає, вобщем: “От всі жінêи таêі!” Я êажó: “Ні, 
Степан Костянтинович, неправда, не всі таêі! Ми жили, наші діти не 
знали не цóêерêи, нічоãо, ми жили просто таê, яê всі люди жили. А 
Ваша Валентіна Гриãорівна жила, посвятила себе дитині”... От вона 
має, êожен день приносе мені то те, то те, то те. … Таê вона, ото з нею 
посердилася, дитина прийшла – знов цóêерêи, а вона: “Не треба, не 
тронь, хай мама тоже заробить твоя, а то вона тоже не хоче”. Таê шо 
тоді яê óже виãнали німця, тоді вже я робила і тоді вже переїхали…  

…Всі яêось [раньше], знаєте, один за одноãо. Завжди, оце ми бóло 
їдемо всі зі степó, співаємо, весело там. Сідаємо обідать, всі шо є, має-
мо, розêладаємо, їмо. Хто шо, чим баãатий тим і радий, яê êажóть. І 
люди яêісь таêі бóли спаяні, таêі всі… доброзичливі. А потім, óже êоли 
стало більш-менш матеріальна різниця, понімаєте? Шо один став баãа-
тший, дрóãий… стали не таêими. І от ми жили, оце работали 40 роêів: 
20 роêів в Сєнельніêово, 20 роêів ó Наталівці, оце Запорізьêоãо райо-
нó. І от ó нас там бóв наш білянсьêий ó нас завхозом бóв ó шêолі. Ми 
шêольнó машинó мали, ãрóзовó, і ото він бóв завхозом, вєдав цією ма-
шиною. А тоді вдрóã він, знаєте, виїжджає (Козиряцьêий – це йоãо фа-
мілія): “Козиряцьêий виїжджає десь в Степне”. Отам десь êоло балêи, 
на низ óтóди. Нó а в нас бóли не збори, а сóд, а я бóла народним засєда-
тєлєм, сóдили нашоãо завхоза жінêó за самоãон. Ми виїхали в 53-мó, а 
це може таê 60-ті роêи, ось в таêомó... Нó і просять: “Вєра Гриãорівна, 
шо óãодно, яêий óãодно штраф ми заплатимо, тіêи не тюрма”. Таê боя-
лися цьоãо. Нó ладно. Поãоворила я з тими сóддями, шо таê і таê, êра-
ще ж яê бóде, що ж людинó посадить? А то ж польза бóде для держави 
– ãроші заплотять, все ж таêи яêась та бóде польза, а таê без пользи. Нó 
і соãласилися вони, значить.  

Нó вийшли, сóд пішов на совєщаніє, а ми вийшли і стоїмо. Баãато в 
êлóбі, ото там де фотоãрафірóвали. А таê ми стоїмо: êóчêа тóт óчителів, 
а там робочі (бо там êар’єр ó нас в Наталівці), там дрóãі ще. Ось êа-
жóть: “Козиряцьêий виїжджає…” А я чóю, шо вони значить таê поміж 
балаêають. А дрóãий пита: “А êóди?” –“Та в Степне”. А той êаже: “Та! 
Шо там те Степне?! Яêби в Бєлєньêó, отам золоте дно!” Аãа, а дрóãий 
ще добавляє: “Та, там люди таêі вредні, там чóжоãо затопчóть, там по-
ãані люди!” А я підхожó, (фамілія тоãо Борщов, ó мене óчень óчиться): 
“Борщов, анó, повтори, шо ти сêазав!” – “Та от, Вєра Гриãорівна, осьо 
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êажóть, що тóди, тóди він виїхав. А той êаже, лóчше в Біленьêó, а я êа-
жó, що там люди вредні”. А я: “Та ти шо, там люди вредні? А ти знаєш, 
що я білянêа!” – “Да? Вєра Гриãорівна, Ви шо?” – “Да, я білянêа, я тобі 
êажó, ãорло переãризó за білян. Це люди, немає таêих людей. Це люди, 
– êажó, – я їх знаю з дитинства. Це люди доброзичні, спаяні, дрóжні, 
дрóã дрóãа з біди витяãають – не може бóти цьоãо. Я не соãласна з то-
бою, ти бери свої слова обратно”. А він: “Не знаю, Вєра Гриãорівна, ме-
ні таê êазали, я таê і таêоãо враження остався і надалі”. Кажó: “Нє, ні, 
ти забóдь це”.  

Тоді ми переїхали сюди після пенсії. Ви знаєте, отóт жили ми, ста-
ли ми пльонêами заніматься, ми ж не знали яê шо робить, ми ж не зна-
ли. На ãороді ото наêриваємо, дóãи там, вітер. Це ж треба навчиться, а 
ми ж не знали. А вони ж отаê люди збоêó дивляться, виãлядають і ні-
хто не помаãає! У нас оце отóт жила пара молода, таê вони на роботó 
пішли: “Ой, Вася, зірвало ó Люби пльонêó, ідьом, ідьом швидше”. Ще 
там баба одна бóла, прибіãає до нас, ми її заêриваєм, заêриваєм шоб же 
ж не пропав трóд, помаãаєм. А нам ніхто не помаãає. І це ж, вродє ж, 
білянсьêі люди. Кажóть: “Та, то наплава”. – “Нє, нє, – êажó, – це ціл-
êом біляни із дитинства. Це вони, – êажó, – осьо, Козиряцьêий, це всі, 
вони біляни, ще з пóпêа біляни”. Таê шо це не наплава. Наплава на-
впаêи бóває êраще ніж єто, це маю на óвазі приєзжих, бо їх таê нази-
вають. Да, да, – це яê наплава.  

Нó і значить таê продовжóється, таê продовжóється. Ми вже і на-
вчилися самі, все це робим, но враження ó мене вже стало зовсім інше, 
те яê приїхали ми в Наталівêó. Оце ж тóди часто їздили ми, зóстрічаю 
я цьоãо Борщова, батьêа, ó тоãо син óже виріс. Кажó: “Борщов, берó я 
свої слова обратно. Біляни змінилися, не ті, шо бóли êолись, – êажó. 
Поêи бóли бідні, ми всі отаê ось бóли, а яê одно таêе, дрóãий таêе, те з 
êоврами та томó там треба розбóваться на вóлиці, бо ó дворі êоври, нó 
вобщем отаêі, різношерсті стали. Той баãатший, той бідний, той… От 
тоді вже перестали яêось дрóжить, і зараз, і зараз біляни нехороші лю-
ди. Вони, понімаєте, мало таêих, шоб оце… Нó я, я знаю, що ó мене тóт 
померли люди, то я сама не з’їм, я зварю варениê чи спечó оладоê, я 
посидю, повезó, понесó до сóсідêи, вона ж хвора, вона ж не зробе. Я всі 
ãода êормила всіх, а більшість людей, яêі абсолютно не звертають óва-
ãи. Яêщо тобі поãано, то хай тобі іще ãірше б бóло. 

[А приєзжі…] Нó от приїжджають, хароше ж місце. Тóт же ж вооб-
ще і земля непоãана, і на базар оце ж часто, вони ж вирощóють, óсе ви-
возять. 
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Тóт яê трóдиться, і виросли люди в баãатстві через шо. Но діло в 
томó, шо одне вони хватали, а дрóãе – дрóжність всю оцю отаêó, поні-
маєте, потіряли. Вони вже, можна сêазать, зазналися дóже, вже збаãа-
тіли, вже їм бідність ніпочом. А дрóãий не може цьоãо зробить. Напри-
êлад, óже ми із чоловіêом нічоãо не зробим, потомó шо óже віêó дожи-
ли, хворі і таê дальше...  

А ми ж не то шо там робили яê люди, – оце ж сюди переїхали. Ка-
жóть, Біленьêе – золоте дно. Нó ви знаєте, воно само не дається, яê не 
приêладеш сили. Чомó оце зараз серце поãане? Томó шо воно óже зро-
билося, яê мотор той: до певноãо часó робе, а потім не робе. Таê шо… 

Плавні бóли, а потім óже їх вирóбали і затопили... Да, там плавні! 
Ожинó ми збирали. Там щавель бóв таêий, звичайний, не êінсьêий, а 
цей. Люди жили з цієї плавні, сêот випроводжали тóди, оце з весни от-
дають, а на зимó ж забирають, таê харашо…  

Василь Дмитрович: Люди там робили… 
Віра Гриãорівна: Спеціальний бóв пастóх таêий, там вони таê – лі-

тóють оце до зими, живóть, пасóть людсьêих тварин там. А люди оце 
їздять. І пором ходив оце в нас через Дніпро, і лодêи. І ото приїжджа-
ють в обід даже, оце приїдóть із êолãоспó на обід або раньше отпро-
сяться – за мішêи і до Дніпра, поїхали по щавель, по ожинó. А яêа 
ожина там бóла, “ежевиêа” – по-рóсьêи!...  

 
 

Біла Ганна Степанівна, 1924 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
[Біла Ганна Степанівна, 1924-ãо роêó народження]. Тóт народили-

ся, на цій вóлиці. Раніше вона називалася Тихванівêа. Тóт просто жив 
яêийся Тихван, не знаю, хто він таêий. І ото од цьоãо яê начали стро-
їться, застраїваться, і оце назвали Тихванівêа. 

Ще вóлиці називалися Озерêа – слєдóюща, Дніпровêа, Старий ба-
зар, Широêа, нó яêі знаю, Кислівêа, Ревнива. 

Річêа, ота шо мост там де є, не Дніпро, – сêіêи я пам’ятаю, шо óже в 
здравом óмє, – ширше не бóла вона. Таêа вона й бóла.  

[Плавні пам’ятаю]. Коли бóла таêа яê ви, а може й молодша, сіно 
êоровам батьêо ходив êосить, а я ходила ж зãрібала. Зãрібали, сêирдó-
вали, возили, через Дніпро перевозили пароном. Пароном отсюди до 
[Каêані], а тоді ж зãрóжали, додомó êонями возили. А Дніпро бóло мі-

                                                           
1 Опитóвання провели Т.Г. Бобêо та Н.І. Швайба, 28 червня 2002 р.  
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лêе одне врем’я, ото в таêó жарó, тяãли êанатами, – êоса, пісоê і ото тя-
ãли êанатами. Щас же ото почистили, а тоді ото таê тяãали... 

…І хати [ó плавнях] строїлись, і все, нó отаêі, шоб на возвишеннос-
ті, бо плавні затопляли ж. Бóли хати. І тóди посилали на роботó нас з 
êолхозó, сіно стоãóвали, в стоãи сêладали. Там десь сêот êолхозний бóв 
ó плавнях. І вообще плавні – то бóло баãатство, таêа êрасота, верби таêі 
ростóть! Ото звалили отаêі додолó ãілля, додолó нахиляються, там ло-
дêою проїзжаєш, – êрасота таêа бóла хороша! Зничтожили… 

Там озера бóли, озера і риба всяêа, êоропи бóли, оці êарасиêи. Да, 
баãато там риби бóло. Рибою там занімались в плавнях… 

Озера, підожди, яêже ж бóло? Яêось називалися... Кóчóãóри. А по-
том, отóт де наш êолхоз Кірова, сêот свій вивозили, пасли тьолêи мо-
лоді, поêи до поãóлó, – вивозили.  

Гаманисте бóло… Ото ж таêе, там і люди жили, і воно таê назива-
лось – Гаманисте. Кóчóãóри я вже êазала. Тоді… щось іще бóло... Мо-
лоді діти їздили од батьêів і ото строїли. Нó невелиêе бóло, може до 
десяти хат і бóло. Не посьолоê, а шось таêе. Там і маãазін бóв ó плавнях 
од білянсьêоãо сільпо… 

[Діда, бабó] не пам’ятаю. А батьêо [мій] народився 1896-ãо ãодó. 
Звали Степан Кононович Бєлий. Мама – Домаха Семенівна, ó 1897-м 
ãодó родилася. Батьêо вмер в [19]73-мó, а мама – ó вісімдесят четвер-
томó… [19]83-мó. [Батьêи тóт же жили, на Тифанівêі].  

Батьêо в армії бóв, нó ще за царя, а не знаю в яêім ãодó, не помню… 
В 19-м ãодó він женився. 

Господарство в них бóло: êорови, свині, êóри, êачêи. Нó більше 
чим дві êорови не бóло. Корова і тьолêа, поêи êоровó не замінить. А 
свині – по двоє-троє різали ó ãод. І наростêи бóли – хоч бичоê, хоч 
тьолочêа, яê отелиться êорова та й росте, а тоді різали і їли. 

[До êолхозó в ãосподарстві] êоні бóли, тільêи я не пам’ятаю, по-
моємó троє, три êоняêи бóло. І машини бóли, молотарêи, нó вони схо-
дилися з сóсідами, êосілêи, шо êосити. Нó êорови, свині, яê всіãда. Всі-
ãда бóли свині, баãато не бóло, по двоє, яê більш не бóло. 

Мати і батьêо наймалися, ходили. Підождіть, яê же їх бóло… Но 
мама, я не знаю яê і сêазать… Хазяїн, де мама ходила дітей ãлядіти, бóв 
маминої мами двоюрідний. Таê воно вродє би, нó я не знаю яê це на-
звать, чи це вона ходила в найми? Нó платили вони. Вони не пани, ні, 
просто бóли баãатші. Займалися чим? Сєльсьêім хазяйством. 

[Батьêо ходив на роботó]… Яê йоãо, я вже й забóла... Лавочніê бóв, 
він ó маãазіні торãóвав і їм [лампас’є] давав, таê вони ото біãали тóди, 
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таê просто. А до Матлашевсьêих наші ні мама, ні батьêо не ходили. А 
папаша до êоãось, підождіть, яê же ж йоãо бóло... 

[Сêільêи батьêó] платили? Не знаю, êазав, шо лóчше жили ми, 
хватало всьоãо. Лóчше, яê ото ж тоді при êолхозах. 

[Батьêи потім в êолхоз пішли]. Без ніяêої аãітації. Да, êоней забра-
ли, а я не знаю тіêи сêільêи, бричêи, все шо бóло, – все здали ó êолхоз. 

Працювали на простих роботах. Папаша їздовим бóв, а потім вже 
яê постарів, вже він тоді бóв трохи заболів, в ньоãо радіêóліт бóв, – в 
садó бóв, в садовій бриãаді. А мама робила в бриãаді оãородній. 

Баãатіїв ó нас, по-моємó, по нашій вóлиці не бóло. Нó вообще бóли 
таêі, шо не хотіли іти в êолхоз. Не баãаті вони бóли, нó а в êолхоз іти не 
хотіли. Розêóрêóлення бóло, но я не знаю йоãо, бóла ще не той… [І ба-
тьêо потім нічоãо не переêазóвав], він не таêий бóв, шоб розêазóвав чи 
осóждав. Папаша йшов сознатєльно ó êолхоз. 

[Про 19-й, 20-й ріê, 21-й що розповідав?] А шо, ãолод бóв, ó 21-мó 
ãолод, мама цей… батьêо ніêоли не той, а мама про це розповідала. А 
мама êазала, шо êóрай їли, молоденьêий рвали, ліпениêи яêісь там, нó 
вообщем ãолод бóв. І в 21-м ãодó, по-моємó, мама êазала, і в 33-м. Нó 
це вже при нас, при совєтсьêій власті. І в 47-м ãолод бóв, нó це вже то-
же, це навєрноє бóв ісêóствєнний. Воно, дєвочêи, … я вобще бивший 
êомóніст. То êазали одне, а тепер дрóãе, і [чорті-шо êазали]. 

Я член партії з 60-ãо роêó. Мене вобще-то аãітірóвали з двадцяти 
ãод, після войни, êонєшно. Таê дóрочêа не пішла, може тоді б вивчи-
лась на шось. А тоді парторã бóв ó êолхозі ó нас, поêойний Іван Самсо-
нович Мозãовий. Вони з батьêом óмісті парóбêóвали бóли, жив через 
хатó. І очень він аãітірóвав мене. Нó “альоша”, не бóло óма, не бóло 
правильноãо понятія. Не знаю, і сама не знаю чоãо [тоді не встóпила].  

А в шêолó пішла я з восьми êласів, тоді ж таê ото бóло. Тепер ото 
дев’ять, а ó нас яê я ото ходила – восєм, воно неповне среднє бóло. Далі 
пішла в тєхніêóм, постóпила в Запорожьє, два ãода провчилася і ото ж 
началась война. І ми пороз’їжалися по домам і ніхто нас не звав більше. 
То ж мені бóло п’ятнадцать ãод, не понімала вообще шо за спецільність 
– “ãлінозьомщіê”, êóда я в техніêóм постóпила. А тоді вже ж повзрос-
лішала, поняла, шо це нехароша спеціальність і я не пішла ó техніêóм. 
Нó вообщем пішла, óчьотчіêом робила, дóмала “та неплоха робота”. 
Нó, слава Боãó, по роботі мені êонєшно повезло.  

Работала в êанторі, бóхãалтером. Вобщем діплома в мене не бóло, 
таê просто... А постóпила... Інстрóêтор з райêома партії приїхав до пар-
торãа, а я виходю з бóхãалтерії. А вона êаже йомó: “Олеêсандр Івано-
вич, ти мені сêажи, а чоãо оця ходе – не член партії? Постóпай!” А я 
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êажó: “Та й можна!” І визвав парторã, подала заявленіє, ãод побóла êа-
ндідатом, а тоді і замєстітєлєм парторãа бóла чотирнадцять ãод. Вооб-
щем… І всі наãрóзêи тяãла безплатні, бо не бóло... 

Це в молодості надо бóло мені піти, дóрочêє. Таê дóра, дóра ж… 
Тоді не дóже баãато êомóністів бóло. А вообще, вже яê я óходила з ро-
боти (ó 85-мó ãодó пішла на пенсію), таê ó нас бóло 160 з чем-то, я вже 
і забóла. Це тільêи в êолхозі Ілліча. А ще бóло і сільпо, і рибêолхози, 
тюрьма, баãато. В êаждой орãанізації бóли свої. І парторãи свої бóли. І 
баãато тóт ó нас бóло, ó Кірова. У нас тóт два êолхози бóло – Ілліча і 
Кірова. І я в Кірова бóла на работі, нó територія Кіровсьêа бóла. А в 59-
мó ãодó óже нас соєденили в Ілліча. Но я êомóністом стала ó 60-м ãодó, 
êандідатом… 

Під час війни тóт бóла...  
Ні, я не бóла в Германії. Бóла êомісія. Я по серцю, мене по серцю 

не те... Нó êомó визов – приходили всі, яêий ãод об’являли. І ще там 
сиділо три врача. І одна там ото женщіна бóла, я забóла яê її, êаже: 
“Пóсть ідьот”, а врач-мóжиê: “Она там пропадьот”. Ліêарі бóли ті, шо 
робили тóт, но не білянсьêі, а прислані вже на роботó сюда. Комісію 
проходили ото по одномó, а тоді на дрóãий день списêи вивісили, хто 
не пройшов і хто пройшов. А яê вони, я сама не знала за шо, чомó. А 
потом вже яê пройшло, яê поїхав цей етап, набор, і мені сêазали, що з 
серцем… І вообще в мене з сердцем бóло плохо сêіêи я жила і живó. 
Там яêийся êлімат, шо врач êаже: “Вона там пропадьот”. І тоді ж мене 
больше не визивали. Я ото списоê прочитала, ми всі прочитали, – хто 
пройшов, а хто не пройшов. І більш мене не той, потом не визивали.  

А потом бóв набор осюди на завод, на êовêó чóãóна ó Хортицю, тóт 
бóв завод. Це вже перед тим, яê нас освободили в сêорості, нó може 
місяців шість бóли ми там. 

[У селі] бóло таêе, шо бóв добровольцем, а êончилась война, – оêа-
зóється, шо то бóв не доброволець, а то бóв наш. У відє партізана чи 
шпіона, не знаю яê воно. 

[Поліцаї?] Ні, на нашій вóлиці не бóло. А бóли в Бєлєньêій… та їх 
óже немає! Шоб ваші діти і діти ваших дітей не знали войни, война – 
то страшноє дєло! Сидиш, ой, ой, Боже ж мій! Ой, а фашисти, може 
єслі і бóде война там з німець… А німці – це ж фашисти! Били нас, ми 
ж бóли по сімнадцять ãод. Война êончілась – двадцять три ãоди мені 
бóло, а началась – сімнадцять. Хотілось же біãать, ãóлять, вийдем... 
Бóв, яê же ж йоãо, підожди… Хведір звать знаю. Точно Хведір, поліцай, 
наш білянсьêий, не Мазепа, і не Казеêа, забóла яê фамілія… Таê він таê 
нас, дєвочêи, бив тими! А яêа тоді ж ãóльня бóла? Це óже потом і теат-
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ри, і êіно бóло, і п’єси, ходили ж óже таêі, і хóдожня самодєятєльность. 
А ми ж – ó траві, і хлопці, і ми ж. А хотілося ж побіãти! Та ó траві по-
лежимо, а він прийде, пльотêою яê щельопне, щельопне! Комó êóди 
попаде, êомó по задó, êомó по рóêах, шоб не ãóляли. “Партізан?! Парті-
зан?!” 

[А партизани?] Один ó нас тільêи, óже взнала після тоãо. Він бóв 
діреêтор МТС, óчився в сільсьêохозяйствєнній аêадемії в Мосêвє, – 
Хіжняê Корней Євсеєвіч. Діти ó ньоãо, син – 27-ãо ãодó, а дочêа таêа 
яê я, по-моємó. А він сам, по-моємó, не дев’ятсотих ãодів, а таê яê па-
паша, десь тисяча восємсот яêоãось… Він потім батьêа моãо зóстрітив, 
зімою, в одноãо там êоло êлóбó, в Кірово. Де церêва там, там бóли хат-
êи і він ó одноãо мóжчини там жив. Батьêо ішов ó чотири часа óтра ó 
млин і він йоãо впізнав. Він êаже [пошепêи]: “Стьопа, Стьопа, мовчать, 
мовчать, мовчать!” Це ж ми вже потім óзнали, вже яê нас освободили, 
вже яê стала совєтсьêа… “Ніêомó і слова!” Оêазóється, ото ж він вже 
перебрався з плавнів, і сюди ото ó тоãо жив, ночóвав. А сім’я возража-
ла, шо він ночóє, бо вдрóã німці óзнали б, то потіряли б óсю сім’ю. Нó 
вообщем êончілось тим, шо йоãо десь впізнав той, хто з ним óчився в 
сільхозаêадемії, впізнав йоãо і продав. Поіздівалися над ним страшно 
німці і всьо, нема. Зловили. Отой, хто вчився з ним в аêадемії, він від-
êілясь, шо і йоãо посилали, і Корнія Овсейовича посилали в аêадемію. 
Тоді ж не дóже баãато ãрамотних бóло. А при німцях він йоãо óпізнав, 
сêазав, шо це êомóніст і вообщем óчився він там… Нó Корній Овсейо-
вич поãиб, поіздівалися там, êазали, і êрести на спині випіêали… Нó 
вообщем нема! 

[А ще чи бóли партізани?] Я не знаю, можливо і бóли. 
[До церêви я не хожó]. Я êомóніст. [А старó церêвó пам’ятаю]. 

Пам’ятаю, бо я там ãолêó вêрала. Пішла чоãось ó церêвó, дóрне, нó ди-
тина. Не знаю, сêіêи мені там бóло, нó ãод може одинацать, отаê. А там 
же óсередині церêви ото щелі, плахи, і оце в оцій щелі отаêа-от здорова 
циãансьêа ãолêа лежала. Я побачила, нахилилась, видовбала і взяла, 
прийшла додомó, принесла.  

Принесла тó ãолêó, папаші поêазóю, а він êаже: “А де ти взяла?” – 
“У церêві взяла”. – “Бистро однеси! Де взяла, – однеси тóди!” Бо в це-
рêві Божой взяла, нельзя брать. І я ото біãом побіãла, однесла, положи-
ла ó тó щілинêó, де взяла…  

Мама і папаша ходили в церêвó. Вони і вінчалися. А я малою до 
церêви не ходила. Я саме бóла в таêий період, воно ж бóло саме êолеê-
тивізація… Тоді, êоли я в шêолó ходила, запрещали церêвó. Шоб не 
ходить, не признавать… ото на óроêах прямо бóло. Казали, шо Боãа не-
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має, шо це все затóманюють нам ãлаза, вобщем, в церêвó ходить не на-
да. Заêонó Божоãо ж нам не преподавали. І я вообще не знаю ні однієї 
молитви, нічоãо. Я бóла слóхняна і не ходила, не ходила в церêвó, ні. А 
ãолêó, то таê ото біãали, ціêаво бóло подивиться, яê там всередині. 

Нó а свята отбóвали всіãда, всі люди, всі. Празднóвали, аяêже! А 
вêóсненьêе приãотовляєм, мама бóло вêóсненьêе ãотовить. А не через 
то, шо таê ми ото вірили, а через то, шо… нó праздниê. Все время: і при 
німцях бóли праздниêи, признавали Рождєство, Пасêó... 

При німцях церêва бóла в хаті. Нó в хаті, в одномó з жилих домов. 
Ходили люди, но пожилиє, возраст таêий яê мама, батьêо. Наші не хо-
дили, ні мама, ні батьêо не ходили. Ні, пасêó мама ходила, святила всі-
ãда. А люди бóли, ходили… 

А я пасêó не ходила, не святила, не можна ж бóло. Таêоãо [шоб рó-
êи потом перевіряли, чи êрашанêи êрасили], не бóло.  

[Яêі пасêó посвятили і йшли додомó], бóло зóстрічали, таê сóмêи ó 
людей забирали. [Коли це?] А чорт їх знає? Це і при німцях бóло і ото 
після войни стало. Нó це жóльйо. А таê може хто де й той, а я не знаю 
таêоãо. 

А брат мій, 31-ãо ãодó, Коля йоãо звать, Ніêалай, Царство йомó 
Небесноє, – артіст. У Рязані він тридцять сім ãод проробив. Три ãода 
яê óмер, ó 99-мó... Таê óже яê пішов він на пенсію, а робив іще, нó знає-
те, ãрошей же ж мало, хоть і сім’я в них невелиêа. І êаже: “Я підó, ма-
бóть, ó церêвó співать”. І він походив разів сêіêи отам ó Рязані, – це 
вже оце, а сюди ж на êаніêóли приїжає. Каже: “Не підó в церêвó, не пі-
дó, нєт там правди, – êрадóть і дєньãи ділять не те”… Нó вобщем, не 
понравилось і не пішов. 

Свадьби [до війни і після] – ні, не одрізнялись, робили по томó яê 
до войни робили, таê і при німцях одбóвали. Свадьби одинаêові бóли. 
Пили водêó, самоãон, все... Обично ж три дні ãóляли. Сóбота, неділя, а 
в понеділоê – “êóри”, а хто баãатше, то ó вівтороê – “мóхи”. В сóботó і 
неділю óãощає хазяїн, а в понеділоê – хаяїн і ми, приãлашонні, несем 
по êóриці чи по петóхó, хто шо. І добавляють ото, нó вобщем ãóлянêа. 
А “мóхи” – це вже придóмóють, шоб випить [сміється]. 

Дарили молодим хто шо: і одіяла, і постіль, і простині, пододіяль-
ниêи, хто шо. Гроші дарили. Хто шо. Бóвало шо телятêо хто подарить.  

Бóли таêі пісні, весільні. Я яê ãóртом, таê тяãнó, а таê ні. Мама моя 
не співала, батьêо лóчше співав, тіêи та-а-а! У три ãода раз êоли, чи в 
ãод, êоли там зійдóться, а таê не співав. Коля співав, брат… 
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Біла Катерина Василівна, 1906 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Катерина Василівна, фамілія Біла. Я шостоãо ãодó, народилася тóт, 

ó Біленьêій. Тóт я жила на цій вóлиці тіêи аж там з êраю, а це сюди за-
мóж прийшла ото.  

Батьêа звали Василь. Він хороший êóзнець бóв. Кóзня бóла в йоãо 
в дворі. Він робив… А оце отаêово, він нас тяãнóв по баãачах, наймала-
ся поденно.  

А яê малою бóла, в шêолó ходила, ходила в церêвó співать ó хор. 
Співала я альта, не дісêонт, а альта. Яê де похорон, приїзжяють нас бе-
рóть. Їдемо ми тóди, ó хаті співаємо, тоді до церêви несóть поêойниêа, 
ó церêві співаєм, тоді оп’ять на ãроби, на ãробах співаєм, це я не забóла. 
Усе то знаю.  

Я знаю всі празниêи. Тепер оце переêрóтили, на тринадцять днів 
вперед, а ми ж тоді по старомó, а тепер переêрóтили і вже таê. Уже не 
празниê, а нема, нема нічоãо.  

[На Святий вечір] діти ходять, вечерю носять, раньше може й хо-
див хто, нó а нас батьêо не пóсêав. У нас оце яê ãолодна êóтя, таê це таê 
– пішли, водó посвятили, прийшли з батьêом додомó. Батьêо ходе 
êропе, а я з пироãом за ним ходю ото, пиріã ó тарільці. А тоді яê сонце 
зайде – сіли повечеряли і всьо. Люди йдóть ãóлять, êоло нас бóло озе-
ро, велиêе озеро! І êатаються на êоньêах хлопці, дівчата там з санêами. 
А нас батьêо не пóсêав. На ãолоднó êóтю ми ніде не ходили. Посипать 
ніхто не ходив, нє. Не знаю чоãо, може, шо він признав, шо ходить яê 
просить, шоб дали. А тепер діти ждóть Рожества, шоб вечерю принес-
ти, шоб ãрошей назбирать баãато. 

Я тоді ото в церêвó ходила, таê бóло на первий день Рожества, яê 
êончиться слóженіє, ішли зразó до Мазараêи, – там співали. Ми співа-
ли там óсе ж божественне і на припослідêó “Мноãоя лєта” співали. Там 
нас ãрішми обсипав він. А тоді бóв Поздняê, ó йоãо бóв свій маãазін, він 
сам і торãóвав. І все в йоãо бóло! Маãазін бóв здоровий. Бóла в йоãо й 
матерія, і оця парфóмерія вся оця бóла, і êарасін, і дьоãоть, та все в йо-
ãо бóло ото. Таê тóди бóло яê підемо от Мазараêи ото, яêраз воно там ó 
вóличêó. Оце там він жив, де січас больниця в нас ото. Таê тóди яê пі-
демо, таê там і ãрошей дає, а вже житниêи бóли отаêі довãі, і начинеті 
повидлом ото. І ми ото їмо, ідемо й їмо. Од одноãо Поздняêа до дрóãо-
ãо, то брат йоãо, старіший, нó й бідніший бóв. У тоãо таêоãо велиêоãо 
маãазінó не бóло. Там ото в дрóãоãо Поздняêа. Тоді отóт, на Шалабалі-
                                                           
1 Опитóвання провів А.В. Бойêо, 27 червня 2002 р. 
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вêи, тóт бóв млин. І млин, і олійниця в йоãо бóла, баãач бóв, – тóт нам 
варили їсти. Ми приходили тóди, і там ото співали божественні пісні. 
Відтіля ішли де тепер сельмаã – там Ревенêо жив, там співали. Тоді 
напротів на Павловêó, і там співали. Тоді ото через ãород (раньше ж 
ãороди не оралися на зімó), – до Столяра, шо ото млин ó йоãо хароший 
бóв, ото там. Із Німецьêої йшли ми на Широêó, тóт дрóãий Ревенêо 
жив, він співав ó хорі баса. Тóт óже хлопці чи мóжиêи підсчитóють êа-
сó, а нас баба вãощає. Я в їх і поденно бóла, ходила на роботó, таê ó їх 
óсіãда хлєбний êвас бóв. Баба нас êвасом óãоща, в нас же житниêи, за-
êóсюєм. Начинав дзвонить до вечерні. Там ото побóли, пішли ó вечер-
ню, одправилось, аж тоді додомó. Таê шо яê óстанó бóло на первий 
день, ó чєтирє часа óтра, рано ж правилося оце – óтріння бóла, тоді 
обідня ото, а приходять додомó аж ввечері. Нó сита, отаêа во! Ото ж 
щедрóвать ми ходили. 

Щедрóвали, а тіêи щедрóвать же ж ходили, таê божественне співа-
ли: “Рождєство твоє, Христе Боже наш, воссія мірó і свєт разóма, мнєм-
бо звєздам слóжащіє, звєздою óчахóся. Тєбє êланятіся, Солнцó правди, і 
Тєбє вєдіті с висоти востоêа, Господі, слава Тєбє”. Оце Рожество співа-
ли. А тоді співали: “Христос рождається”, а тоді співали “Мноãая лєта”, 
– оце в нас таêа щедрівêа бóла. А таê по людях я не ходила. Таê ми не 
ходили. На Маланêó – нє, цьоãо в нас не бóло. Цьоãо в нас не бóло. 

Нó а на Пасêó? На Пасêó правилось, співали “Христос восêрес!” та 
і все. Ніêóди не ходили на Пасêó, ніêóди не ходили, ото на Рожество 
приãлашали нас і ото ми ходили. По баãачах ходили. 

Нó в селі баãачів бóло баãато, баãато! І Ревенêи бóли, і Білі бóли, 
тóт на бóãрі жив, Гóрій Білий бóв отам. І Паталахи є, і Козиряцьêі є, є і 
Хижняêи. Баãато. Баãачів баãато бóло. Білі держали хліб, їздили в степ, 
сіяли, êосили, молотили. Оце таêі бóли баãачі. Заводів не бóло, ні… Нó 
це вже яê став êолãосп, таê óже там і цеãлó, і черепицю виробляли. А 
тоді баãачі, – цьоãо не бóло. Вони тіêи хазяйнóвали. Вони робили яê 
чорні воли, ото і всьо. Тóт один бóв ó нас на томó, êоло Дніпра пошти, 
таê ó йоãо таêі êоні бóли, шо він óстає в три часа і їде в степ і вони. Він 
спить на бричці, а вони їдóть, доїхали тóди, де земля в їх там, стали й 
стоять, отаêі-во. Баãачі дóже робили, вони мало спали. 

Вітряê бóв ó Біленьêій. Вітряê бóв один, нó не довãо. А млини бóли 
хароші. Тóт Стóдарі бóли, фамілія то їх Білий, нó а вобщє êазали на їх 
по-вóличномó [Столярі] ото. Таê вони мóêó виробляли первоãо сортó. 
Млин хароший бóв. Яê петльовêа, таêа мóêа бóла хароша. Млини бóли 
ó баãачів. Нó це їх два брати бóло, і ото млин ó їх бóв таêий. Я не знаю 
чим воно êрóтилося [яêа тяãа бóла], нó а знаю, шо мóêа бóла дóже ха-



 
25 

 

роша. І батьêо, ото там заробиш, дадóть пшеницю і змеле на пасêó, таê 
мóêа дóже хароша, біла. 

Причомó ó нас батьêо бóв таêий, він любив шоб ãарно поїсти. Бó-
ло, піде на базарь, там продається риба, баãачі ходять, êажóть: “Ой, до-
роãо”. А батьêо прийде, не питає почом, шо, ó êóзні ж заробе ãрошей, – 
êóпив риби і їмо ото.  

…Махно? Нó помню, шо Махно бóв. А шо він робив, от цьоãо я не 
знаю, нічоãо не знаю. Може ó Бєлєньêе й приходив, я тоді ще ж бóла 
мала ото. Цьоãо я не знаю… 

Яê êолхоз орãанізóвали? Нó отож баãачів повиãаняли. Розêóрêó-
лювали. Хто, хто дóже баãатий бóв. Нó баãачі бóли разні. Бóло до яêоãо 
яê підеш оце на день наймаєшся (мене батьêо не пóсêав на строê, шоб 
там на місяць, чи яê раньше бóло, – до Поêрови), поденно я ходила. 
Таê бóли баãаті таêі, шо їли харашо, і ми êоло їх ото. І в степ вивозять, 
óсе. А бóли таêі, шо тіêи робили яê воли, а їли яê [слово нерозбірливо]. 
На степ вивезе жовтих тих, оãірêів, і êисляêа. І ото і всьо.  

Хто êолхоз орãанізовóвав? Бóли тóт таêі. Бóли тóт таêі, шо орãані-
зовали. У 30-м ãоді. Наш êолãосп бóв Ілліча. Тóт бóв таêий чоловіê…  

Доньêа: У нас же ж не Ілліча бóв, мамо. 
Катерина Василівна: …робив він траêторістом, а тоді, а тоді бóв 

прєдсєдатєльом êолхоза. Таê êолãосп бóв передовий. А тепер нема ні-
чоãо. 

Доньêа: Ма, нó ще ж вони питають, êоли êолхоз, хто ж êолхоз ор-
ãанізóвав. Хіжняê же бóв первий прєдсєдатєль. 

Катерина Василівна: Я не чóю, Галино. 
Доньêа: Ма, хто ж первий бóв? Первий бóв Корній же. 
Катерина Василівна: А-а! Первий Корній бóв. Да. Корній той бóв 

хароший чоловіê, хароший дядьêо бóв. За людьми біспоêоявся. З 30-ãо 
ãодó êолхоз почався й то Корній бóв первий. 

Доньêа: Хіжняê йоãо, ма, Хіжняê? Яê йоãо фамилія, ма? 
Катерина Василівна: Хижняê. Хижняê. 
А тоді вже отож яê став êолãосп, а нас ó батьêа баãато бóло, і він 

одвіз мене в ãород. І я в ãороді п’ять ãод ó “Комóнарі” робила, виробля-
ли ми êомбайни там...  

Голод 33-й, – я в ãороді бóла. І робила дві неділі поêи дали аванс. 
Тіêи на роботó постóпила, зразó мене приписали до маãазіна. На êни-
жêó хліб полóчала, 700 ãрам давали. Прийдó з роботи, половинó одір-
вó, набираю в êóхоль води, і ото вечеря моя, їм і оставляю на снідання 
половинó. А тоді вже яê полóчила аванс, начала ходить ó столовó. Нó 
столова тоже ó 33-м бєдна бóла. Борщ бóв таêий – êапóста та êрасна 
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вода і всьо. Ніде ні сêалинêи не бóло, і êартоплини не бóло. Отаê. А на 
вторе хоч пшоняна êаша, хоч маêарони, ото отаêе-во, ложêó там чи дві.  

Та я не тіêи в 33-м, ми ще в батьêа яê бóли, ó 21-м ãоді ãолод бóв 
тоже, да. Но в нас бóла êорова, ó батьêа. Я ж êажó, ми не хазяйнóвали, 
а êоровó батьêо держав. І на ãороді садили êóêóрóз, причом білий, зва-
вся він “êінсьêий зóб” ото. Батьêо зробив таêó машинêó, шо ото наêрó-
те êрóпів. Варили мамалиãó – половинó води, а половинó молоêа, і їли. 
І хліба по êóсочêó отаê там всіãда давав. Нó хліб хароший, пшеничний, 
темний, но пшеничний. Ми ó 21-м ãолодó не знали. Люди то êонєшно 
їли і êóрай, і роãозó їздили ó плавню та рвали ото. А ми, ми не бідóва-
ли. Таê шо двадцять пер…, а 33-й – да, 33-й бóв важêий ãод. Нó я бóла, 
брат ó Хортиці бóв, а я в Запорожі. 

І ото ãод поробила я на станêó, яê êомбайни виробляли, бóв літєй-
ний і томильний цех ото. Таê я робила на наждачномó станêó і в мене 
полóчілось поліпи в носі. Яê поліпи мені вирізали, тоді врач сêазав, 
шоб перевели мене на льоãêó роботó. 

Яêраз п’ять ãод пробóла [ó ãороді], а тоді вже батьêо й мати поста-
ріли і сêазали, шо: “Розчитóйся, іди додомó”. А я êажó: “Папа, таê я ж 
всьо равно заміж підó, я ж ó вас не бóдó”. Нó êажóть, хоч ó своїм селі 
ото. Таê шо я з 36-ãо ãодó пішла ó êолãосп. 

Нó а я ãрамотна бóла, яê оці чєтирє ãоди êончіла, таê тепер по де-
сять і по одинадцять ходять! Таê вони тоãо не знають, шо ми знали. 

Вчилася я тóт ó Біленьêій. Тóт четирє ãоди ходила, а тоді чобіт не 
бóло, і вже в п’ятий я êлас і не пішла. Шêола бóла, де тепер церêва. Ото 
я в тó шêолó ходила. Нó це вже я не знаю, хто її строїв. 

В шêолі шо вчили? Нó яê шо? І матіматіêа бóла, і рóсьêий язиê 
бóв, а потом óже став і óêраїнсьêий, і Заêон Божий бóв. Батюшêа хо-
див ото. Ото таêе в шêолі вчили. А тепер дітям преподають… 

Доньêа: Пани бóли? Пани бóли? 
Катерина Василівна: Га? Та панів не бóло. Баãачі тіêи бóли, нó ба-

ãачі, я ж êажó, шо робили яê чорні воли.  
…Старий таêий дідоê бóв, він видно ж óправляв óсим селом ото. 
Доньêа: Ма, де він жив? Де він жив? 
Катерина Василівна: Де жив? Ото де êрасна шêола стара. Коло Ко-

мóнара, де ото стара êрасна шêола. Ото він там жив. І поховали їх ó 
оãраді êоло церêви обох: і йоãо, і її ото.  

Доньêа: А êóди воно ділося все? Моãили оте, êóда воно ділось? 
Вона не зна... 

Катерина Василівна: Церêвó розібрали. Тóт таêа êрасива церêва 
бóла в Біленьêій! Висоêа, êолоêольня бóла висоêо, і ото ж я вам êажó, 
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яê тіêи винесóть мертвяêа з дворó, а той óже, шо на ãорі там êоло 
дзвінниці, той óже начіна дзвонить, бо вже винесли з дворó ото. Церê-
ва бóла êрасива, нó розібрали партійці ото. 

Доньêа: Хтось приêазав же? Канєшно приêазав. 
Катерина Василівна: А Боã йоãо знає, хто ними êомандóвав, я не 

знаю. Нó, мать, же ж êажóть і в ãороді, і в Мосêві церêви стояли. І пар-
тійці і в церêвó ходили. А тóт наробили, тóт розібрали. 

Доньêа: Вона сама в церêвó ходила співать. 
Катерина Василівна: Яê я ходила співать ó хор, таê батюшêа бóв 

Яêів, а яê йоãо фамилія – я не знаю. А вже послє бóв Кирило і Петро. 
Таê їх, їх постріляли. Нó за шо їх забрали я не знаю. В яêомó ãоді це 
бóло? Нó оце ж, мабóть, óже ж бóло, яê оце началась оця розêóрêóлю-
вать за оте, таê то в ті дні мабóть. Ото. І яê церêвó розібрали і попів по-
били. 

[Розêóрêóлений] … яê їхав óже, таê співав êоло мене пісню: 

Моя ти ãолóбêо, осидь êоло мене, 
Бо сêоро настане розлóêи нам час. 
Давай поцелóїм, обнявшись з тобою, 
І я ще заплачó хоч раз. 
Бо може полинó в далеêó вêраїнó, 
Боã знає, вернóсь я чи ні. 
І там десь далеêо біз тебе заãинó, 
В далеêій чóжій стороні. 
Ти вийдеш і станеш отам êоло тинó,  
Зãадаєш про ласêи мої. 
Ти сêажеш: “Мій соêіл, ой де ж за ãорами, 
Коли він сюди прилетів”. 
Ти вмиєшся личêо дрібною сльозою, 
І серце твоє заболить. 
За золото щастя ніêоли не êóпиш, 
А серденьêо можна зãóбить. 

Оце він проспівав і поїхав. І таê ні слóхó, ні дóхó, де він дівсь – не 
знаю. Звали йоãо Миêола…  

Пісень баãато й тих, я і церêовні знаю. Оце я цю помню, а яê таê, 
таê то вже нада співать, таê тоді я й слова знаю, а розêазать я вже таê 
не розêажó. Нема, ãолосó нема. Ой, Боже-Боже… 

Тóман по лісочêó, дрібний дощ іде, 
Добрий вечір êаже, ще й рóчêó дає. 
Дівчино, ãолóбêо, порадóй мене, 



 
28 

 

Чи мені жениться, чи ждати тебе? 
А він… вона йомó êаже: 
Козаче-дóраче, дóраê навсіãда, 
Всю странó об’їхав, вернóвсь до меня. 
 
…Котêи? … Маненьêе народилося, два місяці, і пошов на роботó. У 

ясла, ó сад ходили і там ото. Співать нам ніêоли бóло дітям. Прийдеш 
перед заходом сонця, ще ж треба і протопить, чи зварить, бо таê яê те-
пер ãаз ото. А послєднє время робили з восьми до п’яти.  

Жили ми вдвох з чоловіêом, він бóв ó рибêолхозі - рибалив, а я хо-
дила в êолãосп, ó степний ото. [Чоловіê] … óмер, бо він бродив ó сінтя-
брі, а вода вже холодна бóла. Рибó ловив неводом. Вони і веслами ãре-
бли, та їздили рибалили, а то невід яê тяãли, а вода вже в сінтябрі хо-
лодна бóла і він застóдився. І бóли в йоãо льохêі почорніли, і три місяці 
полежав і вмер. І осталася я з двома дівчатами. Яê він óмер одній бóло 
дев’ятий, а одній – сьомий ото. 

Одна [доньêа] 40-ãо ãодó рождєнія, менша, а вийшла в 60-м ãоді. А 
ця 37-ãо ãодó, оця-во, шо сиділа тóт дочêа. Ця тоже ó 60-мó виходила. 

Дивитесь на хатó? Хата ãоріла… Бóла під соломою раньше. А тоді 
вже ото, він [чоловіê] робив ó рибêолхозі, таê я написала заявленіє (а 
він бóв стахановець ото), шо за мої ãроші, тіêи пожалóста поможіть, 
випишіть мені шиферó і ото êолãосп поміã. 

Хата страшна. Бóла в мене отóт сваха, вона питала в своãо батьêа, 
батьêо дóже старий бóв, а батьêо вже в батьêа питав, шо êоли вона 
строїлась, – не помнять. Ніхто не помне. Вона вже дóже стара. Я яêби 
не мазала її, таê вона б і досі давно завалилася. Вона не вальêова, а на 
сохах! На сохах. Яêби таêа, шоб êладена, таê вона б…, а тож на сохах. 

Таê яê німці бóли і оце нас же ж аêóвірóвали, таê віêна бóли тіêи, 
маленьêі віêна бóли із ставнями. Таê я яê приїхала з ваêóвації, таê оце 
од Дніпра і оце аж до отоãо сóсіда, до дрóãоãо, сêрізь побили шибêи. 
Стеêла всі побиті бóли, а тóди далі, там ото де я жила, там познімали 
двері. Яê приїхала я з сестрою, а вона мене не бросала, чоловіêів наших 
позабирали ó Новоівановці, а в мене ж двоє дітей, то вона мене не бро-
сала. Конячêа в нас бóла, êолãосп дав передовиê, нó із бричêи ото. І ми 
отóт значить, діти сиділи на томó, на бри…, ó êориті там, і ми яê поїха-
ли, ото яê йоãо забрали… Він êаже, шо додомó старався таê, шоб поб-
лижче все додомó. Кажó: “Ти за мене не біспоêойся, сам не тіêай ото, а 
то десь óб’ють і знатимеш”. Таê ми відтіля, я попросилася, пішла до 
êоменданта, шо в мене двоє дітей. А ночóвали ми ó таêім домі шо ото, 
êажó домі, ó хліві, де вівці бóли, солома моêра, а діти ж малі й похворі-
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ли. Таê я прийшла до йоãо і êажó, а розпитала там ó людей, де тóт бли-
зьêо село є. Кажóть, тóт сім êілометрів до Дмитровêи, таê я підійшла 
та й êажó: “Розрішіть мені, в мене тóт сестра живе, я поїдó сюди, хай, – 
êажó, – діти хоч той, в мене діти похворіли, соломи моêрі”. А вже ж 
після жовтня нас ваêóвіровали, óже холодно бóло, дощі бóли. Ото. А 
він êаже: “А там война, там фронт”. А я êажó: “Мені вже нічоãо не 
страшно, аби тіêи розрішили”. Він сêазав: “Нó понятно”. Й ми поїхали, 
і ото там побóли, нó ми просилися тіêи ночóвать до однієї. А вона êаже, 
“Самих вас би пóстила, а з дітьми не пóстю”. Тоді до дрóãої поїхали, та 
пóстила, êаже: “У мене вже одні є, і ви, – êаже, – побóдете”. Та чєтирє 
дні ішов дощ, стали ми запряãать своãо êоня, я то йоãо ãодóвала, там 
ходила в степ по половó, а мóêи я брала, дітям ãалóшêи варила та й са-
ма їла. А êоня все [обмішóвала]. Ото. Не схотів наш êінь, захолов вид-
но, не схотів порожньоãо передовиêа тоãо тяãти ото. Таê ми, там ще 
один дядьêо бóв, ó тоãо пара êоней, та він нас одвіз на Марãанець ото. 
Там ó мене сестра, там можна бóло жить харашо, нó а ми пробиралися 
все поближче і приїхали в Мар’ївêó. Мар’ївêа, сім êілометрів ось тóт од 
нас, і там ото ми пожили. Я не знаю сêіêи, може неділь три, на оêопи 
ãаняли мене ото.  

А тоді яê óже прийшли наші тóди в Мар’ївêó, а німці вибралися на 
Новопавловêó, ото вони тіêали, тіêали. А ми тоді з Мар’ївêи яêраз на 
Новий ãод на совєтсêій, ми не довãо й бóли в ваêóвації. Нó а всьо равно 
шêоди наробили баãато. Бóло в мене êóрей п'ятнадцять штóê і порося-
тêо бóло, і я ж óсе бросила, дітей забрала й поїхала ото. А приїхала не-
ма нічоãо ото. Опять же поробили мені тóт віêна ó êолãоспі, яê óстав-
ляв сóсєд, таê óсередині нема нічоãо. Оце відтіль, те шо може стіна і 
відтіля, а всередині порожньо. Тóт хазяїни бóли, ó їх хліба баãато бóло, 
вони хазяйнóвали ото, таê óсередині ото порожньо бóло. Нó випила, 
добре випила за свою житóхó, а пенсія найменша за всих… 

Робили за паличêó і всьо. Нам аж ó êінці, яê óже ото êончиться со-
браніє, яê отчьотноє собраніє, – тоді ото розсчітають. Висчітають із нас 
за харчі, за обліãації, налоãи яêі там, а те шо сêрізь пальці протече, – це 
вже нам виплачóвали ото. А тім же, і пішли з шістидесяти ãод на пен-
сію, шо ото молодші робили, таê ті ж робили за ãроші, êаждий місяць 
виплачóвали, а ми раз ó ãод ото. І тепер оце полóчали 37 рóблів, нó а 
тепер оте потрошêó набавляли, набавляли то по п’ять, то по три, тепер 
óже 86. 

Співали [раньше] частóшêи...: 

А в êолãоспі добре жить, пишóть одиниці, 
Батьêо ходе без штанів, мати без спідниці. 
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Ото й нам співали таêе, яê ми в êолãоспі робили.  
Ще за паличêó робили, а тоді вже начали. Те, мабóть, ãод три ми 

полóчали то в êінці ãода, а тоді вже начали, обліêовців повибирали… 
…Хліб пеêла, а тіêи не ó ваêóацію, та бóли ж давали. Це ж ми хліб 

пеêли, яê ходили на роботó, ó êолãоспі яê бóли, хліб пеêла. Отóт бóла 
піч і плита надворі. І хліб пеêла, óставала óтром рано, посадю, а вже тій 
старшеньêій бóло приêазóю, шоб вона дивилась на часи. Сêіêи там 
пройде поêажó її, і вони повитяãають, бо я прибіãала аж ó обід ото. Тóт 
сад ó нас бóв зразó, за тією óлицею.  

…Печі бóли, бóли! І сійчас êоє-хто пече. І тепер люди печóть. На 
дворі бóла піч в мене, а в хаті не бóло. Піч робив, нó хто, пічниê. Хто же 
піч ізробе? Пічниê. 

А в плавні бóли лісниêи, лісниêи бóли там ó плавні. Ото людям сі-
но ото, чи травó давали, êоров же ж держали, таê сіно êосили. От отам 
лісниêи бóли в плавні. Хазяйнóвали… 

За чóмаêів я не знаю... Цьоãо я не знаю. Чи бóли, чи не бóли. 
На вечорниці ходила ж, ãóляла. Е-е! Гóляла, ãóляла, аяêже.  
Ми бóли малі, а дівêи ж бóли, ãóляли. З парóбêами ãóляли, яê теп-

ло, – на вóлиці, на дворі, а яê зімою, – по хатах ходили. В хатах ãармо-
шêа ãрала, а вони танцювали. І всьо. 

Яê я дівóвала, то в однієї подрóжêи бóв óхажор, ãармоніст, таê він 
до нас ходив êаждий вечір! І ото ми ніêоли без ãармошêи не ãóляли, 
ніêоли! Гармошêа ãрала, а ми танцювали. І співали там таêі вóличні.  

Весільні пісні я мало знаю… До тоãо êóди її брали, то там співали 
ми, та шо за вечерею співали:  

Вітрець вишню похитóє, 
А брат сестрó розпитóє: 
Чи ти сестро, хоч обідала? 
А вона êаже йомó, шо:  
Я й не снідала,  
яê снідали – я в пічі топила,  
Обідали, – по водó ходила,  
вечеряли ó півночі, 
Виплаêала свої êарі очі. 

Оце таê співали ми, ото. А вже яê молодий приїде, тоді ми співали 
дрóãих пісень:  

Засвіти мати свічêó, постав на столі, 
Нехай люди подивляться чи пара мені, 
Хоч пара, хоч не пара, треба парóвать, 
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З êим любилась – розлóчилась, 
Треба забóвать. 
З êим не зналась, – повінчалась, 
Треба привиêать. 

Оце цю співали. Тоді співали “Жалóй, неньêо, поêи я ó тебе…” Ой, 
Боже. 

Та жалóй, неньêо, поêи я й ó тебе, 
А яê підó до неньêи чóжої, 
То не бóде воленьêи таêої. 
Шо в рідної мамêи ó вечір поãóляти, 
За юпочêó та й на óличêó, 
За віночоê та й ó таночоê... 

Оце таêó співали. А тоді вже яê вона собиралася їхати óже з моло-
дим, таê співали вже це яê вечеряли: 

Хміль хмелями, пшениця ланами, 
Просимо (там яê її звать, чи Марійêа, чи Надійêа), 
Вечеряй із нами.  
Вона отвіча, шо:  
Вечеряте, хай Боã помаãає,  
Вже мою ãоловêó жóрба обнімає. 

От забóла оп’ять, не доберó яê і далі. А тоді таêі ж там ото співала, шо: 

Свашêа не ліпашêа,  
Шишоê не ліпила, 
Дрóжоê не дарила.  
Однó зліпила, 
І тó сама з’їла. 

Оце таêі-во. Тоді ж êаталися, да. Ресорêа бóла в баãачів. Ото най-
мали і співали: 

Поãонич êóдрявий, бєлий, êóчерявий, 
Поãаняй êоні сêоро, держи вожі ровно,  
Шоб нашая пава пилом не припала. 

Оце таêó співали. А тоді співали: 

Ой, люди-люди, вороãи 
Та переходьте дороãи. 
Нехай перейде родина, 
Шоб бóла вам жизнь щаслива. 
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Нó от ó мене є правнóêи, хлопці… Бóло êажóть, може в êоãо є баба 
жива, чи дід, чи хто, хай вам розêажóть, а ви напишете діêтовêó ото. 
Таê я розêазóвала, писали хлопці ото.  

Яê виряжали [ó солдати], співали, шо: 

В сóботó пізненьêо, ó неділю раненьêо 
Кóвала зозóля в садó жалібненьêо. 
Ой, то не зозóля, то рідная мати,  
Вона виряджала синочêа в солдати. 

Нó та й все, шо вона приêазóвала, [нерозбірливо], шоб вернóвся 
додомó. Нó це ж я êажó, це яê співать, таê той…  

Приêмети? Нó бóло яê зайде за хмарó сонце, êажóть: “Аãа, завтра 
дощ бóде”. Або ще яê місяць ото тіêи молодиê ізійде, яê він отаêо-во, 
шоб можна відро повісить, ото êажóть тоже на дощ. Отаê. А Стрєтєніє 
бóло второãо февраля раньше ж, таê бóло батьêо êаже яê зоряно, таê на 
мед харашо ото. Нó хвате вже… 

Я вже по моймó найстаріша. Нема ніêоãо таêоãо, шоб óже 
дев’яносто шість. Оце недавно одна вмерла, дев’яносто три ãоди їй бó-
ло, а в дев’яносто шість я по-мойомó найстаріша. Нó а вже і враãó не 
желаю доживати до таêих пор. Важêо дóже все робити… 

 
 

Біла Марія Миêолаївна, 1930 роêó народження 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Марія Миêолаївна, 30-ãо роêó народження. Тóт народилася, місце-

ва, на тій вóлиці, на велиêій. Раніше називалась вона Миêолаївêа. 
Гринь там, Гринь, оце шо поставили председатєлєм, нó ото хата нова. А 
ззаді, де живе Шêóропатиха, то моя рідна хата, де я родилася. Тільêи її 
вже переробили. 

Родина – нó мама і папаша… в мене все в ãолові перевернóлось… 
Копна, – це моє дівоче прізвище.  

[Батьêо] місцевий бóв, мама нє. Мамó привезли з Томаêівêи, за 
няньêó. Батьêа ó їх вбили, а в матері їх бóло двоє. Їх двоє бросила, а на 
четверо пішла і ще прижила. А тоді вже нема ніêоãо їх, не братів, ні се-
стер, померли, я сама.  

Батьêо бóв свинарем, він робив ó êолãоспі. Мати робочою бóла. Ді-
тей бóло шестеро, я сама менша. Бóла Мелашêа, Михайло, Нюся, 
Улан, Поля і я, сама менша.  
                                                           
1 Опитóвання провели Т.Г. Бобêо та Н.І. Швайба, 25 червня 2002 р. 
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Бóла Мелашêа, на Тихванівêі, недалеêо. На тó сторонó ãробêи, а на 
тó сторонó вони живóть. Значить, вмерли вони вже давно. Син один в 
Мосêві, помер тóт, а один живе, це самої старшої сестри. 

До êолãоспів не бóло [ó батьêа велиêоãо хаяйства] – бєдность бóла. 
Робив, пішов свинарем. 

Плавні? Ходили. Ми на тó сторонó плавали. Тоді яê бóло понеді-
лоê, це бóли шлюзи заêриті, в понеділоê води мало. Нó а хлопці, таêі 
яê я, пацани, на тó сторонó ó плавні ноãами переходили, тільêи видно 
бóло їх пальці. Ото вернóть обратно. Нó на тó сторонó, оце ж тóт Дніп-
ро, êрóчі, де заãотзерно, а вона отаê прямо, тільêи не тóт, а êоло Нали-
вача під Лисó. Нó далі Лиса, Лисó знаєте? Переробця, Наливач, тоді 
Лиса. Наливач називали таê, дерева там бóли, просто береã називали 
таê, на березі. Росло там дерево та й ãоді, більш нічоãо не росло, дерево, 
êрóчі.  

Ходили ми тóди рибó ловить з братом. Ловили хватêою. Хватêа 
таêа сплетена яê ото сєтêи, но держаê довãий, півтора-два метри, а во-
на отаêа завширêи. І то він ходе, а я ззаді збираю рибó. Він ходе, надав-
лює її – “раз”! Тоді ж бóло мільше яê січас, не бóло таêоãо. І бóло яê 
êинóв оцю ж хватêó, а назад виêида рибó, лящі, здоро-о-ові таêі лящі! 
А я ходю збираю. Раз-раз, вже ó нас лантóх (нó êілоãрам піїсят), вже 
почепили на вєлосипед, поїхали. Їдем на вєлосипедах додомó.  

Прийдóть баби, немає, не бóло ó їх чоловіêів. Прийдóть, мама і хліб 
напече ó пічі, пироãи… із вишнями, і абриêос, раньше пасльон, олійêою 
перемазали, хрестиêами поробили, – ось прийшли сóсіди поїсти. А 
сейчас? 

… Воші били, це вродє би таê і нада [сміється], êабачêи лóсêали, 
сóсіди, а сейчас і вошей не найдеш [сміється]. А тоді яê вродє би таê яê 
заêон, не то шо ãрязні бóли, а раньше хто?  

Грали малими ó Матêи, Шаматая, – з хлопцями в м’яч. Ото один 
б’є палêою, а там хватають. Одна партія проãрала, значить ті бóдóть 
біãать, а ті бóдóть бить, а ті ловить. В Жмóрêа ãóляли, – аãа, очі 
зав’яжóть ó тоãо, а ти шóêай, шóêай. Да… 

Ворожили. Яê ми ворожили, значить, аãа, це під Нові ãода, Новий 
ãод, тоді ото знімали із ноãи чобіт і êидали через хатó. [Сміється] А бó-
вало, шо й в димар попаде. Значило, шо не іде заміж. Аãа, êóди цей чо-
біт óпав, допóстім, êидаю я чобіт, êóди ж він попаде? Отаê, чи таê, чи 
таê, – значить таê ти заміж підеш сюда. По лісі, – сейчас же забори, а 
раньше бóли ліси, плетені ліси. І ото ходили ворожили: “Стовпець-
молодець…” Нó вобщім, чи за жонатоãо підó заміж чи за парóбêа [смі-
ється]. Таê бóло.  
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Аãа, от значить, не помню вже, на посипання чи шо, це я своїм дівча-
там розêазóвала, яê це шо… Аãа, біãаємо, – отам світится, побіãли тóди. 
Присіли до хвіртêи, до віêна, шо ж балаêають? Яê “Сядь”, – сядь там, 
дитина, – значить заміж не підеш, сидітимеш цей ãод… Та всяê бóло! 

Бóли [баби, ліêóвали]. У нас не бóло на вóлиці, а бóла [Апаліха], 
êоло больниці жила, ви ж не мєсні? Ні? Нó ось недавно чоловіê êала-
радів травив і вмер, оце я тóди носила самоãо меншоãо сина. В ньоãо 
бóв êашлюê. Тоді мені сêазали êобилячим молоêом йоãо поїть. А база 
бóла, там де олійниця, êладова на тій вóлиці. Я нанімала, бо в ньоãо бóв 
êашлюê страшний, êобиляче молоêо пив. Нó хто знав? І досвіт сонця 
ходила до береãа, де пристань, це вже больниця, внизó спóсêаться. Сю-
ди заãозерно бóло, де хліб здавали, а тóт бóла пристань. Там досвіт со-
нця ходила і сиділа, поêи ото óтрішня зоря, водичêа ото плющить, і я 
йомó вмиваю тією водичêою рóêи, ноãи розêóтóю і він дихає. Нó всяê, 
хто шо êазав, то й… 

Балаêали, шо бóли відьми, нó я їх не бачила. А êажóть, шо відьма. 
Кажóть, ó біломó простині відьма, та й січас êажóть, відьми. Одна тóт 
до мене приходила та й êаже: “Одна приходила до мене, відьма, та й 
видоїла êоровó”. А вони êóпили êоровó ó її дочêи, вона êаже: “Здоїла”. 
Кажó: “Та шо ти мелеш”. – “Да, да! Тьотя Марóся, от не вірите, молоêа 
на óтро не бóло!” Оце таê, балаêали, шо відьми. А êоли відьма вмирає, 
надо стелю рóбать, бо їй важêо таê вмирать, шо вона за свою жизнь на-
творила.  

Нє-нє, мама нічоãо не робила, [ні шила, ні тêала], бо бóло дітей ше-
стеро. Вони з папашею-свинарем тоже помаãали, робили. А свинофер-
ма бóла, де оце зараз тóт êоровниê. А тоді відціль свиней випроводили 
за ãробêи, тóди аж мама ходили, пішêи.  

А латала, бєдность бóла, дітей бóло баãато. Постирають, розêазó-
ють, а нічим бóло, яê це ми раньше… В ãлині рóдій намочóть прання, 
воно êисне, а тоді рóдою ãлиною, знаєте, шо мажóть? Постірають-
постірають, пополощóть і повісять. Латали, порвалася дірêа, латали, – 
ó латêах ходили. А щас óже ãрязне, вже взяли, – зãоріло та й óсе.  

Раньше óтюãи бóли – ó жар êидали, він óвесь желізний і рóчêа. А 
ãладили, мало ãладили, бо не бóдеш топиться, вóãля ж раньше не бóло. 
Топили ó печах, ó плитах, сояхами, носили ми хтозна відêіль сêирд со-
ломи на собі, от. Затрóшена хата бóла соломою, долівêи, рисяна соло-
ма. Таê шо óтюãа ніде бóло наãріть. А то êачалêа дерев’яна, ота шо сей-
час êачаєш варениêи, а тоді бóли здорові êачалêи таêі і товсті. І рóбель 
бóв, де отóт значить вирізано-вирізано, оце таê бóло. Дітей баãато бóло, 
но ми всєãда чисті ходили. Полатані, ó латêах, нó а чисті, аби не ãрязні. 
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Головó чим мили? Просто водою. Та яêими там травами?! Ото до-
щовó водó збирали… 

[У войнó] я не знаю хто, знаю шо Пащенêо бóв поліцай отóт-о, вже 
немає їх давно. Він і не вернóвся сюди. Даже і не знаю, яê йоãо звали, а 
її Шóрêа бóло звать. Нєт, жінêа ніêóди не той… Тóт залишилась. [Хто-
зна яê потім до неї населення ставилося], я ó невістêах бóла не тóт, – 
на тій стороні Медянêи, на Малій Медянêі, ото там. А це вже ми в 65-м 
ãодó построїли свеêрóхі хатó.  

Та і свої бóли, но нє мєсні бóли, не німці. Нó на їх êазали “жандар-
ми”, а жандарми може чи рóсьêі вони, чи óêраїнці, но êоли вони пльот-
êами били, то називали їх жандармами. Но до нас [вони на óêраїнсьêій 
звертались], нó таê яê ми, да.  

Жили в нашій хаті німці з дівчатьми. Нó яêі? Без чоловіêів, білян-
сьêі… та вони вже померли. Вони ó нашій хаті êочóвали, німці там сто-
яли. Нó яê, вони до їх ходили спали, а додомó ходили. Самі ходили, 
мóжиêів не бóло, та й ходили. Пили, ãóляли, танцювали, співали. Но-
чóвали, а в день, êонєшно, по домам розходились, чи в день, чи ноччю… 

…У войнó нас відсіля вирядили. Нас виãнали, – папашó, мамó, неві-
стêó, ó невістêи двоє дітей. Брат остався тóт і робив êапітаном… Ми пої-
хали обозом, нас виãнали, от. А вещі, де і пшениця, сало бóло, – заêопа-
ли тóт. Зарізали êабана, забрали êоровó, тьолêó, одна êоняêа бóла і одне 
лоша. Вобщім поїхали ми до Мар’ївêи, сім êілометрів тóт Мар’ївêа, ó 
церêві переночóвали, нас заãнали тóди. Поãнали нас дальше.  

…Яê тіêи ми до Мар’ївêи… Папаша êаже: “Мати, зарізали ж êабана 
здоровоãо, давай êоло óборної ями виêопаємо, нó хто ж подóмає, шо 
êоло тієї нечисти сало? Та може вернимось, нічоãо бóде їсти, та й бóде 
сало”. Засолили добре. Аãа, ми тіêи в Мар’ївêó, а вже переêазóють, – 
ваше сало вибрали! А один йшов на роботó, Іван йоãо звали, жив неда-
леêо, третя хата сêраю. І йомó видно бóло, шо папаша ямó рив. А, раз 
рив, значить шось ховатимóть. А ми зайшли тóди переночóвати, а вже 
нам і êажóть, шо вашоãо сала нема...  

Нó ми вже там недовãо бóли, нас переправили на два êілометри 
вперед. І ото ó чóжих людей бóли. Ходили з племенниêом по соль, шо в 
нас не бóло солі. Ми ото ходили до людей, просили солі…  

Німці з дівчат здівалися. Насильничали, на оêопи ãаняли. Таê ми 
тоді сестрó ховали, Полю, 25-ãо вона ãодó. Тоді нас ото переправили 
вже. А вже знають, шо приходе врем’я, шо наші перестають стрілять на 
німців. Начинають пеêти хліб. А німці ходять ото заêóтані, натяãнóть 
ото, тóт шарфом обв’язать… Напечóть хліба, а німець назло забере той 
хліб, винесе йоãо, призьби раніше бóли таêі ãлинобитні… і ото поносом 
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своїм, шоб ми не їли. Кóда ж після йоãо, яê ó йоãо понос? І ото посêла-
дає… отаêе.  

А тоді і ми втеêли. За Томаêівêою 35 êілометрів, там завернóли ми, 
ворота бóли одêриті і ми з óсім ãамóзом óтеêли. А вони поперед, до-о-
овãий бóв цей обоз. Яêось óсі тóди, а ми бистро завернóли. Преночóва-
ли там, вони поїхали далі, а шо вже там вони, чи вже зовсім роз’їхалися 
люди? Шо вони ãнали-ãнали та побросали, де хто пішов. Но за Томаêі-
вêою 35 êілометрів бóла мамина сестра рідна… А попали ж до цієї сест-
ри маминої рідної, а в неї бóло днанадцятеро дітей! Я оцьоãо діда [Ко-
льчаêа], маминоãо рідноãо брата, Кольча йоãо фамілія, він тоже помер, 
дітей не бóло êомó ãлядіть… Мамó забрали з Томаêівêи за няньêó. 

Це êоли бóло, не помню, но знаю, шо ми повернóлися і êончилася 
война.  

А тоді êончилась война, надо ж тóт ідти додомó, – тьолêó ó нас за-
брали, êоровó забрали, бричêó, êоней позабирали, нічоãо ó нас не оста-
лось.  

Переправились ми два êілометри, вже êоли ми йшли додомó, аãа, 
вже êажóть можна ідти, – розмінірóваний шлях. І ми по боêам ніде не 
йшли, тільêи шляхом. І тільêи нам додомó йти, óже ми зібрались до-
домó йти, êоли папаша прийшли. А то вони яê пішли од нас, йоãо не 
бóло. Де вони сиділи, чи в ямі, чи де? Я не допитóвалась, наверно ж 
десь бóли ó наших, не в німців. Чи може десь в ямі сиділи? Нó ми ж 
тоді осталися, мама виêóпала папашó, на дрóãий день ми пішли.  

Повитрóсювали все чисто, побрасили все, там пір’я бóло, подóшêи, 
все. Мені, яê самій меньшій, почепили наволочечêи і напірниêи, по-
сêрóчóвали і отаê зробили наперед і назад. І ото êаждий собі потроше-
чêó, носили додомó. Сêіêи ми йшли, нам êажóть: “Далі немає вам ходó, 
не розмініровано”. Нó ми побóли поêи розмінірóвали.  

А йшли ми назад, таê отаê од Томаêівêи сêільêи під ãорó наших 
солдат і німців лежало! Страшне. І офіцери… І їхні мєсні люди ходили 
з топорами, з пилêами, одрóбóвали ноãи, пиляли, щоб чоботи забрать. 
Нó наші, і німці лежать же під ãорою. Ото ж яê настóпали, чи одстóпа-
ли, – побили, таê і остались. А нам хоч дороãó дали.  

Пішли ми, не знаю сêільêи, і не тільêи ж ми йшли, іде низêа довãа 
понад посадêою. А посадêа отам на ãорі (там ó мене тьолêó вêрали чо-
тири ãоди назад, зарізали), тією посадêою ми йшли, попід посадêою, 
попід посадêою од Мар’ївêи. А брошêи, часи, всі цяцьêи êрасиві ле-
жать, а там міни! Тіêи нахиляться брать брошêó, а папаша: “Доця, не 
троãай!” Я не тронóла, пішли ми далі, ззаді тіêи “ãóóх!”. Повбивало лю-
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дей, тронóли вони за тóю брошêó. Та там шо хочеш лежало. Просто мі-
нірóвали німці, зло ó німців. 

Я бросила шêолó… папаша вмерли, пішли вони, тóт база бóла не-
далеêо, повибивані віêна бóли. А вони десь в ямі сиділи, простóдилися, 
а раньше лічить нічим бóло. Стрептоцид та пініцилін, та й ãоді. Заболі-
ли льоãêими, називалось “сапні êоні”, “сапні” – хворі. І вони померли. 
Померли, ó невістêи двоє дітей, брат таêже êапітаном бóв [ó водниêів]. 
Бросив жінêó, невістêó, і в ãороді найшов собі. Він бóв êрасівий, êапі-
тансьêа êоêарда, біла на ньомó вся одежа… Таê шо двоє дітей бросив.  

Бросила я шêолó, шостий êлас, пішла робить. Пішли ми ó плавню 
робить, на Марачêи, на тó сторонó. Там од ОРСа, пристані Запорожжя, 
Михайло ж бóв ó водниêів, і він мене тóди óстроїв… 

Раньше ж Наливач бóв, щавель рвали, носили аж ó ãород. А тоді ж 
óже трамваї пóстили, а брат бóв êапітаном. Бóло не тіêи я, нас баãато, 
наривали щавлю і паромом. Дід Гарбóз паромом перевозив нас. Нó ó 
йоãо фамілія бóла Гарбóз. І він нас ото перевозив, тоді возили ми ща-
вель. Рвали ж ó плавні пóчêами і возили ó ãород.  

А тоді на Марачêи постóпили ми робить. Не тільêи я, білян бóло 
баãато, поêи надо бóло цю бєдность пережить. Там робили, днювали і 
ночóвали… 

На мені на морді шерсть бóла отаêа, то хóда таêа. Ми робили, êар-
тошêó садовили з-під траêтора, хазяйство. Полінêóвали, сил в мене не 
бóло, я на êоняці їздила. Вдіться ні в шо бóло. Понатяãаю брата êітіль, 
сорочêó, ãола-боса, сідаю, хлопці висажóють мене на êоня і я êоня по-
ãаняю, бо сили не бóло ходить полінêóвать. Сейчас траêтори ж полін-
êóють, а то ми ходили, їздила я, полінêóвали. Траêтор, під траêтор ми 
садили êартошêó. Аãа, оце замітим рядоê, а тоді ходили ноччю êрали. 
А вдень, де робили ми там, ó поломах пеêли, або до радіатора. То ж мо-
тор ó траêторі, приêладали тóди, або ó радіаторі êидали êартошêó, ва-
рився там ó чóãóнêє, спасалися. Поêи траêтор обійде, êартошêа попе-
четься, сіль бóла, от. Коло нас не бóло бриãадіра, таê ми сьоãодні сади-
мо, а завтра вбираємо. Ноччó, замітили ряд, і по томó рядó видовбóємо, 
і ó поломи ставимо, нó бóр’ян. Ото таê ми переживали.  

Тоді вже стало óродило тóт ячмінь, пшениця, ó êоãо шо посіяно 
бóло. Тоді ми поверталися назад із плавні і я пішла телятницею. Роби-
ла телятницею поêи підросла, зять, дрóãої сестри чоловіê, бóв бриãади-
ром зооферми. Тоді стала доярêою. А тоді пішла я обратно в шêолó… 
Це сêіêи ж мені бóло? Я 30-ãо, я знаю сêіêи? Я тоді, мать, ще два êласи 
походила чи три…  
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Близнюê Степан Гриãорович, 1927 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Близнюê Степан Гриãорович, народився 27-ãо ãодó, 11 апреля 

1927-ãо. Тóт народився, тóт ми родом, мєсниє.  
Батьêо мій бóв народжений ó 1898-м ãодó, а мамêа бóла 1900-ãо. 

Матір звали – Домаха Марêіяновна, дівоче Хижняê. А батьêа – Гриãо-
рій Павлович Близнюê, Близнюêи.  

Діда звали Павло Гриãорович, а бабóшêó – Христя… Тóт вони жи-
ли. Вони тоже [êрєстьянє] бóли… [Баба] ó панів там жила, ó Мазараêи. 
Мазараêа, я не знаю точно яêе ім’я. Оце може знаєте, ó нас ó парêó ста-
ра шêола, ото вони там жили. І вона там ó них хазяйнóвала, співала. 
Співала старинні, древні, баãато старинних пісень вона співала. 

Там бóв невеличêий хор… і церêовні вони ó церêві співали пісні, но 
в основномó [старинні]… І дід Павло тоже занімався і співав. І моя ма-
ма, тоже часто співали харашо, [чисто, по природі вони таê співали]. 

[Моя бабóшêа й дєд] жили отóт на Партизансьêій, отам сама перва 
права хата, з правої сторони яê звідти ідти. Бабóшêа вино робила, са-
модєльне вино... Занімались вони, хліб сіяли. Люди найняті бóли все 
время, сільсьêим хазяйством займалися. Хóдоба бóла своя, все бóло 
таêе своє… Четверо волів… Бóли і воли, і êоні бóли. Харашо вони жи-
ли, неплохо. 

Близнюêи занімалися торãовлею лісом, в Біленьêім вони одні таêі 
бóли. Їх знало все село. Тóт заêóпляли дерево із Дніпропетровсьêой 
області приїжджали, [Катьощіна] там, Томаêівêа – звідтіля приїжджа-
ли і брали тóт ліс. Но в основномó люди брали для себе, на стройêó, 
хати строїли і ото брали ліс. 

А бóли ще мєсні тóт, торãóвали… Підчоси бóли баãаті, а чим вони 
занімались, я даже не сêажó... Здєсь база, яê же їх, ó них ціла êонюшня 
бóла, занімались… [Розводом êоней]. Да, спеціально занімались êонє-
водством. [Що там бóли за породи,] не знаю яêі, рисаêи в основном. 
Там більшість рисаêи бóли. Приїжджали до них заêóпляли і баãато. 
Даже із Харêівсьêої області, звідóсіль приїжджали. Вони занімались 
êонєводством, заводили. А яê прізвище цих людей, я вже не пам’ятаю…  

Батьêо воював ó Першó світовó. Бóв тоді на фронті, і на цій войні 
бóв. Тяжело ранетий бóв, перебитий позвоношниê ó ньоãо, ребра поби-
ті, вобщем все. Дóже тяжолий бóв поранетий, нó а прожив восємдесят 
дев’ять ãод.  
                                                           
1 Опитóвання провели Т.Г. Бобêо та Н.І. Швайба, 23 червня 2002 р. 
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[Потім настала революція]. Він даже і ховався во врємя революції. 
Казав, що від… яê вони? Деніêінці, банди разні. Ховався, бóв в Дніпро-
петровсьêій області, десь сêривався, тоді ó Тоêмаêó, чи де [сміється]. 
Там він ховався. [Тоді він більше бóв за радянсьêó владó], за неї воював. 

А потім знаєте, ó нас же тóт бóло таê – переходили з рóê ó рóêи: то 
êрасні, то білі, то ті, яê їх, хотів бистро сêазать… Марóся бóла тóт ó нас 
таêа, жєнщіна, молода жєнщіна. Нó вона бóла в відє банди. Петлюри 
бóли, бандіти всяêі, і вона тоже занімалася. Казали, що вона занімалась 
цим…, воєнна вона, воювали, отаман вона бóла. Да, отаманом бóла. Ба-
ãато людей бóло ó неї, в основном êонна в неї бóла бриãада таêа, ãрабі-
тєлі не ãрабітєлі, я не поймó яê вони, яê і назвать даже…  

За революцію… Тоді їм ãрець, не бóдем за те і êазать… 
Наші батьêо і мати обоє в êолхозі робили, тоді вже êолхоз бóв, 

тільêи орãанізóвався. Батьêо робив на [плем-êонюшні] їздовим, а мати 
робила ланêовою, всю жизнь работала… 

[А до êолхозó] ó нас свій êінь бóв, вівців трошêи своїх бóло, êорова 
бóла. Но нас не розêóрêóлювали, здавали прямо самі. Самі здали. Бать-
êо работав, мати работала на оãороді все время ланêовою, таê ото таê. 

[А бóли в селі і розêóрêóлені]. Забирали майно в основном. Воно ó 
нас не бóло таêоãо, шоб виселяли, а просто забирали ото хазяйство, в 
основном забирали. І машини, свої бóли машини, і свої там молотарêи 
тошо, êоні. Усе позабирали і все. Нó ви знаєте, раньше дві-три êоняêи, 
то вже êóрêóль бóв. Щас, бачте, машина – 70-80 лошадінних сил, – і не 
êóрêóль! І не одна машина, по дві! 

[В 33-мó] ми не ãолодóвали, шоб таê яê остальні люди. У нас запа-
си бóли. Хоча бóли таêі, що брали і êвасолю, там бóла на ãоріщі. Ходи-
ли ВЧК, ховали, лазили. Хто це ходив, ãрець йоãо знає, бóли спеціальні 
таêі, присилали люди, лазили êрóãом. Нó з місцевих, в селі.  

[В партії батьêо мій не бóв], і я не бóв. Нó це не бóло… 
[А з села в партію пішло баãато людей]. Баãато, партійців бóло дó-

же баãато. Бóла спеціальна партійна орãанізація ó нас, ó сєльсêой мєс-
ності. Не бóло ніяêих таêих привілеãій, а тільêи в основном рóêоводі-
тєлі бóли партійні. Баãато партійців, може і рядові бóли, нó а в партію 
принімали… 

[На селі в 30-х] ó нас спеціально бóли свої êомсомольці, орãаназа-
ції. Вони в основном по сєльсьêом хозяйстве, занімались спеціально 
работою, людям помаãали. Де хто плохо жив, тоже помаãали бідним, 
яêщо таê можна сêазать. В основном по сільсьêомó хозяйствó заніма-
лися, розê…  
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[Батьêо, яê вони ще парóбêами бóли, збиралися] і билися, і… Да, 
ãóляли харашо міждó собой. Більшість ãóляли на вóлиці. Іãри бóли 
Матêа і Шамотай. В м’яч, ó Кльоêа називалось, ãрали, в Кльоêа. Ша-
мотай – м’яч êидають і палêою б’єш і вибиваєш, а там хватають, де ло-
виться… 

Нó а по êлóбам – це перед войною. А то більшість по хатам. У нас 
ото по тій, Побєда, там ото дєтсьêа шêола мóзиêальна і театр або êлóб. 
У нас два êлóба бóло, там в основном êіна. Наші, воєнні êіна поêазóва-
ли, бóли ще старинні. Всяêі фільми поêазóвали. Може êоли й бóли 
[леêції яêісь], но це дóже мало. [“Антирелиãійних” леêцій, наприêлад], 
тоді не проводили, не бóло таêоãо. 

Тóт ó нас бóла церêва, знаєте, мабóть ó 38-м чи в 37-м ãоді… У нас 
церêва бóла дóже здорова, хароша церêва. Церêва бóла страшна! Яê 
називалася, не знаю. 

Во врємя [войни знов орãанізóвали церêвó]... У нас свої бóли лю-
ди, орãанізатори, і пєвча бóла хароша, священиê. Не помню яê йоãо... 
Но землі ó ньоãо не бóло. [А в 30-х роêах] – тоді бóли, тоді бóли землі. 
Невелиêі, а бóли землі. Яêось давали на людинó або на члена сім’ї… 

Во время войни я тóт бóв, я ж малий бóв. Приїхали сюди німці, ми 
êóпались яêраз на Дніпрі, êоли чóємо вистріли – бах-бах-бах! Ідем до-
домó, êоли до нас зайшли не німці, а рóмини ó парêó, ми через парê 
пішли додомó. Нó нас ніхто нічоãо не троãав. А таê все время ховались. 
Я в основном сêрізь ховався: і по чердаêах, де тільêи не ховався, щоб 
не забрали ó Германію.  

Нó рóмини прості люди, таêі яê і ми, вони не требóвали таê. Німці, 
– ті іздєвалися, вбивали, шо хоч брали. Прийшли: “Аãа, давай! Нема?!” 
– значить можóть шо хоч, іздівалися. А ці ні, не таê. 

Партизани тóт ó плавнях бóли. Бóв Білий, яê йоãо… Білий Корній 
Овсейович. І бóв Михольсьêий, а по-вóличномó йоãо називали [нероз-
бірливо]. [А чи їх баãато бóло, партизанів?] А ãрець їх знає! Нó таê в 
основномó партизани, мабóть, чоловіê нєсêольêо вони вбили. Тóт ó 
німців бóла охрана яêраз по березі, там стояли часові і вони ото напа-
ли. Яêраз там бóнêера бóли, їх ото охраняли, на їх ото напали. А таê, 
вони в основном занімалися в плавнях. [Потім] оцьоãо Корнія пійма-
ли. Він приїхав сюди додомó, переплив через Дніпро і йоãо таêи пійма-
ли. З йоãо іздівалися, звєздó вирізали йомó на тілі, вобщем іздівалися, 
а потім óбили. Навєрно хтось же ж продав йоãо. 

Бóли і поліцаї, баãато бóло. У нас в селі це бóли Кравченêо… Іван, 
да. На ньоãо по-вóличномó êазали [Кецьêа]. Не знаю чоãо, таê повело-
ся. Кравченêо... Лóнсьêий бóв, да… Сич на ньоãо êазали, тоже. Оце Ке-
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цьêа бóв, Лóнсьêий бóв, от. А хто ж їще? Не приãадаю. [А потім що з 
ними сталося?] Вони ж óтіêли, да, і оце в Америці потім…  

…Їх баãато бóло, вони всі повтіêали, яê тільêи начали отстóпать, 
вони почóли шо-то, óшилися, ото таê. Оце Лóнсьêий і [нерозбірливо], 
– оце їх два, вони ó Германії, той, в Америêі бóли. Відтіля і посилêи 
висилали, вони там тоже жили непоãано. Мати і сестра тóт жили, на 
Павловêє на нашем óãлє, і він сюда все время відсилав відтіля посилêи 
з Америêи. [Но люди до цієї матері ставились] нормально. Нó мати 
неплоха людина бóла. А чо він пішов… я не знаю… 

Я, напримєр, ховався от німців, шоб мене не забрали на роботó. 
Таê ó нас штаб, ó моїх батьêів бóв. І начальниê штаба бóв наверно ж 
офіцер велиêий. Мамêа і їсти ãотовила, êавóни, все оце вони їдять… 
Він бóв неплохий парєнь. І яê óже отстóпали, таê сам доїхав на êоню, 
заїхав до батьêів моїх, попрощався і поїхав. Отаêий бóв, неплохий офі-
цер бóв. І мене всіãда, я бóло ховаюсь, прийдó додомó, мене побачить 
[нерозбірливо], – дасть там чи шоêоладêó, чи іще щось там. Вобщем, 
самостоятєльний бóв чоловіê…  

В армії я слóжив з 44-ãо по 52-й, 25 ноября. Тоді слóжили восєм 
ãод. Слóжив в Німеччині, ó [Гальсені] бóв, нормально. У Чехословаêів 
бóв, в Австрії бóв, ó Вєні бóв, а потім бóв ó [Патендорфі], Маãдебóрзі. 
Там êрóãом я оце бóв. А ó Венãрії бóв ó цьомó, яê… озеро Балатон. З 
50-ãо ãодó я попав в Китай. Наші óчили êитайців авіації. Я воспітатє-
лем бóв, яê ãлавним совєтніêом, я їм там преподавав. Переводчиêи там 
бóли… Їхні ãроші, юані, там іспользовали, а моя ставêа шла на êнижêó. 
Таê шо я яê демобілізóвався, мав свої ãроші, а там їхні ãроші полóчав – 
міліон двісті тисяч. Можна бóло повністю отаê одіться! Костюм êó-
пить…, піджаêа, в столовó заходь, – заêазóй, шо тобі хочеться. Но за 
нами слєділі дóже. Бóва в ãород ідеш, за тобою два-три чоловіêи йдóть, 
охраняють. Там же чанêайшисти бóли. Там ми яê тільêи явилися, ще 
війна бóла, чанêайшисти там… Но ó їхньомó ми не примали óчастьі. 
Ми занімалися, я ж êажó, обóчали ото êитайців. Но в основном жєн-
щіни вояêи там. В мене 44 чоловіêи бóли, всі дівчата молоді. Учились, 
іспитóвали… [нерозбірливо]. 

Потім я ó êолхозі в основном робив. Работав все врем’я траêторіс-
том, а потом яê заболів, желóдêом страдав все врем’я…  

Плавні бóли дóже силенні. Занімалися тóт спеціально сêотом. 
Сêот наш êолхоз вивозив, начиная от свиней, хóдоба роãата, зімóвали 
там, молодняê в основном. Чотири-п’ять табóнів бóло, і там і зімóвали. 
Там садили баштани, ãарбóзи, êавóни – оце все. Картоплю садили, сіно 
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всіãда êосили і люди собі сêільêи хочеш, і для êолхоза ãотовили, таê 
шо êормів хватало.  

[До тих людей, яêі в 50-ті роêи переїхали сюди, відносились] нор-
мально. Тóт простота бóла і наоборот одобряли людей. Нєêоториє при-
їжали, помаãали їм зразó óстроїться на роботó… 

…Воно раньше робили, заробляли, раньше трóдодні бóли. Хто ра-
ботав, той жив неплохо. І після войни жили тоже, особенно при Брєж-
неве жить бóло дóже харашо... 

 
 

Василенêо Андрій Михайлович, 1923 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Це я тóт в 23-мó і родився. 
Моїх батьêів звали Василенêо Михайло Серãійович і Василенêо 

Горпина, по-óêраїнсьêи, Аãріпина Степанівна, от. Батьêо 1894-ãо ãода, 
а мати 1896-ãо ãода рождєнія. Вони óже померли. Мати ось одиннад-
цять ãод, а батьêо óже тридцяти ãод немає. 

Брати бóли 14-ãо та 19-ãо ãодó. 14-ãо ось одинадцять ãод яê помер, 
войнó пройшов, хірóрãом бóв. А 19-ãо яê пішов на êаторãó і не вернóв-
ся. Пішов він в 39-м. довжен в 41-м вернóться, тóт война в 41-м і не ве-
рнóвся. Там і поãиб. 

[У Громадянсьêó війнó] êонєчно ж бóли революціонери, та чи я їх 
знаю…  

Бóло налітали і махновці, і Марóся, тóт банди проїзджали, тóт оце 
все воно êипіло, шóміло. Марóся, нó бандитêа, таê яê і Махна називали 
бандітом. Враãи совєтсêой власті. Це все бóли свої орãанізації, свої ар-
мії протів совєтсêой власті. І ãлавне проти Росії, против царя. Ото їх і 
називали бандитами. Бóли і з Біленьêоãо до них шли, осьо сосєд бóв, а 
доля яêа? Аãа, ти ó Махна бóв, – ó тюрмó і з êінцями. Ото і все, бо про-
тів совєтсêой власті бóв. Дóже строãі заêони, вони бóли, єсть і сейчас…  

Діда пам’ятаю, а прадідів нє.  
…У мене прадід [Лóпêо], [Лóпêи] їх звали, Лóпа. Нó на нас і по 

сьоãоднішній день не Василенêи а [Лóпêи] êажóть. Оце вам і прізвища. 
Дóже баãато! Дóже баãато на селі бóло. Щас воно вже преêратилося. А 
тоді тіêи по-вóличномó і взнаєш, за êоãо разãовор іде, а яê фамілію 
сêажóть, тоді не помниш [сміється]. 

Дідóсь до революції бóв етім, ó нас сейчас председатель сєльсовєта, 
а тоді я не знаю яê воно називалося, ото він бóв начальниêом. Старос-
                                                           
1 Опитóвання провели Ю.І. Головêо та В.М. Циберт, 26 червня 2002 р. 
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тою бóв. Моряê він сам, після революції він ãрамотний бóв на те 
врем’я. Тоді ж і розписóваться не вміли після революції. І читать, і ро-
зписóватися, він бóв ãрамотний. Нó шо, ó прадіда бóло дев’ять чи оди-
надцять синів, а ó йоãо, значить, оце ж мій батьêо, три чи чотири, я не 
помню сêільêи дітей. Тóт менше вже бóло дітей. Нó а то таê і жили.  

[Дєд] на Кірова жив. Отділили йоãо, нічоãо не дали. Участоê виді-
лили, – оце тóт іди, строй, шо хочеш. Я ж êажó, ні лєсó не бóло, ні ãвоз-
дя не бóло, ні оцих оно всяêих мєлочей.  

Хата в дєда бóла таêа, яê оце і в нас, ãлиняна, єлі-єлі. Хазяйство 
тоді він не держав, нічоãо. Я не знаю, яê він жив, но ото наверно там, 
при сєльсовєте, чи при êонторі тим занімався, більше всьоãо. [Земля 
бóла], тоді давали по ãеêтарó чи по два, земля і держала, і êонячêа бóла, 
і пахали, нó і жили. Діти бóли і баба бóла.  

Дєд і до нас все врем’я ходив, я до ньоãо, аяêже, це я вже добре 
знаю. Я вже яê з войни прийшов, в 48-м, на восьме марта, дєда не за-
став, він в 47-м ãодó помер. І один дід і дрóãий дід, по материній і по 
батьêовій óмерли. Я ось недавно їздив, моãилêи почистив, пообробляв, 
ото і все.  

Яê êлали [батьêи хатó]? Дóже просто. У них бóла одна êонячêа, не 
бóло ні êолодязів, ні води, нічоãо. Поїдóть до Дніпра, бочечêою на 
200 літрів чи на 20 відер наберóть води, привезóть сюди вилить на за-
міс. Поêи люди розêолотили, поїхали, а заміс óже сóхий. Жара тоді та-
êа бóла ó 20-х, 21-х… Яê ó 47-м [нерозбірливо]. Таê шо ото таê ліпили. 
Після революції не бóло ні ãвіздêа, на тих, яê вони називаються, ось 
недавно читав, на тиãлях дерев’яних. Дерево свердлили і забивали де-
рев’яні êілочêи, ãвозді, тиãлі. На тиãлях. Хата, яê би оце обібрав щиêа-
тóрêó, от сейчас роблять всі стіни із êирпича, а раньше ж робили з ãли-
ни, вона держала. Соломó перемішóвали, а воно там, підбирали чорно-
зем, я ж êажó, і сóхими вальêами ліпили. Яê би оце обідрать щиêатóр-
êó, то можна пальцем [просóвать ряд ó ряд], ото таê вона строїлась.  

Перейшли сюди, чорні стіни, віêон не бóло, двері дрючêом підопе-
рли і отаê ãода два-три жили. Оце таê мої батьêи жили. 

А потом êолхози стали в 39-40-м, нó да. Чи 30-й, чи 29-й, êоли на-
чались êолхози. Усе, попóхлі бóли в 33-м, і вони, і я бóв пóхлий. Отаê і 
робили. 

Розêазóвали, і я ще помню, яê це все бóло, Забирали êоров, заби-
рали êоней. У нас одна êонячêа бóла і тó забрали. Іди в êолхоз. Заби-
рали інвентар весь, вобщем óсе, даже дойшло шо мабóть і до птиці. Таê 
êолхоз нам, мабóть, вернóв тіêи птицю, чи свиней. А то все позабирали 
і ó êолеêтив зãоняли. Нó і в êолеêтиві, люди там пóхли, робили.  
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Ви знаєте, де Новопавловêа? Ото наша земля аж до Новопавловêи, 
білянсьêа. І ото значить наші батьêи вставали ó чотири часа і шли на 
бриãадó, от. Бриãадір збирав людей і пішечêи ото двінадцять чи вісім-
надцять êілометрів тóди. Робили до заходó сонця. А відтіль в часа на 
десять, на дванадцять додомó приходять. Я батьêів не бачив, поêи я 
виріс, 33-й, а я 23-ãо, мені десять ãод бóло, я не бачив батьêів. Вони 
óходять, – я сплю, вони приходять, – я сплю.  

Одьожêи, êонечно, таêої яê ó вас не бóло. У мене два брати стар-
ших, таê вони давали своє, шо вже зношене, потрьопане, і мені мати 
штопала, латала, і я в отаêомó проходив. На штанах, на рóбашêі, яê на 
êапóсті листя, латоê бóло [сміється].  

Десять ãод, ó восім я вже в шêолó ходив. Біãав по всьомó селó та і 
все [сміється], ãасав. Братів по-моємó óже не бóло: вони вже мабóть 
пішли один в ãород, а дрóãий не знаю, ó [рабфаê] пішли, їх і дома не 
бóло. Сестричêа бóла, на три ãода старша мене. Та чи я помню, шо сес-
тричêа робила? А сам óчиться я не хотів, хоча пам’ять в мене дóже хо-
роша бóла. Це вже на старість я і сóсідів яê звать, фамілії позабóвав.  

А я ж вам сêазав, в чом я ходив. Налатані, яê на êапóсті листя, ото 
ми ãолі-босі ходили. Яêа там форма! Осьо її після войни тільêи ввели, 
до войни таêоãо нічоãо не бóло, понятія нє імєю. Хто баãатший, той чи-
стіше платечêо яêесь ситцеве там дитині êóпить, [чи брючата прості]. 
А хто бідніший, ó дрантю, ó латêах, на задниці – п’ять латоê [сміється]. 

Мати пошиє торбó із рядна яêоãось, óêинóв тóди êнижêи через 
плечо і пішов. В торбі носили. Тоді, по-моємó, давали êнижêи і зошити 
в шêолі. А може шось і êóпляли, я не знаю. Писали, – перо, обиêнове-
не, чорнило і самі робили, я вже не помню з чоãо, а то êóпляли. І чор-
нильничêи бóли, наллєш тóди чорнила, вмочиш, цьоãо не бóло нічоãо. 
Рóчêó êóпляєш і пєр’я êóпляєш. У мене десь і сейчас, мабóть, рóчêа 
єсть, можó поêазать. 

Ходили, де сейчас шêола, там бóв парê, нó яê êажóть, заброшений. 
Ото там ходили ãóлять по êóстам. Та êіно стали êрóтить тією шарман-
êою, от. Поставе, полотно протяãне, і ото êіно ходили дивиться, і таê то 
êіно, то може той… 

У паралелі, мабóть, бóло чотири êласа по сороê чоловіê [нерозбір-
ливо]. Баãато бóло. Сейчас немає дітей, тоді баãато бóло. “А”, “Б”, “В”, 
“Г”, – да, чотири êласи. Я бóв ó “А” по сьомий, поêи êончив. 

Бóли місцеві вчителі, [Яворов] бóв, потом Мар’я Гриãоровна чи яê, 
шо вона перші êласи óчила, нó бóли. Тоді ж один óчитель бóв до трьох-
чотирьох, за чотирьох мабóть, потом вже два-три. Ось недавно тільêи 
помер Симоненêо, потом Городницьêий, це вже вони перед войною 
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приїхали до нас, Іванченêо, – це все мене вчили. Даже прийшов я з 
войни, таê іще Іванченêа застав, Симоненêа і Городніцêоãо застав [не-
розбірливо]. Кажó: “Нó яê, ми бóли небалóвані?”, – “Та, хіба то неба-
ловані?” А ми ходили по партах ходором ó êласі, і то бóли ще небало-
вані [сміється]. А яê же сейчас, а попробóй яê сейчас.  

[Піонери бóли ó шêолі], обізательно. Піонери в лаãерях, піонери! У 
нас тóт дóже бóло орãанізовано. І спортивні, і шо хочеш. А мене не 
принімали в піонери, тоãо шо я балований дóже бóв, êомó я нóжен? 
[сміється] Нó бóли ще таêі, êонечно ж бóли... Піонером я бóв, а от êом-
сомольцем óже, поãано вчився, болів. Я не настаював, та й мені не пре-
длаãали, потомó шо, а потом пішов работать пораньше. Оце ж вам оê-
тябрята із первоãо êласа, а потом – піонери, а потом – êомсомольці. Я 
тільêи не знаю по яêим ãодам воно числилось. З ãалстóêом ходили, нó 
надо ж êóпить, а за шо? Шили з матерії. Та бóли ãалстóêи, ходили в 
ãалстóêах, тільêи може не всі. 

Піонерлаãеря, сейчас вони ó нас, “Красноãвардєйсьêі” чи “Красно-
знамьонні” – там таêі бóли лаãєря, таêі отдихи! Нєсêольêо заводов 
приїзжало, там дітей поздравляло. Воно ж там баêай, вода, Дніпро, 
óсловія, – розãрабили! Бóли і тóтешні [діти], і нас посилали. Мене 
председатель êолхоза êолись, нó тоді ще не в цих лаãерях, а в шêолі, 
оце де сейчас театр, біля театра, там шêола, мабóть, вже і нема тієї 
шêоли. Бóло ето ó ãолодовêó, в 34-мó. Мати попросили пеêти хліб для 
êолхоза, для бриãади, бо тоді ні пеêарень! Та ви не представляєте, шо 
таêе ãолий, яê мати народила. І êолхоз, і люди ходили, нічоãо не бóло 
[нерозбірливо]. Нó і я повіз хліб председателю ó êонторó возиêом, тоді 
ж нічоãо не бóло. На двох êолесах, тяжолий возиê дали, óдвох із сест-
рою. А він вийшов, êаже: “Шо, хлєбóшеê привіз?” І робочі там робили 
на тоêó, пересівали зерно. – “Да”. – “А чий ти?” – “Отаêий-то”. – “Таê 
це твоя мамêа хліб пече?” – “Моя”. – “А ти хочеш ó піонерлаãер (чи яê 
воно називалось) отдихнóть?” Кажó, а сам же ãолодний: “Та а чо 
ж,бóдó”. І ото мене в лаãеря, а потом óже брали перед войной баãато…  

Он, бачите, піч старинна, ото отóт [мати хліб пеêла]. Ті ходили в 
степ на роботó, а вона пеêла хліба сêільêи заêазóвали, шоб хватило 
всій бриãаді, я знаю. З óтра до вечора, мóчиться, тяãає [нерозбірливо]. 
Попотяãала отаêі мисêи тяжолі, бóханêи таêі здорові. А тоді ãолодовêа, 
та ще êóêóрóзний хліб пеêли, йоãо ж не стóлиш, він розсипається, нó 
вобщем, шо хочеш бóло. Дрóãим потім давали пеêти, третім давали, нó 
председатель остановився на її. “Він вêóсніший, найлóчший хліб Ви 
нам пеêли, продолжайте і дальше пеêти і все”. Всьо завісіт от спеціалі-
ста.  
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Оцей ãод вона хліб попеêла. А на дрóãий, третій, четвертий, по 
п’ятомó давали… А люди êажóть: “А шо це, тільêи Горпина (а її Горпи-
на бóло звать) моãла собі хліб пеêти?” А êаждий хоче дóмать, що раз 
пеêти, то може і собі êóсочоê останеться. Нó председатель: [“Нó на то-
бі”]. А ті, – зибêе і яêесь потрісêане, полопане, розпливеться та й óсе. 
Каже: [“Та ні, продолжай ти”]. Ото і все, ото і все. А яê той ãод не пече 
хліб, то ходе в степ, я ж вам сêазав, аж за дванадцять êілометрів.  

[А ó піонерлаãерях] ãóляли, їли, êормили, шо там ще робили? Мо-
же фіззарядêó, може êойêó заправить, може десь там на еêсêóрсію, я 
там помню. Піонервожаті бóли, робили, орãанізовóвали. [А в що там 
ãрали діти?] Нó ви таêе питаєте. А Боã йоãо знає, в шо ми ãрали, може 
шашêи, може шахмати, та óсе бóло. Нас і в шêолі óчительêа водила на 
природó, ізóчали, поêазóвали, яêі трави, яêі цвіти, яêі дерева, нó воб-
щем бóли, óсьоãо не запомниш. 

У 33-м пóхливий бóв, ãолодний. 
Голод бóв, отóт балаêають, шо ето óмишлено Уêраїнó хотіли, – це 

все чепóха. Голод бóв по всій, таê яê сейчас ось, по всій тій неврожай, 
засóха, яê бóло в 47-м ãодó. По всій Росії, по всій Уêраїні. На Уêраїні 
хоч чóть-чóть ще êой-шо бóло, а в Росії люди мерли сьолами, а в Росії 
зовсім ніде нічоãо не бóло. Нó і приїжали, трошечêи ó нас вичищали.  

У мене, помню яê сейчас, ãлечиê бóв, нó ãоршоê із ãлини. Глечиê 
чи ãоршиê, яê хочте називайте, нó понятно яêе. Таê бóло êвасолі напо-
ловинó там, êіла два, нó з êіло бóло, і тó забрали! Забирали, бо нада 
спасать бóло всю промишлєнность ó Росії, всіх людей. А êолхоз, чи ті, 
êрестьяне, – дóмали, хай на землі, яê небóдь та проживóть. А ми не 
проживали, а половина сел вимирало то і все. У нас тóт хоч плавня, 
ходили весной óже щавель рвать, ходили ожинó рвать, ходили, поніма-
єш… І êой-хто витянóв, вижили, і в тім числі мої батьêи вижили, хотя і 
пóхли, но не повмирали. А я наївся лóшпин êартошêи – отравився. Нó 
не бóло ні êартошêи, нічоãо ó êолхозі, там на бриãаді. Кандьорó, ото 
пшоняноãо сóпó заêолотять, нó дві-три êартоплини. Нó і мати взяла 
лóшпини, дóмала ж, помию, нó і зварила. Я наївся і отравився, чóть дó-
ба не дав. Нó отаê наша жизнь бóла. 

Кандьор, – це êóліш, сóп, я вам об’яснив, пшонний сóп. Це одне і те 
саме, бо êаждий по-своємó називає, на мєстном разãоворє. Ось пшоно, 
бачиш, осьо пшоно і пшоннний сóп і він називається êандьор [смієть-
ся]. Воно ж три рази, сóп пшонний, êóліш і êондьор, три номери, – 
один предмет. 

Ви питаєте, а хто на ãороді робив? Полива не бóло, елеêтриêи не 
бóло, нічоãо не бóло і ніхто нічоãо. Капóсти не садили, морêви не сади-
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ли, помідори не садили, êартошêи може яêийсь там посаде і всьо, яêщо 
бóла. [Нерозбірливо]. Бóр’яни ãóляли! А люди пóхли і помирали.  

А êолхоз нічоãо не давав! Проробив мій батьêо, я не помню вже в 
яêомó це ãодó, вже після ãолодовêи, проробив мій батьêо ãод. В êінці 
ãода раз давали. Проробив ãод, пішов ó êонторó. “Підчитайте, шо там 
мені положено, може в êінці ãодó я шось полóчó”. Считають: “Соломó, 
– соломою, êóрайом топили, не ãазó, ні елеêтриêа, вот, – привозили? 
Привозили. Ти раз ó день на бриãаді їв? Їв”. Ще там яêі óслóãи бóли, 
підсчитали, вищитали ще 10-20 рóблів долãó. От таê вони жили, мої 
батьêи. [Брехня бóла].  

[Де ж óсе брали, яêщо ãородó немає, êолãосп не платить?] А я ж 
вам êажó, бóр’ян зривали, їли, êóраї, пасльони, все шо. Плавня нас ви-
рóчала! Всю жизнь, поêа оце ось яêийсь дóраê, ізвінітє, шо придóмав із 
плавні сделать Каховсьêó ГЕС, óнічтожив. Тóт міліон сêота паслося, ó 
людей бóли êорови. Послє розрішили по одній, телята ото там випаса-
лися, і ото молочêо, м’ясце раз ó ãод, і ото таê жили. Я і сам не знаю, 
чим вони жили. І самомó страшно вспомнить, яê я жив.  

[Корів розрішили держати], де то в 30-мó êолеêтивізація, нó наве-
рно після ãолодовêи, 34-35-й, перед войною десь може за п’ять, за 
шість ãод до войни. Я знаю, шо яê êоровêа бóла, таê ходили ó плавні 
сіно êосить, ото там ми і êосим, і заãрібаєм, ото там вони [батьêо] ло-
вили рибó, ми і пробóвали рибó, і по-людсьêи поїмо. 

39-й ãод, дали стільêи, що в нас чердаêи ãнóлися. Врожай хароший, 
і дали баãато. По три, і по п’ять, і по більше тон везли люди додомó. 
[Нерозбірливо] дали дóже хорошо, там 38-й, 39-й і в 40-мó тоже, в цих 
ãодах. Оце послєднє, êоли дали дóже добре. А хліб, піêарень же не бó-
ло, ніде ж нічоãо не êóпиш, ні бóлочêи, нічоãо. Жили на свойом хлібові, 
свиней виãодовóвали. А шо ті три тони для свиняêи, вона їх за сезон 
з’їсть. А ще і êоровêа, і êóрочêó може хто держав. А тоді навряд лі, я не 
помню, шоб наші êóрей держали, потомó шо ноччó пішли і пішли. Ні-
чоãо в нас не бóло. 

Газет батьêи, по-моємó, не читали. Це вже перед войною [нерозбі-
рливо], я не знаю, з яêоãо ãодó Запорізьêа появилась. Ми ж бóли Дніп-
ропетровсьêої області, потом Запорізьêа, потом опять Дніпропетров-
сьêа, потом опять Запорізьêа… А êнижêи, та хто їх читав, чи бóло вре-
мя?! Яê з ночі до ночі робили. А церêовні [êнижêи], нó церêовні, ó нас 
і іêона, можó поêазать, і досі ó нас єсть, ще батьêівсьêа. Ото з тих, ста-
рих, ще до революції. Повісила мати її, і при совєтах ніхто її не троãав. 
І ми не возрожали, шо батьêи держали, ото і все. [Іêонó], та чи я знаю, 
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при царю ж наверно продавали. Це ж до революції воно ж преобретьо-
но, отêóда мені знать. 

Бóв ó нас Миêлашевсьêий, пан. Там амбари бóли, нó сêлади для 
зерна. Люди робили на панів, яê і пишеться, таê воно і бóло. Пророб-
лять, шо в êохозі ãод, нічоãо нема, шо на пана пророблять, – дасть тоді 
зерна. Сюди-тóди, поїли, а весною сіять, садить, – нема нічоãо. Ідóть до 
пана, а пан опять їх ó раби бере. Ото вся жизня їх бóла.  

Пан построїв, по-моємó і церêвó, і шêолó, і досі наша стара стоїть. 
Він це строїв, помаãав людям, нó от. Я ще ходив [до тієї церêви], поêи 
її не розібрали. 

Не помню яê церêва називалась, церêва і все, бóла хороша, здоро-
ва. Мене мати, ще яê в шêолó ходив, один раз, яê із шêоли, заводила, 
поêазóвала. А потом начали розорять, я забóв яêий там пан бóв захо-
ваний біля церêви, – виняли з трóни, виêопали, вобщем… Хто робив? 
Власть. [Людям об’ясняли], реліãія не должна сóществовать, – це отрó-
та народа. А шо вона сейчас хорошоãо дає? Нó от ó всіх хрестиêи, а ви 
хоч раз перехрестилися? Хоч раз задóмалися, яê [стариêи дишóть]. 
Обрóãали, об єто саме... Я ось тóди óчора їздив… [запис перервано] 

Ніêоли не бóло, шоб ні одноãо ãодó, щоб пасêи не... Ходили, святи-
ли, і я носив пасêи святить і êрóãом церêви. А тільêи хилий, больний, я 
все время болів. І помню яê приносили, вербó святили, я ще сплю, а 
вони: “Верба б’є!” [сміється], вже посвячені. 

Поминêи, Пасêó всєãда, Троїцю отмічали всєãда. Новий ріê і Різд-
во празднóвали обізательно, обізательно! Нó оце і все, [шо празнóва-
ли]. А шо оце поначіплялося тоãо Петра, Івана да Степана, та на шо во-
ни нам нóжні? Степан? Тоді бóли святі [Сталіни, Івани], а тепер Сте-
пан. 

На поминêи ходили на êладбіще, несли свої продóêти, сідали там 
біля батьêів, провідали, сіли пообідали, нó хто ближнє біля себе там. 
Таê яê і сейчас це робиться. Ураз все село не сяде, а êомпанія, оце ваша 
моãила, тоãо моãила, от і в êомпанії прослали рóшниêи, сіли. А там 
дрóãі, треті. Хто може і додомó, яê і сейчас сідають ó машини і їдóть до 
домó, поминêи проводять.  

Троїця, праздниê, – сіли, випили. А сейчас яê отмічають праздни-
êи, – Івана та Степана, яêоãось святоãо… 

На Новий ãод йолêа бóла чи не бóла, бо ніде бóло її і êóпить, і ви-
ламать, а всіãда на Новий ãод з’їзжались всі свої рідні, от! Посадив ме-
не батьêо на санêи по сніãó, і пішов, повіз мене до êóма, повіз мене до 
своãо батьêа, тоєсть до моãо діда. Оце ж êолядóвали, щедрóвали, оце 
все вечерю носили, оце все бóло. І я ходив, аяêже! Яêась сóсідêа êопій-
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êó дасть, а я, дивись, може êарандаш êóплю чи шо. Тоді не давали таê 
яê сейчас, бо і ãрошей не бóло, а êопійочêи дві. Дивись, набіãаю яêо-
ãось 50 êопійоê, – о, óже щось єсть. Приходив, нó êолядóвав, щедрóвав, 
з Новим ãодом поздравляв. Я вже позабóвав ті êолядêи. Збирались êо-
нєшно êомпанією, но êаждомó отдєльно давали! Яê і січас ось вечерю 
носять: “На тобі, Ваня, на тобі, Пєтя, на тобі, Галя”. Каждомó отдєльно 
давали. Нó тоді більше êоржиêи, ãоріха, пряниêа, чи шо небóдь пече-
ноãо. А тоді не бóло ні êанфетів, ніде не êóпиш, нізашо. 

На вечерю носили рис, або пшеницю варенó. Рисó, êовбаси, пиро-
ãи, шо в êоãо є. І сейчас принесе, а тоді бóло нє, – обмінять обязатель-
но. Забере мати, яêщо до мене прийшли, забрали, а своãо наложили. 
Тóди пішли, – тоãо забрали, тоãо положили. Обмєн бóв все время, êов-
басами там чи шо ще, пироãами. Обізательно мати щось пеêла на Різд-
во. В послєднє время, в 39-й, 38-й ãод стало, ми тільêи й жили. Коровêа 
бóла, тільêи і жили на блинцях, на пироãах. [Сміється] Та êорова бóла, 
сир бóв. Картоплі тоді не бóло дóже, там овощей, на мóчномó тіêи й 
жили, тільêи й вижили. А потом стали сади ж садить, може з фрóêти, 
варениêи з êартошêою. Нó шось та придóмає, яê хазяйêа! 

У нас вже рис появився, таê тоді село бóло, – óсе чеêи тóт рисові. 
Полив бóв з Дніпра, а він же ó воді росте. Рисові поля, нó я точноãо ãо-
дó не можó сêазать, нó ще до войни. Яê тільêи нас в 36-м ãодó мабóть 
підêлючили… Дніпроãес в яêомó? В 33-мó, а мабóть в 36-м до нас по-
тянóли лінію. І з тоãо періода рили маãістралі, чеêи, рис. Да, з 33-ãо, нó 
а ó нас ãода на два пізніше елеêтриêó дали в село. А тоді начали і êол-
хози трохи лóтше жить, бо елеêтриêа, механізація.  

[Рисó óрожаї бóли] хароші. У нас ось ó êраю, там бóла засолочна, 
там бóло арахіс сіяли, рис сіяли, там бóли переробочні, теплиці бóли, 
парниêи бóли. Та баãато êоє-чоãо бóло, – все óнічтожили, розãрабили, 
розстяãли. А ми êров’ю пролили всю землю…. [запис перервано] 

Перед війною, десятилєтêа в нас стала. Моя сестра на три ãода ста-
рша за мене, вона заêончила десятилєтêó ó войнó. А я заêончив сім 
êласів, а ходив дев’ять, тоãо шо болів, і не переходив. Я не êажó, шо 
дóже поãано занімався, пропóсêав баãато, бо болів. Сім êласів я заêон-
чив. Болів і поãано занімався, і не схотів вже дальше вчиться, пішов 
робить, ото і все…  

Семилєтêó êончив перед війною в 40-мó ãодó, пішов работать на 
водний транспорт. У портó Лєніна трошêи побóв, а тоді война. Я ó во-
дном транспорті робив, працював на черпалêі, прочищали рóсло Дніп-
ра, щоб ходили параходи до Херсона. Нас потяãли аж до Кременчóêа, 
тóди. І тóт началась война, я дома не бóв, война застала нас оце ж там 
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під Кременчóãом. Там мост бомбили, наші баржи волнами, і вобщем 
під мостом нас переêинóло, розбило. І ми тоді пішли по цій стороні, по 
лєвій, до Запоріжжя дойшли. Поêи ми прийшли до Запоріжжя пішêи 
аж відтіля, а тóт óже Бєлєньêó зайняв нємєц. Я додомó не моã попасти, 
от. Нó а потом, êоли óже нємєц зайняв Запоріжжя, тоді прийшов. 

А потом в сêорості в Германію всіх забирали. Нó я ж на óчьоті в 
сєльсоветі не ставав при німцях. Таê вони, хто в списêó в сєльсоветі, – 
тих всих і в Германію шóрóвали. А я ховався, нó і не попав в Германію. 

Де ховався?… Тóт ось ямó рив і он ó сосєда, ó ямах ховався. Мене 
витяãали з ями на своїй вóлиці, êажóть “партизан”, – бóхнóв, вистре-
лив, фóражêó [нерозбірливо], в мене êров потеêла і я впав, зóмлів. Він 
дóмав, шо óбив і пішов. Таê шо… Даже і шрами є, стріляли по мені, шо 
хочеш бóло. Вобщем, жизнь дóже весела бóла. Це все люди вам розêа-
зóвали, по-моємó, таêі яê і я.  

Тóт баãато ховалися… Бóв Саєнêо з Лисої, лейтенант. Йоãо ранили 
і він сюди, тóт же виãаняли, еваêóірóвали ті території. Нó вообщем бóв 
він, іще… Люди помаãали, аяêже ж, ми ж ó ямі. Приходе ноччю, отêри-
ває, їсти дає, поêорме. А потом всих з Біленьêої стали виãанять, і нам 
діваться стало ніêóди без людей. Нó вобщем… [запис перервано] 

[Німці], нічоãо вони не обіщали, вони зразó нічоãо не робили вред-
ноãо таêоãо, первий ãод. А потом начали вже тяãти, брать, ãрабить, в 
Германію отправлять. Отоді народ і піднявся. А зразó вони, я ж êажó 
шо, село, таê яê сейчас ó нас, – один міліціонер, староста та і всьо.  

Заставляли [на роботó ходить]. Ферми бóли, бриãадір. Один слó-
чай інтересний розêажó. Приїхав яêийсь êомендант із ãорода, от, і пі-
шов же дивиться яêе хазяйство на фермах, яê їх же німців êормлять. А 
бріãадір по-нашомó підходе, êаже: “Здравствóйте! Здраствóй, êамарад”, 
– і рóêó подав. А той пльотêой яê óрізав, раз та два. “Я тобі, свинья 
рóссêая поêажó, êаêой я êамарад тебе”. Ото таê. Таê шо яê підробишся, 
щось не таê, бóли. І я ховався і мене витяãали, і я ж êажó, і стріляли по 
мені, і тіêав, і шо хоч.  

Тóт бóв êомендант, бóв староста, бóли поліцаї. А німців не бóло, 
німці на фронті, один-два німця та і все. Диêтóвав, яê он ó нас ó районі 
диêтóється, [що в селі роби] і все.  

Яê підробишся, пльотêою били. І розстрелювали, бо одноãо німця 
вбили, таê он ó нас памятниê, – шиїсят чи сємдесят чоловіê розстріля-
ли там на Лисоãорêі. І дітей, і бóло всьоãо. Нó а хто ж тóт бóде знó-
щаться, єслі ти сидиш дома, яê я сейчас сидю дома. А там староста тре-
бóє, давай свиняêó, давай êоровó, давай те, давай молоêо, давай! Люди 
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носили, боялися, а яê шо хтось не дає, то пльотêа та і все. А яê óбили 
нємца, – за одноãо нємца сто чоловіê розстріляли. Ото і все.  

Поліцаї тóтешні бóли! Сволочей хватало, іздівались, поліцаї в ос-
новномó іздівались. [А чомó йшли ó поліцаї?] Во-первих, предлаãали, і 
êажóть шо óже, мол, совєтов немає і Мосêвó вже взяли і все це, бреха-
ли, шо хочеш: ідіть слóжіть! Нó і требóвали, заставляли. В поліцію іш-
ли люди, єсть таêі шо і нічоãо бóли, а дрóãі от дóші “давали” – ãрабили, 
отбирали êоров, óсе. А після війни Папóча отсидів, шо видав нашоãо, 
там ето саме, а ті потіêали в Америêó. Ось приїжджав ãодів п’ять чи 
шість назад, óже ж тепер свобода, приїхав поліцай, живе. Син приїз-
жав, розвідêó здєлав, а потом батьêо до ньоãо сюди. Таê шо повтіêали, 
а ті хто тóт бóв, тих всіх сóдили.  

Наші парашóтісти ó плавні бóли, там баãато êоє-чоãо бóло. Там хо-
валися, там і партизани бóли і все. А він [Папóча] ó поліції бóв ó плав-
невій, отож êоãось і видав чи з партизанів, чи з тих. Він з німцями втіê, 
йоãо десь на пóті освободили і зараз йоãо польова почта забирала на 
фронт, польовий воєнêомат. Взяли на фронт, а потом прийшов, все од-
но сóдили. Все одно десять ãод отсидів.  

Бóли і партизани. Тож вони і óбили одноãо нємця. Я знаю, бо і я 
трошêи там óчаствóвав. Та нічоãо ми не робили. Нам не дóже довіряли, 
а знаю, що бóли. Я ото достав один пістолєт. Отóт-о стояли нємци і 
один чи бросив, чи шо, а я óворóвав і отдав, і óсе, яê пацан молодий. А 
ãрóпа бóла з нєсêольêих чоловіê. Вони связóвалися з плавнями, нó а на 
шо їм лишній, балаêать? Це ж село, це ж не те, шо отряд там може. А 
мій дрóã там бóв, ó цьомó заãоні. Оце я до ньоãо, яê тільêи óворóвав 
пістолет, прийшов і сêазав. А він êаже: “Шо з тобою, на тобі лиця не-
має, білий таêий”. Та êажó: “Давай табаê трóсить, бо êажó, може собаê 
до мене ще, на тій вóлиці до тьотêи пішов”. Кажó, табаêом всю дороãó, 
де я проходив, притрóсив, щоб собаê. Та ні не шóêали. Може і шóêали, 
не знаю. А він не подóмав, там і діти ó хозяйêи бóли, то він êаже: не 
стало після обєда, то ті навєрно власовці, рóсьêі, на êонях, ó їх робили, 
баãато. Баãато дóже людей перейшло на німецьêó сторонó. Совєтсьêа 
власть не нравилась, чоãо. А чоãо сейчас не хотять іти защищать… Та 
жизнь таêа нища, ніщита. 

І в мене пістолєт од нємца, пристóêав, таê пістолєт забрав. Ось яê 
вже прийшов з войни, пістолет заêинóв, бо за ношеніє незаêонноãо 
орóжія десять ãод давали.  

А потом óже, саме ó 42-м чи 43-м році, в 43-м по-моємó, мене мобі-
лізóвали і пішов на фронт. На фронті бóв і виãоріло ó мене тóт-о óсе, 
ранений, позвоношниê побитий і êонтóжений. Мене демобілізóвали, 
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сêазали шо не робить, не нервнічать, не простóжóваться. Прийшов до-
домó óже сêалічений.  

Заêончив аãрономічесêий садооãородній техніêóм, ó нас двохãоді-
чний бóв ó Києві (садоводчисьêó шêолó трьохãодічнó). І тóт ó нас 
МТС бóла, трошêи поробив óчастêовим аãрономом, по êолхозах їздив, 
таê яê оце ви, ходив розпитóвав, чоãо ви тоãо не зробили, чоãо тоãо і 
óêазóвав [сміється]. Учив людей, а сам ні бóм-бóм [сміється]. Став ро-
бити, поêа мене не спаралізóвало і все.  

В МТСі бóв і старший аãроном, аãроном по любій отраслі, полєво-
дчесьêій там, і в êаждомó êолхозі бóв аãроном. Ото поїдеш до аãронома 
чи до садовода і питаєш, яê дєла, шо тобі надо, може щось через район 
потребóвать. Нó яê і сейчас осьо. Но ви і понятія не імєєте, [яê робили 
тоді].  

А 47-й, 48-й ãод, батьêи сêіêи держалися, а шо, мені бóло двадцять 
два чи двадцять три ãода. Ото проóчився два ãода, пішов робить óчаст-
êовим аãрономом, де Смоляна, де та Мар’ївêа, Розóмовêа, Нижня Хор-
тиця. Дороã не бóло, ãрязь, зіма, осінь, а це пішêи тóди по ãрязі, відтіль 
по ãрязі. Дойшов тóди, мене спаралізóвало, –– на том і êончілась моя 
дєятельность. Все валявся на носилêах, сім ãод лежав в постелі. І ото 
лежó, піднімóть мене, поставлять, і ото позвоночниê держать, і ото на 
носилêах возили в обласнó больницю, на носилêах в санаторії возили, і 
на плечах мене ãрóжчиêи яê яêийсь товар піднімали.  

А я не виздоровів і по сьоãоднішній день, інвалід І-й ãрóпи, єлє хо-
див по дворó, а далі, – до óãла я не дойдó. На êостилях на обох, êонєч-
но. Ото і вся моя жизнь, а шо я ще вам можó розêазать... 

Після войни тóт бóв êолхоз Ілліча і êолхоз Кірова, а потом їх соє-
динили вмісті. Боронами жінêи, мóжиêи, борони через плечі, три-п’ять 
êонячоê бóло, і ото пахають, люди волочать, люди все врóчнó, все по-
лять. Не бóло техніêи всієї шо єсть! А потом начали, êоли óрожай по-
лóчили, тоді забирали, нічоãо в êолхозі не оставляли, забирали все ó 
ãосóдарство! Воно ж от трóдоднів, тоді ж палочêи бóли, ãрошей же не 
давали. Ото сêільêи трóдоднів заробив, на трóдодень по 100, по 200 
ãрам, чи по êілó там може. Ото бóде ó тебе там 300-400 виходів, ото 
300 êілоãрам полóчеш, яêщо полóчеш, і ото і все. 

Я ж, яê аãроном, в êолхозі бóв, таêий самий трóдодень, даже менше 
платили, чим робочий заробе. Бо робочій êаже: “Не запишеш півтора-
два трóдодня, я не вийдó завтра на роботó”. А мені êолхозна бóхãалте-
рія сêазала ó місяць сороê трóдоднів і всьо. А шо ті сороê трóдоднів? 

Хіба ви не знаєте системи êолхозної, дівчата? Єсть óчьотчиê при 
êаждій бриãаді. Я ж записóю êаждий день, хто прийшов на роботó і шо 
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він зробив, подаю óчьотчиêó. Учьотчиê нараховóє і здає в êонторó, êо-
нтора записóє, під êінець ãода, пожалóйста, ось твої заробітêи. Таê са-
мо і бóхãалтерії, там штатні трóдодні бóли. Яê імієш штатні, – сороê ó 
місяць. По сороê, по шіїстдесят, я знаю сêільêи, председатель хорошо 
їх захищав, платив. Ми тóди і сейчас носа менше, і тоді носа не всóнеш.  

[А яêщо захворіли на тиждень, то яêі там трóдодні?] Яêий там ста-
вив, Господи! Мене яê спаралізóвало, вони пішли ó êонторó до предсе-
дателя. Грязь, дороãи не бóло, асфальта не бóло, машин не бóло, транс-
порта немає! У бриãадіра бєточêа, поїхав ó степ і всьо. Надо до врача, 
врач не прийде, по êоліна в ãрязі. Осінню, чи зимою, чи весною. І от 
мене паралізóвало, пішов батьêо, просе: “Дайте, – óже появилися оці 
бобіêи, вєздєходи, – дайте машинó, нó випишіть, я заплатю ж дєньãами 
чи яê там, не даром же, і одвезти сина на êомісію”. Комісія, – тріпають 
тебе, лежиш мертвий, а вони два рази на ãод тебе тріпають, – пройди 
êомісію, бо інвалідность знімóть. Нó і шо ви дóмаєте, пішов: “Семен 
Андрійович, надо машинó, може ітиме та підвезе, чи може випишете, 
може попóтно возьмите чи ето…” – “Немає ó мене машини”. – “Та а шо 
ж, надо на êомісію, він êриêом êричить, надо отправить”. Щось риїться 
в êармані, витяãа [ãрóбим ãолосом]: “На, три рóбля, поїдь ó ãород, най-
ми машинó і одвези сина!” Таê з нами обращались. І по сьоãоднішній 
день. 

[Очевидно, про ãолод 1947-ãо роêó] …Бóло стихія природня, а це 
ãолодомор зробили із таêої страни, з таêоãо êолхоза, êолхоз бóв триж-
ди міліонер тоді, шо ж вони зробили, сейчас немає… 

Я яê прийшов з войни, пішов зразó постóпив в авіа.., на êóêóрóз-
ниêи отóт трошêи поробив там і потом опять на морозах, там одêрито, 
простóдився. Мене й êомісóвали, сêазали, шо не робить, не… а потом…  

Женився я в 51-м ãодó, жінêа з Мелітопольсьêоãо района. Позна-
йомились в Запоріжжі. Вона тóт ó Запоріжжі робила. 

Ми розписалися раньше, а свадьбó пізніше робили. Батьêо в неї 
раньше óмер, а мати приїжджала, на свадьбі бóла, сестри. І сейчас одна 
осталась, дрóãа от недавно óмерла, а одна осєнню приїжджала до нас, 
обіщала з сином приїхати, яê що жива бóде. 

У придане [дрóжині що дали]? [Рвана] нижня рóбашêа і одне 
плаття, я не знаю, яêісь трóси бóли, може я сêидав і заãóбив [сміється], 
і ото і все, ó чемоданчиêó в неї. 

Дрóжинó сюди привів. Свайба бóла тóт, ó нас. Наãотовили, вся рі-
дня бóла, всі êраянці бóли. Но тоді ж не бóло таêих средств, яê сейчас, 
шо по двісті, по триста чоловіê наãóêóють. А тоді вже ó 51-м, вже тро-
шêи больше бóло, шіїсят чи семдисят ó нас приãлашонних. А на весіл-
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ля нó шо дарóвали, êóсоê може яêоїсь матерії. Тоді нічим бóло дóже 
розãоняться в 50-х ãодах. За п’ять ãод ще не востановили ãосóдарство, в 
50-м чи в 51-м ãодó, я не помню. 

Наãотовили, посиділи, випили. Випивали, хто сêільêи хотів, хто і 
під столом ночóвав [сміється]. Шо я помню? А чи я помню за піїсят 
ãод шо бóло [на весіллі], 50-лєтіє вже справляли. Я знаю, що сиділи, 
випивали, шо бóло. Бóли може і êовбаси, може поросятêо зарізали, бо 
я знаю, що êóпляли ó людей бичêа. Вобщем все бóло, те шо і сейчас. 
Нó сейчас більше з фінтіфлюшêами, яê êажóть [сміється]. А тоді вже ó 
авãóсті вже чи 1-ãо сентября, не знаю êоли ми, вже бóли і сині, і перець, 
і я ж êажó, і м'ясо, все бóло те шо треба, по простó. 

Пили що? Я тоді садоводом бóв, слив’янêó робив. Гнав самоãон. 
Уêинóв ó діжêó, броде, перебродило, – на апарат. Яê і сейчас роблять. 
Люба слива, тоді ж вони сладêі сливи і щепані, та і óãорêи. І ãрóші ось 
падають, êидаєш ó бочêó, перетремо, з чоãо хочеш робили. Бóряêовó 
робили.  

Тоді сóдили за водêó, за самоãон! Сейчас хоч не сóдять, не отбира-
ють. А шо там апарат?! Змієвичоê ó чавóнчиê, і сюди, і він біжить і бі-
жить, примітивний, не таê яê сейчас. Сейчас роблять дóже, і очищеніе і 
все, я бачив ó людей таêі, що раньше і не снилося, яê ó заводі. 

Виноãрадниê ó нас бóв, мабóть ãеêтарів двадцять виноãрадó, вино 
я робив. Ото ще трошêи ó êолхозі поробив. Сам робив вино, дóже хо-
роше вино. Я виписóвав із Сімферополя чисті дрожжі виноãрадні. Ви-
ноãрад, табаê і хмєль імєют собсвєнні дрожжі, щоб ви знали. Ви за та-
баê не знаєте, шо він іміє свої дрожжі, і виноãрад. Оце диêі дрожжі 
считаються, а то з інстітóта мені присилали чистó êóльтóрó дрожжей і 
я робив вино. І не оця ãадость, шо оце продається, êислятина. А вино 
бóло, держиш виноãрад, шо він óже сладêий яê мед, бóв прес, вижмеш 
йоãо, ó бочêах переãрає, а потом заллєш оці ж дрожжі і вино таêе, шо 
воно ãодами стоїть, не переêисає, ніде нічоãо. Дóже хороше вино… [за-
пис переривається] Ще робив вино із вишень. 

Да, і в прошлом ãодó робив з виноãрада. А шо там, води налив, ота-
êою ось пробêою [поêазóє], оце пробêа, шоб з дірочêою, пожалóста… 
Ось пробêа, трóбêó в водó, і шóрóє. В цім ãодó немає óрожая почти. 

Виноãрада в êолхозі бóло повно, то в основномó… Це примітивно 
все дєлалось. Це ж я êажó не цехи. Вино продавали і в êолхозі. Бóли яê 
сейчас оце êіосêи, одвезóть тóди бочêó і хлопці ідóть п’ють, êóпляють, 
виписóють. В бóтилêи не розливали йоãо, може яêась дві-три тони, таê 
розпивали. Діло в томó, шо для тоãо, шоб розливать нóжен цех, це ж 
завод нóжен, êонвеєр, наливать. Колхоз для себе робив, для людей, по-
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êóпали і хто приїде, – óãостить та і все. І самоãонêó ãнали, председате-
лю одвозили і óãощали [сміється]. А шо, тоді таêих яê я оце, надзира-
телів бóло дóже баãато. Особенно êосовиця, приїжджають, інстрóêто-
ра, інспеêтора і начинають водó варить. Нó шоб óрожай зібрали ж вов-
ремя. Таê яê і сейчас підãаняють, таê і тоді. І ото напоють, все. 

Сади ó нас осьо, бачите, їм вже до ста ãод. Грóши, осьо, бачите, ото 
тоді садили. Самі ó плавні брали от падалишніх ãрóш отростêи, а по-
том люди самі щипали. В 20-х ãодах посажені, оце їм вже восімдісят 
ãод, ãрóшам. А потом вже ж і êолхози стали садить, êóпляли. Я от êóп-
ляв, ó мене сад дóже здоровий бóв, – я сам аãроном-садовод. 

Яê оце óнічтожили плавню, значить люди óйшли відтіля. Плавня, 
– міліони людей, візьміть аж з Харêова до самоãо Херсона, оце все тóт 
випасалося, оце заãотовляли. Там сêільêи êолхозних êоров, сêота бóло, 
овець, всьоãо, пастóхи випасали.  

Молоêо ж здавали, а потом прямо на Запорожьє возили. У нас тоді 
ще машин не бóло, а то êатір бóв і паром, і ото по Дніпрó. Дніпро нас і 
спасло. Єслі б не приãородня, шо по Дніпрó моталася в ãород, ми б... 
Люди все продавали, все шо бóло. І ото таê спасалися. 

Сêільêи всьоãо лєсó, оце лєс тóт óвесь, з плавнів понатяãóвали. 
Плавнєвий лєс. Таêих же не бóло, ніхто в Сибір не їздив і не привозив.  

А ó плавні ходили по дичêі, ãрóші збирать. Та там плавня êормила 
все. Лєс в основномó і сіно, нó і яблóні диêі і ãрóші диêі. А [ãримічêи] 
êоли-небóдь ви їли, диêої ãрóши? Ні? Понятія не імєєте, шо воно таêе. 
Вона невеличêа, може оце таêа яê оце, а в середині яê повидло, яê мед, 
таêа вêóсна! Це ж ãрóші таêе, шо êрóпніше, вот, а то невеличêі. Всьоãо 
бóло, заãотовляли. А ожини! А малини! Всьоãо там бóло. А ви êажете з 
чим, от із ожиною, із малиною, і з щавльом, і пеêли [пироãи]. Бóло з 
чим, таê яê і сейчас. Опитна або хороша êóхарêа вона все зна, найде 
зробить. 

Люди жили в плавні баãато, і сейчас, Ярьоменêо, він помер, а він 
всьо время, всю жизнь прожив після войни ó плавні. Постійно там бó-
ли [люди], потомó шо там постійно літом бóв сêот, і вони там постійно 
жили. Оце ж я вам за Ярьоменêо êажó, вони все время жили, поêи їх не 
виãнали. Халóпêó там яêóсь чи землянêó построїли і там живóть.  

Там ó нас бóло фамілія, я не знаю, чи він за мєлêим, чи за роãатим 
сêотом óхажóвав, фамілія Звєрєв бóла. І один раз приїхали з района, 
поїхали ж на стада дивиться, пішли ж тóди ó плавні. А він [Звєрєв] в 
землянêє. А председателем бóв зразó після войни, не знаю, Маêсимен-
êо ó нас, чи шо. Каже: “Семен Андрійович, шо ж ти людей звєрями по-
дєлав?” – “Нó ó них фамілія Звєрєв і вони по-звєрсьêи і живóть”. – 
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“Построй хоть дом тóт яêий-небóдь, тóт і лєс єсть, і все єсть”. Уже ж 
цеãельня тоді роботала… Нó вобщем построїли там. А там люди, та хто 
там за людей біспоêоївся! Сейчас помирають тисячі людей на балêо-
нах. Ви живите, і всі ті, шо торãóють, і всі ті, шо роблять і живóть. А шо 
отаêі яê оце я, по дворó на êостилі, яê собаêа на привязі. А там по ета-
жó, 70 рóблів вона полóчає, а 60 рóблів надо за êвартирó заплатить, за 
водó, за ãаз…  

 
 

Волêов Михайло Павлович, 1967 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Мене звать Волêов Михайло Павлович. Я родом з Львівсьêої об-

ласті, з Кам’янêо-Бóзьêоãо районó, з міста Кам’янêо-Бóзьêа. Родився я 
там 11-ãо жовтня 1967-ãо роêó. 

Батьêо мій родом з Біленьêої. [Я вже] тóт ходив в дєтсадоê, в Бі-
леньêівсьêó середню шêолó – десять êласів, потім пішов в місто Запо-
ріжжя, вчився на ãазо-елеêтрозварювальниêа в СГПТУ № 2, за цирêом 
находиться. Коли вчився в óчіліщє, лічноє врємя óдєлял óчобє в ДО-
СААФє, óчився на підводниêа. Хотів піти слóжить в ВМФ, тошо в ме-
не батьêо, дядьêи слóжили в воєнно-морсьêом флоті.  

Шо я чóв [про те, яê Біленьêе виниêло]? Нó я чóв таê. Вобщєм, в 
1775-мó році Катерина ІІ розіãнала Запорізьêó Січ. Яê ви знаєте, Біле-
ньêа находиться напротів плавнів, а ці плавні бóли частиною Базавлó-
êó. Мене заінтересóвала ця історія: яê, шо? Читав я “Савóр-моãилó”, 
там вичитав, шо про Біленьêó. Нó старі люди êажóть, шо їхав Маêла-
шевсьêий полями, степами, дивиться, – там êопанêа, землянêа, бджоли 
ж, сояхи посажені, ãарбóзи, і сидить седоволосий, седовóсий дід. Маê-
лашевсьêий під’їзжає і питає: “Хто ви таêий, дідó?” Він: “Я – запоро-
жець”. – “А сêіêи тобі роêів?” – “Та, – êаже, – я не знаю сêіêи мені, я 
вже потірявся в орієнтації”. Каже: “І давно ти тóт?” Він: “Давно.” – “А 
сêіêи вас тóт по степó?”, – “Та, – êаже, – дóже баãато”. І от Маêлашевсь-
êий вродє би êаже цьомó дідові: “Давай, мол, я вас всіх зберó доêóпи, ви 
бóдете жить своїм хóтором. Я вас не бóдó не налоãом облажóвать, не на 
роботó, нó вобщєм, еêсплóатіровать не бóдó. Просто ви бóдете тіпа яê 
наãлядне пособіє”. Тоєсть, нó я поняв таê шо, навєрно, етот пан любив 
тоже історію в яêомóсь плані, понімаєте? Це шо я чóв про Біленьêó.  

Потом я чóв про Біленьêó, шо вона названа від річêи Білої, шо бóв 
білий пісоê, цю річêó назвали Білой. А тóт вроді би Єêатєріна ІІ їхала в 
                                                           
1 Опитóвання провів А.В. Бойêо, 28 червня 2002 р. 



 
57 

 

Мар’євêó проєздом і понравилось їй етот, вродє би назвали таê. Отаêó 
я чóв народнó леãендó, таê сêазать, од старих людей, білянсьêих. І од 
óчітеля чóв, од Данилюêа Петра Івановича, він тоже таê само розêазó-
вав, і просто од селян. Ви знаєте, це дóже давно бóло. 

Історія яê мене заінтересóвала? Нó просто сама êниãа, даже от іс-
торія шêольна, вона сама по собі інтєрєсна. От міні інтєрєсно бóло, яê 
оце люди находили ці вєщі там, в яêом состоянії вони їх находили, для 
чоãо вони іспользовались? Понімаєте? Яê вони робились? От мене це 
інтересóвало. Потом в шêолі серед хлопців бóла мода: одні собирають 
марêи, дрóãі ще шось, монєти там собирали. От начали яêось таê, дрóã 
ó дрóãа дивиться, хто шо найде, хто шо виміня, знаєте… 

[А тóт] баãато шо находили. Наприêлад, з оповідання одноãо чоло-
віêа, – оце річêа Біла бóла, оце в êінці вóлиці… В нас послє войни хло-
пці ходили в шêолó, а воно бóла мостина таêа, і êрóча там бóла. А êрó-
ча бóла, по разãоворó, десь півтора метра. От вони береãом, оце яê вода 
впаде, вони êрóчею ідóть напрямиê до пристані, а потом поварачóють і 
в шêолó йдóть, де óсадьба Миêлашевсьêоãо. Там піщане і ãлинясте 
дно, пісоê етот льодом яê ãорнóло, отож там і розмиває, êоси робе. І от 
вони йшли і найшли із пісêа торчала сêóльптóрêа собачой ãолови жов-
тоãо êольорó, понімаєте? Вони за цю сêóльптóрêó берóть, витяãóють, а 
там тіпа діпломата, тіêи êожаний. Відать яêоãось есесовца, понімаєте, 
там ãільзи, відать ілі отстрєлювався, ілі бой яêийся бóв. Ніхто ж незнає 
толêом шо, а може просто заховав. І êоли вони витяãли діпломатіê цей, 
він бóв з êожи, одêрили йоãо, там бóли на тряпочêє медалі, ордєна ні-
мецьêі, оцей желізний êрест бóв, яêісь доêóменти, нó лічні вєщі, я по-
нял там, видать, бóли. А ó німців мода бóла, – рóчêа діпломата, і вони 
робили животних там, всяêих охотнічіх пород собаêи, сêóльптóрêи, і 
от воно приêрóчóвалось там всьо. Отаêе і находили. І вони отдали оце 
óчітельêє, вона ще їм п’ятьорêó поставила за це, от. Оце таêа історія. 

Казали, шо амфори в білян єсть дома, нó в êоãо, я не знаю. [Нахо-
дили їх] на території двора своãо, може êопали чи поãрєб, чи êолодязь 
там, ілі ямó яêó… 

Потом сосєдня вóлиця, вóлиця Патріотична (по старомó це Велиêа 
Озерêа), в êінці вóлиці бóло êладбіще… Наша óлиця по старомó – це 
Тифанівêа називали. Нó може яêий Тифан жив, ілі Тифанович, ілі 
Тифани яêісь, понімаєте. Оце ж на Велиêій Озерці, нó в одних людей 
хата ж, ãород, дворище, і один мóжчина êазав, поливав оãірêи і попро-
сідали моãили. Я поняв таê шо, видать, старі моãили. Таê шо часть 
óлиці находиться на êладбіщє, понімаєте. Я незнаю, може там 
XVII вєêа, може XVIII, может ХІХ вєêа. Нó з тих людей, з êим я обща-
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вся – ніхто не знає. Нó вóлиця таêа, єсть тоже старі постройêи. Може 
вона менша бóла, вибрали яêийсь там óчастоê, рішили êладбіще зро-
бить. Нó оце таêе я чóв.  

Потом Бодянсьêий, археолоã, тоже розповідав, він находив тóт і 
наêонечниêи стріл сêіфсьêі, і êремнієві, прясла, фібóли находив, êера-
міêó. Потім Бодянсьêий розêазóвав, шо він в óрочище Нова відêопав 
запорозьêоãо êозаêа захоронення. В яêих це ãодах, я не знаю, êонєшно, 
нó фаêт в томó, шо він розêазóвав це.  

Зимівниêи… Нó я чóв таêе, шо вродє би на Тарасовом ãóльбіще в 
районє Червонодніпровêи вродє бóв зимівниê. Отам таê по оповідан-
ням, по розповідям, êажóть шо жив êазаê Тарас, нó січовиê óже, пожи-
лий. Оце Тарасове ãóльбіще – це щас йоãо таê називають. Я поняв таê 
шо, нó даже з оповідання “Савóр-моãили”, шо êоли йомó сêóчно бóло, 
він ото вийде на êрóчó, êриêне ото… А плавня рядом, і пливóть байдач-
êи, дóбêи, і спливаються побратими, таê сêазать, до ньоãо в ãості. Зна-
чить, я дóмаю, шо там, навєрно, бóв зимівниê. Даже єслі взять по ãеоã-
рафічномó положенню, там дóже хароше місто і для дальньоãо боя, і 
для рóêопашноãо бою. Тоєсть, там і байраêи єсть, і валóни всяêі, і êрó-
ча отвісна, понімаєте. Нó там диêі міста, понімаєте. От чисто, яê вам 
сêазать, брать по історії, запорожці любили таêі споêойні міста. Нó та-
êе чóв, шо там і природа, і птиці, – чисто таêі диêі, яê сêазать, частина 
диêоãо степó. Чи яê вам правильно сêазати? Нó розêазóвали, що там 
вродє би печера бóла на цьомó ãóльбищі. Нó êоли Каховêó зробили, 
начало брать береã водою і оно завалилось.  

Жовтобрюхів в той пєщєрі баãато бóло, розêазóвали. Кажóть, там 
бóло, вродє би, і залізні двері, дóбом, досêами оброблені. Я дóмаю 
пов’язано [це з Міêлашевсьêим], потомó шо, понімаєте, там êрóча не 
просто опадає, а там вона осідає і сêіêи там оцих інтєрєсних êóльтóр-
них слоїв, понімаєте? Видать там чи остатêи моря бóли ще в дрєвності, 
бо отаêі раêóшêи до сіх пор там лежать, яê оце на Азовсêом морє отаêі, 
тоêо вони здорові. Прямо весь береã óсіяний. І осьо ж ãальêа, всьо, яê 
на морі, понімаєте. І от ідеш отаê понад êрóчею і ті слої, там і êварцо-
вий пісоê, і чорний пісоê, потом яêійся ãлей іде, потом êора яêа-то, чи 
мóляêа воно, – слоями. Потом таêе яê цемент. Там ãлина разна, і êрас-
на ãлина, і жовта, таêа сірóвата ãлина, понімаєте. Я дóмаю, в дрєвності 
там може й брали ãлинó для êераміêи, потомó шо я находив êераміêó, 
похожа вродє би яê з той ãлини зроблена.  

За річêó Коêайню розêажó. Я не знаю точно в яêий це період бóло, 
яêе століття, êажóть, шо бóла сóрова зима, а потом різêе потепління, і з 
полєй, з степó, яê сніã почав різêо таяти, пішла вода з поля. І вибрало ж 
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місто таêе, шо низовини ці. І êажóть, вродє би за дві неділі вимило та-
êий яр, шо бóв шість метрів ãлибиною і шість метрів ще води бóло. Оце 
таêе я чóв. Соми, êажóть, бóли здорові в Коêайні. Оце старі люди роз-
êазóвали, шо й соми бóли. Потом êазали, шо тóт в наших êраях бóли 
розові пєліêани, осєтри бóли тóт. Уже повмирали, жалêо êанєшно, 
царство небесне, а розêазóвали. Мій дід, оце моãо батьêа батьêо, ловив 
тóт ось в êінці вóлиці осєтрів в Дніпрі.  

За плавні розêазóвали, шо дóже баãато озер бóло, хóтора бóли там, 
от. Дóже баãато риби бóло. Сіновали дóже здорові бóли. Сіна баãато 
областєй заãотовляли на зімó. Хóдобó випасали. Даже з Черêас сюда 
привозили хóдобó, шоб виêармлювать на сезон, от начала тепла і до 
перших сніãів чи морозів. Я понял таê, шо ãеоãрафічне положення пла-
вні добре бóло. І не зря ото лєãєндó таêó я чóв тоже в Бєлєньêой, шо 
вродє би Єêатєріна ІІ із своєй світой їхала, а бóли ж нó землі, де трава 
оставлена імєнно на сіноêос. І світа Катерини ІІ потоптала все, і вони в 
сóд подавали, шо Єêатерина ІІ потом платила штраф, от. Це таêе я чóв 
од старих людей, понімаєте. Я не помню їх фамілії, просто таê там чи в 
маãазині в очєрєді стоїш, таê розбалаêаєшся з чоловіêом ілі з жінêою, 
знаєте. І отаê яêось воно: там трошêи почóєш, там. Нó просто таê начі-
наєш аналізіровать, от… 

Я чóв таêó леãендó, шо бóв Білий, êозаê. Він яê бóв січовиêом, нó 
вродє би він бóв родом з цьоãо хóторêа, от. Може тóт раньше просто 
посєлєніє бóло і може йоãо прівлєêла плавня оця, êозаêи, форма, ето 
двіженіє їхнє, понімаєте. Може цей чоловіê свободó любив. Нó я чóв 
таêе, шо êоли Січ розãаняли, він взяв там ватажêó êозаêів і десь на Кó-
бань, в той район таêи. Вибрали собі місто, похоже на наші міста, і там 
оселився. Тоїсть він попитався спасти часть Війсьêа Запорізьêоãо. 
Отаêе я чóв. 

Білих тóт баãато. От êажóть, оце вродє би от їхні пра-пра… нó, 
пращóри, таê сêазать. Вони бóли із запорізьêих êозаêів. Потом Хиж-
няêи, Козиряцьêі, отаêі фамілії попóлярні в селі. 

[Чи в селі пам’ятають, шо êолись їхні прадіди бóли êозаêами?] 
Може хто й пам’ятає. Нó шоб таê дóже історієй інтересóватися, це таê, 
мимольотна розмова – і всьо. Нó там êажóть: “Мій там пра-пра… пра-
дід бóв êозаêом”, понімаєте. Нó він же ж не може доêазать, він таê чóв 
од батьêа чи от діда – і всьо. А шоб отаê розêазати імєнно êонêретно: 
“Да, мій дід, бóв там, плавали в Кафó ілі ще êóдась”, – нó я таê образно 
êажó. Ніхто цьоãо не знає…  
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В êозацтві тоже ж таêі фамілії, в Войсêє Запорожсêом тоже ж про-
сêаêóють. Понóрêи, Білі там, нó і таê далєє. Корочє, таêі попóлярні 
фамілії… 

Оце дворище, де зараз ми сидимо, це тóт Понóрêи жили, Дмитро, а 
хто раньше до них жив, я не знаю. Дєд, бабóшêи не помнять отчєства 
вже своїх родітєлєй, понімаєте. Таêе время бóло, шо ãолодовêа, ніщєта 
оця, война, людям бóло не до цьоãо. Главноє бóло шо – вижить в етой 
ситóації, і в то же время ж шоб і діти не померли і всьо… 

Я трошêи од теми відêлонюсь. У нас в родó óсі таêі хлібосольні, 
понімаєте, ми по простомó живем, я сам тож таêий, і батьêо в мене, й 
мати, бабóшêа, сестра. От таêа історія, чисто з нашоãо родó. У 33-мó 
році бóла ãолодовêа. А мій дід, точнєє прадід, жив оце подивіться на тó 
êраснó хатó, оце напротів. І з бабêой вечором сидять в хаті. В’юãа, ме-
телиця, сніã. І баба êаже: “Ілья, мабóть овечêа привела яãня, анó ви-
ãлянь, бо шось плачє”. Дід та êаже: “В нас вівця не должна ще по сроêó 
оêотиться”. Виходе дід, одêрива двері, – на порозі лежить роãозяна 
сóмêа і дєвочêа там ãрóдна, плаче. Сніã! Отаê замотана в лахміття. Во-
ни біãом тóди в хатó, розварачóють, а там ãрóдной ребьоноê. Хтось під-
бросив, понімаєте. А ó діда бóло трошêи хазяйство. Вобщєм, виêарм-
люють. Це в 33-мó році бóло. Виêармлюють цю дєвочêó, в общєм. Че-
рез время підêидають хлопця. Таêа сама історія, тіêи одêриває, а там в 
роãозяной êашолêє лежить свьортоê. Розварачóють – там хлопчиê, і 
оцей хлопчиê потом, дєд йоãо всиновив, всьо… Дєвочêа трошêи льоã-
êими боліла, бо застóдила, відать, воспалєніє льоãêіх било. І êоли вой-
на началась, німці піймали мóжчінó і оцю дєвочêó, і оце де Кіровсьêий 
парê, оце в нас з початêó вóлиці, де Кіровсьêий êлóб, розстріляли і 
цьоãо мóжиêа, шо він вродє партізаном бóв, і оцю дєвочêó яê сообщні-
цó партізана. А для дєда вона бóла яê рідна, понімаєте. І остався один 
хлопчиê. І потом, яê пройшли роêа, хлопчиê виріс, забрали йоãо в ар-
мію, попав він на флот слóжить, в Сєвастополь. І рішив вернóться на 
дідове, таê сêазать, попеліще, в Сімферополі там чи сіло, чи посьолоê, 
– Чістєньêоє називається. Я не знаю, може ви знаєте. Оце там він воб-
щєм, потом остановився послє армії. В принципі він сирота, понімаєте, 
єслі таê брать, нó просто шо тóт яê поставили на ноãи йоãо, виêормили 
яê за сина. Він не забóвав дєда, він дóже любив цьоãо дєда. Він яê бать-
êо для ньоãо бóв, понімаєте. І бабêа яê мати. Він приїжджав сюда, нó 
просто по дóші бóло. Я поняв таê, він хотів сохранить óваженіє ê той 
хатє, отêóда дід родом, понімаєте.  

Дід бóв оттóда, [з Кримó]. Він занімався êіньми, в ньоãо плємєнні 
êоні бóли, він торãóвав жеребцями… А потом, нó понімаєте, ніхто ж все 
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не розêазóє, фразами, хто шо чóв. Мол, êолєêтівізація, то-сьо, êорочє, 
він сюда переїхав. Шо там слóчілось, я не знаю, но фаêт в томó, шо ін-
тєрєсна історія. Шо чєловєê ніêомó зла не желав, помаãав. В ньоãо лю-
ди робили там на êонюшні, він помаãав людям. Нада сêіêи ãрошей, а 
той, напримєр, та я тобі долã оддам, насобирає там... Той êаже: “Розба-
ãатієш, тіпа, нó хазяйство подимеш своє, от тоді оддаш, а січас не надо”. 
А шо там слóчілось ó них, я не знаю, шо він сюда перебрався. От таêа 
історія. То Волêови бóли, а це по лінії бабóшêи, – Понóрêи. Ці êорінні 
вроді би. От оце хата, моя бабóшêа і її родітєлі не помнили хто її строїв, 
понімаєте. Отаêе я чóв. Це хата Понóрêів, да.  

[А сам дід] в ãолодовêó вмер. Хотя дрóãі люди блинчиêи з êóêóрó-
дзяной мóêи їли, понімаєте. А в мене дід з ãолодó в 47-мó вмер, 
дев’яносто шесть ãод. В етом дворище, в оцій хаті. 

Церêва бóла тóт дóже висоêа. І от êоли прийшла радянсьêа влада, 
яê ви знаєте, запрітили реліãію, оце все. Красний флаã – і впєрьод. І 
полóчілось, шо рішила совєтсêа власть построїть êлóб. А матеріалó для 
фóндамента не бóло. І от рішили разрóшить церêвó, óзять з церêви 
стройматєріал: цеãлó, фóндамент з церêви. Нó вапняê цей же ж, от. І от 
построїли вродє би з матер’яла церêви Кіровсьêий êлóб, – це білий в 
нас отóт… І фóндамент вродє би з той церêви. І оце розêазóвали старі 
люди, шо êоли хотіли завалить церêвó, траêтор ãóсінічний підіãнали і 
трос там воêрóã êóпола. Там же ж собралась тіпа двох ãрóппіровоê. 
Одні, вєрóющі люди: “Побійтесь Боãа, не рóште, хай воно останеться, 
воно ж ніêомó врєда нє дєлає”. А дрóãі тіпа мол: “Клóб важнєє”. Це аãі-
тація там, переїздні тіатри, переїздне êіно, êонцерти всяêі там, собранія 
шоб бóло, де проводить. Отаêе я чóв. І це ж êажóть, êоли траêтор начав 
тянóть трос, шоб êóпол завалить, шо в ньоãо аж зад траêтора підніма-
ло. Він шêребеться і старі люди êазали мол: “Боã наêазóє, шоб не рó-
шили”. Нó в ітоãє розрóшили. Таêе я чóв.  

Один чоловіê бóв, царство йомó небесне, отчєства йоãо не помню, 
– Безсмертний, дід Федір. Розêазóвав чисто про войнó, яê тóт бóло. 
Оця центральна дороãа, де остановêа в нас, де дєтсêій садіê, німці іспо-
льзóвали цю дороãó яê полєвий аеродром. Штóрмовиêи сідали, приво-
зили там чи провєряющіх, чи яêóсь елітó німецьêó цю, офіцерсьêó. Чи 
есесівців, чи ãестаповців, я не знаю. Нó êазав, виходили офіцери з 
штóрмовиêів солідно одіті таê, êожанêа, з хрестами. І потом оце ж во-
ни з початêó Біленьêої сідають на цю дороãó і наêатом іде ж сюда до 
остановêи. Потом останавлюються і на стадіоні розварачóються. І 
опять виїзжає на взльотêó, шоб óже бить ãотовим ê взльотó, понімаєте. 
Потом розêазóвав, êоли німці сюда настóпали. Мотопіхота, мотоциêлі-
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сти проїхались, потом тіпа їхніх полóтороê, потом тіпа полóтанêов, во-
но таêе яê БТРи, чи я знаю там… В общєм ця техніêа. І сразó первим 
ділом не на людей вніманіє обращали, а первим ділом до Дніпра. І по-
том од Дніпра начали ãнать в сторонó Мар’євêи. Стрюêовêа, Мар’євêа, 
виводили в той район, начали зãанять людей. Нó таêе я чóв.  

Отправляли в Германію на роботó на заводи. В нас яê почали на-
стóпать, бомбили то з лівої сторони Дніпра. Оце ж побомбили, а потом 
авіація, істрєбітєлі почали тóт літать. А німці начали вродє би із зені-
тоê обстрєлювать. Нó в них бóли тóт пóнêти, з яêих óдобно бóло об-
стрєлювать воздóшнó техніêó. І оце за селом дороãа на Мар’ївêó, де 
майстерня êолхозна. І німці збили один самольот наш. Цей самольот 
падав, приземлявся в общєм він, а дрóãий самольот, істрєбітєль наш, 
совєтсêій, літав воêрóã цьоãо підбитоãо самольота. І êоли той самольот 
приземлився, льотчиêи начали висêаêóвать. Той побачив з дрóãоãо са-
мольота шо живі, він дєлає посадêó. Це ж на полі, представляєте, нó на 
полі. Забирає цих двох бойцов до себе в самольот і óлітає, от. А тóт по-
том німці під’їхали, нó не вспіли. Потом цей же ж самольот ãорів. Нó 
тóт, я поняв таê, шо видать смєêалістий і наблюдатєльний бóв дрóãий 
льотчиê, йомó не безразлічно бóло, понімаєте. Отаêó історію я чóв.  

Німці таê шоб знóщатся з людей не знóщались. Просто виãаняли 
мóжчин з села, зãаняли в Мар’ївсьêó церêвó. Замиêали їх, охранó ста-
вили і потом в опрєдєльонний день їх строїли, одбирали спеціалістів 
яêих, нó ó êаждоãо своя спєціальность. Той хлібороб, той механізатор, 
той там сапожніê. Нó й одбирали. І в мене дід таêий хóдий бóв, прімє-
рно моãо тєлосложенія, і він óмóдрився, оце ж êоли бóв заêритий в це-
рêві цієй, виламали віêонце там і дід проліз, і ще деêільêа чоловіê. І 
вони в Червонянсêой балêє переховóвались, в байраêах, ярах. В них 
там земляночêа бóла, таêе óбєжище, от. І потом цілий день сиділи там, 
в схованці, а потім, êоли вже смерêало, полем приходили сюди, де во-
єнна ãора в нас, сюда виходили і дивились на Бєлєньêó, де може свєт, 
оно ж ноччю харашо чóть, от. І потом ходили тихеньêо в село по про-
дóêти, понімаєте.  

Проізошол таêий слóчай, шо один із цих бєженців не дождався те-
мряви і вийшов з óбєжища подивиться. І яêраз попав на полєвóю жан-
дармєрію, от. Бóли німці з таêими – мєдні цепі і мєдні бляхи таêі. І з 
ними ще і êалмиêи бóли на êонях, нó таêи папахи тіпа êазацьêоãо по-
шива, от. А моãо діда батьêо бóв біля овець, і він тоже таêі папахи шив. 
Удобна бóла папаха вобщєм. І êоли їх оце ж витяãли з óбєжища, пер-
вим ділом ото ж їх побили і êалмиê папахó хотів, вона новіша болєє 
бóла і болєє êрасивіша шêóра бóла. Він хотів її помірять. А ãдє-то 54-й 
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размєр ãоловноãо óбора, а в тоãо здоровий чалдан таêий, понімаєте, на-
чав натяãóвать – і вона порвалася. І він цієй папахой діда таê одпоров! 
Потом опять же ж їх забрали і в церêвó, опять в Мар’ївêó. І потом вже 
дід попав в Германію.  

Робив дід ото в Германії на сапожной фабріêє. Нó їх, яê він розêа-
зóвав, не обіжали німці, но наêазóвали за порядоê, потом за те, шо 
імóщєство портять, спєцовêó. І даже мій дід бóв пострадав із-за тоãо. 
Вони жили в яêойся нємêи, а вона тоже з простих, в них мноãодєтна 
сім’я бóла і не бóло в шо дітей одіть, матеріяла, понімаєте. І дід спєціа-
льно бритвой різав штани ілі там спєцовêó цю ж, êóрточêó, в таêом мє-
стє, шоб ця жінêа потом моãла виêроїть своїй дитині чи на распашон-
êó, чи ще на шось. І за це дєда, це я розêазóю те, шо я чóв, вродє би ні-
мець піймав йоãо на цьомó ділі. А там спеціальні бóли таêі ящиêи, êóди 
спєцовêó сêидóвать, бо там на дробілêó і вєтош яêóсь дєлали. І оце діда 
піймали на цьомó.  

А в діда жінêа бóла і її брат, оце ж з цьоãо дворища, йоãо звали Ко-
стянтин Дмитрович, фамілія Помилêо. Це бóв в общєм родич моãо ді-
да. Нó і тоже ж він в Германію попав. А знаєте, яê оце циãансьêа почта, 
êаждий старається земляêа найти. Хоть з одной області, хотя би з сосі-
дньоãо села. І оце ж мій дід по лінії батьêа і дрóãий дід оце ж по лінії 
бабóшêи, вони в одном місті бóли, рядом заводи бóли. Один бóв на са-
пожной фабріêє, а дрóãий бóв на фабріêє, де переробляли обóв із êон-
цлаãєрєй. Дóже баãато обóві привозили, êаблóêи, підошви в однó сто-
ронó собирали, êожó в дрóãó. І оце ж дід мій по лінії бабóшêи робив на 
дробілêє – резинó перетирали. І тóт полóчаєтся таêий момєнт, шо оце 
дід мій заходе в цей цех (там свободний вход бóв), і цей же ж дід, шо по 
лінії бабóшêи, яêраз на дробілêє зайнятий роботою. І цей же зове, оно 
шóм-ãóл, цей дід (по лінії бабóшêи) обарачóється і в ньоãо затяãóє рó-
êав в етó дробілêó і одриває три пальця, но рóêó ще не затяãло. І оце 
моãо батьêа батьêо – дід, óспіває виêлючить етó машинó. Нó поêа она 
остановилась, йомó вже пальці оторвало, понімаєте. Йомó примяло, а 
потом оторвало їх. І він йоãо спас, таê сêазать, йоãо моãло полностью 
тóда затянóть. А потом, êоли америêанці зайшли в те місто, де оце ж 
вони робили, освободили óзніêов цих.  

Дід мій, батьêа батьêо, попав на Вторий óêраїнсêій фронт. У ньоãо 
єсть êрасноармєйсьêа êнижêа, ó нас сохранились медалі, там записано 
де він óчаствовав. І це ж в Одесі йоãо êонтóзило бóло, чи снаряд розір-
вався, чи може розривна яêа пóля, шо йомó вивалило живот і на ãолові 
бóло од лоба і до затилêа отаêа рóбана січена рана бóла, шрам таêий 
добрий. І оце ó діда часто ãолова боліла видать із-за етоãо. І це ж êоли 
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бой проізошол, відать офіцери взвода, чи роти, нó подраздєлєнія, нача-
ли дєлать прощот людєй, хто живий, хто… Записóвать, хто яê поãиб, 
хто шо там. І це ж дєд по лінії бабóшêи до êоãось обратився там, êаже: 
“Таêа-таêа фамілія єсть ó вас, ó вас тóт должен слóжить, в живих єсть в 
списêах?” Він êаже: “Нєт, всьо, бой прошол”. А там розêазóють таê, шо 
тóт люди пособирались в стороні вже, солдати, матроси, хто вижив. А 
тóт побоїщє, понімаєте. І німці, і наші, і розорвані, нó шо хочеш. І êаже: 
“Іди, отам воювали, в том районі, іди подивись”. Він êаже: “Нó підó, 
хоть на трóп ãлянó”. І срєді трóпов найшов моãо діда, а в ньоãо живот 
розоравний і êишêи лежать на сніãó. А живий, балаêав, все, просто в 
шоêовом состоянії. І цей же ж дід по лінії бабóшêи находить дєтсêі са-
нêи êовані, малєньêіє, ложе цьоãо ж своãо родича на санêи на спинó, 
ложе êишêи оце на живот, фóфайêой приêриває все і в ãоспіталь. І єслі 
б не цей чоловіê, может бить і мене на світі не бóло, понімаєте. І моãо 
батьêа, моєї сестри, может бить нас на світі не бóло. А просто от таê 
воно сóдьба связана, понімаєте. Сдєлай одномó чєловєêó добро, а чєрєз 
время і тобі зроблять.  

І оце ж, êоли маненьêий бóв, тоже ж інтєрєсно яê фронтовиêи со-
бираюьтся, застолля, Дєнь Побєди, медалі... Нó знаєте, яê для дитини, 
– воно інтєрєсно. Дєдóшêа розêазóє: оце я там, оце там. І от êаже, вони, 
яê встрічаются на Дєнь Побєди нó і радóются, і плачóть, вобщєм, той 
êаже: “Ти ж мене спас!”. – “А ти мене…” Говоріт, нормальномó чоловіêó 
отаê єслі це все воспрінять, дóже важêо видержать, шоб не заплаêать, 
понімаєте.  

Є дві версії про óрочище Портмашево. У пана Маêлашевсьêоãо… в 
нас таê йоãо називають – Маêлашевсьêий. Одні – Міêлашевсьêий. Я 
не знаю, яêа правильна фамілія. Міêлашевсьêий? Нó в нас в народі 
вже переімінóвали – Маêлашевсьêий. І от êажóть, шо вродє би цьоãо 
Міêлашевсьêоãо бóв брат Михайло. Нó таê яê вони любили вродє би 
францóзьêó мовó, в їхньом обіході, в їхньом êрóãó францóзьêа мова 
бóла. Вони називали напримєр Михайло, а вони не Михайло на ньоãо 
êазали, а Мішель. І вродє би в цьоãо Міхаїла бóла задóмêа зробить сó-
доремонтнó верфь. Річêа, баржі тяãали, і нада бóв яêийся ремонт сóд-
нó, понімаєте. Даже може не полностю ремонт, шо стопроцентний, а 
тєêóчêа. І от він рєшил зробить в óрочищі в цьомó таêий сóдоремонт-
ний заводіê. Там щас фóндамент даже єсть. Це нада вам ãлянóть, шоб 
ви яê спєціаліст опріділились там. Дєйствітєльно тих врємьон фóнда-
мент? І от це ж брат Мішель рішив зробить цей порт. І отаê воно з на-
рода чи в народі і êажóть Порт-Мішель. Точнєє, не таê, заждіть. В на-
роді êажóть – Парт-на-ше-ва, Партнашева. В мóзєє, êоли я із Зоєю Ха-
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рітоновною общався, вона êаже Портмашево, через “М”. А ó нас через 
“Н” проходе названіє – Партнашево, а по наóчной літератóрі – Порт-
машево. І от я поняв таê, шо назвали оце Порт-Мішель. Отаê я чóв. Нó 
в том районє, я вам сêажó, дóже баãато археолоãічних знахідоê. Там 
êераміêа, начиная з первіснообщинноãо ладó і êінчая óже соврємєн-
ним. Єслі óдачно розмило ãлинó, то за однó розвідêó можна найти раз-
них періодів знахідêи, начиная, наприêлад, от сêіфсьêоãо наêонєчніêа, 
і êончая êолючєй проволоêой врємьон войни, напрімєр, ілі нашим 
врємєнєм. Єсть фраãменти. Я находив і фібóли там, наêонєчніêі сêіф-
сьêі разних періодів, од амфор верхні частини, ãорлишêа, рóчêі, дніща 
находив, вєнчіêі там всяêі, прясла, стриêала находив, находив êремніє-
ві сêребêи, êремнієві наêонєчніêі, просто êремінь. З êозацьêої доби… 
Кольца, видать, чи з óздечоê, мідні, нó таêі затерті. Оце Зої Харитоно-
вні яê оддавав, вона êаже: “Видать, їх іспользовали неодноêратно”. 
Може оно там од діда до внóêа переходило, понімаєте, з рóê в рóêи. 

[За Червонодніпровêó] дві леãенди є, із народа. Одні êажóть, балêа 
ж оце, і там вродє би в давні часи проходили бої. Там ãеоãрафічне по-
ложення добре, і там ото ж джерела вибивають. І мов ранені яê омива-
ли себе од êрові, то рóчєйêі êрасні теêли прямо в Дніпро. Отаêа леãен-
да. Потом, в літератóрі я вичитав, пороãи ж бóли там з червоноãо êам-
ня, забори їх називали. Тоєсть ãлиби таêі і мєждó ними проходи, отаêе 
я чóв. І Шовêóн мені розêазóвав тоже про це, про ці червоні забори, шо 
це чисто природнє воно, просто воно слóжило êаê забор. 

Чóв за Велиêі і Малі Кóчóãóри... В нас же рибêолхоз давно орãані-
зований. Коли він орãанізований, я вам точно не сêажó, бо не знаю. Нó 
êажóть, рибаêи раньше на êаюêах, на барêасах випливали на рибалêó 
на веслах, а тєчєніє сильне ж бóло. Трóд адсêій бóв. Потом оце ж зімою 
з простих нитоê, повторюю ще раз, з простих нитоê в’язали сітêи самі. 
Строїли снасть самі, робили самі поплавêи, ãрóза. Грóза бóли і свинцо-
ві і êєрамічєсêі, я даже находив êєрамічєсêі ãрóза. Яê батарейêа êрóãла, 
êрасноãо êольорó і отвір сплошний. Оце я находив. Потом, розêазóють, 
оце ж êоли Каховêó зробили, начали модернізіровать рибêолхоз, при-
везли яêийся мотор, яê йоãо щас називають, – мотор-весло. Тоєсть мо-
тор на êормó чіпляється, іде таêий довãий вал, метра два, наприêлад, це 
я образно êажó, і на êінці винт. І от рибаê óправляє сóдном і чіпляє там 
ще деêільêа, і пливóть вони Каховêою. Потом пішли ЛМ-и, ЗІФ-и мо-
тори, “Стріла”, “Мосêва”, нó разних модіфіêаций. Потом пішли “Віхрі” 
20-й, 25-й “Віхрь”, 30-й. Через деяêий час óже й êатєра появились дізє-
льні. І от êоли іде пóтіна ó рибаêів, нанімають в помощь людей, сітêи 
перебирають, і приãашають старих рибаêів, вони їм помаãають сітêи 
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строїть. Нó а єслі снасті вже ãотові, просто помаãають їм перебирать 
сітêи, вибивать їх, стірать, набирать в лодêó, от. Шо підсêазóють, яê 
строїть там, знаєте…  

І от старі діди розêазóвали, нó їх жалêо, шо нема щас в живих, таêі 
історії проісходили. Я не знаю, ви не чóли тóт ілі вобщє в ãородє таêó 
фамілію – Риболов, фамілія Риболов. Вродє би в рибêолхозі робив та-
êий дід, нó я точно не знаю, чи це фамілія, чи це просто прозвіщє в 
ньоãо. Цей дід попав в шторм. А на Велиêих-Малих Кóчóãóрах там 
єсть доміê спеціально для рибаêів, там вони оставляють сірниêи, там 
можно переночóвать і поїсти, от дождя сêрится, от шторма. Оце ж êоли 
тіêи затопили Каховêó, Кóчóãóри ще бóли здорові. І оцей дід, відать з 
напарниêом, пішли рибачить. І от êоли шторм проїзошол, саме ближнє 
місто бóло оце Кóчóãóри. Вони тóда добралися і рішили пересидіть цю 
бóрю. Потом, êоли вони óтром встали рано, на пісêó лежали золоті 
ãроші. І вродє би цей дід назбирав їх, понімаєте. Отаêó я історію чóв. 
Но потом, êажóть, вродє би цей чоловіê дóже рєзêо з Бєлєньêой виї-
хав. Отаêе я чóв. А дрóãі люди розêазóвали, шо він óмер тóт, а сини йо-
ãо повиїзжали. Нó він, êажóть, десь жив на верхніх óлицях… 

 
 

Голобородьêо Євдоêія Онисимівна, 1925 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Голобородьêо Євдоêія Онисимівна, [народилася ó селі] Велиêа 

Білозерêа, Велиêобілозерсьêий район. 
Оце відтіля де я, там і батьêи жили. Я весь час бóла біля батьêів, 

аж поêи не заêінчила педаãоãічний інститóт ó 50-мó році, Запорізьêий, 
хіміêо-біолоãічний фаêóльтет. І нас направили, це 50-й ріê, всіх пра-
цювать ó Західнó Уêраїнó. Ото приєднали західні області до східних, і 
нас óсіх тóда на роботó, для орãанізації êолãоспів, для орãанізації êом-
сомолó, піонерсьêої, і в шêолі працювати. Ото ми читали. І ото я з 50-
ãо роêó сімнадцять роêів працювала ó Тернопільсьêій області, Чорт-
êівсьêий район. Це я в цей період ó Біленьêій зовсім не жила. 

А з Білозірêи ми виїхали êоли мені бóло сім роêів. А жили на ост-
рів Хортиця, отам, де я сêазала. А перед війною, от я не пам’ятаю, тіль-
êи перед війною роêів може за п’ять, за шість, отаêоãо, ó Біленьêе пере-
їхали. І тоді я весь час тóт бóла. 

Чоãо сюда приїхали? Нó… Батьêо, нас ó батьêа бóло баãато, семеро 
нас осталося, а бóло взаãалі більше десяти, померли. А батьêо ó êол-
                                                           
1Опитóвання провели Ю.І. Головêо та В.М. Циберт, 21 червня 2002 р. 
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ãосп не захотіли іти. Сêазали, що я ó êолãосп не підó. Ми нó парó êо-
ней там мали, це ж я знаю, ще тоді добре не пам’ятаю цьоãо. Нó вони в 
êолãосп не захотіли іти. Сêазали, що “я в êолãосп робить не підó, заби-
райте, те шо ó мене є”. А вони нас забрали, сім’ю, і виїхали ми оце сюда, 
на острів Хортицю. Яêий ріê тоже я не можó сêазати, нó яê мені бóло 
вісім роêів чи сім. Оце ãолод, 33-й ріê, ãолод, це ми вже на острові Хор-
тиці йоãо переживали.  

Пóхлі ходили, вообще дóмали, що і не виживемо. А отаê, яêось шо 
ми всі вижили. Спасла нас весна. Весна почалася, і вже ото почалися 
травêа там, êозлиêи, цибóлинêи. Остров Хотиця тоді бóла яêа êрасива, 
це не передать! Яêі там балêи êрасиві, сêільêи там різних оцих êвітів, 
лісових. Там балêи, диêі ãрóші, диêі тюльпани, проліси... Це не пере-
дать вам тієї êраси, яêа бóла на остров Хортиці. А ми яêраз ото над 
Дніпром, отóт жили і ми вже почали пастися. Цибóлинêи вибирать, а 
яê вже зацвіла аêація, то вже більш зовсім. Це нам аêація, ми не диви-
лися, що там мошêара полно. Понариваємо собі ó цей і сидимо. І то таê 
ми вижили. 

[Там людей жило] небаãато. Ви даже яê бóдете їхати, даже ще і за-
раз там хатêи єсть яêісь, я вже давно там бóла. Яê їдете через велиêий 
міст, оцей не на старомó, а через велиêий міст, таê яêраз оце Дніпроãес 
на тій стороні стоїть, а на цю сторонó, –висоêовольтні мачти стоять, а 
воно за мачтами, там отаê низинêа, там небаãато бóло хат. Воно не на-
зивалось ніяê, нó там небаãато бóло хат. Ото ми там жили. Хатêó там 
батьêо êóпили чи виміняли за щось, не знаю. Но фаêт той, що ще вона 
недомазана бóла, ми поїхали… Оце да, це 32-33-й ріê. Це страшне. Саме 
страшне, оце пережили ми там. А батьêо бóли біля оцих висоêовольт-
них мачт вони дежóрили, сторожóвали чи яê. Ото ãвинтівêа ó ньоãо 
бóла, там все вони, раніше. Ото вони аж там робили, а ми отам жили.  

Батьêів звали Голобородьêо Онисим Семенович, а мама – Голобо-
родьêо Анастасія [Демідівна]. Мама сиротою бóла, і батьêо сиротою 
бóв, таê шо я їх батьêів не знаю. Вони дóже рано, вони ще малими ос-
талися сиротами. Ми не знали ніхто, ні старші, ні молодші, хто вони, 
дєда і бабóшêи не знаємо. Мама полтавсьêа, з Полтавсьêої області бó-
ла, раніше ж тоже таê їздили, êочóвали по Уêраїні. Мама бóла з Полта-
всьêої області, вони приїхали, нанялись слóжить тóди до яêоãось пана 
ó Білозірêó. А от батьêо, за батьêа точно не сêажó. Чи вони бóли, навє-
рно вони самі з Білозірêи. Но тоже сиротою вони рано осталися, і тоже 
ото робили там ó панів. А тоді побралися, а тоді ми пішли, а тоді вони 
стяãалися, то земельêи трохи бóло. Та й діти попідростали. Тож я сама 
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менша бóла, таê що я не дóже цьоãо пам’ятаю. Старші, то ті знають, яê 
вони хазяйнóвали, всі робили, всі трóдилися... 

[Яê батьêи ó наймах робили] я, наприêлад, не знаю. Нó шо вони в 
наймах, на степó робили, êосили, молотили, обробляли, там таêоãо 
яêоãось промисловоãо виробництва не бóло. А таê, яê еêономія нази-
валося, вони там слóжили. Вони жили спочатêó ж там, в еêономії жи-
ли, [ó хазяїна]. Там вони і познаêомилися, там вони і побралися. А тоді 
вже почали цей, побóдóвали собі хатинó. І все таê, там і ми в ó цій ха-
тині родилися, і ми таê бóли, поêи от. І отаê вони стяãлися трохи ж, 
бóло робили. Ні дня ні ночі не бóло, і дітвора все робила, змалêó все.  

Батьêи [в Громадянсьêó війнó] бóли в Білозірці. Нó вони мені не 
розêазóвали, ми цим не страдали, не бóдó êазать. Не пам’ятаю, батьêо 
про це не розêазóвав нічоãо.  

А тоді надо в êолãосп бóло йти. А їм дóже жалêо бóло отдавать. Цій 
сêазали, що я в êолãосп не підó робить. Нó їм предложили, – в êолãосп 
не йдете, – ми все це забираєм, хата значить тоже остається. Нó нічоãо, 
забрали вони нас ó ãарбó, двоюрідний брат батьêа одвіз, перевіз нас 
сюда, отóт Тарасовêа бóла.  

Ой, їхали, – оце я пам’ятаю з дитинства, – яê ми їхали плавнями. 
Тóт плавні бóли таêі, Дніпро ж, яê ліс бóв, бóли понаддніпрянсьêі пла-
вні таêі там. Дóже баãато бóло озер êрасивих, все оце я пам’ятаю, яê ми 
їхали, везли нас тими плавнями. А тоді переїхали біля, знаєте Тарасів-
êа оце тóт село. Ото там паромом нас переправили. І ми посідали, па-
роходом їхали тóди до Запоріжжя. Параходів ми ніêоли не бачили, це 
дóже добре. Параход яê заãóдів, а ми всі в êриê, дітвора. Дітвора всі в 
êриê, страшно нам на пароход сідать, боїмось [сміється]. [Наêвочимо], 
шось там êóрей трошêи в êлєтці бóло, êóри êóдêóдачóть, êричать. А 
воно вже вечір бóв таêий. Оце ми їхали. Ми в селі жили, ми нічоãо цьо-
ãо не бачили, абсолютно не бачили!  

А яê приїхали óже сюда, де ото ж хатина бóла, Дніпроãес строївся, і 
там всяêі êрани, всяêі машини, видно ж бóло. Це для нас бóло дрóãий 
світ, дрóãе диво. Ми нічоãо цьоãо не бачили, нічоãо не знали. І вже по-
чали по дрóãомó жить, по цьомó. Нó життя, êажó 33-32-й ріê, оце ми 
тóт бóли, дóже страшне. А тоді вже, а тоді вже пішли, пішли, пішли. 
Уже трошêи і êраще бóло, і начебто жить бóло хорошо. І сюди ми пере-
їхали в Біленьêó, от. Нó все равно війна, все… 

Ми звідтіля приїхали в Біленьêó. Я ó дрóãий êлас ходила. Сюда ми 
переїхали, а тоді ми починали ходить в шêолó із восьми ж роêів. Тепер 
бачиш з шести, а ми з восьми починали ходить. А я в шêолó не хотіла 
йти. Нó от не хотіла. Сестра, вища що за мене, вона з 22-ãо роêó, – та 
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дóже хотіла в шêолó. У шість роêів óтеêла в шêолó, пішла. А я не хоті-
ла, я ãóлять хотіла. Я хотіла ãóлять, там таêа êрасота на острові Хорти-
ця, ми не вилазили з отих балоê, êажемо: “Ні, ми не хочемо”. А батьêи 
неãрамотні ж бóли. Вчительêа прийшла мене записóвати, а мама êаже: 
“Та не записóйте її, вона не хоче в шêолó, плаче, вона в нас таêа дóрна”. 
Оце я таê пам’ятаю, пам’ятаю. Та вже ж мені восім роêів. А на дрóãий 
ріê óже мені дев’ять, а я зновó не хочó. Вчительêа ж прийшла зновó 
записóвати. А ходили ми в шêолó, нам далеêо бóло ходить ó шêолó, – 
через міст, через насип переходили, де це велиêий. Там де ЦИМЕЖ, 
там бóла “ДСК” називалась, нó таê яê совхоз, ото ми аж тóда ходили ó 
шêолó. Там бóла шêола, тóт же нас мало хат бóло. І я зновó не хочó. 
Вчительêа êаже: “Таê а шо ж тобі вже дев’ять ãод, дев’ять роêів, яê ти 
підеш, ще не підеш ріê, то тобі бóде десять, діти ж ó першомó êласі бó-
дóть малі, а ти ж бóдеш велиêа, нє, тобі вже треба йти ó шêолó”. А зна-
ла, оце точно пам’ятаю, знала одне “О”, а считать тільêи до п’яти, біль-
ше нічоãо не знала. Це ж таê же дóмали, що взаãалі з мене нічоãо не бó-
де. А я пішла в шêолó і вчилась дóже хорошо. Хорошо, тоді ж проãрами 
інаêші бóли. Ми ж тоді в шêолі, цю азбóêó сêільêи вчили, знаємо. Тоді 
оце таблицю множення, таê ми вчили її до памяті, без памяті і довãо ми 
вчили, а тепер все, проãрами ж йдóть дóже. А ми тоді, а мені леãêо бó-
ло, я чоãось дóже любила читать. А ця сестричêа, що пішла ó шість ро-
êів, що хотіла вчитись, вона бóла таêа зóбрьожечêа. І я всеãда раніше ó 
молодших êласах бóла, до сьомоãо êласó, êрім ãрамоти, яêщо на 
п’ятірêи óчишся, ще давали нам на свято таêі премії: êофточêи, на са-
рафан, на платьєчêо, яêісь там ці êрасиві êнижêи, ці от таêі. Я ж всєãда 
прихожó з ãрамотою і з подарêом. А та сестричêа óдарниця тільêи, во-
на не відмінниця. Мама êаже: “Нó óчителя не правильно роблять, ця 
щітай не сидить за óроêами, біãає, ãóляє, ця не читала… А я баãато 
êнижêів, я любила дóже читать. Нó óроêи мені леãêо давалися. – А та 
сидить і сидить над êнижêами, над êнижêами, і тій немає премії, а цій 
єсть премія”. А вчительêа ж êаже: “Таê це ж не залежить від тоãо, хто 
сêільêи сидить, а хто яê знає, хто яê вивчив”. А сестричці давалося 
важêо, вона таê зóбрила більше, а я ні. 

У шêолі баãато там бóло дітей, баãато. Отам де оце ЦІМЕЖ, там 
бóв совхоз яêийсь. Там людей баãато жило, таê яê і тепер. Оце тóт де 
ми, нó може хат п’ятнадцять бóло, отаêово, і не більше. І там шêоли не 
моãло бóть для нас і це ми ходили…  

[Батьêо сторожóвав], а мама нами займалась, виховóвали. Найма-
лась до людей робить, вони привиêли по наймах робить. Там мазали, 



 
70 

 

там стірали, нó отаêоãо, заробляли для прожиття і нас семеро бóло. Таê 
шо вони ніде не робили.  

Ми [між собою] дрóжили, ми дрóжили, бóли всі дрóжні. Батьêо 
любили трохи випить. Нó ми прожили ó сім’ї. Яê там батьêо і вип’є êо-
ли, нó частеньêо бóло, частеньêо мама за них даже і на роботó ішли, от. 
І… но ми не чóли, ми не чóли поãаноãо слова, яêі б вони не бóли п’яні, 
яê би не бóло, ми від них слова поãаноãо не чóли! Мама свариться, там 
шо випиває, там оце все, а від них я тільêи пам’ятаю одні-єдині слова, 
що вони все на мамó êазали: “Ой, дóрна, ой, дóрна, ой, вівця, ой, вівця, 
ой, вівця” [сміється]. А мама на них “п’яниця” та іще, а таêих слів поãа-
них ми не знали, не чóли, не чóли! І вже яê я ось приїхала сюда, в 67-мó 
році мама вмерли. Мамо захворіли дóже, ó неї раê желóдêа, мені надо 
бóло там залишить, побóдь тóт, їхати сюда до них. І таê мамо зі мною і 
не пожили, я заêінчила там, приїхала літом, а вони переãодя і померли. 
А батьêо мій ще жив п’ять роêів. Через п’ять роêів батьêо помер. І яê 
приходять бóло, це ж мами не бóло, я там ó тій êімнаті, вони ж тóт, я 
тóт сижó, óроêи, êонспеêти пишó. А вони прийдóть випивши і тóт же 
ляãають отдихать, лежать і самі до себе там щось балаêають. І я почóла 
матюê. Таê я таê здивóвалась! Дóмаю, Боже, батьêо моãли матюêаться! 
Це ж вони, ми від них до 67-ãо роêó, сêільêи і після тоãо, ми від них не 
чóли. От в сім’ї ó нас не бóло ніяêих поãаних слів, абсолютно.  

А в мене бóло любиме слова: це “зараза” і “чорт”. То батьêо сêаза-
ли, щоб я слова “зараза” не чóв, êраще сêажи сто раз “чорт”. І “ідіот” ще 
бóло. “Зараза” і “ідіот” – це знаєш, що це? І почали мені пояснювать що 
це таêе. Шо це саме наіхóже і все, шоб я не чóв. І вже яê я робила тóт, 
нó ó вчителя ж ніêоли немає вільноãо часó… Прання, білизна, все це 
більше ó неділю, ó вчителя безрозмірний день. Вони подивилися, що я 
раз в неділю займаюся стірêою, дрóãий раз, тоді мені êажóть: “Таê, щоб 
я не бачив, що ти ó неділю займаєшся пранням”. – “Таê а êоли ж я бóдó 
займатися, яê ó мене...” – “Коли хочеш, вибирай любий день, і хоч і но-
чью. Бо яê бóдеш таê робить, я тобі водó вивернó і все”. Неділя, не то 
шо вони, яêась там містиêа чи там шо. А просто вони êажóть, неділя 
дається для тоãо, щоб отдихать. Ні шить, ні прать, щоб я не бачив…  

Вірóючі вони бóли всі, і сестри ó мене, і брати. Всі бóли вірóючі. У 
нас троє останніх, брат бóв 18-ãо роêó, тоді сестра із 22-ãо, а я 25-ãо ро-
êó, – це ми бóли піонери, êомсомольці. Вони нас ніêоли не заставляли, 
для нас шêола бóла – заêон. Вони нас ніêоли не êазали, щоб ми там чи 
не йшли, чи не слóхалися, яêі там праздниêи яêісь. І в церêвó вони нас 
ніêоли не посилали, абсолютно, не мішалися, до цьоãо не êасались. 
Для нас шêола бóла, – все. Яê в шêолі сêазали, таê я і бóдó робить. А ті 
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старші всі бóли до церêви ходили, і все, вірóючі. А батьêо то таê êаза-
ли: “Нó це êомсомольці, піонери, не займайте їх, вони êолись самі все 
зрозóміють [сміється], все зрозóміють, а зараз вони слóхають вчителів, 
все”. В шêолі зараз таêі заêони, значить все. І для нас це бóло. 

У хаті при батьêах бóли іêони, да. У них іêони ще старі бóли, ще 
їхні, ó нас бóло до останньоãо, поêи батьêи жили, бóло дві іêони, це я 
пам’ятаю. Дóже êрасиві, старинні таêі, ó таêих рамах, Матір Божої і 
Ісóса Христа. І Миêола, по-моемó, Уãодниê, таêа [металічна] яêась бó-
ла. Це ó них всеãда ці іêони бóли з ними. А тоді їх забрала сестра, яê 
батьêи померли, і вони бóли ó сестри. А тепер і сестричêи тієї вже не-
має, і ті іêони ó дочêи сестри. Ото ті іêони батьêівсьêі, яêі їм дарили, 
êоли вони женилися. Вони батьêів добре не пам’ятають, нó а воно ж 
передається по сємєйной пам’яті, ото бóли ті іêони.  

Но вони нас не заставляли вчиться, не заставляли молитви вчить, 
нічоãо, нас оце трьох. А ті всі вчили, “Отче Наш” їх вчили, я знаю. Хоть 
не ãармотні, а вони молитви знали, вони трохи читать óміли, а таê по 
тій, по-старослов’янсьêій. В них бóла і Біблія стара, і не знаю, êóди ті 
êнижêи і подівалися, всі подівалися. Старші сестри наверно позабира-
ли, бóли. А “Отче наш”, молитвó вони знали, їх батьêи вчили.  

Я пам’ятаю, яê сестрó óчили. Вона розêазóвала нам, я не пам’ятаю 
цьоãо, а сестра розêазóвала. Яê оце таê однó сестрó вчили. Вони êа-
жóть: “Нó êажи, повторюй: Отче наш”, а вона êаже “Батьêо наш”. Він 
êаже “іншої сили”, а вона êаже “êóри êрав”. На всі от таêі бóли всяêі 
перевернóті слова. І все. Тоді дальше начав, а вона зновó. Вони і дрóãий 
раз таê: “Повторюй за мною те, шо я êажó”, а вона зновó те саме. “Я то-
бі третій раз êажó, повторюй те, шо я êажó”. І вже, êаже сама старша 
сестра, бачемо батьêо вже пояс розстібають. Вони їй зновó, вона знов. 
Вони її поясêом: раз, два, три. Оце тобі все, побіãла. І таê батьêо нас не 
били, нас бóло сім, і êожномó вони за своє життя по разó. Нó яê били, 
оце сестрó цю били за те, що вона “Отче наш” не вчила, таê яê надо.  

Самó старшó сестрó, тоже вона розêазóвала, шо сідають же обідать, 
сім’я велиêа, а з ними ще двоюрідноãо брата батьêовоãо (він ще на вій-
ні першій заãинóв) жінêа з трьома дітьми, біля батьêа тоже жила. І її 
дочêа і êаже: “Дядьêо, сêажіть своїй Марійці, старшій, щоб вона на вó-
лиці сороміцьêих пісень не співала” [сміється]. А вони ж таê яê сиділи 
за столом, їли, і ложêою, êаже, мене по лобі яê трісне! Все, і на піч 
марш. Оце нас бив. А третю сестрó, тоже, здавалося ні за шо, а вона за-
пам’яталося все. А третю сестрó, молотили на тоêó і в них же парó êо-
ней бóло, і ця сестра, середніша, вона всеãда êоней водила. І вона ж ще 
мала, і êоні той хвостом її за ãоловó зачепе, то віжêи не таê яê êóди, і 
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вона ж не бачила, що батьêо десь близьêо і сêазала на êоня: “Щоб ти 
здох!” – “Аãа, це ти таê, значить, на êоня êажеш, іди сюда. А яêби здох, 
щоб ми робили?” І дали тоже їй поясêа. Це єдиний раз. А ми вже самі 
менші, оце я і сестричêа, це я пам’ятаю, мені десь тоже роêів п’ять бóло, 
а їй роêів сім бóло. Гóляємо, неділя. Нам сестра сама старша пошила 
платячêа таêі êрасиві, таêі світленьêі, білі, от. Батьêи ляãли отдихать в 
обід. Ми пішли, взяли по êавóнó, щоб вони не бачили. Кавóни розбили 
на дві половинêи, теж вибираємо рóêами і їмо, те êапає нам на плаття. 
Виїли оце, тоді взяли поприв’язóвали до цих половиноê верьовочêи і 
пиляêó возимо. Возимо пиляêó з вóлиці ó двір і висипаємо, значить, 
садимо баштан. Нó а тóт вже ó нас все чорне і ми вже навозили баãато, 
баштанó насадили. Батьêи яê вишли, яê ãлянóли, а ми страшні, шо самі 
в пиляці, шо... “Шо ви робите?” – “Баштан садимо”. Аãа, ідіть ó хатó. 
Все, поставили нас на лавêó і тоже нам по разó поясêó дали. Ми таê 
дóмаємо, за шо вони нас б’ють [сміється]. Ми добре діло робили, а таê 
полóчилось. Оце з дитинства таê запам’яталось мені добре все. А таê, 
за війнó, за війнó. Війна – це боляче місце…  

Об’явили, ми ж нічоãо не знали. Раніше оце репродóêтори бóли на 
селі. Нó ось ó нас отóт центр, значить, біля êлóбó Ілліча бóв репродóê-
тор. Тóт же бóло два êолãоспи, ще êолãосп Кірова, бóв і под Кіровим. 
Ото вони і там. І нічоãо ніхто не знав, абсолютно. Ніхто, нічоãо не знав, 
по репродóêторó: “Уваãа, óваãа”, – і це Левітан, ó ньоãо таêий ãолос, – 
“22-ãо червня ó чотири часа ранêó бомбили Київ, і почалася, почалася 
війна”. Всі яê стояли, хто де бóв, хто вдома почóв відразó, хто йшов вó-
лицею, а репродóêтор всєãда ото ãоворив. Все, началася війна. Начала-
ся мобілізація все, люди всі насторожені, збóджені.  

Проводжали [на войнó] сльозами, і добровольців баãато бóло… 
Із Біленьêої, з Біленьêої не виїзжали. Ото хто оставався, з Запорі-

жжя еваêóювались, там дітей еваêóірóвали і сім’ї еваêóірóвались. А з 
Біленьêої ніхто даже не еваêóірóвались. І êолãоспи, êолãоспи еваêóю-
вали, оці там êолãоспні стада, оце все відстóпали. Нó вони далеêо не 
дійшли через те, що тóт німці йшли дóже швидêо, дóже швидêо. А нім-
ці тоді ж вже завертали, верталися сюда. То все оставалося німцям. Таê 
же робили тоже, і на фермах робили і все, і німці забирали все собі. 
Грóзили вони і молоêо, і масло, і яйця, ходили: яйêа, млєêо, масло, – це 
надо бóло. Робили, оставалися, а таê щоб еваêóірóваться, – там заводи 
еваêóірóвали. В Запоріжжі там еваêóація бóла більша. А тóт тільêи ті 
йшли, нó яêих посилали з оцим стадом, там êорови, все, оцево. А таê 
щоб сім’ї виїзжали, не бóло. 
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Ми бóли в оêóпації тóт ó Біленьêомó. Всі сестри ó нас, п’ять сестер, 
чотири ó нас дівчат бóли і два брати. З 18-ãо роêó брат, він в армії слó-
жив, і повинен бóв демобілізóватися, раніше ж по три роêи слóжили і 
по чотири. Повинен бóв демобілізóватися осінню 41-ãо, а війна почала-
ся в червні місяці яêраз. А він слóжив ó Естонії. І таê десь він там по-
пав в перші бої, і ми одержали тільêи три триêóтничêи від ньоãо, лис-
ти, і більше нічоãо не бóло. І сêільêи вже після війни ми не писали, êó-
да не писали, êрóãом нам одна відповідь приходила, шо безвісті, “без 
известия”, “без известия”. Таê ми і не знаємо, де він заãинóв.  

А сестри ж: ó одної вже бóла дитина, і в дрóãої бóла дитина. Третьої 
ще не бóло, а нас дві менших бóли біля батьêів. Вони в ãороді жили, в 
Запоріжжі. Приїхали, яê німці óже оêóпóвали нас, тóт прийшли, вони 
приїхали ж сюда в Беленьêóю до батьêа. А в нас своєї хати не бóло, ми 
жили на êвартирі. Знов батьêо виміняв хатинó невелиêó, це вже він 
після війни строїли. Хатинó невелиêó, бо вже п’ять, і двоє дітей, і нас 
іще бóло четверо, це значить сêільêи нас бóло? Їх троє, і їх п’ять, три, і 
двоє дітей, п’ять, і нас четверо, дев’ять дóш. Хто нас óже на êвартирó 
бóде брать, і ото вони… І ото таê ми жили, всю війнó, чотири роêи ра-
зом. І дітвора ж там бóла біля нас. А чоловіê пішов воювать, в однієї не 
вернóвся, а оце ó дрóãої сестри, це чоловіê, вони жили на тó сторонó. 
Сестра вже вмерла… чоловіê [не] вернóвся бóв. Він бóв ó Бóхенвальді 
по-моємó, ó êонцлаãері. По-моємó ó Бóхенвальді, а тоді їх перевели в 
яêісь, шо америêанці там [êінець фрази нерозбірливий]...  

Німців ó нас баãато в селі не бóло. Оце бóли зв’язисти ці. У совхозі 
ото один бóв, шо óправляв, наїзжали êоли, а шоб воєнних бóло, ні. І 
зайшли в Біленьêó тихо, ні вистріл, нічоãо, не стрілянини, нічоãо не 
бóло. Бóли біля Дніпра нам êажóть, ото з Мар’ївêи, з відтіля з ãори он 
ідóть óже на мотоциêлах, їдóть німці і все. Вони ж не встиãли і Дніпро-
ãес, вони ж не зірвали нічоãо. Таê би нас затопило.  

А тоді старостó вибрали. Бóв староста, ходили на роботó, хто в со-
вхоз попав, хто в êолãоспах робили. Вирощóвали, ми в совхозі виро-
щóвали для німців, це ж відправляли тóди, це ж їхні любимі шпінат, 
брóêва, êольорова êапóста. Нó і сіяли тоже ото і оãірêи таê яê. І потро-
хó баштан, оце óсе. І там один óправляючий бóв. Щось там нам начис-
ляли, ото цими і продóêтами давали, а ãроші я щось не… Грошами. Ми 
просто робили та і все. 

Ми бóли тóт, робили. У нас батьêо бóли яêісь таêі, вони наперед 
яêось дóмали, наперед знали, нó таê предполаãали. Вони нам êазали 
все, шо німці прийшли, шо вони не бóдóть, шо вони дальше не завою-
ють нас і вони отстóплять, нó на це значить надо час. А нам сêазали: 
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“Таê, дівчата, а ви швидше…” Вони ó êолãосп, от êолãоспó вони не хо-
тіли. У нас це ж êолãосп ó селі бóв, а Лисоãірêа – це бóв совхоз там, пе-
реробчиê, це совхоз бóв. І в совхоз прислали óправляючоãо німця, і 
считалося він набирав рабочих штатних, і воно считалося яê німецьêа 
êолонія. Німець óправляв і все. І яê почали брать ó Германію молодь, а 
вони нам сêазали таê: “Ідіть ó совхоз, записóйтесь, щоб ви попали в 
штатні робочі, не в найомні, а шоб ви ввійшли в штат. Не дóмайте, не 
роздóмóйте, в êолãосп ви не підете, а йдіть всі тóда”. Нó ми ж таê всі 
п’ять і пішли, тóда. Ми в штат попали. І при мені ото три óправляючих 
бóло. І тоді почали, не сêоро, і почали ó Германію брать.  

Перший набір – ó Германію. Значить нам êазали таê, що на ріê бе-
рóть, ріê там одробите, а тоді цих привозять, а тих нових, значить, на-
бирають. Нó і ми з меншою сестрою ж, з тією шо із 22-ãо роêó… А бать-
êо яêось таê зробили, шо ми з одноãо роêó, êолись вони нас таê і запи-
сали, шоб вже в Германію яê брать пізніше, таê шоб, один же ріê бе-
рóть, шоб ми разом попали, яê шо ж ми попадем. Нó а ми ж їдемо з нею 
з роботи і êажем: “Давай запишемося, нó шо то ãод, поїдем, побачем 
Германію чи шо”. Таê от расóждали собі, не цей. Прийшли додомó і 
êажемо. Ми не êазали “батьêо”, ми êазали “тато”, шо ми запишемося ó 
набір. Вони êажóть: “Кóда?” – “В Германію”. – “Таê, забóдьте, що ви 
даже êазали. Яêий дóраê вас бóде вести в Германію на один ріê? Що 
вас бóдóть возить на еêсêóрсію?” Хоч вони і неãрамотні бóли. “Ніхто 
цьоãо, і даже не дóмайте, даже і не дóмайте і шоб я більше цьоãо даже 
не чóв!” Нó шо ж, батьêове слово – заêон ó нас.  

Тоді перший набір – мóзиêа, співи, пісні, страшне, яê виряжали 
óсих ó Германію. Поїхали. Десь місяця через два óже відтіля почали 
просочóватися листи, шо там ó Германії і яê їм там. І один вернóвся 
хворий, там óже на тóберêóльоз захворів і тóт óмер. Дрóãі набори – це 
плач, êриê, страшне, траãедія, і тіêають, і ховаються і все. А нас із сов-
хоза не брали, бо ми штатні робочі. У нас є свій óправляючий, шо давав 
і наãайêи, і все. Вони відтіля штатних робочих не брали до самоãо 
останньоãо наборó. А вже останній набір всіх, óже всю молодь підби-
рали. Нó знов нас батьêо вирóчили. Вони щось, чимось нам понамазó-
вали рóêи і ноãи, нó яêась мазь, нó я не знаю, шо вони, шо в нас ото êо-
роста. А таêих ó Германію óже не брали. Вони ж êоростó тóда везти не 
бóдóть. І спочатêó ми проходили медоãляд, а тоді ото з тóберêóльозом, 
ото з таêими заразними хворобами, вони не брали. Нó ми в Хортицю 
поїхали і нас вернóли в село, з виразêами, з êоростою, з тим óсим. Таê 
ми в Германію і не попали. Нас п’ять бóло, і ніхто з нас тóда не попав, 
відвернóло, відвернóло. І зновó нас батьêо вирóчив.  
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А тільêи ж паспорти ó нас же осталися, їх нам видали, видавали 
паспорти, по тих доêóментах, шо батьêо зробили, шо ми з 25-ãо роêó. 
Вона і я, а вона з 22-ãо. А тільêи ми вже, ніхто ж не додивлявся до цьо-
ãо. А тоді вже ми додивилися, значить таê, вона з 25-ãо роêó, родилась 
9 оêтября, а я ж тоже з 25-ãо роêó, а родилась 1 сентября. Представляє-
те, яêі ми бóли близнята, яêі ми бóли близнята? Ще ж ніхто ніде, ми 
разом з нею ніде не постóпали, паспорти нам видали óже яê ми інсти-
тóти êінчали, нам паспорти із села не давали. І оце ми тоді побачили, та 
і ми ж питаємо тоді батьêа, хто з яêоãо роêó? Вона з 22-ãо, а я з 25-ãо. А 
тільêи êажó, я нічоãо не проãрала, а ти проãрала, бо воно тоді по паспо-
ртó ти молодше, считай, на три роêи, а яê на пенсію, – ти переробила 
три роêи. Ти три роêи лишні робила. І таê вони всєãда.  

Під час війни в нас нічоãо не бóло. Ми бєдні бóли, нічоãо не бóло. 
Корова бóла ó батьêів, держали êоровó, а таê не бóло в нас. Хозяйством 
не займалися, своãо ãородó тоже бóло дóже мало, бо то виміняли третю 
частинó, третя частина і ãородó тієї землі. Ми робили в совхозі, в êол-
ãоспі не робили, а землі в нас тоже не бóло. Мама не робили ж ніде, а 
батьêо робили, тóт маслозавод бóв, вони на маслозаводі робили. Таê в 
êолãосп вони не йшли, і своєї землі в нас не бóло. І ãородó в нас, я ж 
êажó, ãородó зовсім-зовсім мало, і зараз не давали, бо ми ж не êолãосп-
ниêи бóли. То ми і не брали на цьомó.  

А тоді яê нас еваêóірóвали, óже всих, яê німці відстóпали, оце ще 
вам розêажó, бо я вас вже замóчила. Яê відстóпали німці, ми в совхозі 
доробили все-таêи до êінця. Вже німці відстóпали, значить, Запоріжжя 
на тій стороні. В нас правобережжя, а то лівобережжя. На лівій стороні 
наші вже, а тóт же ж німці. Но село Біленьêе, бач, воно стоїть ó таêомó 
яêомóсь заêóтêó, воно не бóло розрóшено. У нас може деêільêа хат бó-
ло розрóшених, бої тóт не проходили в Бєлєнці. Вони ішли отими сте-
повими селами. А її, яêось отаê стріляють звідтіля наші, а відцяля нім-
ці тóда стріляють. Наші яê стріляють, то вони старались таê стрілять, 
щоб не попадать ó село. Партизани проходили. Переправлялися в Бі-
лозірці. Вони йшли отими степовими селами. А її яêось таê от, відціля 
німці тóда стріляють. Наші яê стріляють, вони ж старалися не попа-
дать, щоб село рóйнóвать. А падали чи меномети чи там вони, десь там 
або за селом, нó вообщем вони при цьом не на хати. А партизани при-
ходили ж до нас відтіля, переправлялися і все. І таê, считай, місяць бó-
ло. А тоді óже нас óсих німці еваêóірóють, óсих із села виãаняють, по-
перед себе. Женóть або за собою, щоб вони просто яê защита чи яê, і 
били, і вже вбивали і óсе. Порозвішóвали оце на стовпах êрóãом оãо-
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лошення таêі, що всі виїжають, а хто останеться, тоãо на місці розстрі-
люють.  

Нó знов ó нас вже більша считай половина села еваêóіровалась, óє-
зжають, óєзжають, óєзжають. Считай óже ніêоãо немає. На нашій вó-
лиці считай ніêоãо не бóло. А батьêо êаже: “А я ніêóди не поїдó. Чоãо я 
бóдó їхать, щоб мене десь ãоловою, пристрелили, я вже старий”. А нас 
п’ять дівчат, жіноê, двоє дітей, мама, батьêо і ще в нас вчительêа, вона 
молодші êласи вчила. Ми в неї на êвартирі бóли. І тó частинó, що біля 
Дніпра першими еваêóіровали, і вона прийшла до нас. Сама жила, êа-
лічêа таêа, нó ó неї з позвоночниêом шось, спереді ãорбиê бóв, ззаді 
ãорбиê. І вона прийшла до нас, сюда. Ми вже на оцій вóлиці жили і во-
на бóла в нас. Мама плачóть, êажóть нó шо ти, ми старі, нам вже оди-
наêово, чи застрелять чи ні. А це ж молоді, двоє дітей малих. Томó од-
номó п’ять, а томó шось чи два чи три ãодіêа бóло в старшої сестри. А 
чоãо ж вони, а вони не йдóть, вони не йдóть через нас, не еваêóірóють-
ся. А батьêо êажóть, нехай вони йдóть, нехай вони ідóть, но я ніêóди не 
підó. Це óявляєте, яê ми прощалися із батьêами? А ó нас і немає ж ні-
чоãо щоб їхать, щоб везти. Саночêи, це ж зима бóла, і сніã. І вже остан-
ній раз прийшли тóт по вóлиці ходять німці, “веê-веê, – хто останній, 
стріляють і все, – розстрілюєм на місці”. Батьêо не хоче, і іще під вечір 
ми збираємо всі на возиê, яêийсь возиê ó нас бóв, там посадили тих 
дітей. А ми ж старші, взяли сóмêи, таêі мішêи потрохó. І виходимо ж, 
прощаємося з батьêами, і óїзжаємо. Тóт оце тільêи хата бóла, отих не 
бóло ще хат, отаêа площа бóла, виїзжаємо, а німці женóть центральною 
вóлицею, отам де пост почтовий, от і прямо тóда. По центральной же-
нóть, чóємо ж “веê, веê, веê”, – êричать. А в нас оце ж вóличêа ось іде 
від од цьоãо, і ми сюда і повинні виїжать на центральнó. Тяãнемо ми 
той возиê, а вже надвечір. Тяãнем той возиê свій, почав ідти сніжоê, 
іде. Доїхали за вóãол сюда, доїхали тóда і ми вже не можемо іти, вже 
нам важêо. А дітвора почала плаêать. А ніхто нас не жене, німці там 
веêають, ото по тій дорозі. Старша сестра і êаже: “Кóди ми йдемо, чоãо 
ми йдемо, êóди ми дійдемо, нас першими постріляють із дітьмами. Хто 
нас жене, вертаємося додомó і все. Що бóде, те й бóде. Все, вертаємося 
до батьêів”. Бистро розвернóлись, приїхали. Мама, “та чоãо ж ви вер-
нóлися, та ж…” Вобщем, ми розãрóзились, розãрóзилися. В хаті зали-
шаються тільêи діти. А тóт óже óсі повиїзжали, ніде ніêоãо немає. Тóт 
хата бóла в нас іще одна, на двох же ми, – половинó ми виміняли, по-
ловинó ні. Та жінêа виїхала, шо жила з нами, забрала дітей, все, немає 
ніêоãо. У нас двері бóли, отаê хата оце центральна стоїть, оце наш êó-
тоê бóв на вóлицю. Дві êімнатêи тóт в нас бóло і êоридорчиê на вóли-
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цю, наших дверей не видно, а ця поотêривала свої двері, таê яê ніêоãо 
ж немає вже. А наших дверей не видно, наші двері відціля, віêна поза-
вішóвали, батьêо лежать в одній êомнаті, ó дрóãій – оце двоє дітей, ма-
ма ж óже старі і оце вчительêа. Понатяãали на себе ми всі лахміття, хо-
дили, щоб німці не бачили. Вона тоже. Вони остаються в хаті , а ми 
п’ять ховаємося, – то в поãріб, таêий сарайчиê там бóв, то в поãрібі си-
димо. То таêий оêоп бóв виêопаний, аж там на ãороді, – то там сидимо.  

І от одноãо разó вже мені надоїло сидить в поãрібах оцих, і щось я 
зайшла в хатó. Тільêи я зайшла в хатó, побóла нó може хвилин п’ять. 
Мама êаже, німець іде. Кóди ж мені хоч ховаться, бо я ж не тот? У дрó-
ãій êімнатці, де батьêо лежать, оце ãрóба розділяла, в хаті ãрóба розді-
ляє хатó, і тóт бóло віêонце. Тóт батьêо лежать на êроваті, віêно заêри-
те, темно, а між ãрóбою отаêа ніша бóла. Я дóмаю, встанó сюда в цю 
нішó. Яê зайде німець, бóде дивиться там. А дітям ми всєãда êазали, яê 
німці заходять, щоб ви плаêали. Яê він зайде може до батьêа, батьêо 
зразó нашатирний спирт, вони ноãи натирають. Воно воняє дóже таêий 
запах, не цей, і вони вертаються. І бóває яê зайде він сюда вже, таê він 
встане, може встане до мене спиною отêрить віêно, шоб подивиться, 
що там чоловіê лежить, батьêо там лежать, нó і не бачитиме мене. А він 
зайшов, та і став не спиною до мене, а став отаê, і наãан в ньоãо в рóêах, 
і ото ж мені ще бóла тоді смерть наверно. І наãан в ньоãо в рóêах, нó 
таêий молодий, не старий німець, молодий. Я йоãо очі пам’ятаю до сьо-
ãоднішньоãо дня. І він же отаê одêрив, діти почали, плачóть там, вчи-
тельêа стоãне, мама стоãнóть, батьêо ж тóт в томó, на цей. А він одêри-
ває віêно, шоб подивиться, хто там лежить і все, нó а я перед ним отаê 
стою. Він зляêався, він же міã на мене випóстить пóлю відразó, по-
перше він зляêався, а я вже стою, я стою. А мама знає, чо я там стою, і 
мама ж сюда прибіãли. А він тоді одійшов, яê почав êричать до мене 
“партизан”, і чоãо не на війні. А ó нас німецьêó виêладали, таê що я ні-
мецьêó трохи знала, добре мені приãодилась, хоч слова ж то я знала 
трохи. І він на мене ж почав êричать, а мама впала на êоліна, за ноãи 
йоãо, плачóть, êричать, щоб він же не стріляв. А він тоді сам óже трохи 
одійшов і питає в мене, що чоãо не еваêóіровалась? Бачила, шо висять 
об’яви і все, чоãо не еваêóірóвалась? Нó а я ж йомó êажó, яêі слова зна-
ла, “фатер êранê, мóтер êранê”, це я знала “двоє êіндер” малі, малих. 
Вчительêа тоже таêі слова німецьêі знала. І êажó йомó половинó по-
німецьêомó, половинó шо знала. А він тоді зовсім зм’яê, бо я шось по-
чала шпрехать до ньоãо. А мама, а мама ж біля ньоãо на êолінах стоять. 
Він тоді ото ж подивився... А дітвора ж там êричить, [êільêа слів не-
розбірливо]. А дівчата ж, а дівчата ж, вони ж бачили, що німець, а ті 
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там переживають. Що ж там, прислóхаються, чи стріляє, чи не стріляє. 
Ой, нó а йомó в нас, олійниця тóт бóла, і ó нас зерна, просто саме чисте 
зерно соняшниêове, мама ото всеãда нажарять в жаровні, і ми, це для 
нас бóв празниê… 

…Ви пишите, оте шо я балаêаю? Та ви шо? Та я ж ãоворю… Та не 
нада писать, не нада. Я яêби знала, я б нічоãо не ãоворила. Я дóмала, я 
ãоворю, яê… Ой-йо-йо. Каже: “Завтра, щоб вас тóт не бóло, бо яê при-
йдó, тоді, значить, óсіх перестріляю”, і пішов. А німці, óже німці тоже, 
оце де церêва зараз, тóт бóв до êінця зв’язоê їх. Связісти, вони ж 
останні ідóть. І по вóлиці провод бóв проведений оцих же зв’язêівців. І 
сестра старша всеãда óтром рано йде, ще темно, чи є ті провода чи не-
має. Яê є, значить ще німці ó селі. І це яêраз бóло ж перед Новим ро-
êом. Пішла вона. А на дрóãий день, значить, мама êажóть, що тільêи 
ідіть. “Кóди ідіть? Кóди ми бóдемо йти, яê ми бóдем йти. Ніхто нас не 
жене”. – “А прийде”. – “Нó а прийде, прийде. Шо бóде, то бóде, нам не-
ма êóди йти і все, ніêóди ми не йдем”. Торби наші стоять все. І на дрó-
ãий, через два дні ми пересиділи ще оце таê, ждали шо може прийде. А 
через два дні сестра пішла по проводи, а проводів немає. Забіãає, êаже 
проводів нема, рада таêа. Все, значить всі німці вже пішли, отстóпають. 
І почало розвидняться, а тóт наші з тої сторони. Ой наші! Біжимо, зó-
стрічаємо, цілóємо, Боже мій. А вони ж тоже таêі всі замóчені. Таêі, ой. 
І все. Отаê ми осталися. Усі цілі і живі. Село пóсте, нó може, не знаю, 
де хто може ще таêий бóв, що остався на яêісь вóлиці. А то ніêоãо не 
бóло, пóсте.  

І німці вийшли, відстóпили, а на ãорі, ще видно по тих селах, де там 
дальше, вони ще мабóть тиждень, чи два стояли... Таê ми вже торби 
свої не розв’язóвали, яêщо тільêи вони бóдóть вертатися, бо ми ж тóт 
вже не останемось. Бóдем біãти, хай і нас до Дніпра переправляють, 
переправляють тóда. І бóло таê, шо вже осьо начебто вони, німці на-
стóпають і все, от вони зараз ó село бóдóть заходить. І тоді і батьêо під-
нялися, за свої всі шмотêи і до Дніпра. І ото тоже таê пам’ятаю, êоман-
дир там: “Шо таêе?” – “Переправте нас на тó сторонó, бо німці наверно 
вертаються, ми тóт оставатися не бóдем”. – “Таê ви шо не вірите ó на-
шó силó, ó нашó перемоãó? Я вас можó перевести, но відтіля тоді я вас 
не перевезó сюда, не перевезó сюда” [сміється]. І ми вернóлися, зви-
чайно німці не вернóлися, і таê ми ніêóди не переїзжали. Значить, ще 
нам сóдилося, наверно, пожить. Нó оце таêий випадоê в мене бóв ó жи-
ті, що смерть ніби моя.  

Партизани бóли. І в селі бóли партизани, і ó плавнях бóли парти-
зани. В плавнях звичайно баãато, і в селі бóли партизани. Ми їх не зна-



 
79 

 

ли, бо нам же ж ніхто не... А шо бóли, то бóли. Один, значить таê, оці ж 
партизани, що ми знали, що вони бóли. Вони одноãо німця вбили, оце 
ж вони тóт жили, нó вони ходили. Таê ми ж не бóли самі ó партизанах. 
Нам ніхто не міã êазать, бо це ж таємниця. Хоч би чи віриш, чи не ві-
риш, ми ж ніêоли там чи видав, чи не видав. Ми не знали, но вони бó-
ли. І німця одноãо вбили. Нó ніхто ж не видавав і нічоãо. І за тоãо нім-
ця розстріляли по-моємó п’ятнадцять чи двадцять чоловіê. Оце тóт ó 
брацьêій моãилі, де оце солдат стоїть, вони бóли заховані в одномó міс-
ці, а тоді їх ото всіх сюда. І розстріляли десь двадцять один чоловіê. 
Через те, що не видавали німцям. Партизанів не видавали. Навмання, 
вистроїли і щитали і хто яêий попав. І за одноãо німця вони розстріля-
ли, бо не видавали, не видавали ж партизанів.  

Нó ж бóли таêі, яêі знали. Ми то не знали, село тож не знало все. 
Нó а тоді вже яê, чо я êажó, шо партизани бóли. По-перше ми, яê німці 
тільêи связісти вийшли, то перші партизани прийшли. Вийшли ж óсі 
партизани, ті шо бóли тóт, ховалися і все. То вони перші, тоді óже звід-
тіля переправилися…. Вони і ó плавнях ховалися, і в село вони прихо-
дили. Тільêи ж таємно приходили. Вони ж óзнавали, сêільêи де німців. 
Вони ходили там по селам, по інших селах, де стоять, по сêільêи чи шо 
вони. Це все партизани вишóêóвали, вивідóвали, а основні їхні місця 
знаходження, то в основномó це вони бóли ó плавнях. Оце не бóдó êа-
зать сêільêи, не бóдó êазать. Не знаю їх числа, не знаю. 

В нас німці считай не стояли, ó нас німців мало бóло. Нó от таêоãо, 
щоб ó людей забирали що, їх таêих не бóло. Оце вони моãли там зайти, 
êóрей там забрать, там яйця, ті шо заїдóть, яê тільêи приїхали, то це 
вони êрóãом ходили, брали. А тоді, яê відстóпили, остався тóт староста, 
і німців тóт дóже мало, оце ó совхозі тільêи óправляючий. І дóже рідêо 
приїжджав. А то все через старостó, через їхні оці заãони продовольчі, 
наверно, все відправляли німцям. А таê, я ж êажó, не бóло в нас тóт та-
êоãо. Бач там де вони проходили, де села зовсім позносили, де села зо-
всім попалили, де вішали, де. Нó ó нас тóт, оце ось стріляли, тільêи за 
партизанів, êажó двадцять однó людинó. 

Не знаю таêих, [яêі потім з німцями пішли], я не знаю. Я тоді не 
вниêала в це, в ці вєщі. Яêби я бóла доросла, то може зовсім, щоб знала 
людей.  

Баãато людей [з війни не прийшло в Біленьêó], но я не сêажó, бо я 
число не знаю. Оце брат мій, шо без ізвєвстія, ми сêільêи не писали, не 
знаю. Оце ж по-моємó там число, ó обелісêа, оце що стоять, виêорбо-
вані імена. 
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Тóт німців [до війни], може хто і бóв з німців, євреї бóли. У нас 
отóт-о ó Біленці, ó Біленці німців не бóло. Це село óêраїнсьêе, óêраїн-
сьêе село. Євреї бóли, деêільêа сімей, тóт врач бóла єврейêа, вчительêа 
бóла єврейêа і сім’ї їхні, і вчитель фізиêи тоже єврей. Нó євреї бóли. 
[Нó вони приєзжали да], а місцевих не бóло.  

Після війни я шêолó êінчала Білянсьêó. Заêінчила шêолó, потім 
інститóт Запорізьêий. Я ó 46-мó році десятий êлас заêінчила, і в інсти-
тóт постóпила, яêраз стóдентсьêі наші роêи. Це роêи бóли післявоєнні 
тоже страшні. 

В 46-47-й ріê бóв дóже велиêий ãолод, післявоєнний. Неврожай 
бóв велиêий, після войни все êрóãом розрóха. І неврожай бóв велиêий. 
Голод бóв ó 46-й – 47-й, це вже я бóла стóдентêою. Я йоãо пережила. У 
46-47-мі, це яêраз стóдентсьêі роêи.  

А ãолод бóв 46-47 ріê, це таê: нам давали, батьêи мені не моãли, бо 
ó батьêів не бóло тоже нічоãо. В селі ó êоãо бóв запас, то може таêоãо 
ãолодó не бóло, ó більшості. А баãато бóло таêих, шо і в селі дітей від-
возили в ãород, бросали на базарах, і ходили батьêи ці дивилися де, чи 
їх забрала міліція, чи не забрала цих дітей. Вони ж ходять, плачóть. Не 
забирали ще в дітдом, тоді вже пізніше здавали, де шо моãли забрать. А 
хто і не здавав, а сам помер з ãолодó, а діти таê і осталися ó цьомó. Таê 
шо нам, ó інститóт я постóпила, нам таê, видавали êнижêи, хліба нам 
давали по 200 ãрам, і все. Раз давали тільêи обід по талончиêó в інсти-
тóті, а обід цей, таê – або сóп із пшона, або яêийсь там борщ, де êарто-
плина плаває, а там пшонина і ложêа êаші, і все. І все.  

В êолãоспи тоже неврожай бóв дóже велиêий. В êолãоспах тоже 
нічоãо, считай, не бóло, не бóло. Бóв дóже велиêий неврожай. А ходили 
ми, в нас юбêи бóли ото плащ-палатêó, ото таêі цвітні. Це модна бóла 
юбêа. А випóсêний, а випóсêний це тепер яê ãлянеш на дітей, таê де ми 
там. Нє, ми пережили.  

Я інститóт заêінчила в 50-мó році, їхала на роботó в Західнó, ó ме-
не нічоãо не бóло. Мішоê бóв êонспеêтів, êнижоê, подóшêа і одіяло сі-
ре, німецьêі таêі сірі, сóêоні. Взóться, одіться, ото таêа мосêовочêа бó-
ла, на ноãи ó мене одні бóли яêісь таêі черевичêи, все. Більш нічоãо ó 
мене не бóло, бо не бóло за що êóпить і не бóло і де.  

В моємó житі, на мій віê припали дóже важêі часи. Не дай Боã ні-
êомó, ні вам, ні вашим дітям, ні внóêам, ні правнóêам таêоãо пережить. 
Дитинства ó мене не бóло, не бóло. 32-33-й ріê, таêий ãолод пережить, 
ми опóхлі. Після ãолодó надо бóло тоже ж, не зразó ж все появилося. 
Дóже шоб таê дитинство в мене… Таê тільêи почали, що дійсно, дитин-
ство почалося більш-менш похоже на щасливе яêесь дитинство, – вій-
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на. Все, êончилося дитинство. Юності не бóло. Оце юність бóла – 46-
47-й ріê. Тоже ãолодні, холодні, інститóт êончили. Ні взóться, ні одіть-
ся, нічоãо. І відразó, заêончили інститóт, яê êажóть Бендеровщина, на-
зивали тоді Бендеровщіна. Нам даже дипломи не дали, бо ми повинні 
бóли їхать і робить ó Західній саме менше три-чотири роêи. Тоді яê 
одробиш, диплом полóчаєш, і можеш там виїхати êóди захочеш, тоді 
вже поїдеш. А там же яêраз, яêраз ми попали на орãанізацію êолãоспів, 
піонерсьêа, êомсомольсьêа орãанізація. Там же ж не хотіли в êолãосп 
ні записóватись, ні йти, а ще займи бóли. Взаãалі там дóже важêо бóло 
в перші роêи. Люди, там то що êажóть ото бендеровці, – неправильно, 
не всі ж Бендери. Там людей дóже баãато хороших, яêі нам помоãали, 
яêі нас і ховали, і все. Таê що це даже обідно, щоб таê називали. Бенде-
ри тоже ж, не можна таê êазать, не можна таê êазать. Нó от пропала 
таêа юність, ти бачиш.  

Дóмаю, нó от старість бóде, сêладали шось на старість. Дóмали, ось 
на пенсію підем óже, хоч може щось хороше. Добрий день, старість, – 
бідна і немає, бо нас те, шо ми сêладали, те воно мертве. Все, нічоãо, на 
ãоловó єдинó тó пенсію, а що на неї можна робить. Яê єсть таêий не 
анєêдот, а воно правда. Значить питають ó Кравчóêа… Кравчóê бóв 
президентом першим нашим і обіщяв нам життя на п’ять “Д”: демоêра-
тія там, добро і таê дальше. Нó от зóстрічає він пенсіонера і питає, яê 
ви поживаєте, яê шо змінилося ваше життя. Та яê ми поживаємо, отаê 
ми поживаємо. Ви нам обіщяли п’ять... Ви не записóйте цьоãо... 

Хóтори [навêоло Біленьêоãо], – оце ось хóтір Червонянсьêий на-
зивається, оце хóтір бóв, шо ось іде в стронó Тарасівêи, на ãорі тóт, тó-
да. Тепер там дачі в основномó. Там хóтороê бóв, називався він Черво-
нянсьêий, таê він і називається Червонянсьêий. Діти із цьоãо хóторêа 
ходили ó Біленсьêó шêолó. Це я не знаю, чоãо він називається Черво-
нянсьêий, не знаю.  

Оця сторона [Дніпра], Правобережжя, – це Тарасовêа, Біленьêе, 
вони не підляãали затопленню. Виселяли тільêи ті, яêі близьêо, це 
плавні ó нас тóт бóли. Оце Тарасівêа, Біленьêа, Розóмовêа, – по тó сто-
ронó плавні. Плавні бóли дóже баãаті, там баãато дóже озер бóло, там 
êрасота. Там в озерах риби сêільêи, сіна там стільêи. Це всєãда оці се-
ла, Біленьêе таê само, на веснó, на літо сêот, молодняê переправляли 
поромами ó плавні, вони там паслися до самої зими. Ожини там дóже 
баãато бóло, дичини баãато, в озерах риби різної: êоропи, щóêи, в’юни, 
там êарасі, лини, дóже баãато бóло. І люди там ó плавнях ще садили, в 
основномó, баштани. Там êавóни, дині бóли преêрасні дóже. А Дніпро 
таê це вже бóло – чисте! Вода яê дзерêало, зайдеш – видно пісочоê, 
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рибочêи маленьêі плавають, нó яê дзерêало. Нахиляйся, пий і не дóмай 
нічоãо. Це що зараз отóт-о, яêе страхіття, яêа еêолоãія. Таê це ж за моєї 
óже пам’яті, за моєї пам’яті, яê змінилося оце місце. І сама Біленьêа. Яê 
Каховêó построїли, ото ж через те водó підняли, плавні затопили, де 
бóли села що під затоплення, їх виселили. Вони дóже велиêий óбитоê 
зробили. Каховêа себе не оправдала, óже пізніше писали і по сьоãодні-
шній день, ця ГЕС себе не оправдала ніяê. Вона принесла дóже вели-
êий óбитоê, і Дніпро, оце від Дніпроãесó і дальше до Каховêи, вони ж 
перетворили на море, і на водорослі, шо страшно ж зайти, мóляêи êрó-
ãом, пісêó тоãо вже і близьêо нема.  

А тож бóло піщане, пісочеê білий яê ідеш, êоса по тó сторонó в 
плавнях, ідеш, пісоê рипить, білий яê сніã. Чистота таêа бóла. І водó ми 
ніêоли не мали поняття, шо там її êип’ятить, з Дніпра всеãда пили, 
брали носили все, нó з êолодізів, де до Дніпра далеêо. А тепер же стра-
шне. А баãатство яêе! Сêільêи êолãоспам ці плавні: сіна заãотовляли 
там, ожина. Це диêа малина, вона таê яê і малина, тільêи темно-темно-
синя, диêа, а вже на ожині малина прищеплина, а яêщо за нею не до-
ãлядать, то ця малина перетворюється на ожинó. Отóт ó нас ó сóсідів, 
шо таêе шо óже з малини ожина. І взаãалі там ãрибів, диêих ãрóш, яб-
лóê, там диêі бóли. Там бóло птахів дóже баãато: диêі êачêи, диêі ãóси, і 
бóли і звірі там бóли. Но таêих, я знаю чи бóли там ведмеді чи не бóли 
[сміється]. Вовêи там бóли, і зайці. Нó ó плавнях більше, я ж êажó, бі-
льше птиці. А озера яêі там, оце латаття біле, жовте. Яêі там êвіти, ці ó 
плавнях, дóже êрасиво бóло, це бóло найêращий місце відпочинêó. 
Тож яê там яêісь свята травневі чи бóдь-яêі, то в плавні всі їдóть отди-
хать, там êрасота. 

Наверно ж бóли і таêі, [що не хотіли з плавнів виселяться]. Я дó-
маю, що бóли. Нас не виселяли, то я не знаю. А наверно ж бóли, не хо-
тіли. Тих, що переселяли, їм відшêодовóвали їхне, шо там яêе в них 
ãосподарство бóло. Все ж там бóдинêи бóли, сêільêи, він яêий, бóдóва-
ли там êóди, ті місця вêазóвали, êóди вони переселялися. Там бóдóва-
лися і вони тóда вже переселялися. Не бóло таê, що вивезли і лишили. 
За шо ж і êажó, і таê óбитоê велиêий, і таê óбитоê.  

[Зітхає] Село бóло дóже êрасиве, а зараз воно стало не таêе. Немає 
хазяїнів хороших. Село бóло дóже ãарне, дóже. В селі бóло майже три 
озера. Ото де Кіровсьêий êлóб, цьоãо ще ж не бóло нічоãо, там три 
пам’ятниêи стояло. Пам’ятниê Кіровó, потім Ленінó та ще êомóсь, тре-
тій чи партизанам, нó третій не знаю, забóлася. Там озеро бóло дóже 
êрасиве і парê. Тóт де êлóб бóв, оце від Дніпровêи, там таêа êрасива 
алея. Дрóãе озеро бóло там, яê на Мар’ївêó їхати, дóже ãарне, велиêе. 
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Третє озеро бóло за селом. А тепер вже ні одноãо озера нема. За ними 
ж, за всим надо ж доãлядать. Яê запóститься, яê не доãлядать, не ціêа-
виться ним, то шо ж бóде, нічоãо не бóде. А ось оцей парê, Комсомоль-
сьêий, називався це Комсомольсьêим парê, шо оце біля êлóбó, біля Іл-
ліча. Яê там же це êрасиво бóло, спочатêó яê йоãо посадили, і алеї і 
сêвери, яêі бóли сêамеічêи ãарні, і то таêі êам’яні прямо, нó я не знаю 
яê їх тільêи порозтяãали, êóди їх порозтяãали. Біля êлóбó тепер немає 
ж ні одної сêамєєчêи. Літній парê бóв, оцей літній êлóб бóв, отóт біля 
де оце ж зимовий êлóб, а тоді построїли літній êлóб. Літній êінотеатр, 
можна таê сêазать. Нó да, там êіно і êонцерти приїжджали і артисти. 
Де ж їм? Нема. І пристóпêа немає, і стіни ті порозтяãóвали, ні сêамей-
êи, нічоãо нема. Нічоãо немає. І парê яêий, яêий він тепер, ви ж ідете і 
бачите, яêа там ãрязь… 

 
 

Єрмаêова Анісія Наóмівна, 1921 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області 1 

 
Анисия Наóмовна я, родилась 1921-ãо ãода – Башêирсêая АССР, 

ãород Белебей, Белебейсêоãо района вернее сêазать, нó и все, хватит? 
Почемó сюда приехали? Во время войны это дело было. Я сюда 

приехала в первые ãоды после войны. Вернее сêазать, я не стесняюсь 
теперь, я работала заведóющей по столовой, а была не опытная, тоãда 
ж неêомó было работать в войнó-то. Вот я работала и меня татарêа, 
бóфетчица, обманóла на 80 êилоãрам хлеба и я побоялась, чтоб не по-
пасть êóда не надо. Села и поехала êóда поезд везет. И я попала сюда в 
Запорожсêóю область, детêи, в таêом возрасте была êаê вы.  

Я в совхозе работала раньше, вот совхоз был по соседствó. А сюда 
меня мóж перевел, он здесь белянсêий, местный. А он вот óмер, восем-
надцать ãодов óже êаê нетó.  

[Коãда приехала сюда] село было, êонечно… А че, все бóдете запи-
сывать что-ли? Было село êонечно не большое, не в таêом виде, êаê 
сейчас. Сейчас более изменилось в лóчшóю сторонó. В лóчшóю сторо-
нó и дома построились хорошие, а было-таêи бедно, война ж тóт прош-
ла, бедно было. Хлеб давали черный, неважный, не таêой êаê сейчас 
мы едим. И село êонечно было ãораздо меньше, а теперь óже óдвои-
лось, дома лóчше построены и все на свете лóчше.  

Где работала? В совхозе я работала по пчеловодствó. Я аãрономи-
чесêое знание имею по пчеловодствó. Пчеловодствó я óчилася шесть 
                                                           
1 Опитóвання провели Ю.І. Головêо та В.М. Циберт, 27 червня 2002 р. 
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месяцев в Башêирии, а потом сюда обратилась, чтоб мне работó дали, а 
они мне предложили óчиться. В Орехове я óчилась еще ãод. Я óчилась 
полтора ãода и таê что, за мной остался аãрономичесêие знания по 
этомó делó. 

В êолхозе одни тольêо были пчеловоды, одна пасеêа êолхозная, в 
êолхозной пасеêе – 75 óлиêов. Три человеêа нас там работало. Они 
óже óмерли, нетó их. Они, êоãда я работала, они были стареньêие-
стареньêие, их óже нетó. Вы знаете, они о знании ничеãо не рассêазы-
вали, потомó что ó меня знаний больше, чем они знают. Они не рассêа-
зывали мне таêоãо что, и не подóчали ниче. А работали соãласованно. 
Я отвечала за все, они стареньêие, но я их держала в видó тоãо, что они 
опытные. А потом на подóчение из êóрсов молоденьêих, êоторые óчи-
ли их на пчеловодство, на праêтиêó êо мне присылали таêих, два дитя. 
Они работали на праêтиêе со мной вместе. Коãда была война, даê мóж-
чин-то не было ниêоãо, одни женщины были. А óже теперь наверно 
женщин-то там нет. Теперь не вижó, вернее сêазать, ничеãо вот тóт не 
знаю. Тóт по-моемó и пасиêи нетó ни êаêаой, все оно óшло на смарêó. 

И я по пчеловодствó работала, а сюда перешла, я здесь не работала. 
Четверо детей ó меня выросло, поêа их вынянчила… 

Мóж был местный, белянсêий. Отец еãо с матерью на Павловêе 
жили. Дочêа ó них поãибла в Германии, а сын остался. Сын значит мой 
мóж был. А дочêа, от забирали молодежь отсюда-во в Германию, а из 
Германии, тóда мало, ниêто не повернóлся считай, все поãибли.  

Я ó них жила, а êаê же, мы ж на óлице не жили. А потом они отме-
рли, в том доме живет моя дочêа. Каê еãо батьêи меня прийняли? Нó 
êаê, если он меня брал в семейнóю жизнь, êонечно ж я сама ê ним не 
прийшла, взяли они меня. 

[Каê относились êо мне?] Не знаю. Свеêровь трошêи сêóповата 
была, за отца не моãó обидеться, а свеêровь была таêи жадная. Один 
раз поесть я êартошêи нажарила, да она и то сêандалила. Она неважно 
относилась, но я все терпела. Терпела, поêа не êóпили вот этó хатêó. 
Мы êóпили ее, тольêо ó нее êрыша была êрыта роãозою, а я была еще 
молода, безтолêовая. Та дóмаю, там за деревом не видно, что она роãо-
зой поêрыта. А вона два ãода просóществовала да êаê ливень прошел 
та ó меня в пяти местах потолоê провалился. А то я óже заремонтиро-
вала после этоãо, и таê и живó. Кóпили мы ее êажется за две тысячи и 
заêрыли вот таê вот. Уже не помню ãода. 

У еãо батьêив яêо хазяйство было? Коровêа вроде была, нó может 
êоровêа и поросеноê, а больше ничеãо не было. Хата средняя, можно 
сêазать большая была. Она и сейчас там стоит.  
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Свеêрóха что варила? Нó что прийдеться êонечно. Оãород ó них 
был большой. Но один ãод был таêой не óрожайный, êаê в этом ãодó. 
Каê раз в тот момент, êоãда ó меня народилися дети. А ó меня первые 
дети народились две дочêи, близнецы. Тóт мне пришлось трóдненьêо с 
ней пережить, но пережила…  

Выезжала я опять до отца с этими двóмя детьми, они там плачóт, 
до бабóшêи до дедóшêи поедем, бо они ж там считают себя не дома. 
Они отаêие маленьêие были, идóт по óлице, песни поют, а то сядóт за 
хатою, да плачóт, поедим до бабóльêи, до дедóньêи. Нó мне пришлося, 
а он правда выехал, взял дрóãóю женó. Дрóãóю женó они взяли или он 
выехал с ней в Западнó. Пожил-пожил там немноãо, а выпить-то лю-
бил. Нó и видно выпил, да они там емó, этот, подняли óшêи. Он там и 
любил êóлаêом размахнóться, нó они еãо и размахнóли, они еãо избили 
êаê следóет и он там бросил, сюда приехал. А там дитя осталась, и на то 
дитя он выплатил алименты. Вот êаê нехорошо, правда.  

Родители мóжа, и батьêо и маты, в êолхозе, êолхозы ж тоãда были, 
на поле работали. Каê ãоворяться êóда пошлют, êóда бриãадир даст 
наряд, тóда и идешь.  

Голод был в 47-м ãодó. Я помню, êаê в Запорожье, здесь я таê не 
видела, а вот в Запорожье, я ж тоãда в Запорожье была. Идет человеê 
по дороãе, идет, идет и падает ото на дороãе. Это вот было в 47-м ãодó, я 
по-моемó еще в Запорожье была. Неóрожайность, неóрожайность, не-
óрожайность. Вот сейчас видите, разве пора теперь êартошêе желтой 
стоять? А не пора, она ж еще не выросла, да? А она от чеãо пожелтела, 
она не от мороза пожелтела, она пожелтела от засóхи. Вот тебе óже, êаê 
ãовориться, мне óже приходилось таêой ãод переживать. У меня êаê 
раз двойêо детей было ãрóдных, в этот ãод. Трóдно бóло с питанием-то, 
а все-таêи пережили и живы осталися.  

Я в плавнях была и работала по пчеловодствó с пчелами. Там сто-
яли с пасиêою, стояла в плавнях. У меня пасиêа была 75 пчелосемей, 
êолхозных, êаê называли раньше. Вот с этой пасиêой я êочевала по 
плавнях. В плавнях была по работе, в слóчаях работы. Пчелам же рас-
тения, им надо с чеãо-то собирать медоê. А з чоãо? Там железняê рос, 
таêая трава медоносная, железняê, потом верба, а они и перãó собирали 
и медоê собирали.  

Один раз, помню, три центнера меда наêачали сразó, с пасиêи на-
êачали и в êладовó отправили, в распоряжение êолхоза. Это êрепêо 
связано с êлиматичесêим óсловием. Если óсловия позволили, не сбила 
ненастная поãода, значит больше они наберóт. И вот засóха, что бóдóт 
спрашивать, а в этом ãодó плохо бóдет…  
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И вот я поэтомó делó и работала. Не одна, баãато, вот например, 
эта пасиêа с Беленьêой, вот эта с Марьевêи, вот та с Розóмовêи, вот 
таêим манером было. Вот до êаждоãо êолхоза, в êаждом êолхозе. Даже 
правительство заставляло держать пчелы, потомó что пчелы необхо-
димы в опылении растений. Вот например, дерево растет, вот теперь 
пчел-то мало держат. Вот ó меня деревья выросли, вот абриêосы, – 
две-три абриêосины, больше нетó. А почемó нетó? Оно и отцвело хо-
рошо и все, а вот оно не опылилось, пчелы не было на опылении, она 
не опылилась и плодó нетó. Вот почемó пчел заставляли держать. Про-
сто, чóть ли не приêазом, чтоб была пасеêа ó êаждом êолхозе, в êаждом 
этом деле. 

А частные пасиêи тоже были, ó êоãо пять, ó êоãо семь, ó êоãо де-
сять, а ó êоãо и тридцать [óлиêов] бóло. Частные держали, тоже в пла-
вни выезжали с пчелами. Нó я óже не помню. 

А, вспомнила, я в работала в областном óправлении ãорода, в За-
порожье. А это ж сезон, они заêóпили пасиêó в том …, 75 óлиêов сразó, 
и меня тóда забрали. Вот таêим манером оно вышло.  

Я ãода за два-три, за пять ãодов моãó развести большóю пасеêó. Вот 
таêим манером она берется... Разводить ó нас не было соãласия разво-
дить, потомó что с ними трóдно проворачиваться, а таê 75 содержали 
êонечно. А один ãод был вот таêой сóхой, да поãибло очень мноãо. Нó а 
потом диреêтор ãоворит, давали все óсловия и êоãда можно было по 
три центнера меда êóпляли, а êоãда надо было они по три центнера са-
хара давали на поддержêó, восстановить обратно это êоличество.  

А еще сêот тóда [в плавни] переправляли, êоровы там держали. 
Через Днепр, вот Розóмовсêие там эти, êоторые поблизó живóт, там 
сêот содержали. И ото по плавням Днепр переезжали лодêами, êоров 
тóда доить ездили. И в плавнях люди жили редêо, редêо просто жили, 
там и зимовали в плавнях. А таêие приблóдные, приезжие, не приблó-
дные êонечно, а приезжие, оêоло их старались находиться поблизó. 
Поселêи, поселêов не было в плавнях. Нó вообщем занимали плавню, 
она была всем достóпна, со всех сторон. Вот хто моã тóда, тот и прие-
хал. 

И рыбó ловили рыбаêи, ловили, в óчереждения рыбó сдавали, спе-
циально рыбаêи ловили.  

Я тоãда, êоãда я сюда перешла, то мóж тóт в поле работал все вре-
мя. Все время на поле работал. Нó нет, хто привычный ловить, тот ло-
вил, а мы не ловили. У нас не было этоãо.  

Коренные беляне, не моãó я сêазать, хто таêие. Я не знаю, их наве-
рно óже мало, выродились. Я щас посмотрю, вроде бы êрасивший на-
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род, êаê сюда я постóпила. А сейчас то ãорбатый нос, видать не нашей 
нации, их большинство живóт... 

Я мало знаю людей, я ж неместная. Это со старыми людьми нóжно 
разãоваривать, а молодежь меньше знает… 

 
 

Іванова Віра Данилівна, 1922 роêó народження,  
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Іванова Віра Данилівна: Хижняê Данило Мартинович – батьêо мій. 

Мама – тоже заміж вийшла, то Хижняê, а таê бóла Нóжна, а таêже 
Хижняê Васьêа Феодосіївна, це моїх батьêів. А то я, родилися я, оце 
дом построєний на нашом дворищі... Батьêи мої бóли середняêи, шоб 
таêі дóже бідні, нó середняêи. А жили, нó жили яê... Свої землі іміли, 
êонячêó там, бричêа, êоровêа. А тоді ó 28-м ãодó началась êолеêтивіза-
ція – здавали êоней, êоров і йшли в êолхози. Зразó хорошо бóло, і хліб 
пеêли! А тоді вже хóже стало. Нó всяêо бóвало, бóло і хорошо, бóло і 
той… А вже жили оце після войни, при Брежневі найлóчше жили. А 
таê, вже дрóãі пішли, Горбачов той пішов, розорив все… 

Таê само середняêи бóли [дід і баба]. Я не бачила ні діда, ні баби, а 
на фотоãрафії. Дід слóжив ó Кримó, двадцять п’ять ãод слóжив...  

Жінêа, присóтня при опитóванні [сміється]: Ото таê жили хоро-
шо!... 

Віра Данилівна: Пішêи ходив на той, нó яê сêазать… не довершó 
вже яê сêазать… на побивêó. Раньше бóло êазать, іде на побивêó чи на 
місяць десь там, чи шо. Моряê бóв, дід. Іде пішêи аж із Севастополя. 
Прийде, ляльêó бабі зробе і пішов в армію. На місяць ото відпóсêали 
до домó. У моряцьêомó приходе, аãа, ото мої дід та баба таêі. А [баба] 
сама тóт хазяйнóвала.  

[В хозяйстві ó неї бóла] нó êонячêа, êорова, троє дітей бóло, – два 
сина і дві дочêи бóло. Ото вже підросли та помоãали. А тоді повиходи-
ли заміж, поженились. Батьêо мій тоже пішов в армію, война бóла. Та, 
мабóть, з Германієй бóла чи шо, попав ó плєн. Чотири ãода… три ãоди 
слóжив і чотири ãоди ó плєнó бóв ó Тóрції. Нó я не знаю, чи яê война 
бóла із Тóрцією, чи я знаю шо, шо попав ó Тóрцію. І ото êаже: “Таê 
страшно бóло, таêі ãори ó Тóрції, шо таêі êамінчиêи êрóãленьêі. І ото 
носимо, – êаже, – брьовна, отаêо, таê напрямó не можна ходить”.  

Жінêа, присóтня при опитóванні: Крóãом ãори. 

                                                           
1Опитóвання провели Ю.І. Головêо та В.М. Циберт, 23 червня 2002 р. 
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Віра Данилівна: Да. “А яê, – êаже, – яê зірветься, то вже йоãо там і 
не найдеш”. 

Нó вернóвся він, ще ж не бóло совєтсêой власті, ще тóт жили. Ще 
то хатêа в їх бóла. І брат ото бóв, брат жонатий, а тоді він оженився 
óже. Оженився, – на десять ãод бóла мама менша за ньоãо. 

Нó жили яê, я ж тобі êажó, середняêи бóли. Щоб дóже поãано… 
Каждий ãод на Пасêó бóло порося ріжóть, на Рожество порося ріжóть, і 
таê і хліб бóв. Той, навезóть сêирдочêó пшениці, посêладають ó снопи, 
а тоді ото êоняêа, тьорêа, і ото розстеляють хліб і трóть тьорêою. Той 
полова, зерно тоді візьмóть. Нó хліб бóв свій. Самі пеêли. 

[Після революції] бóли банди. А яêі – хтозна. На старім базарі…, 
забóла яê йоãо фамілія, тоже бóв бандіт. Таê сімейство все вирізали. 
Порізали батьêа і матір і іще, а хлопчиê маленьêий бóв та під діван за-
ховався. І вони яê вийшли, а та дитина сиділа-сиділа, тоді вийшло із 
домó і до сóсід. А вони здóмали, що десь пацан бóв вроді б. Вернóлися, 
а дитини тії не має. І той хлопчиê ото до сóсідêи, сóсідам розêазав. І 
отой яê той, таê я вже, яê же вони визвали. Красотêа фамілія яêась ó 
ньоãо бóла. Вродє Красотêа. І ото їх половили і повішали на площаді. 
Нє, це ж ми тоже малі бóли. А розêазóвали. 

В 33-мó? Да, ãолодовêа бóла тоже в 33-м ãодó. Грець йоãо, чоãо ãо-
лод. У 22-м ãолодовêа бóла, в 23-м ãолодовêа бóла і в 33-м і в 47-м. Ото 
ãолодовêи бóли. [Про 22-й, про 23-й ãод] мама розêазóвала, і батьêо 
розêазóвав, шо в їх бóло придбане хороше, все носили в Запорожжє і 
міняли за êóсоê хліба. Нó чоãось не вродило, а чоãо, хтозна. 

А тоді вже яê êолеêтивізація началась, то вже ó 33-м ãодó дóже бó-
ла велиêа ãолодовêа. Позабирали все із ãорищів, і êвасолю, і з поãрібів 
óсе позабирали.  

Жінêа, присóтня при опитóванні: Сильний слабоãо жав, таê яê і сі-
час жнóть… 

Віра Данилівна: Бóли тóт таêі ото, ó селі бóли, яêі вони чи партійні, 
чи яêі вони. Оце, Моторноãо батьêо бóв, потом на Павловці – Чиже-
ноê, оце таêі бóли. І то обãрібали людей, страшне… 

[Яê тóт êолхоз з’явився, хто орãанізовóвав êолãосп?] Я вже поза-
бóвала яê. Там в районі, в районі… Ні, тóт не бóло, тóт óже ж район… Я 
вже позабóвала.  

Батьêи зразó встóпили в êолхоз. Конячêó, êоровó, бричêó, нó шо 
таêе бóло, то таêе для тоãо і позабирали. Позабирали, віялêа бóла зер-
но віять – забрали. 

Жінêа, присóтня при опитóванні: Не дали, а позабирали.  



 
89 

 

Віра Данилівна: Бóли, бóли, [що не хотіли йти в êолãосп], а тоді та-
êи і пішли. Нó óже ж землі позабирали в людей, і тоді і те, нада йти бó-
ло, – землю ж забрали. 

Жінêа, присóтня при опитóванні: Ой Боже, Боже добрий. 
Віра Данилівна: Батьêо пішов зразó в êолхоз, а тоді пішов в совхоз, 

він і сейчас ó нас мабóть, совхоз, і він тóди пішов робить… êлав ãрóби, 
ото маãістралі робили. Називалося… яê же воно називалося, та орãані-
зація. Нó вобщем, робив батьêо все время, а тоді заболів… 

Мама в êолхозі, – шо заставлять, те і робили. Кóхарêою на степó 
робила. 

Жінêа, присóтня при опитóванні: Чорноробочі.  
Віра Данилівна: Да, чорноробочі.  
А ми дома, дома бóли. Отаê навпротів сóсідêа жила, ото вони спря-

ãалися з ними, і нас ото, ждемо ми їх додомó. Вона êоровó прив’яже 
нам і той ото, біля пороãа лежимо, ждемо їх із степó… Да, дві сестри бó-
ло ще. Я сама старша, 22-ãо, та 23-ãо сестра, а та 26-ãо, – поãибла ó Гер-
манії. 

[Чи ãляділа молодших сестер?] Ні. Нó вже яê більші стали, то і по-
лоли, і êопали. За день ãород сêопали, – півãеêтара. За день сêопали! 
Ото таêі ми бóли трóдяãи дітворою.  

Кажóть мама, там що зварите їсти, чи сóпó, чи що. Галя зарізала 
êóрочêó і варимо сóп, а воло не виêинóли, óсе повиêидали, а воло не 
виêинóли. Папаша êаже: “Добрий сóп, нó нічоãо всьо, а воло не виêи-
нóли”. Да, заставляли робить. Нó небаловані бóли. А співали, мабóть, 
óсю тó свою долю проспівали. До тоãо співали втрьох, оце пісню на 
слова не знаємо, а на ãолос, і співаємо! Яãоди рвемо, оце мати заставе 
там яãоди рвать, нó таêе все…  

По-вóличномó називали, я позабóвала. І нас називали. Ще папа-
шиноãо батьêа та діда називали і нас називають Бабаêи. А хтозна, чоãо 
[сміється]. Уже не називають.  

Наша вóлиця бóла Рюховêа, а тепер Партизансьêа. Це – Рюховêа, 
то – Гарбóзовêа, далі Медянêа, Миêолаївêа, Ремесляна. Ремесляна – 
на êінець, це вже після войни пострїли там. А сюда – Павловêа, Німе-
цьêа, Лисоãорêа і Царівêа. А на тій території, оце я вже там не знаю, яê 
там називалися. Там тоже, – Придніпровêа, Дніпровêа, Базарна, Ши-
роêа. Широêа вона і є Широêа. Дніпро, – Дніпровêа, Тихванівêа, Озе-
рêа вже тóди.  

Центральна бóла Рюховêа, – це яê раз по центрó. У êінці, де базар 
наш бóв, сейчас, яêраз бóла церêва построїна. У êінці нашої вóлиці, 
трошêи тóди далі, – ото там бóла церêва, здорова трьохêóпальна церêва. 
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Таêої церêви нема ніде, яê ó нас бóла. Її розібрали тоді. А яê вона 
називалась, я не знаю. Ото бóла трьохêóпольна. [Я її бачила], êрасіва 
церêва бóла! Оце яê óходиш, доходиш, – ворота отêриваються, êраси-
во! Одні ворота і дрóãі, і прямо прослані застели, аж ó вівтар. І вівтар, 
óсе видно, таê êрасиво бóло.  

Баãато іêон там бóло! Красиво бóло! Що іêонів баãато бóло, а шо 
стіни всі бóли обмальовані священиêами, Ісóсом Христом, Божей ма-
тірю, Ніêолай Уãодніê, все то бóло. 

Строїв її Маêлашевсьêий, мабóть, пан. Нó таêий бóв велиêий чин, 
баãатий бóв. Ото ó нас шêола стара, може бóли, ото йоãо дом бóв. Нє, 
нó хороший бóв дядьêо, хороший, людей не обіжав. А тоді той, він виї-
хав ó Америêó. Нó вже ж революція, і все порозтой…  

А церêвó розібрали. У нас бóв дóховий орêестр, почти дóховий ор-
êестр наймали їх, чи я знаю, порозбирали ото. Нó заставили їх. Дзві-
ниця ó нас бóла таêа здорова, що яê ізняли її звідтіля, êинóли до долó, 
– таê вона отаê заãрóзла ó сóхó землю [поêазóє на півметра]… А вона 
мідна. А де вона взялася, хтозна, êóди її забрали... Я не знаю, ó Хорти-
цю вивозили, іêони, все той. А де вони йоãо там подівали. 

Батьêи мої ходили до церêви. Каждó сóботó, бóло мама йде, êаждó 
сóботó йде і ó неділю. Бабóся ó мене бóла, мамина мати, тоже бóло. І 
ото баãато їх бóло, бабóся йде, всі тоже. Раньше ходили... Стоять, слó-
хають, що батюшêа проповєдóє. 

Самі читать óміли, вчилися ó шêолі. Моя мама читала, óже бóло 85 
їй ãод, і жóрнали виписóвала. І оце сидить, êажó: “Мам, нó що ви ото 
там бачите?” – “Іди я прочитаю тобі”. І читали. Батьêо бóло ó томó во-
зьме, де ото êлóб бóв, в бібліотеці. Знаю, що “Тихий Дон” брав, читали. 
І яêó ж êнижêó ще, забóла, читали, таêó хорошó! Товста таêа, читали 
ото і мама, і ми.  

А ó мами êнижêи боãомільні бóли. Бóла боãомільна êнижêа. Таêа 
товста, бóла, і там баãато по-слов’янсьêомó. Я не моãла читати по-
слов’янсьêомó, а вони читали по-слов’янсьêомó, моя мамо. Розêазóва-
ли, шо там. Почитають та розêазóють. Я не той, не читала, яêось ми, а 
вони читали.  

У шêолó ми ж ходили і бóли словниêи ж, по-німецьêи ж óчилися… 
Пишиться ж і перводиться. І мама яê пойняли, вивчили по словниêó, 
слова замічали і вони ще балаêали по-німецьêи. І оце німці прийдóть, 
яê особено еваêóірóвали нас ото на Павловêі, німці ж ото ходять, мама 
по-німецьêи до них побалаêа і пішли.  

Тепер і по-анãлійсьêі, і почомó, да, а тоді по німецьêи. І знаю, шо 
таê “амерен ãеретан…”, – трóдно мені бóло яêось óчиться. А по-
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ãермансьêі óмію читать, читать і переводить. І приїхала яêась êомісія 
по-німецьêомó, визивають мене самó первó в шêолі, до досêи, прочи-
тать. А тепер не знаю нічоãо.  

Шêола моя – сім êласів. Ото історія, оце німецьêа, ãеоãрафія. Ніде 
ще не вчилася. Кончила шêолó і пішла в êолхоз. Зразó нічоãо, таê ро-
била, а тоді поставили ланêовою. Робила ланêовою, дві женщіни по-
жилих робило ланêовоми, і я третя робила ланêовою. Возили мене і ó 
райісполêом, передова бóла ланêова.  

Давали премії яêісь, яê бóла ланêовою, но я вже позабóвала. Дава-
ли і сейчас, нó яê êнижêа трóдова, нó дали яêóсь медаль за… роботó. Та 
возили ж в райêом, чоãо вони мене возили [сміється]? Розêазóвали 
там, а от забóла, яêий там ãлавний бóв ó райісполêом тоді. Яê шо ро-
бить, яê шо той. На Василівêó дороãó строїли, знаєте, де Василівêа? На 
Василівêó строїли дороãó, о, і тóди мене тоже возили. [Дóхова] їздила і 
мене тóди брали, возили на отêритіє дороãи тієї… 

Яê война починалася, нас тоді не ваêóіровали. Я знаю, шо восêре-
сенье бóло, дощиê пройшов, і таê хорошо на дворі! А на êлóбові радіо 
бóло, êричать: “Внимание, внимание, ровно ó два часа началась война ó 
Києві”. І зразó мобілізація, і всих тих мóжиêів і побили. [Баãато за 
войнó в селі людей поãибло]. Забирали ж в армію і забито. 

У войнó тóт бóли, да [зітхає]. Тóт бóли, а тоді еваêóіровалися, ви-
ãоняли. Но ми далеêо не поїхали, на Новопавловêó виїхали. А то дале-
êо позаãоняли людей, а ми їхали і самі задні, їдем. А вже вечеріє. А сніã 
отаê óпав! Їдемо, яê на Тарасівсьêе по межі, їдемо і самі задні. І тóт 
верховий поїхав наперед, а тóт посадêа, а ми раз, – всі êрóтнóли êоро-
вою і êіньми, попід... Яêби доãнав, побачив, таê вони б вистріляли в 
нас. А то ми тоді поїхали, поїхали… А там сêирта здорова, під’їхали під 
соломó. Тоді тьотêа êіньми повезла дітворó тóди, там сêидала, приїха-
ла і нас (я і сестра) забрала, і ó Новопавловêі ото ми жили. Жили, аж 
поêи в январі місяці начали отстóпать німці. А ми тоді вже додомó. 

А яê прийшли в село німці, бачила! Я ще біля маãазіна бóла, êа-
жóть, мед бóдóть давать [сміється]. Побіãли за медом. Побіãли. А лю-
дей бóло страшне за тим медом! Коли наші тіêають: підводами, біãом 
їдóть до береãа, а вони і не вспіли і переїхать, німці забрали їх. Тóт 
тільêи наші поїхали, – ось мотоциêли, вже німці заїхали, вже стріля-
ють, óже біля сêóльптóри вже постріляли. А ми біãом! Прибіãли додо-
мó, біля óãла ні той, людей, німці вже мотоциêлами поприїжяли: “Яй-
êи, яйêи, яйêи!”. 

Чоловіê, присóтній при опитóванні: У нас ó дворі стояли. 
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Віра Данилівна: У їх стояли і ó нас. У нас добровольці з Кóбані… 
Хлопці-добровольці, біля êоней óхажóвали, óсі êóбансьêі. І дівчата êó-
бансьêі, і хлопці êóбансьêі. І дівчата на Павловêі жили. А в нас жив і 
німець, той бóв сапожниê… і портний, поляê, бóв шив, аãа…. 

Чоловіê, присóтній при опитóванні: І êалмиêи бóли… 
Віра Данилівна: І êаже, оце нам êаже: “Мамêо, мамêо, а там, – êаже, 

– простітóтêи живóть, êóбансьêі”. І ото вони де шо, понабирають і ве-
зóть до ньоãо, і перешивають їм. Ой, бóло, шо хочеш і при німцях… 

Бóли і партізани… Я ж не знаю, що вони робили. А я знаю, яê ми 
бóли доярêами, поляãали спать. Спимо, êоли бóдять нас, оêрóжили 
нашó хатó. І óтром повставали ми, êоров подоїли, і ó поход на Тарасів-
êó, партизанів шóêать. І пройшли, а де ж їх шóêать, чи вони дóрні, чи 
шо, партизани, вони поховалися. А бóла ó нас óчотчіця, – табаê їм ото 
доставала, їсти давала. І бóла ó нас одна, партизанêа, доярêа, яê її… І 
своємó братові сêазала, шо отаê і отаê. І яê би той, найшли, таê нас би і 
постріляли.  

[При німцях бóв êолãосп], да. Начальниêом бóв êолãоспó [прізви-
ще нерозбірливо], да? Простий чоловіê. 

Чоловіê, присóтній при опитóванні: Це до німців бóв председателем 
і во время войни тоже бóв. 

Віра Данилівна: [Колãосп] аêóвіровали, êонечно, аêóвіровали, я ж 
óже розêазóвала, яê ми втеêли... Аêóвіровали. 

А раз бóв хтось, забóла хто, óбив, німця. І за тоãо німця двадцать 
восім чоловіê побили. На Лисоãорці оêоп бóв, і ото над оêопами стре-
ляли тóди в ямó їх. Взяли, постріляли за йоãо, двадцять восім дóш…  

Після війни людей приїхало сюди мало, баãато побито. Побито, ой-
йо-йо сêільêи людей! 

А бачиш, після войни зразó… ще война йшла і нас забрали на Дніп-
ро, на правий береã, тóди нас. На êолхоз дали сêільêи-то дóш, щоб тóди 
видали, і ото ж поназначали і забрали нас. І ми потіêали, потіêали, вте-
êли відтіля. Нó там би робила б, щось би робили там, заводи б чистили 
там, то шо... І ãолова óзнав, шо потіêали ми, таê тих дівчат сóдили, а 
мене зразó притой…, бóмажêó мені прислав і бистро явиться в МТС. І 
ото я явилася в МТС, – мене óчить на помошниêа êомбайнера. І я вчи-
лася, і вийшла не помошниêом, а вийшла êомбайнером. Оце вчóся, ба-
ãатеньêо нас вчилося, і хлопці і дівчата, розêаже оце óчитель, яêий там 
предмет. “Підніміть рóêи, повторить”. Ніхто не піднімає, а я піднімó, 
повторю. І ото мене самó первó визвали на той, щоб я не підêазала ні-
êомó, – на êомбайнері. Баãато нас óчилося, нó наверно не хватало чо-
ловіêів. А вчили ото… 
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Робила помошниêом на êомбайнері. Кажó: “Не хочó êомбайне-
ром”. Помошниêом робила ó одноãо êомбайнера, ó дрóãоãо êомбайне-
ра, ó третьоãо. А ó одноãо робила таêоãо страшноãо, таêий сердитий 
дядьêо. Приїдить із районó, а ó мене плаття не можна бóло, бо живіт 
чóхаєш, замазаний. А таê юбêа і êофточêа, “Даніловна, а живот êаêой?” 
– сміються. А приêазали йомó: “На Хижняêовó не êричи, не той”. Бо 
він бóло ãляне на мене, а я знаю, шо йомó подавать. І ото він, яê вони 
поїхали, а він êаже: “Вєра, яê ото я êричó, – êаже, – матюêаюся, то я не 
на тебе, то я сам собі, ти не обращай вніманія,” – êаже. 

А один раз поламався êомбайн, на стаціонарі стояли з оцим же дя-
дьêом. А місячно бóло! І ó ньоãо рóêа боліла, а мотор треба ізнять, під-
лізти, отêрóтить і знять, і опять там поробить, по темнó! Поробить, він 
розêазóє, я поставляла там, позаêрóчóвала, ідемо до домó. Ідемо до до-
мó і я, яê êоза, попередó біжó! До Павловêи дойшли, він êаже: “Вєра, 
може тебе провести, боїся ти?” – “Ні, ні, ні, я сама, я сама!” Нó сезон, 
сезон працювала.  

На томó тоже, – рис, той зимою, тоже бóла там помошниêом. По-
том на стаціонарі, тоже мар’ївсьêий бóв êомбайнер, тоже там бóла. Ото 
де тільêи не бóла я. І доярêою робила, ото. Чоãо вони ставилися до ме-
не, чи ãарна бóла, чи я знаю, чоãо вони всі ставилися хорошо до мене.  

Вже після войни, оце вже в êолхозі, то більшість де б не той, ó бри-
ãаді, êрóãом я êóхарила. Бриãадір забрав, а я не хотіла êóхарить. І один 
раз, ще бóла дівчина, і той бриãадір взяв і прив’язав мене до дишля, 
віжêами, щоб не йшла полоть. “Ой, нó що ти, – êажó, – я не бóдó”. – 
“Бóдеш варить”. Нó раньше ж і снідання варили, і причом ãалóшêи. 
Зварила ото ãалóшêи, зажарêа ж хороша. Приходять вони снідать, а я 
плачó: “У мене ãалóшêи не полóчилися і я не хочó êóхарити”. – “Ні, ні, 
а нó давай, давай. Ой, яêі добрі ãалóшêи, ой-йо-йо!” – “Таê, – êажó, – 
ви ж то…” І заставили êóхарить. Зразó я не êóхарила, а зразó бóла по-
мошниêом, бóла помошниêом ó однієї бабóшêи старої. А тоді ото і ме-
не поставили êóхарêою, після войни. То до войни трохи, а то після 
війни. Кóхарила все врем’я! І біля êомбайнів, і біля траêтористів, де 
мене тільêи не возили, особенно ó жнива. П’ять êомбайнів ходе, – êó-
харêа одна, не дають мені ні помошниці, ніде нічоãо. Дві êастрóлі 4-х 
відерні варю, ото то, і ãолова êолхозó всеãда приїжав обідать.  

Ранêом біля êомбайнів не варили нічоãо, тільêи обід варила. Борщ 
варила, на вторе нічоãо не давали, тільêи борщ зварить і всьо. Ото 
борщ. Нó таê м’яса сêільêи хочеш і всьоãо. А на отêритомó воздóхó бо-
рщі таêі бóли добрі!  



 
94 

 

А êоли ще ми пололи, пололи люди сонях, êóêóрóзêа, що там посі-
яно, – ото варили снідать ãалóшêи.  

А в траêторній бриãаді, там і вторе варили, êашó яêó-небóдь. Ото 
борщ, êашó і яê траêтористи єсть, остаються на ніч, то вечерять остав-
ляєш їм. Біля траêторів бóло чотири ãода, з траêтористами êóхарêою. 
Тоді до дрóãоãо траêториста, там бóла два ãода. А то в бриãаді і в бри-
ãаді, все врем’я варила їсти.  

А зімою сêільêи êóêóрóдзи бóло в êолãоспі, êартошêи. Яê не êар-
тошêó в поãрібі перебираєм, то êóêóрãóз перебираємо. І зімою в êолхо-
зі бóла робота. А сейчас і сейчас немає роботи. Щас, шо ти, молодьожи 
оце з нашої вóлиці…. 

Зразó після війни платили, яê, палочêа. Палочêа, ото. А тоді ото ж 
давали, і давали шо ж, ó êінці ãодó. Дадóть ото там по сêільêи, чи по 
п’ять êопійоê на трóдодень чи по десять, чи шо нó полóчаємо ми там. 
Хто 50 рóблів, хто сто. Мóжиêи то більше êонечно полóчають, а ми то 
70 рóблів. Хто яê ходив на роботó. І хто там вистачав. Цілий ãод немає 
ãрошей, таê ото живем, а ãрошей нема. А тоді яê ото полóчимо, тоді вже 
êóпимо, чи сахарю чи шо там. А мóêа то бóла, бо давали ж. А таê…  

Голова êолхозó ó нас хороший бóв, Маêсименêо, наш ãолова êол-
хозó! У нас êолхоз бóв міліонер. І довãо бóв, а тоді вже став Устіянов, 
поставили після тоãо. 

Голод після войни? Бóв. Ісêóствений ãолод. Забрали все êрóãом ó 
людей… Пóхлі бóли, страшне...  

Що їли? По плавням люди, більшість ó плавню ходили, очерет ріс 
чи шо. І ото там брали і ото те і їли. Ми ото яêось, яê чоловіê мій робив 
óже в томó, ото в Смолянêє, траêтористом заробляв, то яêось не ãоло-
дóвали. Таêий бóв траêторист, шо раньше траêтора бóли, яêі? На отих 
êольосах. І оце бóло поломається траêтор і не справляють траêтористи 
і все, а ó ньоãо траêтор робе. Спічêó десь там óтêне і робе, бóв хороший 
траêторист. А тоді яê перейшов óже ó село, яê пішов ó êолхоз, вивчив-
ся на шофера і тридцять ãод робив шофером ó êолхозі. На траêторіста 
óчився, де бóв ó дєтдомі, там десь він вивчився, а вже на шофера вже 
вчився, яê ми поженилися. Таê три місяці в Запорожжі вчився. 

Коли я заміж вийшла? В 46-м ãодó, в іюні місяці. Приїхав мій чо-
ловіê ó своє село, Новãород. “І нема, – êаже, – ніêоãо мóжиêів, один я і 
дід старий один. І дядьêо оставляв, сина вбито, а я шоб в ньоãо остався 
за сина. Не схотів я. Їдó на Уêраїнó”. І приїхав сюди на Уêраїнó, приї-
хав ó Запоріжжя. А сніã, – êаже, – пішов, і іде пішêи. Поспитав, êóди 
іти, і іде пішêи ó село. А їде, êоли, – êаже, – їде, доãаня вже до Канівсь-
êоãо, доãоняють санêи. Коні і санêи, люди êаже, сидять. “Гражданін, де 



 
95 

 

ви йдете?” Каже: “У село Біленьêое”. – “А нó садітєсь, – нó я ж, – êаже, 
– ó воєномó, садітесь ми підвезем”. – “А де ви бóдете їхать?” – “А от 
тóди і отóди”. Нó стали біля Медянêи, пішов він тóди. Ото там побóв, а 
тоді тóт ó сóсід, траêтористи, і він пішов в МТС. І ото прийняли і ото 
вижили, в старій хаті він бóв ото. Посовітóвали йомó, щоб тóт женився, 
і ото вийшла заміж. 

Ото ні свадьби не бóло, нічоãо, ніхто не сватав. Ні за шо бóло сва-
дьбó ãóлять. Свадьби бóли, бóли, а в нас, ó мене не бóло свадьби. А сес-
тра моя ішла заміж, то бóла свадьба вже. А мені не справляли нічоãо. 
Пішов він ó сєльсовет óзнать, там сêазали, шоб бóв тільêи пашпорт ó 
ньоãо. Ото він тиждень на роботі бóв ó Смолянêі траêторістом і паш-
порт яê полóчив, і полóчив хліб, і ото приїхали. Приїхали і пішли ми в 
сєльсовєт, розписали нас. І ото таê ми начали жить. Зразó жили ó сво-
ємó домі, ó нас. У нас жили, поêи начали строїться. А тоді построїлися, 
тоді вже тóт жили.  

А батьêи в ньоãо померли, з Новãорода він. Нó а я ж вам êажó, що 
бóв поранетий в Германії, лежали в больниці. І бóв один, нó чи із 
Польщі, чи що, в ньоãо бóла баришня тóт, із Біленьêій. Каже: “Коля, яê 
бóдеш іти, їхати, ó Біленьêó їдь, і я приїдó тóди”. У ньоãо тóт баришня, 
Тома. Нó ото щось він не приїхав, може поãано бóло, бо не приїхав. А 
він ото приїхав та і оженився. 

В 58-м ãодó начали строїться, восени причом! В авãóсті місяці на-
чали строїться, і три шари поêлали і êончили. Таêі шари велиêі бóли. 
А в 61-м ãодó óже зайшли восени ó хатó. Вистроїли. 

На хатó… заміс міситься велиêий, завозять ãлинó. На дрóãий день 
óтром вже люди сходяться, дóш двадцять-тридцять людей. І ото êача-
ють ó соломó вальêи і ляпають. Нó ó нас дядьêо дóже товсті стіни пос-
тавив, нема вже йоãо. А тоді мазать, – чоловіêа наняли, обрізав стіни, 
повирізав. А тоді [чоловіê] заробив лісó шофьором от êолхоза, аж в 
Арханãельсьêó. Колхоз весь ліс дав на хатó і на віêна, нó на все дав êо-
лхоз. Поробили все нам, пострóãали все і поробили. А мазать, – позамі-
сили заміс ãарний і жіноê поãóêали, сóсідоê, і ото обдряпали всім замі-
сом, в середині êрóãом подряпали. Тоді дранêó Ніêолай сам підбив, 
дранêó сам підбив. І я сама ото лазила, попідмазóвала дранêó. Оцево 
сама під дощечêó помазала. А тоді вже тьотêа Польêа [Прилипêа] спа-
льню і передню стіни вимазала, за сто рóблів. А зараз ще стоїть і спа-
льня там чорна. Там сóсідêа в нас бóла, Кірієнчиха: “Давай я тебе вы-
мажó”. Нó давайте. “Я не дороãо возьмó”. Я êажó: “Чи дороãо чи нє…” І 
ото місила я сама, а вона мазала під дощечêó.  
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Ото місила, таêа яма бóла виêопана, і ото місю, – ãлина рóда і êо-
нячий êізяê, не êоров’ячий, а êонячий. І ото сêільêи êізяêа, сêільêи і 
ãлини, не більше. Наносилася і ãлини, і всьоãо. 

Віêна і двері? Мамин брат за трóдодні поробив і повставляв сам. І 
віêна двойні, і двері, і все він сам і повставляв. А полів не бóло. Тоді 
настяãалися на поли, і в сіни. Поли послав там один дядьêо, послав хо-
рошо. А в залі, – óже син робив в мастєрсêій, а в маãазині продавалася 
фанєра товста таêа. І ото Ніêолай êóпив і Ваня зі своїм дрóãом ó залі і 
ó спальні послали.  

Чоловіê мій [план хати саам придóмав]. Я êажó, нашо таêó здоро-
венó, – одинадцять з половиною дліною, а шириною сім з половиною 
метрів. Фóндамент сам ставляв, нó і я ж ото помоãаю там.  

Жінêа, присóтня при опитóванні: Тьотя Вєра, вони питають ãлибо-
êо чи ні, метр чи півметра?  

Віра Данилівна: Півметра, півметра фóндамент ото виêопав. А тоді 
êаміння навезли, і ото êолотив цемент. Отóт-о на óãлó, яê раз в óãлó на 
стіні. Раньше свиней держали за двором, біля воріт. Ото саж построять 
і тоді, êоли трава підросте за двором, випóсêають свиней і пасóться… 

Жінêа, присóтня при опитóванні: Тоді ж таêоãо воровства не бóло 
яê січас [сміється]. 

І там бóла яма, таê ото в тó ямó доêопався до материêа. І ото заêи-
дав і цементом заливав, щоб не сідала стіна. Сам, сам, баãато сам робив. 
А я ó мазêі баãато робила. 

Віра Данилівна: У нас іще [в дворі] стояла тóт бóдêа, називається. 
Конюшня бóла, бóдêа, поãріб ó бóдêі, і навєс над тим...  

А оце та вже я забóла, в яêомó ãодó, та вже Ніêолая вісімнадцять 
ãод немає, а це при Ніêолаєві. Везе машина оці ж плаãи, ãóêає мене, 
баче, що ще не обêладена хата. “Вам не нóжні плашêи?” – “Та чьо, нó-
жні. А Ніêолай, мій чоловіê, – êажó, – ó томó, ó ãаражó, поїдьте, яê він 
те…” Поїхав він, êоли розрешив. Виãрóзили ми з шофером попід забо-
рові, ãроші заплатила і він мені êаже: “Хай оце таê лежить, посêладена, 
і хай і дощ іде, не заêривайте, вона бóде óêріпляться хорошо”. І ото тоді 
одноãо мóжиêа найняли, я подавала, êолотила йомó цемент із пісêом, а 
він обêлав хатó. 

Коровó держала, молоêо, що продам, шо провію, сир та сметана. 
Діти ж, – хай п’ють. Сир і сметанó роблю óже ó неділю. Ото поставляю 
там де той і ото провію серед тоãо, о, сир і сметана. На базар яê êоли 
понесó сир, бо сир ó мене бóв хороший. Тільêи принесó і зразó розбе-
рóть. У êоãо êорови не бóло, той берóть. 
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Дома з сирó, з сметаною êоли пиріжêи, êоли варениêи. Нó всєãда я 
ó неділю, ó мене діти ж, чоловіê, я ж должна ó неділю все наãотовить. 
Борщ з м’ясом зварю, êашó зварю яêó-небóдь, пиріжêів напечó, жарêоє 
зжарю. І це ж щоб на цілий день бóло їсти. Хочеться щоб добре бóло 
вже в неділю. Серед бóдня….  

А дітям в шêолó, яêщо спечене ото там, оте даю. Діти бóли не балó-
вані ó мене, таêі споêійні. “Ой-ой-ой, яêі ó Вєри Івановши хлопці! Всє-
ãда поздоровêаються”. Нó яê це таê, до людини йти та не здоровêать-
ся… 

Дома óсе ãотóвала, і пеêла. Ото приїдó із степó, – êóри встрічають, 
êорова встрічає, свині стрічають, собаêа і êішêа стрічає, понаãотовляю 
їм, подаю, а сама на ãород. Що-небóдь ще пополю. А тоді приходю до 
пороãа, êорова прийшла, – здоїла і начинаю варить їсти. Плита посто-
роїна бóла, начинаю їсти варить. Зварила їсти, дітворó повмивала, по-
вечеряли, ляãайте спать. А сама ще тісто замісене, або пироãів ще спе-
чó, плита ще ж ãаряча або хліб печó. Галина êричить: “Тьотя Вєра, баба 
Вєро! Уже 11 часов, 12-й, хвате вам óже, ляãайте спать”. Кажó: “Я хліб 
посадила”. Бóло, бóло. 

На хліб дрожжі ж бóли. Дрожжі розпóстю, – воно підходе. Тісто на 
воді, на воді найдобріше. На молоці не той, не таêий хліб. І ото поêи я 
собі зварила їсти, поêи той, óже і хліб підійшов. Підійшов, замісила, 
замісила раз, підійшов, лист на чотири хлібини, – плитó тó ще під той, 
розãорнóла, жар зверхó попілом засипала, іще чим там переêрила, по-
садила на три ножêи. Півтора часа посиде і витяãаю хліб. Щоб дóже 
білий і не той, нó хороший хліб, хороший. За півтора часа яê сидить, 
значить ото він вже спіêся, це ще мама сêазала, що півтора часа надо. 
Вона таê само пеêла. 

І пасêи бóло ó ãрóбі мама пече, а я вже і забóла яê я пеêла. Та в дó-
ховêі тоже пеêла, ó плитó садовила. Раньше форми висоêі бóли і плити 
ж раньше не таêі ставили, яê щас для вóãалля. А таêі висоêі плити бó-
ли, чи êóрайом там топили, чи бóр’янами разними. А тоді розãортають 
жар, óже пасêи ãотові ставлять, підійшли. Бомажечêó, яê бомажêа за-
ãоряється, значить ще жарêо дóже, яê тільêи зарóмяніло бóмажêа, – 
садовлять. Садовлять ото і час. А тоді витяãають, пасêи вже ãотові.  

А в тісто êлали яїчêи, на солодêомó молоêі начиняють дрожі. Ва-
нільêó, чи сметанó сиплять, нó щоб добрі ж бóли пасêи. А мама не при-
êрашали, таê. І я не приêрашала, – оце напечó і не приêрашаю. А ра-
ньше êрашанêи вибивали, хорошо по самий білоê, вибивають із саха-
рем, а тоді яê витяãнóть, вони ãарячі, ото помажóть і біле воно, біле. А 
то пшоно продавали поêрашене та ото притрóсювали. 
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Пеêли штóê шість-сім пасоê, вони стоять до Рожества і не черст-
віють. Я цей ãод спеêла ó дóховêі, тиждень бóла до тоãо, аж на сороê 
святих. Три неділі стояла пасêа, я і забóла про неї, і не зацвіла ні ãрама.  

На Пасêó ходили, син мій, той святить. Ми ніêóди не ходили, до 
нас оце сестра приходе, ото приносе пасêó мамі.  

Я шила сама. Матерію набереш ó маãазині там. [А нам, яê малі, бó-
ло мати] платечêо пошиють, або юбêó. Мама – êоноплю, тоді ж таê 
тêали на сорочêи, ó мами її бóв верстаê таêий, ото там вона тêала собі. 
На рóшниêи тêали ото, помню. Вишивали на рóшниêах таêі розочêи, 
ãільце, ãілочêи, листочêи, петóшêи, або ãолóб і ãолóбêа напротів отаê. 
Красними і чорними нитêами, іначе ми не вишивали, тільêи êрасні і 
чорні. Вішали рóшниêи на іêони. Ні, мені [ó придане] не давали. А ó 
мами два рóшниêи [з приданоãо] таê і лежать десь. І ото простиня ви-
шита, ще мамина простиня, ще там молодою вона вишила і той… І оце і 
досі ще жива. Да, десь таê листочêами, листочêами таê êрасиво. Сестра 
моя тоже собі вишила, тоже êрасиво. 

А я і не вчилася, в êолхоз пішла. А сестра моя óміла вишивать і 
шить. Я êрóжево плела. Проше таêе бóло біле, то таêе воно êріпêе. І 
ото з проше плела я êрючêом, мама навчила. А потім ті êрóжева ó по-
дóшêи ото із-під, таêе êрасиве там, а то ó подóшêó і ó простінь. А Ніêо-
лаєва сестра із Ленінãрада, він їздив, таê він прислав, дала таê, – прос-
тиня вобще êрóжевняна виплетена… 

[Яêі пісні співали?] Та вже і позабóвала, яêі пісні співали… Весіль-
ні. Ото почóємо, шо молода ж їде та співають. А ми співаємо ото.  

На весілля бóли спеціальні пісні. Таê то співають, а на весіллі там 
іначі. А про шо пісні бóли, нó про молодоãо та про молодó, співали. Нó 
дрóжêи ж, дівчата там, п’ять чи шість, старша дрóжêа. А мене всеãда 
берóть, і в Мар’ївêі бóла, виводчиця бóла, первой брала. Нó співається 
пісня і співають, а біля мене сидить вторêа, починає, а я вже виводю, 
без мене не заспівають [сміється]. 

Оце Таїса їзде до мене, сидю дивлюся, ще там ми жили, дівчиною я 
ж бóла. Це ми вже з чоловіêом хатó построїли. Дивлюся, отаêо в це 
время ресорêа під’їхала, молода сидить, старша дрóжêа, співать, а ви-
водчиці немає. “Та я не бóдó іти”. – “Вєра, та ідьом”. І в Мар’ївêó їзди-
ли і де ми тільêи не бóли. Аãа, той, без мене не заспівають.  

Раньше бóло свадьба, – починає молодий, ó молодої справля бóд-
êó, бóдêа називається. Танцюють, ãóляють дівчата молоді, молодьож. А 
тоді вже на яêó неділю свадьба, розписóються, розписóються, тоді мо-
лода… вечерять ждóть. Знаю, Вєрêа Сарачиха ішла заміж, сидимо за 
столом, ждемо молодоãо, вже всі дрóжêи, все. Коли і молодий при-
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йшов, прийшов, поêи виêóпили молодó ж, от тоді вже свадьба нача-
лась, повечеряли, танці, співи. От таê.  

Жінêа, присóтня при опитóванні: [Виêóп за молодó] – хто бóтилêó, 
хто ãроші, хто шо яê. 

Віра Данилівна: З бóтилêою йдóть на свадьбó, і дарóють молодій 
чи ãроші, чи там шо, чи хто підодіяльниê, яêісь простині. 

Нó хто шо дав. Дарили і сêот дарили, раньше, раньше, раньше. А 
тепер ні, тепер тільêи ãроші дарóють. А в придане, нó там хто простінь, 
хто підодіяльниê, то таêе. Це рідня давала, а таêі – давали ãроші.  

Яê же називається… яê óже свадьба пройде, таê ãóêають там їхніх, 
молодоãо батьêів ãóêають…  

Жінêа, присóтня при опитóванні: На сходини, сходини.  
Віра Данилівна: Да, а тоді вже ті тóда, тоді і її батьêи ãóêають, їхні 

рідню. Співають [на сходинах]. Балаêають.  
Жінêа, присóтня при опитóванні: Водêó п’ють… з бóряêа. 
Віра Данилівна: Водêó п’ють. Сêільêи днів свадьба? Два дні. Сóбо-

та – свадьба, ó неділю вже похмиляються, а ó понеділоê – êóри. При-
носять по êóриці, хто ãóляв, і той…  

Жінêа, присóтня при опитóванні: Завершають. 
Віра Данилівна: Називається êóри. Ото вже всьо. А хто хоче ви-

пить, то ще йде і ó вівтороê [сміється], чаюють, чай п’ють ото. 
Молоді одіті êрасиво! Тепер не надівають таêих фатів, яê раньше 

бóла. Фата êрасива, дліна, плаття длінне. А сейчас до пóза причеплять, 
і плаття, оце поêи... Шо то за молода? Тепер баãато заêазóють, а рань-
ше самі шили. Самі, самі шили.  

Моя сестра яê ішла заміж, сама шила плаття собі. Тоже êóпляли 
фатó. А молодий ó êостюмі. Ні, тоді тепло бóло, – вишита сорочêа. У 
неї чоловіê бóв здоровий, метр дев’яносто, мать, бóло йомó, хороший 
дядьêо бóв. Таê ото той, êóпляли, ó ньоãо êостюм бóв. І êостюм бóв, а 
то вишита сорочêа бóла. Прийшли, я знаю, прийшли ж, за столом си-
дять óсі чисто ж, і молода сидить. Ось і молодий же ж прийшов із свої-
ми. Прийшов, і поêа, а в мене вже бóло двоє дітей, яê вона заміж ішла. І 
Колю принисли, бóли вони ó сóсідêи дітвора, принисли, а Вані не бóло, 
він маленьêий. Не сів за стіл поêи не принесли малоãо! Тоді аж сів за 
стіл. Ото свайби бóли хароші… 

На стіл що хоч ставили, особенно м’яса отаê бóло. На дрóãий день і 
борщ бóло варять, пирожêи пеêли хароші, із вижарêами. Тоді ж рань-
ше вижарêи бóли, не таê яê щас, самий жир ó тих вижарêах. Жарêоє 
хороше, пирожêи. Нó не бóло оцих êовбас, яê сейчас, сирêи, êовбаси. 
М’яса бóло повно! Тарілêи м’яса. êортошêа. Каравай пеêли, шишêи 
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пеêли. Потом ãільце, ó êаравай повстромляють ãільце êрасиве, êонфе-
ти почіпляють на ãільце.  

Нó все мати ж, хазяйêа [ãотовить]. Нó ãóêає там ще жіноê. Кóхар-
êам платили на платья, бóтилêа водêи, хлібинó. І печі бóли, ó печах 
пеêли. Щас таêі шишочêи маленьêі попечóть, а раньше шишêи бóли 
здорові, ãільце здорове!  

Роблять тісто самі, на ãільце – прісне роблять, шо воно розсипа-
ється, яê їси, таê розсипається. А шишêи – на дрожях, і тóди ж всьоãо і 
ванілі, êрашаноê наб’ють, хороші шишêи пеêли. А êаравай таêий здо-
ровий, і то зóбцями разними подєлають йоãо.  

Шишêи роздавали, яê дарили, – і шишêи давали. Там êóма чи сес-
тра, чи там êоãо поставлять і вони ходили із êошолêою, одна і дрóãа, і 
дарили. А яê чоловіê і жінêа, – по дві шишêи давали.  

Пили на весілля самоãон. І êóпляли водêó яê ãроші, а то самоãон 
ãнали самі із сахарю, із бóряêів сахарних ãнали, із шовêовиці ãнали. 
Ми например із мамою, яê тоже, óже тоже троє дітей ó мене бóло. 
Троє? Да, троє, і хатó ж начали строїть. І ãрошей, 40 рóблів бóло яê на-
чали ми хатó. Та добре, шо ото чоловіê бóв шофером ó êолхозі, та хло-
пці машинами помаãали землю возить. Не дóже і пили, потомó шо 
знають, шо. Таê ми з мамою ні сахара, нічоãо, із шовêовиці ãнали, із 
ãрóш ãнали, з абриêоса ãнали. Передавимо і ó бітоні, чи в êастрóлі воно 
там ãрає ото соê, той з óсим. Грає, а тоді óже яê ãірêе, щоб не переêис-
ло. Яê ãірêе, – і начинаєм ãнать. З абриêос бóло хароше, бо вони щепа-
ні, солодêі.  

Ганяли [за самоãонêó], ãаняли! І апарати ó людей забирали і все. 
Нó ó нас не той, óже сочóствовали, шоб строїться. 

А плавні! Ото плавні бóли ó нас. Хороша! Після войни робила я 
доярêою. Вивезли нас ó плавні, а ó моїй ãрóпі бóла êорова, бóра, êоня-
чêа, бричечêа таêа. Везó молоêо в плавні до береãа, везó і співаю! На 
всю плавню! Приїдó, зãрóземо на лодêó, бідони порожні поставляєм, 
їдó назад, співаю. Доїхала до Сапатоãо, і-і-і! Повно води! Яê же я пере-
їдó? А дно видно-видно. І широченьêо переїджать, таê яê наша хата і 
дрóãа хата, аж тóди. А дно біле-біле пісоê. Кажó: “Бóра, що ж ми бóде-
мо робить? Давай їхать.” Їдемо, доїжяю вже до середини, бідони мої 
осьо випливóть з ãарбичêи, а вона вже пірнóла, тільêи аж ото вóші. 
“Ой, бóра, давай, давай, бистреньêо, бистреньêо”. Уже начала, начала, 
виїхала, виїхала, бетони не виêинóла. Ото таê бóло мені тоже. А тоді на 
дрóãий день дóже вода пішла і приїхали забирать. Таê вода йшла, 
страшне! Таê ми, óже всі попере…, а я боюся і все сідать на той. Ой [зі-
тхає]. 
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Нó єсть садили ãороди ó плавнях. Люди там жили, не баãато. Одна 
хата там бóла, одна хата. Мої свати там жили, моєї сестри Галі свеêор і 
свеêрóха там жили. Гнатович, Гнат Семенович Коваль, а свахó Наталêа 
звóть, а яê по-батьêові вже забóла. Сюди вони переїхали ó Біленьêó, 
тóт ó них і бóла хата. А то ó плавні, яê лісниê він бóв. Вони тоді переї-
хали на Медянêó, вóлиця Гарбóзовêа, Медянêа, – там вони жили. Те-
пер там мій син живе. Вони построїли новó хатó із сестрою моєю, а тó 
продали, а тепер вони померли, тепер мій син там старший живе.  

Оце Біленьêе бóло, а тóди далі там Мар’ївêа бóла, село, Новопав-
ловêа, [Виводова], тóди дальше бóли. І оце совхоз ó нас образовався.  

Після войни до Бєлєньêоãо баãато з Рóминії переслали. Там вони 
самі óêраїнці, а чоãо вони там жили ó Рóмóнії, – там спеціально таêе чи 
село бóло чи шо ó Рóмóнії і їх виселили. І вони всі приїхали ó Білень-
êó. Тóт баãато їх приїхало. Нó їх з Рóмóнії вислали.  

А місцеві до них нічоãо, прийняли їх та і все. І вони нічоãо, таêі хо-
роші люди бóли. Вони по-óêраїнсьêомó балаêали, таê яê і ми.  

 
 

Козиряцьêа Валентина Миêитівна, 1916 роêó народження, 
Козиряцьêий Володимир, 1938 роêó народження, 

с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 
 
Валентина Миêитівна: Валентина Миêитовна Козиряцьêа, нó а бó-

ла я Кóзнєцова. Це вже восімсят шість ãод прожила [сміється]. З шіст-
надцятоãо я, да. 

Родилася я зовсім ó Росії, а батьêо білянсьêий. Вони виїжджали на 
землі тóди, тоді бóло давали землі. Там в Росії землів баãато бóло, а 
люди не дóже робили. А хахли, вони, знаєте, ãребли землю. 

Володимир Козиряцьêий2: Це в 35-м сюди ми приїхали… 
Валентина Миêитівна: [Батьêо мій народився] ó 1886-м, – Миêита 

Миêитович Кóзнєцов. Йомó бóло дванадцять роêів, яê вони виїхали ó 
Росію, бо він êазав: “Мені бóло дванадцять роêів, яê виїхали”. [Кóди?] 
Нó це тобі бóло Самарсьêа ãóбернія, Балаêовсьêий... місто Балаêово, – 
оце тóди виїжджали на землі. І в Саратов виїжджали, баãато виїжджа-
ло. Яêі там і пооставалися, яêі поприїжджали після войни, ó розêóла-
чóвання саме тоді.  

[Народилася] там, нó óêраїнêи ми. Там тоді не óêраїнêи êазали, а 
малороси.  
                                                           
1 Опитóвання провели Т.Г. Бобêо та Н.І. Швайба, 27 червня 2002 р.  
2 Син Валентини Миêитівни, присóтній при опитóванні.  
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[З Біленьêоãо ще виїзжали тóди]... нó їх ніêоãо немає. Троценêи 
бóли, оце що Троценêо ось. Криці по-óлішномó, а таê Троценêо фамі-
лія. Тоді етот... Плечóн, нó це хлопці бóли, на Рюхівці жили. Це йоãо 
батьêи бóли, це знає Гриша, я в шêолó з ним ходила, там [Патюшêа] 
бóв маненьêий. Тоже немає їх. Плечóни бóли… Проêіп Плечóн бóв там. 
Немає їх.  

Володимир Козиряцьêий: Це вже, считай, що їхні батьêи, óмерли.  
Валентина Миêитівна: Те ще дóже давно. Оце із цих одна я, мабóть, 

тіêи осталася. А оце шо ті, ото нема ніêоãо. 
[Яê те місцеве населення ставилося до нас ó той час?] Нічоãо, в нас 

там большинство бóло село – óêраїнці, село Єãорівсьêе. Балаêове – 
там ãород, таê яê ó нас Запорожьє, таê там Балаêове – оце ãород наш 
бóв. Нó воно тоді бідно бóло, не бóло ні маãазінів, ні... Хіба тоді таê бó-
ло яê січас? І ото там село бóло, ставоê таêий здоровий, êрóãом ставêа 
оце самі оті... хахли [сміється]. 

[Коли ãралися, óêраїнсьêі діти], нó ми êанєшно яê оце ãóляєм, ми 
яêось не дражнилися нічоãо. А êац… рóсьêі, – ті “хахли” на нас. “Хахол, 
хахлóшêа…”, – а та дрóãа, не дай Боã, обідить. А наші: “рóсьêий, рóсь-
êий” [сміється]. 

У шêолó я там ходила. Там шêола бóла таêа дерев’яна, велиêа 
шêола, і не бóло переãородоê. Оце êлас первий, оце дрóãий, оце третій 
[сміється]. Яê там хтось сêазав – засміялися всі! Ото таê. Там три ãоди 
я проходила. Одна óчительêа бóла, Бóêварь на трьох, êнижêа на трьох, 
задашниê на трьох. Оце прийдеш із шêоли, – ой, і їсти хочеться, і надо 
сêоріше мені повчить óроêи, бо прийдóть возьмóть, а в неї возьме іщє 
третя. Ото таê óчились. 

[Яêі там бóли люди?] Знаєте, дєтêа, яê ти добрий, таê óсі добрі лю-
ди. Усі добрі люди. І там добрі, і там ті… рóсьêі. Вони… добрі таêі, нó 
сêазать вам по-нашомó, шо вроді не таêі дóже трóдолюбиві. А óêраїнці, 
– ці ж ãребóть землю [сміється].  

Нó а там, там родючі землі… Тóди óêраїнці наїхали: і в Саратові 
оце бóли, і оце в Самарі бóли, êрізь ті óêраїнці бóли – виїжджали на 
землі. Бо тóт земель мало бóло, а óêраїнці люблять землю робить. А 
вони зразó порозживались… Таê ó нашім селі не бóло, шоб там фабріêи 
чи заводи, а вобще сêот, землі, хліб обробляли і здавали. 

В нашім селі не бóло млина. Бóв млин, таê се яê він чи ãосóдарст-
вений, чи яêий бóв... 

[Уêраїнці там займалися] зємлєдєлієм. Там не бóло ні фабриê, ні 
заводів, нó нічоãо там не бóло. Зємлєдєлієм і все. Тоді самі хазяйнóва-
ли, зерно собі…, а там здавали в Балаêово, 25 êілометрів – Волãа, оце 
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ми на Волãі. Там ото тóди приймали зерно, шо ми підводами возили. 
Отаêі-во пара êоней і бричêа, мішêів наложемо, везем ó ãород здавать. 
Обоз називався, обоз. І оте здавали там, а над Волãою... на Волãó ãрó-
зили, де-то вони на параходи... 

Урожаї там хароші бóли. Землі там дóже хароші бóли, там сêіêо 
ãóляло земель, страшне! Сêіêо оте там займали оце, а рóсьêі... – нє... 
Десятинó-дві, а більш не той. Оце на сезон наймають наші, óêраїнці, до 
віялêи, тоді ж там молотили, – ото там одãортать, óсе. А вона сóтêи по-
бóла чи там два дні і всьо, – тяжело. 

А вони [рóсьêі] жили таê, – ото дерев’яна хатêа маненьêа, яê ото в 
нас êóхня, то в них сім’я там живе і вони там не те...  

Єсть таêі, що бóли… Нó дóже мало їх бóло. Кóлóãóри називалися. 
Вєра бóла êóлóãóрів, таê яê оце отóт-о ті... бабтісти, а там êóлóãóри. 
Таêа реліãія бóла, – êóлóãóри називалися, а яê вони по-правілó, я не 
знаю. 

[Там і] Російсьêа православна церêва бóла. Тоді вірóвали всі. 
[Уêраїнці ходили до цієї церêви]. Рóсьêі і óêраїнці – це одной віри. Нó 
я ходила ще мала, церêва не ó нашім селі, не в óêраїнсьêім, не в хохля-
цьêім, а в рóсьêім. Там Андрієвêа бóла – рóсьêе село, і там отож поста-
вили церêвó. Хахли і рóсьêі, всі совмєсно поставили. Не помню, êоли її 
ставили, не знаю.  

[Слóжба бóла] на рóсьêій, на рóсьêій, не на óêраїнсьêий. На рóсь-
êий. Нó ми ж тоже там жили, все ж знали рóсьêий, і рóсьêі знали наш, 
а ми їх. Там же жили.  

Та може і січас [та церêва] стоїть [сміється], може і січас стоїть, не 
знаю. Ми виїхали відтіля в 30-х ãодах, то воно все стояло. Дерев’яна, 
нó лісів там не бóло, а ліс доставляли. 

Дома там таêі... лампачні êлали, не цеãлові, а лампачні. Лампач ро-
били отаêий-о, нó яê êирпич, тіêи що з соломою, – здоровий таêий ла-
мпач… 

В óêраїнців хати, – êлали таêі ото саманні, під дощечêó мазали і 
вобще здорові хати робили. Ото таêі і ото таê êóхня. Ото хата здорова і 
êоло хати або êонюшня здорова, бóло постройêа таêа длінна, êоней, 
êоров ото… Там дóже баãато вовêів бóло, бо землі баãато бóло ãóлящої, 
таê там лисиці, вовêи. Таê заãоражóвали отаê яê оце êóхня, заãоражó-
вали двори досêами. Кóпляли ото ó Балаêові, таê яê ó Запорожжі êóп-
ляли, привозили (самі привозили, бо êоні свої бóли). Привозили досêи 
і ото ставляли од вовêів отаêе заввишêи, бо переплиãне, сатана, і вêра-
де вівцю.  
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[Кришó вêривали там] желізом. Я помню, що ó нас під желізом, 
êрасне желізо бóло. А то черепиця, робили там черепицю. Нó де чере-
пиці, нó не нашомó в селі, де робили я не пам’ятаю, не знаю.  

І ставили дерев’яні дома, а щоб мєбєль бóла ó хаті там, одежі… нó 
яêось тоді ще не бóло таêоãо, не бóло. Голі дома стояли і все. 

Там ставоê бóв. Оце отаê ставоê бóв, здоровий-здоровий, і êрóãом 
ставêа оце óлиці. Оце óêраїнці жили. Зелено, êрасиво бóло, ставоê 
ãлибоêий бóв! Таêий, що і параход пройде, дóже ãлибоêий бóв. Нази-
вався ставоê та й óсе... Прóд! “Пішла до прóда” [сміється].  

[І по вóлицям, по хатам, можна бóло впізнати що це óêраїнці жи-
вóть]. Да, да, білі хати і… А тоді начали óже не мазать, начали... там со-
вхоз бóв “Сольоний”. Або село Сольоне і там совхоз бóв. І той совхоз 
почав продавать хати. Наші óêраїнці óже зажили, хліб здають, полóча-
ють ãроші, тоді розжилися óêраїнці. Уже і трахтора поêóпили, появи-
лися оці “форзони” маненьêі. Я помню “форзон”. 

Володимир Козиряцьêий: Америêансьêі. 
Валентина Миêитівна: Да, “форзони”. А тоді óже стали на двох, во-

ни ж тоді не дороãо бóли. На двох там ми з вами êóпили трахтора. По-
явилися зразó сєпаратори, êоров баãато бóло ж. А таê щоб хтось êóп-
ляв там, щоб здавать êóди молоêо, – оцьоãо не бóло. Яê, êóди йоãо зі-
мою, то таê оце на сані сіна, і ото таêі мисочêи, що ó тарілêи молоêа 
поналивають, замораживають і везóть ó ãород. Хороше молоêо замо-
ражóвать. Кóпляють сêіêи вже там, не знаю, êрóжечоê ото чистоãо мо-
лоêа. А таê, щоб хтось там приймав чи сêóпляли, оцьоãо я не помню, не 
бóло таêоãо. 

Я знаю, шо [ó батьêа моãо]... три êорови бóло, бо я отаêа мала, а êо-
рови бóли хароші... і таêа споêойна бóла. Сидю, посадять мене мама, 
ноãи простяãнó і дою. Мама дві-три здоїть, а я однó тянó. Тоді не бóло, 
таê свої óчилися. А êоней небаãато бóло. Верблюди бóли, там із-за Во-
лãи привозили, там же ж еті, татари бóли оце. А вони занімалися цим... 
спіêóляцієй êоней, нó й êóпляли. Нó він виãодний бóв, верблюд. О-о-
о!... Він більше за троє êоней ó хозяйстві. В хозяйстві він дóже бóв ха-
роший, сильний. Йомó êорма ото таêе: полинь. І яê випряжóть йоãо в 
обід, то він зразó шóêає попіл, де попіл. Він ото на попелі лежить-
лежить і назад запряжóть йоãо, і він ото й не їсть, аж опять вечором 
їсть. Стриãли їх яê овець, в’язали платêи з верблюжої шерсті. Особен-
но яê молоді оце верблюжата, на їх прямо яê пóхове, м’яêеньêе. І таê і 
пряли, і все робили [сміється]. 

І батьêо, він не те... він не середняêов, він робив... êрестянство, нó а 
то він яêось от сільсовєта більше робив. Ото своя êоняêа і він ó сільсо-
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вет, і поїхав. Ото таêий бóв. А вобще êрєстянство і земля бóла, все. Нó 
небаãато, небаãато в нас землі бóло. 

А мати тоже по-хозяйственно. Там вони [познайомилися], ó Росії. 
Вона з села... Тóрêенівêа. Село бóло тóт десь, вона з Тóрêенівêи, а тоже 
виїзжали тóди на землю батьêи, і там вони і те… Нó папаші бóло двана-
дцять ãод, а мама бóли 1888-ãо роêó, моложе... 

Володимир Козиряцьêий: І фамілія ó неї Тóрченêо дівоча.  
Валентина Миêитівна: Да, Тóрченêо, Мотря Іãнатовна.  
У моãо батьêа та матері нас четверо бóло. А в маминоãо батьêа бó-

ло дванадцять дóш дітей, і всі повиросли. Яêі ó тó, Граждансьêа не 
Граждансьêа, а яê йоãо, Володя, називається? У войнó поãибли два… 

Володимир Козиряцьêий: Нó в Першó міровó. 
Валентина Миêитівна: У 19-м ãоді вона бóла, да? Там два дядьêи 

моїх поãибло, а таê повиростили всі. Нó вже ж нема їх, нема ніêоãо, бо 
вже ж ãоди… А це брати мої отóт-о... ó Вольнянсьêомó, ó Миêолаївсь-
êомó, – це мої брати двоюрідні. Родних ó мене нема вже, а двоюрідні. 

Нó а сêіêи вони [батьêи] жили там, сêіêи вони мічтали об Уêраї-
ні!!! Папаша. Сêіêо мічтали об Уêраїні! І оце, яê стали таêі розрóхи, 
розêóрêóлювання оце стало, поїхали на Уêраїнó. 

В Росії дóже бóло плохо. Нó там не давали, орãанізóвали отой... 
Вобщім, в 30-м ãоді розêóрêóлювання бóло. Баãато таêих, що жили там 
таê: землів баãато забрали, своїми рóêами, наймали там тіêи на сезон. А 
таê не бóло, щоб таêі êóрêóлі бóли, шоб бóло машини там чи шо – ні. 
Просто землі баãато держали, сêотинó і все. Оце таêі бóли вони. 

Нашó родинó не розêóрêóлювали. А дєд бóв, мамин батьêо, нó йо-
ãо не троãали, в ньоãо сім’я бóла… дванадцять дітей. Він яêось роздав 
óсе дітям… до розêóрêóлювання, построїв хатинêи таêі і сам... Бабóшêа, 
правда, вмерла, ще я бóла там, таê бабóшêа вмерла. А дєд óже аж послє 
войни вмер, вже я вам точно не сêажó в яêомó році, нó там в Росії.  

Володимир Козиряцьêий: По-моємó, не після войни… 
Валентина Миêитівна: [Перед тим, яê повернóтися, батьêо приїз-

див сюди, взнавав]. Тóт же ще бóли йоãо... рідних не бóло, а двоюрідні. 
Галêо бóв рідний дядьêо, а то двоюрідні все бóли. Він приїхав сюди, 
взнав яê, шо. Йоãо хорошо прийняли і він пішов в êолхоз.  

Ми приїхали [сюди, на Уêраїнó], – зразó в êолхоз та й óсе. Вже êо-
лхози бóли.  

Тóт ó êолхозі батьêо робив і чабаном, робив. Німці ãнали йоãо, 
ãнали. Він таêий êрасивий, борода ó йоãо бóла, а сам молодий і таê ли-
це молоде… Вони не вірили, що це в ньоãо своя борода і побили йоãо, 
він почêами заболів і в 44-м ãоді він óмер.  
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[Чи êазав батьêо, що жаліє, бо повернóвся, чи там він êраще жив?] 
Нє, нє. Знаєте, яê началося там розêóрêóлєння, все… Хто êóди що збó-
вав, продавав там, нó вобщем… нічоãо в нас не бóло. Уже êолхоз бóв, 
óже ми послєдній ãод ó êолхозі робили там, ó 30-м ãоді. А саме сюди в 
35-м, отаêово. 

Зразó вроді і сêóчала я... Ми, тоєсть. Нó сестра вмерла в 34-м ãоді. 
Саша, двоє дітей, оце ж Шóра і та осталися, сироти осталися з нами. 
Таê шо ми їх і сюда привезли. Сестри чоловіê женився та поїхав десь в 
Узбєêістан, чи де він поїхав там, я забóла вже. А діти, дві дівчатоê ос-
талися з нами, ó нас. Папаша і мама оце їх воспитóвали. А тоді він при-
їхав забрав, і война началася, таê він десь вивіз їх, вони бідні... І яê во-
ни вже прислали пісьмо тóди в Росію, а там бóла тьотêа, з Росії прис-
лали нам. Таê папаша тоді написав лист і свій адрес, і приїхали вони 
сюда.  

Нó а я дівчина бóла, та шо мені… Конєшно, тóт лóччє зразó бóло. 
Там ãолод бóв страшний. Мені бóло десять ãод, – в мене вже пара êо-
ней і я боронóвала. А êоні молоді бóли, іде-іде і впаде, бо ãолодний. Ні-
чоãо не давали ні сêотині, ні людям. Нічоãо не давали. Тих вивезли, 
яêби ті бóли... а хліб забрали в них. Яêби той хліб та й роздали людям, 
таê люди хоть би не роз’їхались, а то нічоãо. Бо й хліби позабирали, і 
êартошêó, все. Таê ми ото, êóди не êинься, таê нас ото на Волãі… Права 
Волãа, там лісозавод бóв. Нó тяжело бóло! Нас не приймали на роботó, 
бо ми нєсовєршенолєтні бóли, – брат і я. Нó нам по п’ятнадцять не бó-
ло. Це ми їздили... брат їздив ó сільсовєт, таê нам по ãодó підставили, 
тоді нас прийняли на роботó. Роз’їхалися, бо нічоãо, нó нічоãо не бóло! 
Сіять землі – забрали, наші забрали, що ми не маєм права сіять її. Ко-
ней, – все забрали. І êолхоз не в состоянії посіять бóло, і не бóло чоãо. 
Нó й роз’їхалися люди…  

 
Валентина Миêитівна: …Це дєд наш помнє ще [тóтешньоãо] пана, 

ми-то не застали йоãо. А він ще, це ж їх êоли оце панів роз... 
Володимир Козиряцьêий: У 17-м чи 18-м. 
Валентина Миêитівна: [Розповідав], що яêийсь оце бóв дóже хо-

роший пан. Він êрестьянам помаãав. Це, примерно, аãа, здохла êорова, 
а тоді 40 рóблів бóла êорова. Аãа, приїхав бідний, в йоãо здохла êорова. 
Він дає ãроші: “Кóпи собі êоровó”. Оце тільêи він таêий êаліêа бóв. 

Володимир Козиряцьêий: Маêлашевсьêий і Мазараêа, а хто з них 
бóв… 

Валентина Миêитівна: Він дóже людям помаãав, той, шо бóв êалі-
êа…  
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Тоді Розóмовêа, яê її бóло звать... шо осе Розóмовêа. Тоже він село 
начав строїть. Стрюêовêа, отóт Стрюêовêа. 

Володимир Козиряцьêий: Це вже Дніпропетровсьêа область. 
Оце в церêві похоронили бóли [êоãось з панів], а потом яê церêвó 

ламали, ó нас тóт мєсні êомóніти бóли. І отам витяãли ãроб… [нерозбі-
рливо].  

Валентина Миêитівна: Оцей, шо в церêі похоронили йоãо? Маза-
раêó? А оце вже в 36-м ãодó нє, та в 36-м... розібрали вже, я знаю, стіни 
стояли. І ó церêві ãроб той виêопали, і роз… там же êоло церêви палили 
êостьор палить. Таê відтіль яê приїхали з Київа, яê дали їм... “Это, – 
êажóть, – трóп”. Чи він заспиртований бóв, не знаю я. І всьо, одвезли 
там, що осталося не доãорівше, на êладбище, з почестю поховали.  

Нó це ж із Київа, влада, совєцьêі вже, совєцьêі. А наші, яê êажóть, 
“не таê пани, яê підпанêи”. А наші рóêоводителі: “О..., це бóв пан, то 
дрóãоє, таê йоãо спалить!”  

Тóт ми вже церêвó не застали, вже розібрано бóло. А ще ó Росії, 
там ó совхозі, таê ходили по дворах: “Чи ви вірóєте, чи не вірóєте?” – 
“Не вірóємо”, – а в дóші вірóємо. Не помню, в яêім ãоді ми бóли там, 
шо ходили питали: “Чи ви вірююте чи не вірююте?” – “Та не вірюєм”.  

Казали таê, бо тоді начинали придираться, мол, ти молода, в Боãа 
вірóєш. Сêазать “хай Боã милóє”, – таê це тебе засóдять, яê... Нó êомсо-
мольці це ходили. Комсомольці, сочóвственні, тоді партійці… У нас, ó 
Пашиної сестри, баби Катерини, чоловіê – з 19-ãо ãодó бóв члєн партії. 

[Коли приїхали сюди, хатó] свою строїли, ãлинобитна. А êриша... 
оце тóт жили баãаті і робили черепиці.  

Володимир Козиряцьêий: Солома. Зразó ж під соломою.  
Валентина Миêитівна: Зразó під соломою, і роãозою. 
Володимир Козиряцьêий: Вже після войни соломою переêривали.  
Валентина Миêитівна: Роãоза. У плавні роãозó різали, роãозою óê-

ривали. А тоді начали оті черепиці. І вже тоді êолãосп. Соломою теп-
ліша бóла, нó і те... і роãоза. Канєшно там то теêла, то під черепицей 
êонешно лóчче…  

Плавні? О-о, нó в 55-м ãодó, 54-м ãодó плавні той... А там бóли зе-
млі! Там êолхоз, дóже êолхозові поміч бóла. Сіна êосили. Оце літньоãо 
врем’я парони… нó той Днєпр бóв óзщий, менший, бо воно ж не зали-
валося. Даже оце... трамвай іде – “тщ-щ-щ” – по пісêó і став. А тоді яê 
затопили, а сіна, а дрова! Тоді ж óãля не бóло, не іміли понятія. А то-
пить то таê, то êирпичем, нó ви не знаєте, що це êирпич êоров’ячий? 
Топчем йоãо, а тоді ріжемо отаêово на êвадратиêи і сóшимо. І цим êи-
рпичем топили, та й дрова. 
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[У роêи війни тóт бóла, в Біленьêомó]. Уже Володі бóло чотири 
рочêи, чи п’ять? 

Володимир Козиряцьêий: Нó война началась, три ãода бóло. 
Валентина Миêитівна: Да, він 38-ãо ãодó. А нас оце, тóт жили, німці 

начали [аêóіровать]. Виãнали нас із хати, ми ото там ó êóхоньêі жили, а 
потом...  

Володимир Козиряцьêий: Це німці виãаняли, вже êоли ото освобо-
дили Запорожьє, вийшли, на лєвій стороні Дніпра стали. А вони ж по 
Дніпрó оборонó зробили, німці... Обвал Дніпровсьêий. Вони оце одсе-
ляли отсюда всіх цивільних людей подальше од лінії фронта, німці. 
Нас тóда поãнали, в Дніпропетровсьêó область Томаêовсьêий район. 

Валентина Миêитівна: Розтяãли тоді êоней. Хто êоровами, хто ло-
шадями, хто чим возить. Оте що-небóдь положе і ото ãонять… здоровий 
êонвєйер. І ото, ой-ой, сêіêо ми страдали! 

Ми яê бóли в еваêóації, нó може, Володя, ти не помниш... малий 
бóв. Ліда бóла, дочêа в нас, вмерла, – їй бóло восімь місяців чи ãод і во-
сім місяців їй бóло. Ой, яê ми страдали! Яêа вона мала бóла… 

Та бóли тоді добровольці... о...  
Володимир Козиряцьêий: Сич бóв оцей, поліцай. 
Валентина Миêитівна: Да, да, ці бóли, я й забóла за цих. Лонсьêий 

бóв і Сич бóв. А тоді бóв баби [Гардачêи] брат, я забóла яê йоãо... Вони 
в Америêó... Він вже після войни, я почтó носила, таê він присилав 
[Гардачêі] письмо отам десь із Росії. Там, де ми жили, десь він відтіля 
присилав пісьмо. А ці повтіêали з німцями за ãраницю. Вже після вой-
ни присилали пісьма. Нó нема вже їх. Сич, не знаю чи ще живий, приї-
жджав. А Лонсьêий... А Лонсьêоãо, мабóть, немає. Вона-то вмерла, я 
знаю, а от за ньоãо не знаю.  

Володимир Козиряцьêий: Це йоãо Сич по-вóличномó, а фамілія 
Хижняê. 

Валентина Миêитівна: Сич, – Хижняê. А це тóт ми, – Сич [смієть-
ся].  

Володимир Козиряцьêий: Та тóт почти ó êожноãо прозвище… До 
войни він жив на вóлиці, вона Німецьêа називалась, а сейчас –
Краснознамьонівсьêа. Після войни її переіменóвали. 

Валентина Миêитівна: Німецьêа – це ще вона до войни, там мєсні 
німці жили. Мєсні, тóт яêі бóли, мєсні німці.  

Володимир Козиряцьêий: На Уêраїні тóт німців баãато бóло. 
Валентина Миêитівна: Їх наші яê зразó застóпили, вони тóт бóли. 

Яêі їхали тóди ó Німеччинó, а яêі тóт бóли, і воювали з рóсьêими. По-
приїзджали, їм і дома отдали, і все, потомó шо вони óчасниêи Вєліêой 
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Отечественой войни. Рóсьêі, вони німці, а ті тіêи тóт вони жили ó то-
мó…  

Партизани тóт бóли, но вони ж не поêазóвалися...  
Володимир Козиряцьêий: Тóт вони вбили одноãо німця і ті зроби-

ли облавó – 28 чоловіê, по п’ятнадцять-шістнадцять пацани бóли, а то 
мóжчини, через три-чотири дома… І ó ривчаê. Нó це ó Дніпро воно 
там… Колись називалась вродє…  

У нас óчитель історії села Біленьêоãо, він ще живий, то він де-то 
вичитав, що називалася річêа Біла… Він даже в архіві бóв… 

Валентина Миêитівна: “…А на еêзаменах, хто?” – “Ніна Архипівна 
Правдючêа”. – “О, тоді здадóть, бо вона допоможе”. Ото ходе по тим, 
ходе, десь сóне записочêó. А тоді [сміється], вже в ãород їхали ми з Во-
лодею, а вона стоїть на остановêє, óже вона не робила. То я êажó: “То 
яê же не взять таêó óчительêó?” Розêазóю їй: “Ніна Архиповна, таê це 
дóже добра, здадóть на еêзаменах”. А вона êаже: “Нó яê ви дóмаєте, нó 
жалêо, бідні ходять-ходять, мóчиться-óчиться і отаê ще не здадóть. А 
проãрамó, – êаже, – дóже велиêó дають, жалêо їх”. І таê вона і січас... 
Чоловіê óмер, раз помер і всьо, хароший чоловіê бóв. 

Сюди, дівчата, яê êолхоз став не тіêи на область, а і в Росії баãатий, 
таê сюди, особено рóсьêих, западниêи, яê плав! А êолхоз приймав і 
приймав, баãатий êолхоз бóв. Таê оце тóт построєні отóди óлиці і отó-
ди óлиці. Нó нічоãо, робили люди. Оце западниêи, білорóси, таê ці во-
ни бóв таêі робочі. Нó а чоãо там вони відтіля [їхали]?  

Даже їздили наші, нó орãанізовóвали людей. З сім’ями сюди приї-
жджали, давали їм óсадьби, вони строїлися. Помаãав êолхоз, і робили 
на цеãельні, цеãельні робили… 

[А по-вóличномó яê тóт звались?] Всяê... тепер і не вспомниш. Нó 
по-вóличномó, примєрно, діда звать бóло чи Митро – Митрохвани. А 
тепер óже, бач, немає. Тіêи по фамілії називають... 

І Довãаї бóли, – вони Білі бóли, а Довãаї називали, бо він довãий, 
висоêий бóв. Малиновсьêі – це фамілія, таê Малиновсьêі і бóли. Рóêа-
си – Чайêи називались, чоãо їх Чайêи? А фамілія – Рóêас. Там Кози-
ряцьêі... Та їх баãато тóт. Одних – Циãани, бо ó їх дід бóв чисто циãан, 
йоãо німці брали, дóмали, шо він циãан, а вони циãанів ліêвідірóвали. А 
він точно таêий яê циãан бóв. І таê їх Циãани, а по фамілії Козиряцьêі – 
мало. Нас ніяê не називали, Козиряцьêі і все… [Гаврили]. Фамілія Хиж-
няê їх, а вони Ковальчóêи. Бóзини… Козиряцьêі фамілія, – Бóзини. 

…Саша наш, малий бóв, êазав німець: “Яê звать?” – “Гóзно”. Нó йо-
ãо фамілія Філоненêо, а таê Срачêи... Срачêи і Срачêи. А наш малий 
же бóв і не вспомнив, що Срачêо, та Гóзно [сміються]! 
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Козиряцьêа Тетяна Володимирівна, 1926 роêó народження, 
Козиряцьêий Іван Павлович, 1925 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Тетяна Володимирівна: Я 26-ãо роêó, мені сємсят шість ãод óже, 

дєвочêі, сємсят шість. Сємсят шостий, чи сьомий вже піде? Од мая мі-
сяця.  

Тóт я родилася, ходила в шêолó – сім êласів. Началась война. 
Война началася в 41-мó році, а в 43-мó мене забрали в Германію. Ой 
[зітхає]. Робила на заводі, воєний завод “Фольсваãен”, може ви чóли? 
Бóла почті два ãода. Це мені бóло восємнацять повних, девятнацятий. 
В мене ж, бачите, інсóльт бóв, я таêа… 

А забрали нас… Село здорове бóло, мабóть три чи чотири набори 
чоловіê. Мій [чоловіê] їхав, мабóть, первим чи дрóãим набором, тоже ж 
забрали. А нас прямо ноччó вивезли і яê же ж вивезли? Ми в Хортиці, 
поãрóжали нас, я не знаю чи в Хортиці, чи де воно, там станція. Нас 
поãрóжали ó ваãони, і ми óтрьох чи óчотирьох дєвочоê, захватили свої 
ще чємадани і втеêли. Утеêли. Одна нємêа рóсьêа нас ó Хортиці забра-
ла і посадила на ãороді, ó êóêóрóзó, ó êóêóрóзі таêа балочêа і ми там 
сиділи. І в одної з наших дівчат батьêо лісниêом робив в плавні. І зля-
êався чи я не знаю, Артеменêо фамілія йоãо, êаже: “Дівчата, їдьте! – бо 
і дочêа йоãо бóла з нами, – Дівчата, їдьте ó Германію, бо і нас поб’ють, і 
вас поб’ють”. Ваãон óже отходив, а нас êинóли ó хлоп’ячий ваãон. Ва-
ãони бóли оці, шо телят возять, сêотинó вобщєм. Ні віêон, ні дверей, 
ото розсовóється оця двір, з цьоãо боêó німець сидить і з цьоãо, воорó-
жоні, – це яê встаєм на остановêє. А таê тоже одêривали, а ноччó їхали 
при заêритій – боялися, шоб ми не втіêали. Ой!  

[Де завод бóв?] Оце ж місто я не знаю, Штадт називався. [Штадт 
Дес Кадеехваãенс], а завод – “Фольцваãен”, от. А êажóть, там один па-
рень приїжав із Запорожжя, êазав, шо яêось іначе називався наш ãо-
род, но ми знали йоãо яê [Штадт Дес Кадеехваãенс]. Коли ми приїхали 
в Германію, тоãо ж ãодó в авãóсті, яê оце нас забрали, десь 26-ãо авãóста 
я з домó їхала і десь óже в оêтябрє, через місяць, попали ми в Герма-
нію. Ми начали просить адрес, додомó написать пісьма, а нам сêазали: 
“Ваша область занята рóсьêими”. Ви представляєте, сêіêи ми, яêби ото 
батьêо тієї дівчини не прийшов, ми вже бóли б пересиділи і пішли б 

                                                           
1 Опитóвання провели Т.Г. Бобêо та Н.І. Швайба, 22 червня 2002 р.  
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додомó, чи де сховалися і не попали в Германію. Область в оêтябрі бó-
ла, 14-ãо оêтября бóв освобождьоний ãород. Ото таê нас вивезли.  

[Німці ставились] дóже поãано. В лаãері бóло нас тринадцять чо-
ловіê. Жили за таêою сєтêою велиêою вдвоє чи втроє. У чотири часа 
бóдили, біãали ми, той, ішли на завод, на роботó. Давали нам таêі де-
рев’яні ãольщóãи, бо не бóло в що вбóться. Це, шо з домó, воно ж тапо-
чêи, літом же в авãóсті брали нас, от. Годóвали поãано. На сніданоê да-
вали нам півлітри баланди з лóшпинь, з êартопляних, ще немиті, з піс-
êом, отаêі ростêи білі. Це півлітри. Да, дєвочêі, це я не брешó. В обід 
давали літрó баланди, морêва варена або бóряê варений, а однажди 
прям трави наêосили і травó давали. Ой, дівчата, хай і їхні німецьêі ді-
ти не попадають в таêе пеêло, яê ми бóли ото пошти два ãода. Німці 
ставились паãано до сороê, до тоãо ãодó, поêи Паóліс, ото під Волãо-
ãрадом армія розбита бóла. Тоді, значить, стали хоч обращаться таê 
чóть-чóть. А то… штовхання, биття. Нó в 44-м ãодó, це я за себе розêа-
зóю, ó сороê… ще бомбили нас. Бомбили вроді анãлічани, таê нам êаза-
ли, бо бомби ті, яêі зроблені в нас на заводі не розірвалися в Лондоні, а 
там марêа бóла. То бóв Страшний сóд! Їдóть, ваãони ãорять, в лаãерь 
попали бомби, там êишêи висять на проводах, там стіêлом побило ба-
раêи...  

В бараêах бóло вєчно холодно, щілини таêі і зімой, і літом. Ой, по 
45 чоловіê ó êомнаті жили. Нó вобщєм, ніяêоãо, ніяêоãо нічоãо. Раби 
бóли ми, да… 

І оце ж в 44-мó ãодó розбомбили наш завод. І я êажó мастєрові… 
мастєр мене не любив, не то шо я перед вами… Старий óже, він-то по 
тих ãодах нам старий бóв, а він може і не старий бóв, таêий фашист, 
трохи набоêóватий, в очêах. А менший йоãо застóпниê, той старий во-
бщє, сивий, – той добрий. Той бóло чóлêи принесе, баче, шо ми босі. 
Положе, щоб ніхто не бачив, бо їм за це êонцлаãєрь, єслі вони бóдóть з 
нами общаться. То хліба êóсочоê ó ãазетêó заãорне, положе. Нó і роз-
бомбили завод і ходим же без діла. Станêи демонтірóють, перевозять 
до баóера, взяли той, яê вам сêазать, в арендó, і там наші станêи повс-
тановляли, шоб робить. Я робила педалі, оці, шо в машинах. Ото з êон-
веєра виходили отаêі машини. Вони, êонєшно, воєноãо образца, яê 
“бобіêи” наші оці. 

… “Мастєр, я останóся дома, ó лаãерь підó”, – потомó шо ходимо, 
сêвозняêи, в мене ячмінь цей напав. А ãолодні ж яê собаêи. Нó ще ж 
нам шо давали: ото півлітри баланди, півлітра в обід і хлєб, ерзац-хлєб. 
Нó наш батон представляєте, шо ми поêóпаєм, – óãолочоê або на два, 
êоли на три пальця, ото по батонó попаде, отаêий заввишечêи. Нó воно 
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не хлєб, наш хлєб таê хлєб, а то там мабóть і висівêи чи тирса, чи Боã 
йоãо все то знає. Голодні яê всіãда, питаю в мастєра: “Можна мені ос-
таться?”, – я êашляю! А він мені êаже, і фашист, а êаже: “Останеся в 
лаãері, есесовці заберóть тебе в êонцлаãерь”. А я не повірила ж та й ос-
талася, нас дві осталося в êомнаті із днівної зміни. Ліди вже нема, вона 
померла. Нас положили дівчата під матраси, заправили êроваті. Полі-
ція зайшла, провірила, – ніêоãо немає в êомнаті і ми пішли в баню, в 
лаãернó. Пішли в баню, засêаêóє одна дєвочêа, а в їх ночних, хто робив 
ноччó, отаêі повязêи і написано [“Нахт шахт”] – “Ночная смєна”... За-
сêочили есесовці, [нерозбірливо]. Нас баãато в лаãері оêазалось і нам 
пришили саботаж. Посадили всіх в бóнêера, при заводі там таêі êомна-
ти, нó êажóть, що бóнêера, де ховалися от бомбьожêи. Поставили па-
раші і їсти нічоãо не давали. Це я бóла днів два або три там. Дівчата 
мої, одна з Балабіно – Нюра Швець, і оце Марія Борозна зо мною бóла 
(це ми з одноãо села, а Нюра з дрóãоãо) мастєрові êажóть, шо в ночь 
бóдемо… А станêи наші вже перевезли і сêоро вже привозять і рабочіх. 
“А Таня яê?” А він êаже – “Заберó завтра”. А не йде по мене. Тоді при-
вела йоãо Нюра ця. Приходе, óлибається, таê поãлядає: “Татьяна, – êа-
же, – яê діла, Татьяна, харашо спать ó бóнêері?” [“Гóтен шевахен ін бó-
нêера?”]. Я êажó і плачó ж я. Каже: “Завтра заберó”, – пішов. Ми один 
проз один, таê і переãортаємся яê ó бóтильêові, переêидаться всі ãóр-
том, іначе не піднімеся, нічоãо.  

І оце саме страшне, дєвочêі, шо я попала на роботó на êанал. Тóт 
же біля завода шов êанал – одãрóжали деталі, привозили цеãлó. І нас 
заставили цеãлó виãрóжать. Вóзьêо, хто в баржі, а ми ж один одномó 
передавали. Нас охраняли ãестапо, бо завод наш бóв ãестапівсьêий. Ой, 
бóдь вони проêляті. І я яêось стояла, і я ж таêа мала, хóда, в те время 
мені повних восємнацять ãод, можете собі представить. Да, 43-й ãод, я з 
26-ãо ãодó, – сімнацять повних. Значить, есесовець баче нас óсих і яê 
причепився до мене, – я йомó не таê роблю. І êричить, і тóпцюється, а 
ті стоять, дивляться... Нó шо мені дєлать? Я не імєю права не прері-
êать, нічоãо. Передаю тó цеãлó, а він êаже, шо бóдєш дєлать ãімнастіêó. 
Отож дають три цеãлини, присідаю з ними, з цеãлою, а слабий, хóдий, 
ãолодний, – а собаêа тоді рве, собаêа отаêа, овчарêа. Но тóт заãóла тре-
воãа. Нó воно ж війна, самольоти, тревоãа ãóде, нас построїли, повели ê 
бóнêерам, по бóнêерах.  

На óтро я вже таê боюся йти, дóмаю, шо ж це бóде? Прийшли, роз-
ставилися всі. Я таê ãлянóла – вже не той офіцер, шо тоді до мене êри-
чав, в очêах таêий, нó в те время йомó може бóло ãод тридцять п’ять, 
може йомó і тридцять бóло, хто йоãо знає, яê я бóла молода. Іде і пря-
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місіньêо до мене, йомó шось оті хлопці сêазали, шо бóли з ним. Підхо-
де, це точно, дівчата, я зляêалася, а він êаже, нó можна по-німецьêі êа-
зать? Він êаже: [повторює німецьêою мовою]... Це ж в їх, ми ж бачите 
по-літератóрномó, а в їх êаже: “Яêий віê?” А я êажó “Сімнадцять”. – 
“Ай-я-я, нох юндер!”, – êаже, – “молода”. “Чо ти, – êаже, – тóт?” А я 
êажó: “Нас забрали солдати, ноччó вивезли”. – “З яêої області, – êаже, 
– яêий ãород?” – “Запорожьє”. – “Гебіт?” – це район. Я êажó: “Хорти-
ця”, – тоді ж не бóло Хортицьêоãо районó. “Дорф?” – “Село?” – “Бєлє-
ньêоє”. Він і êаже, значить, питає мене: “Батьêо і мати є?” Кажó – да. 
“Брати і сестри?” Кажó – є. Присідає він на землю, малює Днєпр паль-
цями, і яêось він êазав яê на заãотовітєльний пóнêт, я, дєвочêи, óже 
забóла, оце зерно. Тоді êаже: “Шóле – шêола, парê, театр, самольотом 
построєний”. І я приїхала додомó, ãлянóла на той Кіровсьêий êлóб, а 
він дєйствітєльно построєний самольотом. Ви представляєте? Він êа-
же: “Я в Бєлєньêій бóв і я тебе, – êаже, – сьодні випóстю, – êаже, – лізь 
ó баржó”. А воно вже óтро, прохладно. А ó нас ó цехó Сервія бóла, рó-
миночêа, дóже харашо по-рóсьêи балаêала, ходила німцям по êаêао, 
молоêо, êрасіва таêа, та ви шо. І êаже мастєрові, шо дай мені Таню, 
шоб вона мені помоãла ящиê нести. Я ж ідó, вона мені êаêао бóтилочêó 
дасть ілі êефірó. Нó ось вона мчиться та Сервія, відêіля вона, яê óже 
Боãом дано. Таêа іде: “Таня, почемó ты здесь?” – “А я, – êажó, – я ж 
хотіла остаться до врача піти, я ж простóжена, êашель”. Вона їм пере-
воде, німцям. А він їй êаже: “Іди, бери її мастєра і щас ми її випóстим”. 
А вона êаже: “Я пойдó…” Паразітêа, работать таê надо, а прийти – не 
прийде, не забирає. Через время (я ж óже влізла в баржó, а цеãлó по-
даю) летить рóминêа та і летить мій мастєр. Халат, фартóê і поãлядає, а 
тоді мені і êаже: “Шо, виспалася в бóнêері?” І підходе до цьоãо ж офі-
цера і розêазóє йомó, шо вона в мене просилась, но я не розрішив, сêа-
зав, що обложать есесовці і заберóть, а вона не послóхала. А офіцер êа-
же: “Вилазь”, – і йомó êаже: “Забирайте її, бо яê прийде дрóãа зміна, ви 
вже в йоãо не заберете її, забирайте її”. Він мене забрав, дали вони мені 
пайêó хліба і я йомó êажó: “Не надо мені хліба, Ліза хай забере мій 
хліб” Зо мною дєвочêа. А він êаже: “Ліза заробє, а ти йди”, – êаже, – 
[фраза німецьêою]. Нó не є Боã на світі, ãа? Я таêа малєньêа, хóдіньêа 
дівчинêа, єдіне це мені помоãло. Таê я хотіла, êажó: “Ото “Жді мєня”, 
яêби шоб ó мене здоров’я бóло, ãроші бóли, я б мабóть…”  

…Робила на óчастêó сортоіспитатєльномó, от. А тоді мене забрали 
ó êолхозний радіоóзел, послали вони мене на êóрси, да. І я після тоãо 
работала, я óже і не помню сêіêи ãод я проработала ото, пішла заміж.  
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Пішла заміж за цьоãо моãо дєда Ваню. Це бóло – 55-й ãод. Пізно ми 
женилися, то бóло і ãолод, і вдіться ні в шо, і дома сиділи, і сêромность 
бóла… Ми? Лірічєсêа встрєча, дєвочêі, сêромна і, мабóть, із 49-ãо по.., 
ãод шість зóстрічались. Ми встрєчалися дóже харашо, ісêлючітєльно! 
Він прийшов з армії, демобілізóвався не по томó, а заболів там льоãêи-
ми. Поêи він болів, лічився – ми не женилися. Потом врачі йомó роз-
рішили жениться. Ви можете мені не повірить, я бóла од йоãо незавісі-
ма до тоãо, шо свататься, таê же ж? Він êаже: “До тебе не можна дотро-
нóться бóло”, – строãа, сêромна, непоãана бóла на вид…  

А ó êолхозномó радіовóзлі… Там тєхнічєсêа чісто работа. І решилі 
в направлєнії… А в мене доêóменти є, шо êончіла з отлічієм, на п’ять, 
шоб в мене бóли батьêи, то моãла я й далі вчитися. Нó і сêазали, шо 
здать êлючі цьомó Мочьономó. А до мене зайшло два члена партії, за-
йшов сеêретар сєльсêоãо совєта – Василенêо Петро Павлович, і за-
йшов Ніêолай Гриãорович, мабóть, Білий. Він óже поãіб і Петро Пав-
лович помер. Кажóть: “Таня, не отдавай êлючі”. І сіêи я йшла, мене ви-
звали в êанторó, сêіêи я йшла, всі êажóть: “Не отдавай êлючі”. А яê же 
я не отдам? Я прийшла – їх повна êантора. І ãолова êолãоспó Маêси-
менêо, він бóв Герой, êаже: “Отдай, Таня, êлючі, я тобі роботó найшов, 
підеш на хвермó óчьотчіêом”. А я ж сêромна, яêби я таê лаялася, знає-
те, а я взяла та і пішла. Прийшла, розêазóю, свеêрóха, êаже: “Ні, ніяêої 
хверми”. Пішла я ó бриãадó робить. Пішла я ó бриãадó робить, порабо-
тала і в степó, і сêрізь, а тоді в мене ж оце, бачите, зоб. Сонця він не 
любе, врачі операцію не дєлають, бо в мене серце плохе. Нó й шо, дома 
сидю, сидю дома, в мене пристóп на роботі бóв, сонце повліяло, – дома 
сидю. 

І то я пішла додомó, не робила, а тоді мене прийшли опять визвали 
в радіовóзол. Бо ті понапивалися, себе повели партєйці поãано і їх… 
Доробила я до тоãо яê рестрóêція – АТС і радіовóзол соєденили вмісті. 
Обратно [Цимбал] із ãородсьêоãо êаже, шо дєвочоê-дєжóрних, женщін 
не бóде, – значить, я óвольняюсь. А тóт саме óборочна, і мене пріãла-
шає районний вóзел підмінить третю тєлєфоністêó. І я пішла. Пішла, з 
óдовольствієм приняли мене. Нó шо, я поробила временно і óсьо, а тоді 
на постоянно одна óшла і мене взяли. Я проробила тринадцять ãод і 
тоді пішла на пєнсію. Оце таê, дєвочêі. 

А за село шо я можó вам сêазать? Ми ж не старожили. Тіêи сêажó 
шо, – мати моя з Черêасьêої області, Євдоêія Омельяновна. В то время 
село бóло ще маленьêе, тіêи там ото, де сєльсовєт – вóлиця, Старий 
базар ото êазалася вона. Слóжила вона ó баãачів, моя мама, бóла сиро-
тою. Приїхала із Черêасьêої області, маленьêою батьêо завіз. Батьêо – 



 
115 

 

рибаê, на дóбах на яêихся через… плотіни не бóло, через пороãи їхали 
ото. Це вона мені розêазóвала, мама. Тоді ще шо можó сêазать, те шо 
знаю? Оце ж вона вийшла заміж за моãо батьêа.  

Батьêо, óже не батьêо, а дєд, – нажила йоãо êріпосна дєвêа, яêа 
жила ще за êріпацьêоãо права, ó пана êлючницею, і прижила цьоãо дє-
да. У яêоãо пана? Я не знаю яê, чи Маêлашевсьêий, чи може дрóãий 
яêий бóв, я, дєвочêі, цьоãо не знаю. Да, но від пана. Ця êріпосна дєвêа 
бóла дóже êрасіва і він дав фамілію Красотêа, дєда, – Трифон Іванович. 

А вже батьêо мій од йоãо і од баби Мелашêи, йоãо жінêи – Владі-
мір Трифонович. І я бóла Красотêа. Оце таê, дєвочêі. Кріпосна та жила 
дóже довãо, бóла довãо і мама розêазóє, шо [вредна бóла]. [Вредна] бó-
ла, нó тоді таêе строãе время бóло. Хат бóло мало, люди хазяйнóвали 
самі. А тоді ж ото революція…  

Дєд Трифон на базарі бóв рóбщіêом м’яса і продавав м’ясо людям. 
А батьêо мій в то время, – таê óже розêазóють старі люди, яê я бóла в 
êолхозі óчьотчіêом робила, – êазали, шо батьêо бóв дóже ãрамотний. 
Два таêих чєловєêа бóло – одна женщіна, Лідія Михайловна, я забóла 
яêий ãод, і він, матєматіêі сильні бóли. Таê він і таê робив, і робив при-
йомщіêом ó млині… Нó млин, це вже за êолхози я розêазóю. А тоді ба-
тьêо робив ó пеêарні, це вже при совєтсьêой власті. А тоді я не знаю, 
чим вони робили. Слóжили він на Дальнєм Востоêє, батьêо. Він десь 
1888-ãо, от мабóть таêі ãода, да. 

Шо він розêазóвав [про революцію]? Шо я можó вам сêазать? Я на 
таêó політиêó іноãда толêаю, шо ще і отвєчать бóдó, хай їй ãрець. Шо 
він êазав? Він оправдовóвав Лєніна. Казав, шо “Я перед Лєніном преê-
лоняюсь, а Сталін, – êазав, – дóраê”. З нами він таêих речей, тоді нас 
воспітóвали в шêолі знаєте яê, Боже сохрани! Ми бóли всі за те, шо 
Сталін хороший, даже протіворєчілі батьêові. В батьêа бóло шестеро 
дітей. Брат êончив ремесляне, Іван. Ніêолай пішов в армію і бóв офі-
цером, там він і помер… 

У війнó батьêо і мама бóли тóт, еваêóіровали їх на Марãанець десь. 
Усе село тоді, береãова сторона, та все село почти, ото таê. 

Дожив батьêо і до війни, дожив і послє войни, і помер од ãолодó. 
Заробили ми на сортоóчастêó – і я, і брат, і батьêо – сêіêи хліба на ãа-
рантійних трóдоднях! На дрóãий ãод отдали, а в 46-й – ніêомó ні зер-
нини. Ото таêе, дєвочêі. Шо я можó вам сêазать? 

У 37-м ãодó чеêісти ó нас зятя, моєї сестри чоловіêа, ноччó прийш-
ли, забрали. Хтось продав за шось, хтось шось сêазали їм. Нó він бóв 
чоловіê приєжий, а з нею жив, ãарний чоловіê бóв. [А за що йоãо за-
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брали?] А тоді баãато. Оце ти на мене сердися, шось доложила і мене 
забрали, репресірóвали – êазали.  

[До церêви маленьêою], дєвочêі, не ходила я. Я й досі не хожó. Не 
потомó шо я в Боãа, в Боãа ó дóші може і є, но я нічоãо не понімаю, я 
совремьонна [поміхається]…  

Дядьêо мій, – Порфирій Трифонович Красотêа. Яê ото я прийшла 
вже з Германії, проходила фільтрацію тóт, то мені сêазав той з орãанів, 
шо яê же ж таê, дядьêо – партизан, а ти попала робить на своїх людей… 
А шо я моãла робить? Яê мені, Господі, три місяці сімнацятоãо ãода. 
Шо я моãла, êóди я підó, шо я тоді? Тоді ніхто ніêóди не йшов. 

Партизани – ó нас плавня бóла, тепер її вирвали, а тоді плавня бó-
ла. І от він там бóв [дядьêо]. Бóв там дирєêтор шêоли, Пазюê Іван Са-
мійлович, оце ж дядьêо мій, Порфирій Трифонович, Корній Овсійо-
вич, – ãолова êолãоспó бóв, хто-то там з óчителів ще. Нó словом таê, 
дєвочêі, – дядьêа німці вбили. Він приїжав по заданію сюда в Бєлєньêó 
і хто-то доложив, і поїхали лодêою, і йоãо на береãó розстріляли. [Той, 
хто доложив], – я йоãо бачила, і жінêó йоãо знала, і він ходив ó дядьêо-
вій êожанêі, – Михайло Лисечêо. Нó він не вернóвся в Бєлєньêó, а де 
він? 

Да, ото таêе. Оце дядьêо партизан, а батьêо мій старий вже він бóв 
в те время. Ніде він не той. Правда брали їх, но шо-то вернóли. Пере-
мичêó зірвали і дєда моãо, тоже із сóмêою ішов, шоб в армію, но сêаза-
ли: “Ідіть, нам своїх ніяê переправлять”. 

Плавня? Там всяêі орãанізації бóли, êолхози стояли, і сêотина там 
бóла êолхозна, і баãатство велиêе бóло в плавні. Трави, сіно люди êо-
сили, дрова, ãороди. Хóтора там бóли. Бóло Вовче Горло, тоді… 

Іван Павлович: Болото, яма там бóла, ãлибоêа яма. 
Тетяна Володимирівна: Яма там бóла, таê яê вона звалася? Помий-

ниця може? 
Іван Павлович: Помийниця, то річêа таêа бóла. 
Тетяна Володимирівна: Нó ото таêе, ми таêі. Він робив пчоловодом 

все время, виїжали з пчолами ó плавні. Вивозили сêота, дояроê тóда. 
Словно, велиêе бóло…, а тоді ото таêе – Каховêó… 

Іван Павлович: Лісó баãато там дóже, риби бóло баãато. Рибêолхо-
зи ж бóли. 

Я сам 25-ãо ãодó. В селі я родився, тіêо не в цім дворі, êонечно, а в 
селі. 

Тетяна Володимирівна: На дрóãій вóлиці, ó дєда своãо. 
Іван Павлович: Війнó де застав? Війнó застав дома. А в 42-м ãодó 

поãнали в Германію на роботó.  
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Тетяна Володимирівна: Він тіêав, в тюрмі сидів все время. 
Іван Павлович: Працював на заводі. Робив на пороховомó, місяць 

поробив, – óтіê відтіля. А потом попав на чóãóнно-літєйний завод, там 
робив я два ãода, от. А потом втіê обратно. Ото попав на таêий завод, 
нó на завод одинаêово, в Берліні. 

Тетяна Володимирівна: І били дєда й ãолодний тоже бóв, бóло 
всьоãо, дєвочêі. То бóла страшна історія… 

Іван Павлович: Батьêо мій – Павло Лаврьонович Козиряцьêий. 
Сам яê êазав, селянин. Яê óже êолхози орãанізóвали, то робив все вре-
мя в êолхозі, або в майстерні, майстеровим він бóв, або пчоловодом. 
Він ціле время робив пчоловодом. А мати в êолхозі рядовою. До êол-
хозó нó чим займалися, чим вони моãли займатися? Селянством за-
ймались, землею. Пчоловодом вже при êолхозі. А їх бóло, сêіêи ж їх 
бóло, баãато братів бóло: дядьêо Грицьêо, батьêо, дядьêо Петро і Вовêа. 
І êаждий імів свою спеціальність, таê дєд óчив, шоб êаждий син імєв 
свою спеціальність. Дід рано вмер, ні діда, ні баби не пам’ятаю. Мати 
моя [190]4-ãо, а батьêо – [190]1-ãо роêó… 

Тетяна Володимирівна: Ой, яêби він бóв живий [батьêо Івана Пав-
ловича], він би вам порозêазóвав [сміється]. Про Махна знав… і мати 
розêазóвала. 

Іван Павлович: Махно сюди наїжав своїми той… Засêочив в село, 
молодих хлопців засватóє, або êоней лóчше підбере і ãайда. І бóла ще 
тóт таêа Марóся – отаманêа, бандітêа. Жінêа, да. Командóвала своїм 
отрядом. Я не знаю, сêіêи їй роêів бóло. Банда ні, невелиêа бóла. Нó 
ãрала тóт по Уêраїні і в Біленьêó заїжала не раз. Таê яê і Махно. 

Тетяна Володимирівна: Грабили. 
Іван Павлович: Залізóть да наберóть, і êоãо надо пошмаãають або 

вб’ють, це таêе діло. 
Тетяна Володимирівна: То тіêи тепер вже і УПА, і Махна призна-

ють, а тоді вони бóли… 
Іван Павлович: [Яê хлопці молоді збиралися?] Бóли досвітêи, дів-

чата [сміється]. Хлопці êрóãом дівчат [ãóртóвалися] [сміється]. 
Тетяна Володимирівна: Ой, дєд [сміється]! 
Іван Павлович: [сміється] Нó таê а шо ж хлопці робили? 
Тетяна Володимирівна: У нас óже з ним не бóло досвітêів. Ми в 

êлóб ходили. 
Іван Павлович: А раніше бóли, бóли досвітêи. Собираються там, нó 

село ж не бóло таêе здорове, чи на тім вóãлі, чи там може в êоãо зімою, 
таê ó хаті. У тих або в тих. Вобщем, ãóляли, не сêóчали. Тепер дóжче 
сêóчають, оте повилóпляють очі в телевізор і ніде й не ходять. 
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Тетяна Володимирівна: [Сміється] Я сама виросла на Дніпрі. Бать-
êо мій жив біля Дніпра, вóлиця Озерêа. Таê ми тіêи бовтихалися та 
êоров ó êрóчі пасли. А ãраться – нó чим ми там ãралися? Кóêлó не бóло 
за шо êóпить, дівчата, тряпочні… На вóлиці в м’яча ãóляли. Ото, яê во-
но звався той м’яч, Ваня? Гілêами ото били? 

Іван Павлович: В м’яча, вобщєм… У цóрêи. 
Тетяна Володимирівна: [Яê ліêóвалися раніше?] Нó, дєвочêі, в 40-х 

– це ще повністю медицина бóла на своємó широêомó профілі. Не те 
шо тепер – ãроші давай. Ми лєчіліся безплатно. А народні ліêи? Та ні, 
по-моємó, ходили в больницю, правда, Ваня? 

Іван Павлович: В больницю. То таêе, може живіт там заболів, чи 
може там [бишиха] êазали. 

Тетяна Володимирівна: Нó народне воно, хвороба, – опóхала лю-
дина, температóрила, êазали – бих напав. А шо за бих бóв [сміється]? 
Свинêа, навєрноє, а ми êазали бих. Свинêа бóла, êорь бóв, все бóло… 

 
 

Копна Галина Петрівна, 1929 роêó народження 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Очолював це село перед революцією пан Матлашевсьêий і пан 

Мазараêа, оце де велиêа шêола êрасна. Я оце тіêи не помню, чи Мат-
лашевсьêий бóв отам де больниця, а Мазараêа там де шêола? Вам про 
яêоãо êазали, шо де він бóв?  

Нó ото та пані йоãо, Матлашевсьêа, їздила по всім світі і їздила ó 
Японію. Бариня, сама стара, поїхала в Японію і в Японії взяла архітеê-
тóрó і построїла отó êраснó шêолó, старó, бачили? Воно êрóãле і там 
двох чи трьохетажне… ото зданіє, шо там за шêолою, од Дніпра, ви по-
бачите, – воно êрóãле, там всяêі таêі той... І привезла з Японії баãато 
всяêоãо растєнія: рози, піхти, і там бóв ó неї велиêий сад, бóла та… ба-
сейн, êóпалися. І дóже бóло êрасіво. А тоді, êоли вона вже вмерла, це я 
вам розêазóю за тоãо, то тоді вже там осталися менші. Яê óже стала оця 
революція, то вони половина повтіêали, а половина з ãолодó тóт поме-
рли.  

…Оце шоб я не спóтала чи це Павлові сестри ходили чи оті, шо в 
шêолі. Вони ходили по подвір’ю і міняли собі на харчі то ãлечиêи, шо в 
їх бóло, то посóда, ходили міняли в часи революції, іменно перед рево-
люцією, в часи революції. А тоді десь вони подівалися, десь видать по-
забирали. Ходили вони попід дворами, а непоãані, êажóть, бóли люди, 
                                                           
1 Опитóвання провели Т.Г. Бобêо та Н.І. Швайба, 22 червня 2002 р.  
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непоãані, хазяйни. Вони занімалися, – оце село, степ ó їх бóв, земля і 
сêотина. Нó оце їхня бóла земля і вони хазяйнóвали, люди робили, а 
вони жили… 

[А Мазараêа] оце тóт, де оце больниця, це тóт бóв Павліê йоãо бóло 
звать. Це їхній син, цих старих. І він бóв інвалід, ãорбатеньêий, ó йоãо 
сêаліоз бóв. І êоли вже старі повмирали, то він став хазяйнóвать сам. 
Хазяйнóвав яê? Построїв ото больниця там ó нас здорова, а то малий 
êорпóс тóди. Там дóш 20-25 êойоê держав і людей êормив собственими 
продóêтами, молоêо їм давав. Кажне óтро робив обход, спрашóвав яê 
вас êормять, яê до вас обращаються, в чім ви тóт нóждаєтесь... Дóже 
хорошо обращався. І построїв здоровеннó церêвó, де щас автостанція, 
де ривчаê виритий. Там бóла дóже êрасива церêва! Я її не пам’ятаю, 
мій чоловіê мені розêазóвав та й люди всі знають, ті шо старі. Дóже бó-
ла êрасива церêва. А з нею сталося те, шо з óсіма церêвами сталося. 
Вже яê після революції стала совєтсьêа власть, хоча й не дóже стала... 
Бóло ж таêе тоді, шо борьба з реліãією, нó і анóліровали оці всі церêви. 
Построїв він оце церêвó і построяв чи чотири, чи п’ять шêол по всій 
території Біленьêоãо. Оце де зараз почта, тоді оте зданіє він построїв, 
де… нó вобщем чи п’ять, чи шість шêол построїв. Діти вчилися, óсі діти 
вчилися. А êоли він бóв дóже слабий, таê він попросив людей: яê я вас, 
мол, содержóвав і до вас сêіêи добра зробив, я вас попрошó, я оце цер-
êвó построїв, я яê я óмрó, похороніть мене тóт де êлірос, де співають ó 
церêві, шоб я ó своїй церêві лежав… Всередині, там де êлірос. Невели-
чêий він таêий бóв, ãорбатеньêий, і жив для народа. [Сам ходив ó цер-
êвó], нó тоді всі люди ходили, тоді ж бóли не таêі ãрамотні таê… Він 
дóже любив співать і любив хор, навєрно ж і сам співав. Нó ото яê 
óмер, таê і похоронили йоãо в церêві. Там зробили таêий той, і там йо-
ãо похоронили. Нó яê óже стала, нó яê би сêазать, чи совєтсьêа власть, 
чи шо, нó становлєніє бóло, да... то бóв приêаз всі церêви поламать. 
Поламали тó церêвó, полізли посêидали ті дзвони, яêі він робив і ви-
êопали цьоãо Павлиêа, і виêинóли в êрóчó отóди, де виêидали собаê. 
Нó в яêомó це році? Та яê же, це ж я вам êажó яê стала радянсьêа вла-
да. Це ж тепер óже воно робилося. І виêинóли йоãо отóди, там ãлинище 
ó нас, ãлинó брали. Тóди йоãо виêинóли, а церêвó розібрали. 

Священниêів же óсіх арестóвали, вивезли на сєвер, тóди на Волоã-
дó. Аяêже, óсіх же вивезли священиêів. Оце таêе я чóла. Я тоді не жи-
ла, а це таê мені розêазóвали мої старóхи. Звали їх, – бабóшêа бóла 
Оришêа, це свеêрóшина мати, а матір бóло звóть Наташêа, Наталêа 
Трохимівна. Трóдящі бóли люди, от. [А прізвище їх?] Та не нада, дєво-
чêи, не нада, це ж село, цьоãо нєльзя балаêать... Я вам розêазала то, шо 
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мені розêазóвали і всьо. Можете записать, шо це по расêазах Плечóн 
Ірини Івановни. Це моєї свеêрóхи мати, вона це значить 61-й ãод, от 
61-ãо ãода отêиньте 81, яêий то бóв ãод? [1880-ãо]. Оце таê, оце вона 
все розêазóвала.  

Вони самі в панів не працювали, потомó шо там і ó їх бóли свої ро-
бочі… Сêазать би, шоб заможно жила, оця Ірина Іванівна, шо я вам êа-
жó. Вона, дєвочêи, вийшла заміж за вдівця молодою дівчиною, бо не 
отдали її одразó заміж… Ірина Іванівна, вона бóла сама в Мар’ївêі і êо-
ли вона виходила заміж, то ó їх бóла велиêа сім’я, а вона сама менша. І 
прийшов сватать з Біленьêої там парєнь, таê брат її таê побив, таê по-
бив, шо сама менша, шістнадцять ãод, а нас чотири брати, нам нада же-
ниться, а ти значить… Таê він її таê побив, шо [êазала ноãи порізав, ото 
таê поров тим…]. Шо придане забирає і вони должні ще чотири брати, 
батьêо должен їх поділить, це ж до революції, а вона менша, і тóт вона 
заміж! І тоãо хлопця тоді забрали в солдати, шо її сватав. А брали ра-
ньше на двадцять ãод, не тепер яê на два ãоди, а на двадцять ãод. А там 
яêраз ó селі в одноãо хлопця óмерла, він óже жонатий бóв, óмерла жін-
êа од родов і осталась мала дитина. Він оцю Оришêó забрав до себе, 
шоб вона дитинó цю ãляділа. Оришêа – Іріна Івановна, по-нашомó – 
Оришêа. І він її, дєвочêи, забрав до себе, шоб вона йомó дитинó ãляді-
ла. Аãа, раз ó тебе дитина єсть при êомó, значить йоãо взяли тоже на 
двадцять ãод. І осталася вона з чóжою дитиною ó йоãо хаті. Нó навєрно 
вже вони там бóли дóжче знаêомі яê він пішов, таê ó неї народилася від 
йоãо дитина. А може вони рішили, шо ти бóдеш моя жінêа і оце тобі 
тóт все, і оставив з маленьêою дитиною. Не вінчались, ніде нічоãо, він 
же вдівець. Яê тіêи жінêа вмерла і дитинêа народилась і він її взяв, і 
все. І осталася вона ото там з малюсіньêою дитинêою, сама в положе-
нії, паралізована свеêрóха і паралізований йоãо брат. І жила вона там 
двадцять ãод сама! Він бóв на Японсьêій войні, в мене шêатóлêа бóла з 
Японсьêої войни. Розêазóвав яê вони там в плєнó бóли в Японії, яê їх 
везли отими морями всяêими, сêільêи їх там ó трюмах вимерло наших 
рóсьêих солдат. Звали йоãо Трохим [Ілльович] Плечóн. І оце ж бабóш-
êа Оришêа, – Плечóн. Оце він бóв на Японсьêій войні, і не доїхали во-
ни, їх ó Києві той, і тóт óже дрóãа война. І фаêт той, шо двадцять ãод 
бóв солдатом і раз тіêи яêимсь пóтьом йоãо мимо везли, шо він поба-
чив свою дитинó, ото шо народилася після йоãо, її бóло дванадцять ãод 
дєвочêє. І хазяйнóвала оця Ірина Івановна, оця дєвочêа мала, паралі-
зований брат і баба лежача. А яêе хазяйство? Коняêó держали, десять 
ãеêтара землі, самі ж хазяйнóвали. Ото вона таê робила. І óже дочêа ця 
виросла, вже їй бóло шістнадцять ãод і вже її заміж берóть, і берóть за-
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між сюди в Біленьêó. Тóт бóв млин ó цих людей, баãаті люди бóли, 
взяли її сюди заміж цю Наташó. І вона пише батьêові пісьмо, де він там 
слóжив, шо “Блаãословіть мене, татó, я заміж виходжó”. А він êаже: 
“Яê же я тебе, дєтêа, бóдó блаãославлять, яê я тебе раз в жизні бачив і 
то тіêи ноччó, яê ти спала. Хай вже мати тебе там блаãословляє”. Ра-
ньше блаãословить, значить розришить. Вийшла вона сюди заміж, а 
Оришêа ж ця жде ж своãо чоловіêа. І прийшла тєлєãрама од йоãо, шо 
на таêі-то часи, на таêі-то дні я вже освобождаюсь, прийдó додомó. Во-
на ж êаже: “Галя, – ми з ней дóже по-хорошомó жили, ми її забрали 
сюди, – яêби ти тіêи бачила, я і двір долівêó мазала, я таê йоãо ждала, 
таê любила!” І на той день прийшла дрóãа тєлєãрама: “Ваш мóж сêон-
чался в Кієвє в ãоспіталі от раêа желóдêа”. Таê вона êаже: “Я на собі 
порвала і тó одежó, я вже заморилася сама хазяйнóвать і ждать, і дочêó 
вже заміж отдала”. Вона таê êричала, шо êажóть чóть бóло на десятоê 
вóлиць, шо то Оришêа таê êричить. Ти бач, яêа сóдьба, це óжас! І тоді 
вона, бідолаãа, тóт революція ж óже, – банди, страшні банди. “А я, – 
êаже, – хоть і сама бóла, а хазяйнóвала харашо. В мене хата помазана і 
чиста, все. А банда шо, – êаже, – тарабанять ó віêно, вибили віêно, [і 
сóнóть заãрабарêó], совêова лопата, і êажóть: “Поêлади дєньãи, яêі в 
тебе є, бо зараз заêрóтим і запалим!” А вона, а раньше можна бóло дер-
жать орóжиє. “А в мене, – êаже, – бóв револьвер”. Ще, êаже, я яê зда-
вала хліб, тóт бóв прийомний пóнêт ó Хортиці, там бóла êолонія, в êо-
лоніях правили німці. Тóт Катерина Перва вона ж одала землі німцям. 
У пісні є шо: “Катерина, вража мати, шо ти наробила? Лóччі землі Уêра-
їни німцям подарила.” Таêа бóла пісня, її тоді заборонили. Це таêа бóла 
пісня. Нó це її співали ще до революції, но вже її тоді забороняли. Бо ца-
риця Катерина, їм це не наравилося, шо таêó пісню співають… 

А банда – це бóли іменно місцеві. Знали, шо місцеві, шо простяã-
нóли, “А не то щас запалим!” Таê вона яê возила оце ж ó Хортицю хліб 
здавать, німці принімали хліб, таê виміняла револьверчиê отой. Ні-
мець êаже: “Ірина Івановна, ідьот революція, знай, шо до тебе при-
йдóть. До тебе прийдóть, ти живеш не хóже, банда прийде. Таê здай 
оцей хліб, а я тобі за цей хліб дам свій старий револьверчиê…”, чи шо 
воно таêе. Я, – êаже, – взяла дóрочêа, – все отдам, заберóть, êонфісêó-
ють, революція йде. І тóт тобі нó може тиждень пройшов от сили, а тóт, 
– êаже, – ó віêно лізóть. Яê стала за тим і прицілилась, попала одномó 
в плече, ліз óже... Отаêе люди переживали. Вона ж одна живе, нó пред-
ставляєте? Уже свеêрóха вмерла і брат. І яê полóчіла баба ізвєстіє, шо 
помер чоловіê, а брат же ж тоже паралізований, таê він, êаже, отаêо рó-
êами сплеснóв і розрив серця полóчів і вмер той брат. І вона осталася 
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сама в хаті. І вона яê вистрілила, вони де й ділися. Нó, êаже, я поняла, 
шо яêось êаже попала. А через врем’я тоді ж óзнали, хто ранетий. Вона 
прізвище не êазала, êазала, шо бóв хлопець, звали йоãо… Сидір. І ще 
вони лазили значить по той... Но а раньше ж яêі бóли сóди, вони і там, і 
там, і там бóли. Нó фаêт той, шо оцю бандó виловили і зробили само-
сóд. Це до радянсьêої влади, це во время óже цей заварóхи. Побили 
отих бандітів, десь за село вивели і побили дрючêами. Ото раньше таê, 
не бóло міліції тошо, за селом люди побили.  

[А радянсьêа влада яê вона приходила…] Тóт бóв один спеціально 
таêий парєнь, на йоãо êазали Сич. Сич, – таêа êличêа, не знаю чоãо. 
Вони і досі таê називаються, – Сичі. Хтозна-де цей парень бóв, він при-
їхав і став людей аãітіровать, оцих баãатих óсіх, шо давайте… Людям 
бідним не дóже харашо жилося. Він сам бóв місцевий, іменно місцевий, 
а приїхав звідêілясь він, де він бóв хтозна, може десь в армії слóжив. 
Нó він óже аãітірóвав людей ходив, що давайте помаãайте, совєтсьêа 
власть іде, та давайте банди всяêі тóт – то Тройêа, то Марóся, то Дені-
êін, то Петлюра, ото залітають, ãраблять, б’ють – страшне, що роби-
лось. А Красна армія яê ішла – вона людей не ãрабила. Там бóли бідні 
люди, вони тоже не знали, êóди воно поверне, таê яê люба власть, нó а 
йшли. Нó фаêт той, шо совєтсьêа власть побєдила.  

Конєшно ж баãачі проти бóли, ті шо мельниці свої мали, свої землі. 
А таêі яê оце ãолота, їм вже набридло в них робить може. І тепер оце, 
яêе хоть чóть-чóть виперлося ó бізнесмени і начинає ж óже з людей 
здіваться. Понятно? Таê я і êажó… А село бóло зажиточне, дóже люди 
бóли трóдящі. Хліборобством займалися, свої землі, êажний свій на-
дєл, хто хотів робить.  

Бóли й таêі торãовці. В Біленьêій таêих не бóло, а в Мар’ївці бóла 
там баба, на неї êазали [Мóдрóшêа], таê вона держала свою лавêó. І ото 
снабжала людей. Бóло в лавці, êазали, і сельодêа, і мед, і êрóпи разні. 
Шо вона поїде в ãород, набере товарó, тóт вона і синьêа, нó чим торãó-
вала. Тóт вона, баба, жила і снабжала все село. Ми називали її баба 
Мóдрóшêа…  

А хто не хотів – той пив та лазив по хатах і людей óбивали, банда і 
тоді бóла. Нó і все, дєвочêи, стала совєтсьêа власть, розваляли тóт церêвó. 

[В яêомó це році] я ж вам ото êажó, счітайте в яêомó році, підож-
діть…, чи 16-ãо чи 18-ãо ãода. Нó ви ж по історії знаєте, êоли зробилася 
совється власть, а в мене питаєте… 

…Яê оце приїхав оцей парєнь, шо я êажó, Сич, яê приїхав він, таê 
він баãатьох аãітірóвав за совєтсьêó власть. І шо ж воно тоді зробилося, 
що баãачі востали і цьоãо Сича вбили. Вбили цьоãо Сича. Нó за те, шо 
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цьоãо Сича вбили, óже я приїхала, де НКВД, “три тройêи” називалося, 
то взнали, хто це моã óбить цьоãо революціонера і випитали таê ó лю-
дей, хто це моã таêе зробить. То люди виêазóвали, шо моãли оті, оті й 
оті і вêазали й батюшêó. Таê забрали бóли сороê дóш заложниêів, не-
винóватих людей, хто зна, хто вбив тоãо Сича, но забрали таêих підоз-
рілих, яêі хорошо жили, і в те число попав і батюшêа. І їх ноччю роз-
стріляли óсіх, отам ó тім зданії, де [“алêоãольстрой”]. Там вобще фірма, 
на нашій вóлиці саме êрайнє зданіє, а тіêи роблять там самі алêоãоліêи. 
“Ритóальні послóãи” – це маãазин, це вже торãóють, а на тім óãлó там і 
[просорóшêа], там і трóни роблять, довãе таêе зданіє. Таê там бóла 
шêола і сільсовєт, і ото тóди звезли ті сороê дóш, і там ото в сєльсовєті, 
там бóло зданіє таêе, і там їх зімою постріляли. Таê таê êров теêла, анó-
êа сороê дóш óбить, êров теêла з тоãо зданія і сюди на вóлицю по сніãó. 
Кажóть, сêіêи видно бóло сніãó, стіêи бóло êрові. І сêидали їх тóди на 
тó самó бричêó, де й отоãо раньше Павлиêа, і вивезли тóди в êрóчó. 

Люди êриêом êричали, волосся на собі рвали! Аяêже? Нехай твоãо 
батьêа отаê заберóть? [А яê населення потім ставилось до радянсьêої 
влади?] А ніяê не ставились, жили собі тихеньêо. Обізвешся – на Сє-
вер підеш. Ото таêе бóло. Чи файно робили, чи нефайно робили?… 

За звичаї, відьом на селі не знаю, не пам’ятаю, про це наші баби не 
зãадóвали. А баби-повитóхи бóли êонєшно, шептóхи, повитóхи бóли. 
Отам на вóãлó баба жила, шептала дітям. Нó бóли таêі, шо дітей прий-
мали, нó яê родяться. Все бóло. Нó а тоді все запретили. Не стали оці 
баби шептать явно і в больниці стали принімать дітей, нó навели поря-
доê. При совєтсьêій власті тоже бóло харашо жить... 

 
 

Корявêа Віра Трофимівна, 1913 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Я тóт народилися, на цій вóлиці. З тринадцятоãо роêó, а в сентябрі 

16-ãо – ãоди мої. 
Батьêо – Трохим, мати – Дóньêа. [А êоли вони народилися], – оце 

вже я вам не сêажó. Я не помню, êоли вона родилась, мати. Оце я вам 
вже за матір не сêажó.  

Сім’я бóла наша п’ять чоловіê. П’ять чоловіê бóло. [Де батьêо з ма-
тір’ю працювали?] Зразó я не знаю, а тоді яê я стала óже ж, – в êолхозі. 
З 30-х ãодів ми постóпили, мої батьêи. У 30-х ãодах ми робили. 

                                                           
1 Опитóвання провели Т.Г. Бобêо та Н.І. Швайба, 28 червня 2002 р.  
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А де раньше працювали? За це вже я вам не сêажó, я не знаю. За-
стала я вже тільêи êолхози і ото вже яê в êолхози повлазили і там пра-
цювали, ó бриãаді робили, ото таêе...  

Бабó застала, а діда – ні. А бабó застала, бабó звали Марфа, мате-
ринó матір. А то вже більше я не застала... Повмирали, оце одна я оста-
лась… 

[Революція 17-ãо роêó?] Ні! Я цьоãо нічоãо не знаю. Батьêи – нє, я 
цьоãо нічоãо. Оце там вам розêажóть, тóди далі, ідіть до Білої Катери-
ни, вона все вам розêаже.  

І за панів нічоãо нам батьêи не êазали. А бóли тóт пани, да! У садó, 
там де ми… там бóв пан баãатий, людей держав. Люди робили, він лю-
дей ãодóвав і платив людям. Держав степ, люди на степó робили баãа-
то. У садó ото, там де ми…, там велиêий пан бóв, Мазараêа називався. В 
йоãо все бóло, хозяйство велиêе, – і êоні, і êорови, і вівці, і свині, і ãóси, 
і êачêи, і êóри, – велиêе хозяйство. Людей баãато держав, степó баãато, 
а люди ж робили. А він сяде на тачанêó, поїде, провіре, яê люди роб-
лять, – харашо… 

…Там варили, óсе варили. Борщ, і вторе, і перве… Людям ãотовили 
все, все бóло, в ньоãо велиêе бóло хозяйство, бóло шо людям ãотовить. 
Степ заробив, все на степó садив, óсе бóло. Він дóже баãатий бóв, Ма-
зараêа! І ото все він занімав, і êорови, і свині, і ãóси, та сêіêи там всьоãо 
бóло! Казала тітêа, дóже всьоãо баãато бóло, дóже баãато бóло! Нó а па-
нам отдєльно, отдєльно [варили], таêе саме, тільêи отдєльно.  

Людей не обіжав, ні, не чóть бóло, не êазали батьêи. Моя тітêа там 
робила. Вона робила êоло Мазарачихи. Та її взяла і вона її обслóãовó-
вала, вона тільêи однó оцю знала, Мазарачихó. Ото моя тітêа. Вона їй 
одежó, ото тітêа знає, яêó їй одежó давать, харчі носила, ãóлять з нею, 
водила. Ото таê, Мазарачиха бóла, баãата… Кажóть, êрасива, êрасива 
бóла Мазарачиха! Сильно бóла êрасива. Но ãода тоді ж ще молоді бó-
ли, а ми ще діти бóли, ми ще ні чорта не те… А це тітêа мені розêазóва-
ла… Дітей не бóло. А яê перевернóлася власть, їх розорили. Розорили… 
[Кóди вони поділися?] Нó я вам за це не сêажó. Розорила власть, роз-
мели, розвели, а вони виїхали…  

…[А тоді] держали люди робочих, і моя мати робила ó дядьêа. Яê 
жнива, на жнива, на степó в’яжóть. А тоді навозять зерна ó двір, маши-
на ãóде, людей баãато, молотять зерно.  

Бóли êóлаêи. Їх же розêóлачóвали! Їхнє майно цінóвали, продава-
ли, їх вивозили, êóлаêів, бо вони верталися по домах. Хто вертався не 
сêажó. Є, бóли люди верталися, бóли. [Хто êóпóвав те майно їхнє?] Бі-
ляни. Вони пóстили ціновêó дешевó, а біляни є ó нас жа-а-адні, чорти! 
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А цей дядьêо пóстив ціновêó, не дядьêо, а бóли таêі, бóли… І вони êóп-
ляли, наші, наші êóпляли, біляни êóпляли, бідні êóпляли ó баãатих. 
Оце таêе.  

…[Гóляти] я мало ходила, бо бєдно жили, нема в чоãо бóло одівать-
ся, по правді вам сêазать. Таê я мало… А вийдó êоли поãóлять, – ó êіно 
ходили із подрóãами. Підем ó êіно і розійдемось, та додомó, додомó 
спать ідемо. А êіна разні бóли. І воєнних баãато бóло, разні, а яêі я вам 
за це вже і не сêажó. Кіна разні бóли. 

…А ходили хлопці тоді і з ãитарами, і з ãармошêами, і балалайêи. 
Нó я це дóже рідêо ходила, дóже рідêо, бо не бóло в чомó… Я мало хо-
дила…  

З чоловіêом своїм познайомилася оце на цій вóлиці, на нашій вó-
лиці. Оце він [тóт] жив, а я тóди трохи далі. Нó там óже хат намає ó бе-
резі, поваляла êрóча, êрóча поваляла, там нема хат…  

Хата ця давня-давня, їй вже ãодів баãато! Ще батьêівсьêі батьêі, 
це… більше вже ста ãод. Хата стара вже, стара хата, стара. Криша бóла 
зразó соломою вêрита, а тоді переêрили батьêи, поняли? Слома, ви 
знаєте соломó? На степó êосовиця, а чи там є на степó шось, чи ні. А ви 
їдете автобóсом, видно степ, чи є на степó шось чи нема? Нó а бóдóть 
êосить. Ото таêе. Раніше бóли хати під соломою ó людей, а тоді яê óже 
став шифер, стали люди переêривать. 

У хаті три êімнати – êóхня, передня і зала. Є сарайчіê. Тóт дядьêо 
жив велиêий, баãатий, – чоловіêів батьêо. А в ãолод вони все попроїда-
ли. Я сюди прийшла, таê óже не бóло нічоãо, поняли ви? Вже должні 
êóмеêать! Держав óсе, а в ãолод óсе попроїдали люди. А я прийшла сю-
ди, вже нічоãо не бóло. Я в невістêах сюди прийшла, таê нічоãо не бóло. 

Я вам не сêажó, в яêомó це ãолод, після войни ж бóв ãолод. Це ваші 
може матері знають, а ви то ні, а матері должні… Пóхли, на дороãах 
óмирали… [Я] пóхла, а не вмерла. 

Шо ми їли ó ãолод? Сьоãодні шо-небóдь. Поїдем ó плавню, щавлю 
нарвемо, наваремо бóльонó, поїмо, а назавтра нічоãо не їмо. Сьодні по-
хлібаєм, а завтра ні, тоді післязавтра стаêан êрóпи êóпимо і ото звари-
мо. То винарвемо із бóряêів листя, êришили, і щавель, і стаêан êрóпів 
êóпимо, бо нізашо бóло. Ото таêе ми їли. 

А в плавні шо ж там, там же нічоãо таêаãо не бóло. Люди їздили ро-
ãозó êопали. Роãоза, мóêа, матержениê пеêли. І ми їздили. 

Да, люди рибó ловили, ловили. А мої брати вóдêами підóть до бе-
реãа і піймають. І отаêої наваремо, і ото таê. А люди ловили, і он сейчас 
рибаêи ловлять. 



 
126 

 

А раніше по плавнях ятирі ставляли рибаêи, ятирі ставляли. Ви 
може і не знаєте, шо це таêе? Ятир бóв плетений з нитоê. І ото ставля-
ють, і ото тóди риба влазе, дірêа таêа і риба влазе. Він витяãне ятир, – і 
риби повно. 

А риба разна бóла по плавнях – линь, êарась, щóêа, раêа ловлять, 
толстолоб, лящ…  

Плавні я знаю! Плавні – там ліс бóв, тоді вирізали, водó пóстили, 
позаливали. Я в плавню ходила, щавель рвала і травó возила êорові, 
êорова бóла. Це я знаю, плавні. Дрова возили ми і зімою, і літом, зімою 
– саньми, а літом – êаюêом їздили. Плавня бóла велиêа! З самоãо ãо-
рода і аж до Ніêополя ліс бóв, а тепер немає. І тепер нам плохо, шо на-
має чим топить...  

А то і верби бóли, і осоêор, і [в’язьоê], оце дерев’я разні, разні, здо-
рові! Верба! Он і в мене верби понасажóвані, он, підете подивитесь. 
Оце ãород мій і одразó Дніпро [сміється]. Мій син насадив ó нас верби, 
таê он яêі здорові верби! А садив êілêи, êілêи таêі садив, і ото понаса-
жóвав. І оце люди садили. Це ж мій ãород, 50 сотих, – я дала людям по-
ловинó, а половинó сама. Но я вже йоãо не садю, бо в мене нема сили. 
Цей ãод трохи посадила…  

…Бóла церêва. У нас бóла церêва хароша, і батюшêа бóв хароший. 
Не знаю [яê батюшêó звали], оце я вам óже не сêажó. Правив харашо 
людям. Пєвча бóла, пєвча. Я любила, часто ходила ó церêвó, харашо 
бóло в церêві. Дівчиною я біãала в церêвó. Я не співала, не співала, а 
ходила Боãó молилась. І пасêó ходила святить, на óсюночнó. Батюшêа 
святив пасêи ó чотири часа óтра. А тепер я не ходю, не знаю яê він свя-
тить. А раніше ото таê.  

Правив батюшêа, яê хто вмре, – пєвча іде, батюшêа іде, похороном 
праве. Брав за це хто шо дасть. Батюшêа помоãав. Похорон де, яê там 
бідний, він нічоãо не брав. Поховає поêойниêа і óсе.  

А в хазяйстві ó батюшêі нічоãо не бóло. Він правив ó церêві і ото 
тим, шо правив, ото з цьоãо і жив. Бóла [в ньоãо сім’я], аяêже, сімейний 
бóв чоловіê. У Біленцій жив, на тій [переї…], отам, а я вам не сêажó на 
яêій вóлиці. Жив, жив ó Біленьці він... 

[А на яêій мові він правив?] …Я вам оцьоãо не сêажó, бо я дівчи-
ною бóла, воно мені не дóже, а в церêвó ходила, любила.  

Батюшêа, батюшêів бóло баãато. Яê ото на праздниê, на Миêолая, 
таê тóт ó церêві обід бóв і батюшêи всі з’їзжалися, обідали в церêві. І 
тепер таê, êажóть. Я не бóла, один раз онóê яê розписóвався, мене ãó-
êав, таê я бóла в церêві…[Запис перервано] 



 
127 

 

Церêвó строїв баãатий чоловіê, баãатий дядьêо. Йоãо в церêві хо-
вали, тоãо баãатоãо чоловіêа, він дóже баãатий, і церêвó ото білянам 
строїв… Ворота бóли, охранніê там жив, дід, той шо дзвонив, жив ó це-
рêві. Не в церêві, а в хаті… 

А церêвó разорили, бандіти!  
…Яê оце врем’я настало, êомсомольці церêвó розорили. Це давно-

давно бóло… Я це вам не сêажó [ріê], це давно бóло. Та то ãрамотний 
може і запомне, а я ні. Я знаю, шо розорили. [Сама] бачила! Я бачила! 
Я ж ходила в маãазін, – бандіти розорюють церêвó, êомсомольці!  

[Чи питали в людей зãоди розорить церêвó?] Ніêоãо вони не пита-
ли, вони самі розорили та й óсе. Тоді їхнє право бóло, перевернóлася 
власть, вони що хотіли, те й робили. Ото таêе. 

[А батюшêа?] Уже врем’я перевернóлося, батюшêи нема. І вони, їм 
не надо бóло… У Мар’ївці церêва стоїть і [їй] проти нашої далеêо, ó нас 
бóла êрасива церêва! Ото там на площаді, де базар, отам церêва наша 
бóла.  

Нó я з вами не бóдó довãо балаêать, бо в мене дєло є… 

Криãіна Надія Іванівна, 1916 роêó народження, 
с. Біленьêе, Запорізьêоãо районó запорізьêої області1 

 
Я із 16-ãо роêó. Сама народилася в Дніпропетровсêій області, на 

Криворіжжі. Нó а живó тóт вже 53 ãоди.  
Мою мамó звали Перчóн Федосья Гриãорівна, а папó – Перчóн 

Іван Петрович. Мама бóла 1888-ãо, а батьêо тоже таêий же, цьоãо ж 
ãодó. [До óтворення êолãоспів] вони самі хозяйнóвали. Сіяли, хліборо-
би бóли в селі. Жили вони в селі на Криворіжжі. 

Сюди переїхали в 54-мó, по-моємó отаêово, після войни, – я і двоє 
дітей, без чоловіêа.Тóт сестра жила моя, я до сестри переїхала. Звали її 
Чóмаченêо Любов Івановна. Вона там де і я народилася…  

При нємцах, яê ми жили на Херсонщинє (чоловіê відтіля бóв), ó 
Рóбановêє, то бóло таê. Ото ж ó êлóбі одêрили церêвó, ãовіть стали всі, 
знаєте? Нó нємци це ж все ставили, шоб бóла церêва, шоб êрестили 
дітей, тоді знаєте, до війни не бóло. У войнó це бóло, в 41-мó, в 42-мó, 
бóли вже нємци там. Я ж не тóт жила, а там. То всяê бóло, всяê бóло. А 
раз батюшêа яê напився, та за ним почали ãнаться собаêи, таê він хрест 
ізняв та й хрест на собаê [сміється]. Це ж позорно, шоб на собаê хрест 
знімать та êидать… Отаêі бóли батюшêи, дівчата. Це я сама не бачила, 
це балачêи…  
                                                           
1 Опитóвання провели Т.Г. Бобêо та Н.І. Швайба, 23 червня 2002 р.  
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І після войни ми жили ó Херсонсьêій області, а сюди решили пере-
їхать до сестри.  

[Яê ставилось населення до приїзжих ó 50-х роêах?] Ви знаєте, хто 
яê. Хто може і недовольний бóв. У нас одна бóла таêа: “Ой! З óсіх ба-
лоê, – êаже, – вас чорт наволоê!” [Сміється] Це небіляни, – вони щи-
тали, шо це не люди, бо приїзжали до них. Їм це не дóже нравилося. А 
хто йоãо знає чомó, нó знаєте, êаждий по-своємó. Нó не поãрожóвали, 
нічоãо, нє-нє. Цьоãо не бóло. 

Спочатêó я жила в плавні, поêи лєспромхоз бóв, а тоді тóт êóпила 
хатó і сюди переїхала. У плавні там бóли хозяйства, я робила од водни-
êів. Там ãородинó садили, сêлад бóв, доярêою бóла. Там всяêі бóли ор-
ãанізації. Лєспромхоз займався лєсничеством, но звірó там не бóло та-
êоãо. Може і бóв ісêлючительно десь там один чи два вовêи, а таê шоб 
бóли вовêи там, яêісь звіри, – не бóло таêоãо. 

А риба бóла в баêаях, щóêа, êарась там, отаêа-о. Та для себе діти 
ловили, в мене син бóв Льоня малим, то ловили і вóдêою, і êорзинêа-
ми. Яêось вони там по-своємó привчалися ловить. Ото таêе. 

[Перед тим яê затопити плавні], êонєшно ж попереджали, шоб ви-
биралися. [Но ãроші, êомпенсацію] – нє-нє, цьоãо нічоãо не давали. 
Сам, своїми срєдствами хто óмів, таê і робили. 

Я êóпила, нó хатêа стареньêа бóла, не ця, а тóт на Павловêє, вона 
вже стареньêа. А потім тó продала, а цю êóпила óже яê прожила, в êол-
хозі робила, робила все врем’я. 

Хати раніше бóли – дерев’яні сохи, а тоді вербою, а тоді вальêóва-
ли, нó вона вже дóже стара… На сохах, – це дерево, дерев’яні сохи. Те-
пер же, бачте, то ãлинобитні, то вальêові строїли. А тоді на сохах, та 
вербою плели, та вальêóвали, – то вже таêа старинна-старинна хата. А 
êімнат в ній – дві спальні бóло, зала, êóхня. Піч бóла, топили ó хаті, да. 
І тоді топили, і сейчас таê само. Хто яê зóміє. А вóãілля êóпóєм з тоãо 
часó, з яêоãо живем… 

А в плавнях, – та яêі там хати бóли, то землянêи бóли, то там із ве-
рби таêі мазаночêи. Яêі там хати, їх там позатоплювало… Всяêі бóли, 
таêоãо там не бóло, шоб чи продать йоãо, чи шоб хтось êóпив. Воно ж 
там ніêомó не нóжне бóло.  

У плавні хóторêами жили. Там таê бóло – чотири-п’ять земляно-
чоê разом. Бóли сім’ї, там же хто де робив, той там і жив. В лісничестві 
свої êвартіри бóли, а ó водниêів свої.  

Я ó водниêів робила послєднє врем’я, нó оцим занімалися – ãоро-
динó садили, сіно êосили, і свій сêот вирощóвали. Дойні êорови там 
бóли, не баãацьêо, нó а бóло. І робочі бóли, робили, з Бєлєньêої бóли.  
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У Василівêє там êантора бóла ãлавна – це заãотсêот. Тоже виро-
щóвали, бичêів брали василівсьêих, бóли на Сêельêах, бóли. Це яê ро-
бочі, таê робили, їздили там по дєлам яêим-небóдь. Напримєр, Василі-
вêа бóла от нас 25 чи 30 êілометрів. А яê надо, то в хазяйстві бóли свої 
êоні, то їздили êіньми тóди через плавні, тóди ж води не бóло. Нó єслі 
там 25 êілометрів та êіньми, бричêою, – часа два… 

Свої ãороди там садили. Там же плавня бóла – там місцинêа, там 
місцинêа, про свої ãороди самі садили люди. Нó знали, êонєшно, де 
чий ãород. [За землю не сварилися], нє-нє. Дехто баêаї виêарчовóвав 
таêі, шо вони там роãоза та разне те…  

Баêаї – це таêа місцина, лощина таêа здорова, там ото роãоза росте, 
разне той. Нó а земля там таêа хороша бóла, óãноєна. Її розчищали і 
самі садили. Я сама таê робила.  

Хóтори, пам’ятаю, Вовче, – це [волость] іще, вони таê і називались. 
Вовче – це бóло лісничество, Марачêи – це бóли водніêи. Та там баãа-
цьêо, то Яшниê, – таêа назва бóла, а хтозна чомó, то… їх хóторів бóло 
баãато. Марачêи… Лісничество – Вовче називалося, Вовчий хóтір, ото 
таê.  

Людей, яêі там жили, вже позабóвала, вже восємсят шостий ãод 
мені. Позабóвала і фамілії, їх óже баãато і нема на світі. Це я найдовше 
живó…  

 
 

Кóлап Марія Яêівна, 1922 роêó народження,  
Кóлап Василь Опанасович, 1923 роêó народження, 

Козиряцьêа Галина Василівна, 1948 роêó народження1, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області2 

 
Марія Яêівна: Я до війни ще працювала вчителем і після войни 

вчителем.  
[Чоãо вчителем вирішила стать?] Нó таê полóчилося, я знаю [пос-

міхається]. Я бóла постóпила на аãронома, ó техніêóм ó Ніêополє. А 
потім я приїхала додомó, а батьêо êаже: “З êолхоза та ó êолхоз ідеш!” А 
я тоді затєяла, поїхала… А педóчилище воно німецьêе бóло, це ж êоло-
нія бóла німецьêа, перший ãод вони перевели на російсьêó мовó. І я 
тоді, і дрóãі з нашоãо села дівчата тіêи дев’ять êласів êончили, а хто де-
сять êласів поêінчали. І нас прийняли без еêзаменів на дрóãий êóрс, а 
їх на третій êóрс. Мене прийняли без доêóментів, без нічоãо. Там бóв 
                                                           
1 Доньêа опитóванних. 
2 Опитóвання провели Ю.І. Головêо та В.М. Циберт, 22 червня 2002 р. 
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диреêтор цьоãо пєдóчилища, він êолись робив ó шêолі, отам МТС ó 
нас бóла, там шêола, він бóв там диреêтором. Він баãато білян знає, він 
там все, і він таê до нас віднісся, до білян, і прийняв без нічоãо. А я тоді 
написала, шо поїхала тóди, забрала свої доêóменти, ото і êончила там. 
Тоді не óчилище називалося, а техніêóм. Я дрóãий êóрс тільêи êінчила, 
а тоді війна ó 39-мó році з Фінляндією. І то вчителів в армію не брали, 
а то позабирали в армію вчителів і недостача óчителів бóло стала. І 
останні êóрси інститóта і óчилища (техніêóма) послали робить. І я пої-
хала робить в Андрєєвêó, районний посьолоê. А тоді пропрацювала, а 
літом приїхала яê заочно. Шо ми там робили, яê заочне, нам там леêції 
почитали, здали. Но вони ж тоже заінтересовані бóли, вони ж знають, 
шо ми не винóваті бóли, шо нас одправили. Нó і ãотовилися, êонєшно. 
І ото там здала за третій êóрс, полóчила диплом. Отаê. 

До війни я яê працювала, 38-39-й ріê, яêа ó нас ставêа бóла? – 
25 рóблів. На таêó ставêó прожить бóло дóже тяжело. З домó взять шо-
небóдь, приїдó, – мені стидно, бо я вже пішла на свій хліб. Таê ми бóли 
полóãолодні, отаê. Часто вечором шо ж ми їли? Кóсоê хліба, цибóлинó 
з [нерозбірливо], нó не бóло. Таê шо хорошоãо нічоãо я не бачила. 

Робила я в молодших êласах, а тоді ж в молодших êласах вчитель 
все читав: і фізêóльтóрó, і пєніє, і все. Сечас óже пєніє і фізêóльтóрó 
забирають, а тоді все читали. Тоді невелиêі êласи бóли. Залежило від 
території. Оця територія одна, – до цієї шêоли примєрно, а в Андрєєвці 
там деêільêа шêіл. Одна шêола охоплює з таêих-то вóлиць, дрóãа з та-
êих і це залежало од цьоãо, невелиêі êласи бóли. 

[Про воєнні роêи] Тоді таê: до одноãо підемо, ãóляймо ó êарти, то 
до дрóãоãо, по хатах ми ходили. А таê ми боялись, потомó шо німці не 
дозволяли. Таê єслі зóстрінóть, одразó в óправó, нó вобщем тяãанина. 
Ото таê...  

Нó а в Германію брали, – це ж по повістêах... Першó повістêó я по-
лóчила, – не поїхала. А тоді вже дрóãа повістêа прийшла і за дрóãою 
повістêою ото вже поїхала…  

Збирали тоді, я вже не помню, до óправи. А тоді підводи бóли, там 
вєщі сêладали на підводи і відправляли нас до Верхньої Хортиці на 
желєзнодорожнóю станцію. Отам ми пішêи йшли, аж до Верхньої Хор-
тиці, ото через Мар’ївêó, Новослободêó, і ото аж тóди ото. І хто нам шо 
бóде êазать, на роботó та і все, хто нам шо бóде êазать. Ми і самі не 
знали, шо ми бóдем робить. Нó і тоді з наших не чóла я, щоб хтось там 
ãóбились в дорозі, таê шо...  

Бóла я в Маãдеборзі, в ãороді Маãдеборã, на велиêомó заводі 
[“Польте”], це воєнний бóв завод. І там ми робили. Нó шо, чим ми… Ми 
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бóли, яê січас тюрьми, ото оãорожею, оãорожа бóла таêа, бараêи бóли 
дерев’яні і ото ми таê жили. Нас сопровождали, і з собаêою дрóãий раз. 
Отаê нємєц приходив по нас ó лаãєр, забрав, строїв і вів нас тóди ó за-
вод. А там шо сêажóть, те й робили. Я наприêлад там на станêó робила. 
А я там знаю, залізяччя, шо вони там робили, [перестановщицею бóла]. 
Хто де робив. 

Жили ми ó дерев’яних бараêах. Яê тюремщиêи, оãорожені ми бóли 
там і жили там. 

По дванадцять ãодин працювали, з шести і до шести, ó дві зміни. 
Один тиждень ми бóли із шести вечора до шести óтра, а дрóãий тиж-
день, наоборот, з шести óтра до шести вечора. Отаê. 

А êормили, êормили шо ж, – брóêва і морêва. А êартошêó в мóндє-
рах яê ізварять, то це для нас праздниê, шо це êартошêа в мóндєрах. 
Отаê. А тоді нам давали яê до підливи, ото яê êартошêó дадóть, ті… 
óстриці. То ми ж до цьоãо не привиêли, яê бачили ті ратиці, таê ми і 
рвали, і шо ти хоч, не моãли ми їсти. Ото морêвó зварять, а тоді [з чо-
ãось зроблять ãóщó] з порошêовоãо, êидають, шоб вода бóла ãóстіша. 
Або брóêва, знаєш шо це таêоє? [Калараба] і брóêва таê само. Отаê нас 
і êормили. 

Ходили одяãнóті в томó, шо своє ото брали і ходили в своємó... А 
тоді на завод давали тряпêи, но єсть таêі тряпêи, шо ціле плаття, ціла 
юбêа. Ми вибирали, риємось, – аãа, плаття підходе, вибирали собі плат-
тя чи юбêó, чи шо. Ото ті тряпêи ми вибирали і ходили. А тоді давали 
нам обóваться, [шóãи] таê називали, дерев’яшêи ото, ходили ó томó. 

Чоловіêів ó нас не бóло ó лаãєрі, це бóв тільêи жіночий. Я не знаю, 
де чоловічі бóли.  

Я сама тіêала [звідти] два рази [сміється]. Йшли-йшли ми, нас 
шість чоловіê одійшли із строю і пішли. Ми бóли в ãороді Маãдебóрãі, 
а там нас задержали і одправили в êонцлаãєрь... Там бóв чоловічий 
êонцлаãерь. Ми там побóли з півдня може і нас тоді розібрали до хазя-
їв і ми робили там ó хазяїв. А тоді одна із нас взяла, написала в лаãерь 
письмо і по томó письмó обнарóжили нас. Тоже дóрочêа таêа, ми вже і 
не раді бóли що з нею зв’язалися... І нас вже відтіля, де ми робили, по-
ліцай взяв і повів ó зданіє êонцлаãеря. Нó там страшне: êриê, шóм в 
êонцлаãерє. Ми посиділи трохи, довãеньêо йоãо не бóло, а потім ви-
йшов відтіля і нам ото êаже: “Зóміли втеêти, а яêа-то, – êаже, – дóра, 
отаêа-то вас виêрила (наша білянсьêа) і оце ó вас таê полóчилося”. То-
ді із лаãеря прийшов поліцай, забрав нас. Ще нас ó бóнêер тóди поса-
дили, ó бóнêері розêи полóчили ми [сміється]... нó а тоді послали на-
зад. Наêазали нас і послали на свої місця.  
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А тоді дрóãий раз я тіêала вже сама, без ніêоãо. Кóпила білети, там 
óже познаêомилась з однією, а таê сама поїхала. Поїхала ó місто [Заль-
цвєдель], там робила я ó хазяїна місяців чотири, це вже в êінці… В ха-
зяїна на полі я робила, не на êóхні, ніде нічоãо, а на полі – пололи там, 
снопи в’язали, сêладали снопи на ãарбó, – це я вже навчилася там [по-
сміхається], ото таê. Там шо я втеêла, із тих мєстних óêраїнців ніхто не 
знав, шо це я... І хазяйни не знали. А там бóли хлопці перед цим, ми 
познаêомились, вони в Маãдебóрã приїзжали сêотинó привозили, і ми 
познаêомились. І він дав адрес і по томó адресó я поїхала тóди. Ми ро-
зêазали, шо це я сóсідêа, от, нó і там осталася. А дєд [має на óвазі чоло-
віêа] он робив, таê йомó за це і марêи не платили. Ото одробив і все… 
Нó прибилися, це êонєшно не лаãер наш, а піща бóла таêа більш-
менш… Що хазяйни самі їли, то й ми їли. Кóхня бóла, – вони за одним 
столом їли, а за дрóãим столом óêраїнці сиділи, я ж не одна там бóла. 
Вони може їли і лóчче, там êолбасêи і прочєє, а яê на роботó йшли, ро-
били [штóлен] нам: намазóвали хлєб з смальцем, з салом в середині – 
[нерозбірливо] називалось. І êофе давали ото запивать. Два сніданêи 
бóло: ó сєм часов, ó дев’ять часов, а тоді обід, нó і вечеря. Вечеряли ра-
зом. Хто ó хазяїв жив, то там неплохо бóло, а той хто в лаãере, то дóже 
плохо, тяжело бóло.  

[Ставилися хазяї до нас] обиêновенно. Я вже таê шпрехала нєм-
ножечêо, таê шо вже… Злоãо вони мені нічоãо не робили, ні вони мені, 
ні я їм. Всяêі люди бóвають, і там всяêі люди бóвають.  

Ой, а поверталися, хто яê міã. І тóди товарняêи бóли, таê хоч за-
êриті бóли, а відтіля вже до воінсьêих частей присоєдінялися, от… Тоді 
іде яêийсь ешалон, товарняê, і ото êажóть: “Їде тóди-то”, чи Запоріжжя 
чи êóди. І ото ми ó товарняê сідали, ãолодні і холодні. Не їсти, ніде ні-
чоãо. Яê тóт встала в Запоріжжі, приїхала додомó, а тóт мама на шос-
томó місяці. Нó зчистила мені мама êартошêи, я яê поїла і яê захворіла 
желóдêом. Щас же ãолодна бóла, потом наїлася, от… Голодні бóли. Тó-
ди їхали, то своє ж ми брали, а верталися, – ніхто ніде не êормив, ніде 
нічоãо, хто яê міã добирався та й óсе.  

Зразó ж приїхали, ми ó КГБ, ó тó міліцію, нас там допрос бóв і ото 
допитóвали все. Мене приймав начальниê міліції ó Хортиці, то він мені 
зразó сêазав: “Ідіть, óстраівайтесь на роботó”. І я сейчас же пішла і óст-
роїлась на роботó і тóт робила. [Заêінчила я пєдóчилище], тоді ó Верх-
ній Хортиці, а тепер на Бабóрці це óчилище. І óвесь час цей робила, без 
переривó, і в мене сороê роêів стажó. Правда, мені ще посчитали роêи 
війни, шо я там бóла. А таê тридцять п’ять роêів, я весь час працювала 
в шêолі. А тепер мені аж страшно, яê я моãла стільêи пропрацювать. 
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Це вже після війни, я стала тóт робить, таê ó нас бóло по 40-45 ді-
тей ó êласі. Я вже пішла заміж тóт, стала робить, дóже тяжело бóло. 
Перевірêа зошитів, анó попробóй стіêи зошитів перевір, і математиêа, і 
рóсьêій язиê, і óêраїнсьêий язиê, оно дóже тяжело. Нó я робила тóт ó 
Білянсьêій шêолі, це бóла [опорна] шêола, бóло тяжело, надо бóло ро-
бить, на халтóрó нічоãо не полóчалось.  

Нó то я чотири роêи читала óêраїнсьêó мовó, бо в молодших êла-
сах бóло їх два на три чоловіêа, яêі випóстили, і не бóло нам місця. Дві 
вчительêи пішли на êóрси (на математиêó і на óêраїнсьêó мовó). Нó і я 
чотири роêи читала óêраїнсьêó мовó. Нó я спеціаліст же таêий, таê ме-
ні п’яті êласи давали, самі таêі шибенниêи. Я не моãла знаходити об-
щій язиê. Малі приходять, я їх перебóдовóю на свій лад, вони вже мене 
понімають, я їх понімаю. Вони ãлянóть і óже знають, чоãо я на їх див-
люся, знайти общій язиê. А п’яті êласи там тяжолі, нó нічоãо. Проро-
била чотири роêи, 28 ãодин бóло ó мене [на тиждень]. А тоді місто поя-
вилося… 

[А шо тóт ó войнó ó селі бóло?] Я даже і не знаю яê тóт. Нó наше 
село воно яêось ó тóпіêó бóло, шо тóт таêих жертв не бóло, боїв не бó-
ло. Обминало через Мар’ївêó. Це село ó тóпіêó. Ото яê із плавні стрі-
ляло, таê там мабóть не однó хатó, та возлє шêоли, а таê Бєлєньêа не 
пострадала ó войнó і фронтó яê таêоãо тóт не бóло. Нó а наші войсêа 
приходили тóт до Дніпра, а тоді переправлялися Дніпром на тó сторо-
нó... Но тóт яê таêоãо фронтó не бóло.  

Галина Василівна: Но німці, папêа ж розêазóвав та й бабêа розêа-
зóвала, євреїв забирали, і дітей… Єслі, напримєр, чоловіê – єврей, а жі-
нêа – óêраїнêа, і ребьоноê, таê ребьонêа і йоãо забирали. 

Марія Яêівна: Нó це вже ó войнó… У нас тóт бóв бóхãалтер ó êол-
хозі, ó йоãо жена бóла óêраїнêа. Но дітей забирали на розстріл і йоãо ж, 
то жінêа не видержала, разом з ними пішла і їх розстріляли в селі. Тоді 
єврейêа бóла врачиха, її тоже розстріляли ó ривчаêó, за Кіровсьêим 
êлóбом розстріляли. Нó а цих, êажóть, шо в ãород вродє би яê забрали, 
таê вони і не вернóлися.  

Но ó нас небаãато [бóло євреїв в селі до войни]. У нас ото єврей 
бóхãалтер бóв ó êолхозі та врачиха бóла єврейêа. А таê ó нас євреїв не 
бóло.  

[Німці?] До війни ó нас нє. У нас отóт-о [нерозбірливо] там Пав-
ловêа село й Виводове, то там бóли нó яêби сêазать… посьолêі німець-
êі, ото там вони жили. А в нас не бóло. Тоді оце Верхня Хортиця, там 
тоже німці жили. Бабóрêа і Верхня Хортиця, сєлєнія бóли німецьêі, 
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німці тóт поселялися. А їх же вивозили, наші ще вивозили, а чи повер-
талися вони, чи ні, де вони ділися, я не знаю... 

[Яê война почалася чи еваêóіровали êолхоз?] Колхоз, чи етот, 
МТС, брали свої траêтори та машини і виїзжали, еваêóїровались. А 
êóди вони еваêóїровалися, я не знаю. По-моємó, вони поêамєсть доїха-
ли до опрєдєльонноãо місця, таê вони розтрóсилися, а тоді вже хто в 
армію пішов, а хто вернóвся додомó óже ні з чим. Нó шо там, сêотинó 
ãнали, шо вони далеêо заїдóть? Конєшно, шо нє. Я знаю, я робила яê-
раз до війни в Андрєєвсьêом районє, в Андрєєвêє. Таê там німці бóли, 
êар’єр, і зóпинилося там. Там бóло баãато наших, ãнали в еваêóацію і 
там вони і осталися. А німці зайшли, êóди вони дінóть? Таê люди ото 
самі брали отих овець, різали, тоді і німці брали, і мєсні люди брали... 
Вивозить вивозили, а далеêо ніхто ніêóди не завозив.  

Партізани? Ви знаєте, êажóть, шо бóло там деêільêа чоловіê, пар-
тизани вони считалися. Воєнних переправляли, êажóть, но шо вони… 
Яêа в їх робота бóла... Отóт ó нас сóсід бóв, вродє він приймав óчасть, 
но фаêтично, яê розêазóвали, таê йоãо брат старший бóв ó партизанах. 
Він бóв поліцаєм і помоãав партизанам зброєю... Я ãоворила там із зна-
êомим [на дрóãій вóлиці], таê він розêазóвав: брат йоãо, Павло, оцьоãо 
сóсєда, він помаãав зброєю, яê поліцай. А меньший брат, êаже, припи-
сався, шо він бóв ó партізанах і пенсію полóчав… І вóлицю нашó назва-
ли Партизансьêа, от, а він фаêтично і не бóв. І от одноãо разó, êоли вже 
наші тіêали, шо офіцер остався тóт, ніêóда не той... Нó і один парєнь 
звернóвся до їх (це ж він поліцаєм бóв), шоб приховать же цьоãо до 
першої можливості, а тоді ми йоãо переправимо на тó сторонó. І вони 
не взяли йоãо. Таê тоді той парєнь, шо приводив, определив йоãо до 
однієї вдови. Чоловіêа її репресіровали і таê вона і жила з дочêою, і пе-
ребóвав він ó їх. Це вже я взнала, це її дочêа-вчительêа і бóла диреêтор 
шêоли ó нас, і вона оце в позапрошлом році тóт бóла, тóт сиділа і роз-
êазóвала. І вони тоãо офіцера передержóвали деяêий час, а тоді вже той 
парєнь взяв йоãо і переправив на тó сторонó. Но він живий-здоровий, 
потомó шо полóчали вони потім письмо, шо він живий-здоровий. Ото 
таê.  

[А ó плавнях] не бóло таêих [партизан]. Нó плавня яê плавня, там 
óже яê партізани, таê нема бóло де ховаться. На Київщині там ліса, там 
той, а в нас тóт нема, не бóло таêоãо. Ліс-то невелиêий, ó нас не бóло 
таêоãо.  

А там ó плавнях нічоãо таêоãо не росло. Дерева, всевозможні дере-
ва, ожина бóла, щавель бóв, сіноêоси бóли. Коров випасали, своїх дер-
жали. Колхози переãаняли даже дойних своїх êоров, робили табір та-
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êий і пасли êоров до ãлибоêої осені, пасовисьêа. А тоді яêомóсь дóрню 
надóмалося óничтожить всю цю плавню. А тепер риби немає, одна во-
да. Корови в літнє время ãолодні стоять ó нас, бо посіють там пшени-
цю, чи ãород, чи шо, і êосять там. Дадóть там жменьêó цієї полови і êо-
рови ãолодні в літнє время, а то бóв êорм даровий, даровий êорм, при-
рода давала. А ці зернові êóльтóри бóли іспользовані ó діло. Отаê. Це 
просто ó нас яê вредительство яêесь робиться, бóло в нас, єсть, мабóть і 
бóде. Уничтожить отаêó плавню! Шо дров сêільêи бóло, люди брали 
для топêи, а сіноêоси, а риби, там озера… А риби сêіêи там бóло! Я 
знаю, ми ж яê держали там ãород, і я в літнє время тоже часто там. Во-
зьмó óдочêó, станó ó озері і рибó ловлю, êарасі і лин особливо там, от, 
ловила óдочêою. А п’явоê повно бóло, начепляються п’явêи до ніã [смі-
ється]. Ви не знаєте, шо то п’явêи? Знаєте? Чорні отаêі і всасóються… 

Галина Василівна: То тіêи не ті п’явêи, шо продають в аптєêах, по-
хожі, но то зовсім дрóãі. Но тоже вони… Но то можна одірвать та óсе. 

Марія Яêівна: Не одірвеш, надо потрóсить сильно, вона сама собою 
отпаде. Нó яê побачó, шо вона ще не всосалась, таê візьмеш ноãою і во-
на одлетіла, а яê óсосеться, то тоді не одірвеш її поêамєсть вона не на-
сосеться.  

Бóла природа хороша. Тоді яê тіêи літнє время, – ми ãороди не по-
ливали, в нас часті дощі бóли. Аãа, хмарêа набіãла над нами, вже тіêаєм 
од береãа, бо зразó бóде дощ. І ãороди ми не поливали, а тепер природа 
змінилася, всьо. Ось ó Бєлєньêій шо, оце один дощ бóв, а в нас дождів 
не бóло. А то ліс, ліс притяãóє, це ж ліс, іспарєнія, а тепер змінилася 
природа, в нас дождів немає. Хто-то просто вредітєль і все, óнічтожили 
і все, а пользи ніяêої.  

Да, жили і люди там. Іванівсьêе там, тоді ще яêісь там посьолêи 
бóли, хóтори бóли малесеньêі. Там по десять-двадцять хат, таêі вони 
построєні із лісó, отаê обплітали, нó отаêі вони. А Дніпро ж вóзьêе бó-
ло, шо там, раз-два, переплили да і все. Дніпро не широêе тоді бóло.  

Галина Василівна: Ще я бóла мала, ото їдемо на тó сторонó, êоса 
бóла êóпаться. Захотілось пить, черпаêом набрали, напилися з Дніпра, 
а щас попробóй. Це я вже в 11-м, вже шêолó заêанчóвала, – це мамêине 
дворище. Тóт її родителі óмерли і оце вони построїли тóт хатó. А там 
ми жили êоло Дніпра, я там виросла, – це папіни родителі там жили. 
Таê бабóшêа ходила постоянно на Дніпро з êоромислом за водою, для 
чаю, для тоãо.  

Марія Яêівна [посміхається]: І я стала там жить ó їх, а я êоромисла 
ніêоли не носила. Наділа те êоромисло, присідаю, мені давить ó плечі, 
не моãó носить. Поêамість навчилася носить водó на томó êоромислі 
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[сміється], да. А тепер ніхто не п’є, даже êóпаться опасно. А там в озе-
рах брали водó, там же ж вода близьêо, воно ж чиста вода. 

Галина Василівна: Вони ж поселялись і таê навєрно близьêо êоло 
води.  

Марія Яêівна: Да. [Ще там бóв хóтір], знаю, Іванівсьêе, тоді Пóш-
нина, по-моємó. Іванівсьêе, це я знаю, це ми там жили на Іванівсьêом. 
Нó а тоді вони повиїзжали хто êóди. Хто на Кóшóãóм, отам ó дрóãі се-
ла, хтось і сюди, хтось отóт став жить, хто êóда. Нормально їх прийма-
ли, чоãо ж? Приїхали та óсьо. Нічоãо їм там не відшêодовóвали. Там 
побросали хати, а шо з собою привезли та й óсе. За це я не знаю, [чи 
відшêодовóвали їм]. Та ніхто там не відшêодовóвав, вони там строїли 
хатêи таêі, знаєш, із лози та пообêидали там, нó таêе. Ото таê. 

Но після війни [ó селі] стройêа велиêа пішла ó нас. Баãато постро-
їлося хат, причомó не тільêи таê, а то перестройêó робили, старі хати 
розвалювали, нові хати построїли. Уже цеãлові таêі пішли, більш-менш 
êóльтóрніше стали. 

Нó щас в нас вóлиці змінили назви.  
Галина Василівна: Нó давно, давно, я вже вийшла заміж, óїхала, то-

ді вже після тоãо поміняли вóлиці. 
Марія Яêівна: Ця називалася Рюховêа. А чо Рюхівêа: оце де ми 

живемо і це вóлиця отóт-о, і це наш ãород, – бóло озеро, і свині тóт 
брювêалися, хрюêали, нó от називалася Рюхівêа. От по цьомó наче і 
Рюхівêа назвали. А сейчас Партизансьêа по імені тих партизан, шо я 
вам розêазала.. 

Озеро, – я помню, ще бóла мала, дитиною, ще ó шêолó не ходила, 
ото яê дощі або шо, воно і заливало, воно і не оралося. В нас ãород тóт 
велиêий бóв, то ãорó тіêи займали, а низ ні. Ото озеро там бóло та і все. 
І то я берó ваãани, сідаю ó ваãани і êатаюся, бóрêóюся яê порося ó томó 
озері [сміється]. А тоді вже яê построїлися, шо вже люди стали той, то 
стали під ãороди забирать землю, то почали орать ãороди. То воно вже 
заоралося і засипалося воно, но всьо равно яê дощ або шо, таê ó нас там 
вода...  

Галина Василівна: Потомó шо там трошêи ãора, а тóт низовина. По-
том яê начали орать, а тóт з тієї ãори постєпєнно начало сюда…  

Марія Яêівна: Сосєд орав, таê він отаê всплошнó орав, то ті бóãри 
трошêи розтяãóвали. 

Галина Василівна: А раньше, оце ж де хата, тóт бабóшêіна óсадьба 
бóла. Тóт хата посередині бóла, от. А оце ж їхні ãороди бóли велиêі. А 
тепер êажó: “Мам, шоб ви робили, ви б цьомó ладó хоч би дали”. Стра-
шне. А тоді начали вже, приїхали вони після войни… 



 
137 

 

Марія Яêівна: У 47-мó році.  
Галина Василівна: Пообіцяли золоті ãори їм, вони ж поприїжджали 

сюди. Нó оце ж їм одрізали ãородó, дали їм. І таê ó баãатьох. І тóт ра-
ньше отóт хата бóла, а цієї не бóло, аж там бóла хата стара, вже новó 
построїли. Бóло рідêо хат, а щас же ж по дві на [старомó місці]. 

Марія Яêівна: Городи тоді різали, хто робочий, – п’ятнадцять сотих 
і всьо. Наміряли, а то одрізали... Цим же дали нашим сóсідам, він яê 
êолхозниê, давали двадцять п’ять сотих. Нам п’ятнадцять сотих. А то 
ãород ще оставався, – давали сеêретарші, от. Вона просто займала, са-
дила тóт оãород, тóт вона не строїлась, нічоãо, а садили ãород. Таê шо…  

А то ще бóла Гарбóзовêа, оце ж Побєда – Гарбóзовêа. А чоãо таê її 
назвали, я не знаю... Тоді Медянêа, а тепер Гвардєйсьêа. Це надо ó 
сільсьêій раді спитать. [Медянêа чоãо?] Не знаю, медяниêи там все пе-
êли, êажóть, медяниêи із êавóнів. Раніше ж садили êавóни ж ото, баш-
тани. А яê óже почався баштан, там отаêі êавóнчиêи берóть, дають їм 
харошо поспіть, а тоді на тьорêó розтерають, проціжóють, і з тоãо со-
êó… Нó бóли листи здорові, отаêо ширини і метра два довжини, стано-
вили на воãонь, підставочêи робили все, і воно варили-варили і полó-
чався сãóстоê таêий, сãóщона маса, мед. Причомó хороший мед я вам 
сêажó, я ж це ще застала. Отаê мадяниêи і Медянêа називалась. 

Ото біля Дніпра, там Старий базар, раніше таê називали.  
Галина Василівна: Хіба біля Дніпра? 
Марія Яêівна: Да, там де больниця, там раніше бóв базар êолись, 

от. Нó і оце Павловêа і наша вóлиця, ці аж тóди вóлиці бóли. Мабóть 
вóлиць три, чи шо, шо оце старі посєлєнія. Кислівêа – це Кірова. Оце 
старі. А тоді наша вóлиця бóла оце, яê би сêазать, – одна полоса, а тоді 
перерізає дороãа, раніше не бóло, а тепер перерізає дороãó і дальше вó-
лиця тяãнеться. Вона ж довãа за цю, ми êажемо, це Мала Рюхівêа, а то 
Велиêа. Чи той, це Велиêа, а то Мала. А вона ще більша за цю. Отаê. 

[А чоãо село називається Біленьêе?] Я даже не знаю цьоãо, ніхто 
вам таê і не сêаже цьоãо. Старі люди жили, но в нас же тепер… не знаю.  

Ставêи [бóли по селó]. А тепер хазяйнів немає, все зрóйнóвали ó 
нас ó селі, все зрóйнóвали. Після війни ó нас председатель êолхоза бóв 
малоãрамотний траêторіст, Маêсименêо йоãо прізвище бóло. Таê він 
дійсно бóв хазаїн, наш êолхоз бóв міліонер. А тепер стали ãрамотні і 
зробили таê, що в нас óже нічоãо нема, все зрóйнóвали. І оросітельної 
системи нема, повитяãóвали ще хороші трóби, здали на металолом. Це 
ж начальство все це. Бóдинêи, насоснó тоже, в нас бóла хороша насос-
на, там мотори сильні, тоже розорили і поздавали на металолом. Нó 
даже бóдинêи і ті поваляли êолхозні.  
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Галина Василівна: А це про шо êаже? Шо воно ó нас без хазяїна, ні-
êомó нічоãо не надо. В селі можна ж óслідить за цим… 

Марія Яêівна: Ставêи оцей же председатель, він êожноãо роêó чис-
тив їх, понімаєте? А сейчас вони засорилися, заросли очеретом. А від-
чистить? Там же родниêи близьêо. А тоді яê орошеніє бóло, ó нас по 
маãістралях біãла вода, і біãла даже óсюда ó ці ставêи, наполнялося іще, 
запóсêали малюêів, риби, особливо дзерêальний êороп. У нас бóло ри-
би баãато, êолхоз продавав оцю рибêó і доход це бóв. А тепер все це… 
Цеãельня бóла, а тепер і цеãельні нема, нема нічоãо. Довели село до 
êраю, до ãибелі! До ãибелі. Всьо! Колхоз бóв мільйонер, а тепер люди 
порозбіãалися. Дехто єсть ó êолхозі, но в основном ті, шо їм виãідно, 
шо вони живóть за счот êолхоза, бриãадіри і прочєє. Бо êóпляють ма-
шини і все, і живóть вони, а платить ніхто нічоãо не платить. Ото зерно 
їм дадóть сêіêи там, на томó вся ця платьожêа. Отаê селяне живóть. 
Конєшно, мноãіє живóть за счот своїх ãородів, сіють оãірêи там, помі-
дори, і все таêе. І ó нас тепер базар, приїзжають сêóпщиêи êожноãо ве-
чора. То бóло óтром, а то з вечора приїзжають, сêóпляють, а хто возе ó 
ãород, ó êоãо транспорт свій, або врем’я є. За счот оцьоãо наші люди і 
живóть, а таê вони за свій трóд нічоãо не полóчають. Отаê ми живемо 
сейчас, отаê êолхозниêи живóть.  

Василь Опанасович: Добрий день, дєвочêи…  
…І в 33-мó і в 47-мó [розповідає про роêи ãолодó] на поїздах, на то-

варняêах… І на бóферах сиділи, і зверхó сиділи.  
Марія Яêівна: Чіплялися та й їздили. Жизнь бóла, – маліна. Отаê.  
[Сміється] В [дитинстві] в мене êóêол не бóло! Не таê яê січас, êó-

êол не бóло, шо ми там ãралися. У ãилêи ãралися. 
Василь Опанасович: Гралися, тоді ж дороã не бóло, асфальтових. У 

пилі бóло, яê свині… 
Марія Яêівна: [Сміється] Посеред дороãи сідали, наãортали пиля-

êó, а тоді підіймали óãорó, êидали один на одноãо! Яêа там іãра бóла!  
Василь Опанасович: Ото таêі іãри бóли. У м’яча ãóляли ще. У під-

êідноãо. Значить, дві ãрóпи, одна ãрóпа стоїть ó полі, а дрóãа стоїть ãрó-
па (п’ять-шість чоловіê), – м’яч б’ють. Вдарив м’яч, полетів, а дрóãа 
ãрóпа должна пробіãти тóди і назад, шоб м’ячом не вдарило. А вдарило, 
– все проіãрав… Ілі схватив, ото зразó приãають. 

Галина Василівна: Крем’яшоê ти êазав ще. 
Марія Яêівна: Нó яêі тоді іãри бóли, не таê яê сейчас.  
Василь Опанасович: Нó шо то іãри бóли, нó я тоді ще бóв малень-

êий. От Пасêа, праздниê тоді, на стіл, це все, – це праздниêи бóли. Тоді 
робили ãойдалêи таêі велиêі, нó і шо вони [нерозбірливо], їм платили 
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шо-то. Нó це дорослі вже таêі діти, нó і там по два, по три чоловіêи, по 
чотири сідало… Нó оце таêі бóли праздниêи. Нó дівчата ходили з хло-
пцями, ó нас бóв тоді ж парê Мазараêи. Де щас шêола, там бóв êраси-
вий парê, дóже êрасивий парê.  

Галина Василівна: Це помєщечій. 
Василь Опанасович: Помєщечьє зданіє ще одне сохранилося, – 

шêола. Дóже êрасивий бóв парê. От ходили ó той парê, там бóв êіноте-
атр лєтній. А в дєтствє ще, де щас êлóб, там бóв старий êінотеатр, де-
рев’яний. Бóла там нефтянêа стояла, запóсêали її, дінамо бóла і êрóти-
ли êіно. Оце таêе бóло. Німе ще, а там пишеться. 

Ходили яê дітьми бóли ó êіно, но дньом ні, а таê тіêи вечірні сеан-
си. Це я помню сейчас, бóло êінофільм “Чашêа чаю”. Я втіê із домó і 
все ждав поêамість те êіно, то я йоãо добре помню, бо прибіã додомó 
шо аж óтром, мені ще й чортів дали. Цілó ніч це ж нєфтянêó êрóтили, 
це ж поêи її завели, а вона не заводилась. Поêа завели та êіно мабóть 
йшло часа три. Тоді ж яê, часть поставили, – êрóтять рóêами. 

Марія Яêівна: А він бóв яê оцей пацан. Вийшов на вóлицю, темно, і 
плаче, не знає êóди додомó ідти [сміється].  

Василь Опанасович: Нó от, ото таêі êінофільми. Мóльтфільми тоже 
трошêи бóли.  

Марія Яêівна: Но тоді не бóло, щоб в орãанізованом порядêó ходи-
ли, яê сейчас.  

Василь Опанасович: Це тіêи вечором бóв êінофільм, потомó шо до-
рослим… Це ж нєфтянêó поêа заведóть, півдня її êрóтять потом. Там 
два êолеса здорових таêих, і от за їх берóть, тóда-сюда розêачóють, під-
водять під (це я вже тепер знаю) таêт держатєля, а тоді ривêом, – раз! 
Яêраз полóчається óдар і шар там таêий, наãрівали йоãо до біла лампа-
ми пояльними і вспишêа полóчалася, начинав двіãатєль работать. Там 
спеціально стояв таêий механізм і той механізм зроблено таê, щоб êо-
ли валіê êрóтиться, під сжатіє воздóха вприсêóвалася нєфть. Нєфть 
заãоралася, полóчався взрив і начинав работать двіãатєль, – називався 
четирьохтаêтиний двіãатєль… Нó ето я сейчас знаю, а тоді ж я цьоãо не 
знав.  

Оце ж [вже] елеêтриêа бóла. Оце нєфтянêа, стоїть дінамо-машина, 
нєфтянêа êрóтить дінамо-машинó, вирабатóє дінамо елеêтроенерãію, 
подає тóди по проводам в êінобóдêó, там стоїть êіноапарат, зажиãаєть-
ся дóãа в êіноапараті (два елеêтроди) і дає сильний свєт. Там ще одна 
лінза стоїть і дрóãа, і от проеêтірóє êіно. 

А стаціонарна елеêтриêа з’явилась óже в 38-м ãодó. Це вже ó нас ó 
парêє одêрився êінотеатр лєтній. Там стояла вже проеêціонна бóдêа, 
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там бóло вже два êіноапарата, вже вони йшли таê яê надо, вже не êрó-
тили рóêами, а од елеêтроенерãії. Принцип таêий бóв вже яê і сейчас, і 
звóêові бóли. А в хатах з’явилась пізніше. Я жив не тóт, а возлє Дніпра, 
де больниця. У нас з’явився свєт ó 37-м ãодó. У нас бóла сапожня, ба-
тьêо сапожниêом бóв, десять чоловіê робило людей. Нам зробили свєт 
і бóв ó нас вже свєт. Люди ходили дивиться шо воно таêе. 

Марія Яêівна: А відêіля ішов свєт? 
Василь Опанасович: Ішло од Дніпроãесó.  
Марія Яêівна: Нó тóт же село бóло підêлючено, а ви тоді брали. 
Василь Опанасович: Нó да. Прийшов він ó совхоз первим долãом. І 

сейчас совхоз де він бóв, там він і єсть. А тоді од совхоза пішло сюди ó 
êолхоз, êолхоз Ілліча первий...  

…Радіофіêація проходила почти по всім селі... Нó радіо, знаєте, на-
óшничêи, єлі-єлі, а все-таêи оце вже йшла радіофіêація. Потом пішло 
лóчше, лóчше і лóчше. Пішов свєт вже ó нас ó 39-м ãодó. У нас óже, 
можно сêазать, елєêтрофіціровали село, не все, êонєшно. Нó яê тепер 
óлиця називається в нас… Старий базар êолись називалась, а тепер во-
на яê називається? 

Марія Яêівна: Стадіонна. 
Василь Опанасович: Стадіонна, а та вóлиця êолись називалась 

Старий базар, бо там бóв êолись базар.  
Марія Яêівна: Біля больниці, де сейчас больниця.  
Василь Опанасович: Вже êоли я ходив ó шêолó, то вже нас водили, 

на Павловêє, а сейчас вона називається Космічна, – там бóв радіовó-
зел. Яêраз відціля прямо через ãород. Радіовóзел вже бóв соврємьон-
ний, вже по хатах бóли точêи нормальні, нас водили тóди на еêсêóрсію. 

[А чоãо вóлиця Павловêа називалася?] Не знаю. Ця називалась 
Рюхівêа, це бóла Павловêа, слєдóюща, – то бóла Гарбóзовêа. Оце до 
войни, ті шо я êазав. Медянêа, Миêолаївêа, це відтіля там, од совхоза… 
Перва – Козача, Ремесляна, Миêолаївêа, яê відтіля ідти, потом Медя-
нêа, Гарбóзовêа, оце Рюхівêа, Павловêа, Німецьêа, Царівêа. Царівêа і 
ще там бóло… Раньше таê називали вóлиці, а я знаю чоãо? А оце де За-
порозьêа, тóт нічоãо не бóло. Це все нові вóлиці. Де щас базар, – це бó-
ло ãоле місто.  

Галина Василівна: Там стадіон бóв, де Старий базар.  
Василь Опанасович: Стадіонна це вже йоãо назвали після войни. А 

тоді там нічоãо не бóло. Там бóв пам’ятниê і пам’ятниê бóв êолись ца-
рю, Миêолі ІІ, навєрно. Я цьоãо не знаю, потомó шо йоãо по-моємó зір-
вали махновці. Вóлиця називалася Старий базар. Це на площаді, де 
сейчас ви яê автобóсом óставали, це там базар. Там бóв пам’ятниê, де 
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сейчас нєфтєбаза, ото там бóв пам’ятниê. І вмєсто тоãо царя поставили 
óже пам’ятниê Лєнінó. Власть êоли помінялась... 

Галина Василівна: Центральна дороãа бóла, йшла. 
Василь Опанасович: Центральна дороãа бóла. [А вóлиці паралель-

ні]. Од центральної дороãи ішли óлиці направо, налєво, до Дніпра і от 
Дніпра сюди. Оця вóлиця бóла тільêи отóт до êінця, а дальше вже там 
не бóло. Ото сих дороã там не бóло.  

Марія Яêівна: За дороãою вóлиць не бóло.  
Василь Опанасович: Тіêи до оцієї, (Г.Ю.: до першоãо перехрестя), 

оце до цих пір бóло село. А дальше села не бóло. Це вже начали застра-
іваться, яê би сêазать, нó óже ó наші роêи. Я ще малий бóв, таê нам ãо-
род давали. Я жив тоді на Старом базарі, ó нас ãорода не бóло, таê яê 
оце ó їх. Нам давали ãород ось тóт на цій óлиці тóди, де оце сейчас дрó-
ãа хата. Ми ходили з матір’ю тóди полоть там, то шо... Таê шо тóт бóло 
тоді зовсім не таêе дóже здорове село.  

Марія Яêівна: Слóхай, щас оце центральна вóлиця, яê óїзжаєте в 
село, да? Запорозьêа, доêи вона тяãнеться?  

Василь Опанасович: До… на Тарасовêó.  
Марія Яêівна: Оце все Запорозьêа?! Вона іде, а називається Запо-

розьêа? 
Василь Опанасович: Запорозьêа, до êінця вóлиця.  
Галина Василівна: А раньше ж вона ніяê не називалась, дороãа та й 

óсе. 
Марія Яêівна: Но по-моємó, оце Запорізьêа считається до автоста-

нції, оце і все, а дальше вже ні..  
Василь Опанасович: А дальше вже ж розвєтляється. Це ж Старий 

базар вислали êóди? Тóди на вóлиці і дрóãі назвали. Затопило ж там і 
все, людей вислали звідтіля.  

Їх виселяли [з плавень], давали, например, їм наділи за селом. Це 
яêраз ó êінці села там давали наділи. Хто хотів, той то. І потом оце ж яê 
óстанете з автобóса, підете до êолхоза сюда до êонтори, таê з цієї сто-
рони êонтора, а з цієї сторони нічоãо не бóло, це бóла площа. Оце тóт 
поселилися тоже ті, що на Старом базарі селились. Тепер оце де автос-
танція, тóт тоже нічоãо не бóло, все бóла площа.  

Марія Яêівна: Церêва бóла там.  
Василь Опанасович: Бóла церêва і площа. Оце де автостанція, – це 

бóла церêва. Церêва ó нас бóла здорова, хороша, êрасіва, не таêа яê в 
Мар’ївêі. Но ó нас “постаралися” старинó óнічтожить. Таêа ж саме бóла 
політиêа тоді наших “любезних” êомóністів.  
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Галина Василівна: У Мар’ївêі бóли? Я в Мар’ївêі бóла, таê мені та-
êа êрасива, а тóт, êажóть, ще лóчше бóла.  

Василь Опанасович: [А яê називалась?] Нó церêва і церêва. Я не 
знаю. 

Галина Василівна: Може називалась там святоãо яêоãось. 
Василь Опанасович: Розібрали її до войни, ó 38-м році. І построїли 

з тієї церêви êлóб Кірова, зразó начали строїть. Відтіль [цеãлó давали] і 
почали строїть… 

А церêвó – це Маêлашевсьêий строїв, пан. Первий бóв Матлашев-
сьêий, а вторий – Мазараêа. Матлашевсьêий проіãрав ó êарти Мазара-
êє це імєніє, наше імєніє.  

Галина Василівна: А Мазараêа бóв відêіль, з Тарасовêи? 
Василь Опанасович: Ні, я не знаю звідêи він бóв. 
Марія Яêівна: Но вони наєжжі, оці баãаті.  
Василь Опанасович: Да, но ó Матлашевсьêоãо не одно ж бóло імє-

ніє, ó йоãо бóло нєсêольêо імєній. І це імєніє проãрав ó êарти. Шо там 
бóло, нічоãо дєлать, раз-два, сіли ж, ãóляли. Проãрав? Проãрав, все.  

Нó êазали за цьоãо Матлашевсьêоãо, що пан бóв хороший. Всі 
шêоли построїв він. Оце де сейчас церêва, це йоãо, – це шêола бóла. 
Тóт баãато шêол бóло ó нас, всі построїв… 

Марія Яêівна: Біля êонтори оце-во, де почта, там ряд зданій, – це 
все шêоли бóли. 

Василь Опанасович: І построїв больниці. Больниця бóла, – це де 
сейчас банê. Оце він построїв тоже больницю. Там лежали, бóло отдє-
лєніе для больних. А тоді êоли панêів наших трошêи роз… потревожи-
ли… нó êонєшно потревожили óмних людей, яêі óміли жить. Розтерза-
ли їх, продали їх, розіãнали, от… 

Марія Яêівна: Даже мєбєль, піаніно, все таêе виêидали і трощили. 
Питається, для чоãо це розбивать таêó вєщь яê піаніно? Отаêе робили. 

Василь Опанасович: Но я це сам очевидець. Я пацаном бóв, то біãа-
ли ж êрóãом. Нó і пішов яêраз отóди, а тоді ж совхозó отдали оце зда-
ніє, де Мазараêа жив. Там ще стояли таêі роялі, щас таêих немає роя-
лів. І ото ми стрóни дьорãали на томó роялі [посміхається], хотіли по-
виривать, а вони дóже тóãі бóли, не по нашим силам, от, нó а бриньêали 
по оцих же êлавішах. Побили, потрощили, попалили всьо!  

Марія Яêівна: Вобщем в їх політиêа робить ще хóже, óнічтожать 
все. 

Василь Опанасович: Яê і сейчас політиêа, таêа сама. Тóт ви пой-
міть, тільêи хорошеньêо таê розберіться. От пожалóста, сейчас там не 
одна партія ó Верховній Раді і один одномó стараються… Возьміть Ти-
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мошенчихó, таêа вродє женщіна солідна. Уêрала ãроші, óêрала, і добре 
óêрала! І ніхто ж на неї. Дрóã її, яêий óêрав вобще Півóêраїни, óтіê в 
Америêó і хоть би тобі шо. Америêа їх прінімає, дóже вона хороша. Яê-
би вони не поêрали оце, мабóть отаê ми не жили, таê яê січас.  

Галина Василівна: Більше б пенсії бóли, êонєшно. 
Василь Опанасович: А таêих яê Лазаренêо, яê Тимошенчиха, – їх 

там óсі сидять ó Верховній Раді, всі вони там подлєци. Яêби ж вони ще 
бóли ãрали в однó дóдêó, нó шо ж, помінялася власть, – ãрай в однó дó-
дêó, а вони ãрають óсі. Яê батьêо Махно, – сьоãодні за білих, а завтра за 
êрасних, і таê провоював і óсе.  

Марія Яêівна: На шо западних, оті бандери… Ми ж знаємо, шо вони 
робили. Вони ж, я яê їздила тóди в санаторію в Моршино, це Львівсьêа 
область, таê я боялася ходить! Вони на нас дивились зпідлоба яê бóãаї. 
Оце всі óêраїнці, оці яêі із Сходó, вони всіх презірали, óничтожали, 
особливо тих, хто там робив, – óничтожали. Сейчас же вони приєднó-
ються до êомóністів! Нó! Один депóтат вистóпає, êаже: “Шо ж ви ро-
бите? Завтра вдрóã прийдóть êомóністи до власті, вони вас же всіх роз-
стріляють”. Бандери вони таêі яêісь… 

Василь Опанасович: Особєнно там яêась УНСО… Таêа орãанізація, 
яêа воювала óмісті з німцями. Я сам знаю, я бóв ó Германії, я знаю їх 
óсих чисто, бандеровців. Нас там щитали ні за шо, – це вобще яê 
шось...  

Марія Яêівна: В лаãерє для заêлючонних він бóв. А западніêи всі 
свободні.  

Василь Опанасович: Вони всі свободні. У завод він заходить таê яê 
і німці, виходить яê і німці. А ми в лаãерє, – під êонвоєм виходим, під 
êонвоєм заходим. Вони робили, таê же само яê і ми, хто за станêом...  

Марія Яêівна: І в їх зарплата хороша бóла. 
Василь Опанасович: Зарплата ó їх бóла яê ó німців, таê і ó їх зар-

плата. А нам êопієчêи шось там той...  
Марія Яêівна: Робим тиждень, ãривню, чи той, марêó ó тиждень 

[посміхається]. 
Василь Опанасович: А робили ж тó самó роботó, шо вони.  
Марія Яêівна: Вони нємцам тоді помаãали… 
Галина Василівна: А тепер хотять, що вони ãерої!  
Марія Яêівна: Шо вони теж óчасниêи Вітчизняної війни. 
Василь Опанасович: А вони ішли проти нас, вони ж йшли з фаши-

стсьêими знаêами, з óсім, самі натóральні фашисти... У яêім ãодó я бóв 
ó Львові, óчився?  
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От забóв в яêом ãодó, óчився там на êóрсах два місяці по нових 
оцих АТСах, по телефонних станціях. Я приїхав тóди, – чорті êóди ід-
ти, не знаєш же ж. Город таêий… [Марія Яêівна: поêрóчений]. Яêісь там 
панêи бóли, сідали ó таêсі, а я шо… “Не знаю êóди йти, – êажó, – яê по-
пасти мені в óчебноє завєденіє”... – “Нó сідайте, ми тóди їдемо, там 
трошêи пройдете”. Нó правда мене довезли, я там чи троячêó чи шо, 
заплатив. Вони поїхали дальше, а я пішов центральною дороãою. При-
йшов, попав тóди, êóди надо.  

Марія Яêівна: А вобще вони не сêажóть точно адрес, êóди тобі на-
до, таêі оце бандери. 

Василь Опанасович: А êоли я вже прийшов тóди, нам надо бóло 
пройти бані.  

Марія Яêівна: Нó да, це яê всєãда поселяють в общежитіє.  
Василь Опанасович: Нó і пішов я тó баню шóêать із чотирма хлоп-

цями таêими яê і я. Шóêали-шóêали, де ми тіêи, і на êладбищі, і де не 
спитаю, ніхто нічоãо не знає. “Осюди йдіть, осюди ідіть”, – та яê пішли 
ми ó два часа дня та прийшли ó дев’ять часов вечора, насилó попали 
тóди. А оêазóється на місці ми топталися, тіêи перейти тó вóлочêó і 
всьо. І ніхто не сêаже... Шóêали, один êаже: “В мене дрóã, разом в армії 
слóжили, ось адрес, ідьом, – êаже, – найдемо. І таê він мені нравився, 
вмісті слóжили, тоже дав адрес, приходь, яê може êолись бóдеш ó 
Львові…” Знайшли точно по адресó, прийшли тóди, – “А тóт таêоãо не-
ма, то яêась помилêа, тóт таêий ніхто не живе”… Все. 

Василь Опанасович: [Після війни людей, яêі тóт заãинóли, де хова-
ли?] Нó осьо вони похоронені ó нас ó селі, за Домом êóльтóри єсть 
братсьêа моãила. А німців? А я не знаю, ó нас не ховали ніде. Може во-
ни їх вивозили, но ó нас не ховали. 

Марія Яêівна: Нó я ж ãоворю, шо наше село, воно яê ó тóпіêó бóло.  
Василь Опанасович: У нас полóчається таê, шо ó нас Дніпро іде 

отаêим пóтьом, отаê повертає і тоді таê отóди на Тарасовêó. Централь-
на дороãа іде Томаêівсьêа, вона для воєнної целі, а ми “не риба, не 
м’ясо”.  

Марія Яêівна: Сюди заїдеш, а відціля не виїдеш, бо там тебе… 
Василь Опанасович: Во время войни, êоли бóла война, зірвали 

Дніпроãес, то Дніпроãес затопив 25 êілометрів. У нас тóт таêа êрасива 
плавня бóла, шо таêої надо пошóêать. Затопило все! І ó нас затопило 
бóло все, аж до больниці вода бóла. Там дóже баãато людей тóт воєнних 
осталося. Водó, Дніпроãес зірвали і все потопили… 

[Чи баãато приєзжих] ó селі? Дóже баãато. Тóт вже тих, êоренних 
жителів, можна сêазать, єдініци. 
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Марія Яêівна: Нó старі поóмерали, а то понаєзжали. По-перше 
приãороднє село, от, ó хорошомó місці, і вони сюди їдóть.  

Василь Опанасович: От ви ж молоді? Молоді. Хлоп! Там хлопець із 
нашоãо села, от ви вже і поженилися, і ви óже білянсьêа. А êоренні? 
Можна сêазать остались оце ми, Біленьчиха оце, і більше ніêоãо нема 
тóт.  

Марія Яêівна: Оце отóт-о, таê всі приєзжі. Мало вже тóт мєсних.  
Василь Опанасович: [А по прізвищам з мєстних, старих жителів 

найбільше] – Козиряцьêі, Ковалі, Кравченêи, Білий. І всьо, оце таêі шо 
старі.  

Марія Яêівна: Да, ще Хижняêи. 
Василь Опанасович: Я вже тоже приблóда. Фаêтичесьêі я то êорін-

ний, я тóт родився, а батьêи мої з Черніãівщини.  
Галина Василівна: з 1910-ãо ãодó.  
Василь Опанасович: Моєї матері чоловіê бóв соціал-демоêратом 

тоді, не êомóністом, соціал-демоêратом і йоãо вислали відтіля. Там не 
можна жить, там не можна жить, в ãороді жить не можна, можна тільêи 
отóт, по селах.  

Мої батьêи яê приїхали сюди… А мій батьêо вже женився на цій 
матері, вони двоюрідні брати [бóли з її першим чоловіêом]. Нó і яêе 
село, я ж êажó, шо цьоãо нічоãо не бóло. Оце де Козача, там нічоãо не 
бóло, там бóло êладбище. Дальше тóди оцево, Кислівêа, – Кладбівêа, 
оце все, дальше не бóло.  

Марія Яêівна: Кислівêа – це старе, а вже Кладбівêа, – вже ні.  
Василь Опанасович: Кладбівêа тоже, но тільêи до половини.  
Галина Василівна: Де Мочоний жив, да? 
Василь Опанасович: Оце ще стара. Оце де тільêи êладбище êонча-

ється, оце яê тільêи берем лєвó сторонó, – оце бóла Кладбівêа. А оце 
дальше – це нічоãо не бóло.  

Це не те êладбище, шо на Міра. Там бóло êладбище перве, а тоді 
йоãо розорали, розето-самоє і зробили вóлицю там Козачó. А люди і не 
знають, шо там бóло. 

Марія Яêівна: До війни ще, це я ще бóла дівчиною, а там моя бабó-
шêа жила на Ремесляной, таê я ходила через Миêолаївêó, через тó вó-
лицю, а тоді ãородом, бо там тітêа жила, через її ãород. І там бóãор та-
êий бóв, розділяв він те êладбище, і я тим бóãром йшла до своєї бабóш-
êи. Таê óже там не бóло êладбища. Воно бóло дóже старе, вже розãор-
нóте. Вже плани дали, построїлися, вже там дóже давно. Тоді раніше 
там моãилêи бóли та й óсе. Це сейчас óже памятниêи, сейчас мода ста-
ла, а тоді нічоãо не бóло. Щас не розореш, потомó шо памятниêи. Ви 
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бóли ó нас на êладбище, ні? Таê там бóло старе êладбище і дороãа по-
середині. А по цю сторонó почали вже ховать, тепер там нема місця. А 
то бóло старе êладбище, моãилêи тільêи остались невелиêі і дерева ро-
зрослося. Всі це дерева [анóліровалися], тепер там зновó êладбище, на 
êладбищі êладбище. І оце яê ховають, доêопóють дрóãий раз до трóни 
ото. Нó вже воно заброшене, вже ніхто не знає, чиє воно, шо воно. Те-
пер оце воно зновó на êладбищі êладбище. І воно тепер одне, да.  

[І церêва зараз одна біля садочêó?] Нó це вже із шêоли. 
Василь Опанасович: То із шêоли. То бóла сємілєтêа. Оце до семи 

ãод вийшов, а тоді іди вже óчиться далі.  
Марія Яêівна: Нó тоді ж із шести роêів не брали, брали із восьми, 

чи я знаю там. Діти вже постарше бóли. Я сама ó перший êлас пішла, 
там де церêва, там я вчилась, там бóв тільêи один êлас. А тепер зроби-
ли церêвó там. 

[Чи церêовні празниêи празнóють ó селі?]  
Галина Василівна: Завтра ж празниê велиêий, [Трійця]. 
Марія Яêівна: Завтра, а не сьоãодні? Завтра!  
Василь Опанасович: Тóт óсі празнóють, церêва тепер вже ж єсть. А 

тіêи празнóють яê? Ми родились вже ó той період, êоли вже празниêів 
не признавали ніяêих.  

Марія Яêівна: Но стариêи ще ходять. Єсть от стариêи по-сóсідсьêи, 
шо постоянно. Яê сóбота, – йдóть, яê неділя, – йдóть. На праздниêи 
вобще вони ідóть.  

Галина Василівна: Нó це ви, а таêі яê ви, і таêі яê я ходять, і моло-
дші зараз більше ходять, чим отаêі-во, шо жили при совєтсьêой власті.  

Марія Яêівна: Я не отріцаю Боãа, вєрю в Боãа. Яê êажóть, яê до ãо-
ря, таê до Боãа. А в церêвó я не хожó. Я не можó там вистояти. Бабêа, 
правда, êаже: “Та там можна і сідєть, я сіжó, бо я нє моãó, сіжó”. Там не 
бóло таêоãо, а тепер там ідóть, êошолочêи несóть, продóêти. Та те при-
несе, та те, там єсть êóхоньêа, варять їсти. Після молєбні вони сідають 
обідать, рано óтром яê пішла, таê приходять ó два часа дня. Я б ото ви-
стояла? Я б ото побóла два часа, – я б óмерла.  

Галина Василівна: Нó вони отдихають, а ти робиш на ãороді.  
Марія Яêівна: А я роблю, да. 
Василь Опанасович: А тоді вобще це празднóвали. 
Галина Василівна: Пасêи святили. 
Марія Яêівна: У церêвó ходили, да. І по праздниêах ходили, і по 

неділях батьêи ходили в церêвó. Особливо ó нас дід і баба ходили. І оце 
ми не обідаємо ó таêі празниêи, або ó неділю ми і не снідаємо, а ждемо 
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із церêви, яê прийдóть з церêви, ми тоді сідаємо їсти, вже обід. Тоді 
придержóвались êрепêо.  

Василь Опанасович: Дитиною брали, мене пацаном брали мати [ó 
церêвó], яê Пасхó святили. [Піп причащав, це я добре помню]. Яêóсь 
вишеньêó чи шо, шось мені ложêою давали. 

Марія Яêівна: Яê Вербна брали. А пасêи пеêли дома! Форми бóли 
таêі, отаêі завбільшêи форми, пєчі бóли, просто піч. Знаєш, шо таêе 
піч?  

Галина Василівна: Це вже я знаю, бо ó нас бóла піч, пасêи висоêі 
таêі, понамазóють їх там і êрасиві.  

Марія Яêівна: Дома пеêли. Тепер óже і форм немає, нема нічоãо. 
Нó добре тісто [робили для пасêи], на яїчêах, мóêа, масла тóди поло-
жать... Я ці пасхи ніêоли не пеêла, не знаю.  

Галина Василівна: То шо ти з бабою довãо прожила, о. 
Марія Яêівна: Зі своїми батьêами я жила, я в шêолó ходила. А піш-

ла вчиться, ніхто нічоãо, я їсти не вміла варить, яê пішла од батьêів. Яê 
пішла робить, таê хазяйêа мене вчила їсти варить, а то я не вміла їсти 
варить [сміється]. Що мені бóло, – сімнадцять ãод. Я знаю, шо перші 
вибори бóли чи ó Верховнó, чи в районні, чи в яêі, бóли оці вибори, – я 
не мала права ще óчаствовать, а вже робила. Таê шо я не знаю, яê воно 
там.  

Галина Василівна: Кóтю, це ж всєãда на Рождєство, да, варили?  
Марія Яêівна: Кóтя, озвар. Озвар – це яê êампот. Тоді сóшили 

ãрóші, там все з сóшеноãо, бóли чавóни таêі здорові. І ото в óãлó лампа-
дочêа, êазали, висіла, засвічóють, вона ãорить, нó свічêа. І там в óãлó 
бóли сêамейêи таêі з перилами, тóди соломêó, сіно простелять, на сіно 
поставлять оцей озвар і ото пили. І там іêона… Кóтю ó нас з рисó вари-
ли. 

Василь Опанасович: Ні, не з рисó, я забóв яê воно… êóтю із… 
Марія Яêівна: Із пшениці.  
Галина Василівна: Я помню, яê я бóла, таê з рисó вже варили. Ве-

черю носили на Рождєство…  
Василь Опанасович: Рис ó нас появився ще до войни. Рис, ще я бóв 

пацаном, вже рис появився. Відêіль вони йоãо везли, не знаю, но óже 
бóв рис. Після війни бóв же тóт ó нас сортоóчастоê, виращóвали рис.  

Марія Яêівна: А тоді чоãось преêратили, чи невиãідно, я не знаю 
чоãо.  

Василь Опанасович: Нó чо ж, після війни ще рис бóв. А тільêи за-
йнялись вже тоді оãородництвом, помідори, оãірêи іспитóвали, іспита-
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тєльний сортоóчастоê. Там помідори, оãóрци, сині, всі овощи, бóряêи, 
все-все, – ділянêами.  

Марія Яêівна: Вони вирощóвали яê нові сорти, робили опит над 
ними, наблюдали, писали все, нові сорти вони виводили. І це опитний 
óчастоê.  

Василь Опанасович: Він і сейчас же опитний. Тіêи фаêтичесьêі йо-
ãо немає, а Козиряцьêоãо там все...  

Марія Яêівна: Шо він там опит робить, над чим? Над пшеницею? 
Засіває пшеницею та і óсе. Вже немає там таêих ãородних рослин.  

[Чи бóли хóтори навêоло Біленьêоãо?]  
Василь Опанасович: Нó яê, Червонянсьêий посьолоê, Портмашево, 

но йоãо щас нема, затопило. Нó ó плавні бóли хóтори.  
Марія Яêівна: Іванівсьêий, Пóшніна? Чи яê називалося? 
Василь Опанасович: Яê же їх називали? Кóчóãóри? Там тоже село 

бóло. А тоді ж все затопило. Виãнали всіх відтіля людей і вони постро-
їлись отóт-о на послєдніх вóлицях. 

Марія Яêівна: Хто êóди, хто ó Бєлєньêó, де попало вони розêида-
лися… 

Василь Опанасович: Нó і тóт оце Мар’ївêа, за Мар’ївêою тоже там 
бóв посьолочеê. Яê їхать на Смолянó з правої сторони... Йоãо вже там і 
нема тоãо посьолочêа, йоãо зорали і не видно, шо там бóло.  

Марія Яêівна: Нó а таêи там одна óлочêа єсть, тóди дальше, чи то 
дрóãий посьолочеê? Єсть, ми бóло проїзжаємо, таê там єсть одна вóло-
чêа дальше чóть-чóть.  

Василь Опанасович: Нема. Оцей êрасивий посьолочеê, з йоãо ви-
ãнали людей ó Мар’ївêó, а посьолочеê той знесли, зорали і не видно, шо 
там і бóло.  

Марія Яêівна: Вася, а дальше за цим посьолêом там єсть одна вó-
лочêа невелиêа, там і понині люди живóть. Чи то з тоãо посьолêа, чи то 
з дрóãоãо, – єсть, Вася. Єсть, я знаю, шо єсть. Єсть! 

Василь Опанасович: Долінсьêе ще – це дальше, це – Новопавловêа. 
Долінсьêе ж êолись бóло вправо, а Новопавловêа на лєво… Нó а тепер 
воно все називається Новопавловêа. 

Марія Яêівна: Стрюêівêа. Нó а балêи, балêи яêі єсть ó нас? 
Василь Опанасович: Червонянсьêа, це за ãорою. 
Галина Василівна: Червонянсьêий посьолоê і Червонянсьêа балêа. 

Нó посьолоê там прям êоло Дніпра, а балêа сюда тяãнеться. 
Марія Яêівна: Ближче до Бєлєньêої. А чомó таêó назвó має? Це 

вже таêі яê ми не знають [посміхається]. 
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Василь Опанасович: Хто йоãо знає, не знаємо. Є ó нас êóрãан за се-
лом. Там де орошеніє, там бóв êóрãан. А потом тóди, по-моємó, трошêи 
дальше. Ще йоãо не разорили, там ще єсть яêийсь êóрãан. Може, архе-
олоãи і знають [яê він називається]... 

Марія Яêівна: Вони ó них же на óчотє, а люди не знають. Нó я не 
знаю, ці êóрãани, шо біля [орошенія] бóли, їх розорили? 

Василь Опанасович: Розорили. Яê раз на том здоровом êóрãанє êа-
нал оросітєльний. Не êанал, а орошеніє, êатлован. Це воєнні забрали 
25 ãеêтар, но тепер вже там нема нічоãо.  

[Чи сюди із Західної приїзжали люди на роботó або жить?] 
Марія Яêівна: Да, да, да. Бóли, бóли. Бóли і тóт дівчатêа приїзжали 

і заміж повиходили, і сейчас вони і живóть. Нó це після війни. 
Галина Василівна: В Крим їх дóже баãато… Це з 50-х ãодов.  
Марія Яêівна: Вони вобще óсі западниêи, оце ó нас на літній сезон, 

вони роз’їзджаються, хто заãраницю, хто êóди… А тóт вони в êолãоспі 
робили. Вони ж малоãрамотні, в êолхозі. . 

[Яê їх тóт приймали?] Приймали, чоãо ж, робоча сила потрібна бó-
ла, їх приймали.  

Василь Опанасович: Колхоз приймав. Платили їм, видавали їм 
хліб. 

Марія Яêівна: Причомó в мєсяц можóть не дать тоãо (а вони по до-
ãоворó роблять), тоãо шо їм. Вони їм видадóть все, ще й машинó поãрó-
зять, ще й одправлять своїми машинами хліб тóда.  

…[Познайомились ми êоли?] Во время войни. 
Василь Опанасович: А до войни ми дрóã дрóãа не знали. Я знав, шо 

біãала таêа ó êрасномó пальті.  
Марія Яêівна [посміхається]: Він мене помнить із шêоли, бо ó нас 

шêола бóла в одномó зданії, – я в одномó êласі, а він ó дрóãомó. А в ме-
не бóло пальто êрасне таêе, хороше, воротниê чорний. Бóло пальто та-
êе ó мене, тоді ще в однієї старше мене óчениці і ó історичêі. Оце три 
пальта бóло і хароші пальта, тоді таêі не носили яê ó мене бóло. І він 
мене запомнив, те пальто [сміється]. А я йоãо і не помню.  

Василь Опанасович: Нó я то знаю, бо мої батьêи, їх óсі знали, моїх 
батьêів. Бо сапожниê бóв один тóт таêий, і її батьêи моїх батьêів знали. 
І потом там де її тітêа бóла замóжом на Медянêє (вона Гвардейсьêа 
щас), [Гречêи] називали їх, вони дóже хорошо спряãалися з моїми ба-
тьêами. Таêими пóтями ми хорошо знали. Я знав її яê [Лаленчихó], по-
вóличномó, не Козиряцьêó, а [Лаленчихó]. А тих, шо на Медянêі жили, 
там тоже Козиряцьêі бóли, тоже родичі їм, тоже їх Лаленêами звали. 
Там тоже бóла дівчина таêа яê вона, таê я считав, що це вона. А тоді, 
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êоли во время войни тóт один бóв парєнь на Старім базарі, я до йоãо 
ходив, а він старший за мене… І він мені поêазав її фотоãрафію, êажó: 
“Таê це ж не вона, вона отаêа і таêа”. – “То її родня, – êаже, – двоюрід-
на сестра чи шо, а вона оце”. – “А, – êажó, – нічоãо” [сміються]. 

Марія Яêівна: Прийшли батьêи, вони там розмовляли, шо вони ро-
змовляли, я вже не знаю. Раз прийшли свати, значить все з соãласія 
молодих. Вони вже домовилися яê свадьбó зãóляти і êоли. На томó і 
êончилося. Отаê-от, таê шо… 

Весілля ó нас маленьêе бóло, ó 47-мó році женились. Нічоãо не бó-
ло, не хфати, нічоãо, хіба таêе яê сейчас? 

Василь Опанасович: Я прийшов тіêи з армії. 
Марія Яêівна: Розписалися ми вдвох пішли, в сільсовєт без ніêоãо, 

розписалися, три рóблі заплатив він і на томó все êончилося. Ми йшли, 
зайшли до йоãо батьêів, нас батьêи прийняли, посиділи, і на томó все 
êончилося. Ми літом розписалися, а ще до свадьби ще бóло два місяці. 
Бо тоді бóла ãолодовêа ó 47-мó році, за шо свадьба? А тоді вже осенню, 
яêраз перед шêолою маленьêó свадьбó зробили, невеличêó свадьбó, без 
молодьожі, без нічоãо, таê. Родичі таêі близьêі зійшлися та і все, таêа в 
нас свадьба бóла.  

Василь Опанасович: Хіба таêі свадьби яê тепер? 
Марія Яêівна: А він в МТСі робив і приїхав по мене на стóдебеêêе-

рі [посміхається]! А в мене бóло плаття таêе, нó не просто розове, а там 
же воно яêось ãрязь бóла, яê бризнóло мені, – обляпало все плаття моє 
весільне [сміється].  

А придане? Конєшно, шифонєр дали мені, êровать дали, нó постє-
льниє прінадлєжності. 

Василь Опанасович: Я приїхав стóдебеêêером, заїхали ó двір, поã-
рóзили все, там на вороті стали хлопці, не пóсêають. В мене шофер бóв 
знаêомий: “Хлопці, ви знаєте цю машинó чи ні? Я щас вêлючó і поãор-
нó не тільêи вас, а й всю заборó їй поãорнó...” [посміхаються]. Випить я 
давав, а їм іще щось надо. А він тоді той вêлючає, вони тоді одêрили тó 
заборó, поїхали…  

Зразó після весілля жили ó нас, êоло батьêів. 
Марія Яêівна: Вісімнадцять роêів я із свеêрами жила, со стажем 

[посміхається]. 
Василь Опанасович: У мене-то бóли ще два брати і сестра, но самий 

меньший я бóв, а тоді сестра в мене бóла 12-ãо ãодó, брат 10-ãо і один 
брат 8-ãо ãодó. 8-ãо ãодó помер, нó правда, ще êоли свадьба бóла, ще 
жив. І той ще живий бóв яê ми женилися, дядьêо Іван. От… Желаю, 
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шоб і ви таê повиходили заміж і прожили, яê ми оце з жінêою, сêоро 
по восємсят ãод бóде [посміхаються].  

Марія Яêівна: А тоді яê мій батьêо один остався, мамó поховали, 
батьêо один остався, паралізований, інсóльт бóв, прийшлось сюди йти, 
на время. Взяли дітей, взяли постєль, там одєжа вся осталася… Яê при-
їхали сюди, то таê і осталися. Там мати вмерла, батьêо женився на дрó-
ãій, êóди вже нам тóди ідти.  

Василь Опанасович: Я то в МТСі робив старшим елеêтромехані-
êом ілі правильніше діспетчером. 

Там де бóла МТС, там єсть тюрьма, з 54-ãо ãодó. Сначала од завода 
“Комóнар” тóт бóв 24-й цех. Я робив саршим êонтрольним мастєром. А 
потом яê начали приїзжать з лампасами широêими сюди, понравилося 
їм місто, – село, єсть êóди развлєченія їм êóди, і… 

Марія Яêівна: Завели тюрьмó. 
Василь Опанасович: Тóт бóв председателем êолхоза Маêименêо і 

диреêтор совхоза бóв [Боêóнович]. Їх, нó яêби сêазать, êóпили можна 
сêазать. “Бóдóть ó нас розêонвоіровані, тюремщиêи-зеêи, ми вам бóдем 
давать людей на поля роботать, і то і дрóãоє…”. І óмолили їх. А їх, яêби 
вони не соãласилися, тóт би цьоãо не бóло Вони соãласилися та й óсьо. 
“Комóнар” передає цей 24-й цех на цю êолонію і тóт приїзжають зеêи і 
всьо. І тóт все началось, той розêонвоірований, той дрóãоє… А в мене 
робота таêа, шо єслі зробить вещь, таê шоб вона ж бóла вещь, щоб вона 
бóла соãласована зі своїми тєхнічесьêими данними, за óсією тєхнолоãі-
єю шоб проходила. А вони робили яê: придавив, пошло там...  

Марія Яêівна: Тюремщиêи, він не схотів з ними работать, тюрем-
щиêи яê тюремщиêи… 

Василь Опанасович: А тоді êоли МТС реорãанізóвали, я робив ó 
êолхозі завєдóющим радіовóзла. Таêа бóла должность ó нас ó êолхозі, 
но по наймó, я не член êолхозó. Мені платили 860 рóблів і я бóв завє-
дóющим радіовóзла. А тоді приїхали чиновниêи з ãорода, пішли поди-
вилися, побалаêали. Тоді бóло видно таêе óêазаніє, шоб прийнять на 
баланс Міністерства связі. Нó прийняли радіоóзел ó Міністерство свя-
зі і начали строїть АТС, автоматичєсêі телефонні станції. От я опять і 
став же завєдóющим, начальниê АТС і таê і до пенсії доробив тóт.  

Трóдилися все время, всю дороãó. Кóпили машинó однó – “Запо-
рожця”, êóпили дрóãó, нó а це вже третю. Бережó вже, хай, ще може 
син поêатається… 
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Кóліш Віра Іванівна, 1927 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Кóліш Віра Іванівна, я 1927-ãо роêó. Народилася ó Кривом Розі, нє 

в самомó місті, а в селі. Село Горовêа, Кіровоãрадсьêої області ми. А от 
Кривоãо Роãó ми таê, яê оце от Запорожжя Біленьêе. Таê ми, ще я дів-
чиною бóла, пішêи ходили. Ой дівчата, яêа жизнь тоже бóла! Та все 
равно, яêось ми чи молоді бóли, нам бóло хорошо [сміється]. Пішêи 
ідемо ó Кривий Ріã, несем бóряêи, там сахарні плантації ó нас бóли. 
Несем бóряêи, бо ó мами моєї дитина невелиêа бóла, мама не ходила. А 
я сама старша, нас четверо бóло. І оце я сама старша, тасêаю ті бóряêи 
на плечах, продам і, дівчата, êóпляли ж хліба. А їсти хочеться, поêи 
дійдем, по півхлібини з’їли. Нó ми ж не по хлібині, а очередь велиêа 
бóла. Хліб бóв отаêий яê êирпич. І ото бóло ми êóпим хліба, нічоãо, 
тільêи хліб. Корова ó нас бóла, ми держали. Хоч і без батьêа, батьêо ж в 
армії бóв, война, а ми ото із мамою. Не дай Боã, дівчата! 

Батьêи мої розійшлись, мама і папаша, і я дівчата, там ó батьêа ви-
ростала. Оце в Кривомó Розі, нó оце в селі.  

Чоãо вони розійшлася? Її батьêо бóв баãатий, нó він не рідний її 
батьêо бóв. Їх розêóрêóлили там ó нашім селі і він сюда приїхав, тóт 
робив. І ото дівчата таêа жизть. А тоді, мабóть, ãод сêіêи-то і óмер цей 
дєд, бабóшêа бóла, мати її. Нó вона отдєльно із дочêою жила. Нó оце ж 
дєда розêóрêóлили, а видно хтось або знаêомі, не знаю, я сêільêи про-
жила, не питала ó мами, чоãо вони приїхали. А тоді вони писали, щоб і 
мама, це ж дочêа бабина, і мама сюди переїхала. Таê вона пішêи ішла, 
тьолêó вела [сміється]. І пішêи ото йшла, де аж той Кривий Ріã! Пішêи 
ото прийшла. І тóт робила вона в êолхозі, і ото вийшла заміж, і дітей 
прижила. Нó я і не знаю, це ще вона чи в 33-м ãоді, чи в 30-м. Мабóть ó 
33-м, бо це ж вони êолхози соєдиняли чи яê? Може ó 30-м чи в яêим 
вони ãоді. Та вже і в 27-м, êазали воно началося оце, оце êолеêтивіза-
ція. Нó мама êазала, шо зразó трóдно бóло, а тоді лóчше бóло, стало 
лóчше. Нó яê і ми, нам нравилося в êолхозі.  

А потом я вже в ãороді стала робить, ó Кривим Розі, а мама все 
время мені пісьма писала: “Вєра, приїдь, приїдь до мене”. І я ж поїхала 
тóди. Яê я, дівчата, êаялась, хотіла вертаться. Нó тóт же в селі, не те шо 
в ãороді. 

А мама тóт жила. Тóт вона заміж дрóãий раз вийшла і в неї двоє ді-
тей óже бóло. Мама попала ó велиêó сім’ю, свеêрóха, свеêра не бóло, 
бєдность бóла. Нó êазали, шо і дрóжно жили, і поросят різали. “Тіêи 
                                                           
1 Опитóвання провели Ю.І. Головêо та В.М. Циберт, 26 червня 2002 р.  
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ми, – êаже, – різали не таêих, яê тепер, шо по ãодó держóть, а різали 
таêих, місяців по десять. Таê шо, – êаже, – хоч і сім’я велиêа бóла, но 
їсти бóло шо”. За землю вони нічоãо не êазали, навєрно ж не бóло. В їх 
не бóло. 

Ой, яê їй не повезло! Дівчата, от ви знаєте, яê нема счастя, таê не 
бóде йоãо з малêó чи яê, з молодó, яê нема счастья... З батьêом моїм 
розійшлися, мене ж мама бросила там, нó батьêо не дав, бо воно бєд-
ность тоже бóла, всяêі ж ãоди бóли. Вона вийшла тóт заміж і ó їх тóт 
сім’я велиêа, ó свеêрóхи, ó свеêрів. Нó всі ті порозходилися, мама оста-
лася на старомó дворі, це аж там на Оêтябрьсьêій. Аж êоло майстерні 
ми жили, ви мабóть не знаєте, бо ви ж не білянсьêі. Діти в мами бóли. 
Я приїхала, таê Лєна ходила в перший êлас, а Вася ще й не ходив, не-
величêий таêий хлопець. І яê ви дóмаєте, дівчата, оце брат виóчився, 
построїв хатó мамі, цеãлóю, бо він прийшов з армії, а хата в їх завали-
лася, нó стара хата. А в їх там же води бóло, там підходила вода. І шо ви 
дóмаєте, оце Вася вчився, прорабом він бóв ó Днєпроесêавації. І маши-
на óêатóвала ãрóнт, а він óтром, êонтора ж з 9-ти, застóпив на роботó і 
йоãо машина переїхала! Нó яê би ж він п’яний, він і не пив ó нас! Коли 
там ãості, то êоли там вип’є, а таê яê тепер оце, тепер дóже п’ють молоді 
хлопці, і оце таêе! Ото машина йоãо переїхала, поêи до больниці довез-
ли, він óмер. Він таêий висоêий, ãарний бóв. Я мала, це ж от дрóãоãо 
батьêа, то я не знаю в êоãо, в бабó вдалася, баба мала бóла [сміється]. І 
ото таêе. А дівчина оце, Лєна, средня, ãоловою помішалася. Можете 
представить? Оце ж з братом таêе, і вона óсе плаêала та переживала, 
заболіла ãоловою. І в Запорожжі лежала, таê я все до неї їздила, тóт 
óже в свеêрів жила, а їздила, бо мама вже стареньêа бóла. А тоді її аж ó 
Новозлатополь вивезли, аж Гóляйпольсьêий район. І ото все время до 
неї їздила. І оце вона два ãода, яê óмерла. Їй óже 62 ãода, мабóть, бóло, чи 
сêільêи, бо вона 30-ãо ãода. Оце таê, таê шо не повезло мамі, страшне! 

Приїхала тоді, в селі ãолод в 47-мó êонечно бóв. Нó все равно, шоб 
дóже таê… Ви знаєте, в Біленьêій яêось тóт люди лóчше трошêи жили. 
Нó я яê там дома бóла, таê там тоже, я на проізводстві робила, там же 
нам талони давали і хліб давали, і давали яê отрєзи, хто хорошо робив. 
Давали, таê шо ми жили. Нó а я то послóхала дєда та бабó: “Вєра, поїдь 
до матері, може там тобі лóчше бóде”. А я таêа дóрочêа, бóло мені да-
дóть премію, а я дівчатам óсе, і на плаття, шо мені дадóть, а я отдам 
[сміється]. Та, дóмаю, вони ж тоже таêі підросточêи.  

Но ви знаєте, давним-давно яêось лóчше тóт ó Біленьêій, я не знаю 
чоãо. Нó ось бачите, осьо ж близьêо Дніпро, тóт параходами вони їзди-
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ли в ãород, шо лишне, – вторãóвали. Та і в нас там, нó в нас там не тор-
ãóвали считай, там де я жила, де батьêо мій…  

Яê приїхала я сюди, нó чо, село таêе здорове. Ви знаєте, воно тоді 
не таê бóло êóльтóрне, це ж вже дороãó послали, не бóло доріã. Нó а 
неплохе, село хороше бóло. У нас ще отóт театр бóв ó Кірова, там театр, 
то ми ходили. Коли молоді бóли, ходили в театр всєãда.  

З дівчатами ãóлять ми ãóляли, яê вобще сходились дівчата і хлоп-
ці, а таê шоб ми оце ãóляли там, чи випивали, – нє. Співали, танцюва-
ли, ó театр ходили. Співали óсяêі соврємьонні пісні. Яêі ото тоді після 
войни бóли пісні, таêі і співали. 

А ще раньше ж ãóляли, дівчата, не таê же яê тепер. Тоді ãóляли по 
хатах, вишивали, пряли [сміється]. Не таê яê тепер. І мама вміла ви-
шивать, вона ще мене навчила в’язати êрóжево. Таê шо ми з нею бóва-
ло вечором до часó ночі, а то до дванадцяти в’яжемо ото êрóжево. Про-
стині шили, мода тоді таêа бóла, êрóжево і прошва таêа, отаêа ж мода. 
У мене єсть, таê дівчата не хотять: “На шо воно нам? Ти знаєш, шо 
сейчас нема моди на йоãо”. І свеêрóха вишивала, в хаті ж вішала рóш-
ниêи, а êóди ж [сміється]? А тіêи вже немає тих рóшниêів, шо вона 
вишивала, нічоãо.  

Я ó мами тільêи півтора ãода пожила і вийшла заміж. Тóт, за бі-
лянсьêоãо [сміється]. Яê я прийшла, ó них êорови не бóло, бóла êоза і 
êóри. Це ж я з свеêрóхою жила. Рідна мама моя жила на Оêтябрсьêій, 
вона сама і жила, ото вони построїлися там. А я оце тóт жила, двадцять 
дев’ять ãод прожила з свеêрóхою. Я вийшла заміж, свеêрóха бóла і він 
же, чоловіê мій. У неї ще діти бóли, одна дочêа, – це построїлися вони 
по-сóсідсьêи, продали потім і виїхали ó Росію. Чоловіê там óмер її, а 
вона із дочêою живе, Аллочêа 60-ãо ãодó, і ото вони там жили… Свеê-
рóсі бóло сємдесят сєм ãод, яê вона вмерла. І ви знаєте, вона бóла таêа 
повна, ãарна всєãда, не стара таêа, хоч їй і бóло ãодів стіêи.  

Бóло весілля на Оêтябрсьêó. Но тоді, дівчата, тоже не баãато ми 
жили. Мама моя ж, чоловіêа її вбили, розстріляли. Бо вони ховалися і 
йоãо… нó він хворий бóв, желóдêом чи шо... А тóт же в Біленьêій хтось 
óбив німця. І ото за одноãо німця двадцять сім чоловіê óбили, порозст-
релювали. Бо ó мами в ãороді там бóнêер бóв. Нó не німці, а наші ж на-
вєрно êопали, я ж не знаю. І ото їх там постреляли і заêопали. Той жи-
вий, той… Ой, мама яê розêазóвала, таê страшне. А тоді, яê оце все вти-
хомирилось, яê німці одійшли, а рóсьêі прийшли, і ото їх перевезли 
осюди, де ó нас остановêа, тóт в садó їх поховали, бóла братсьêа моãи-
ла. А тепер же їх перенесли отóди дальше. Їх виêопóвали, я не бачила 
яê їх там. Нó êонешно ж, не êлали їх êажноãо в трóнó, а таê на нари, чи 
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яê. Я не знаю, яê їх там, не бачила, не бóдó êазать. Розêазóвали, шо таê 
їх перевозили, ноччó… 

А весілля харашо ãóляли, ó мами ж, і тóт ãóляли. В їх свої родичі, в 
нас там свої. Нó в мами ж не дóже баãато родичів, а то сóсід бóло баãате-
ньêо. Нó ми на Оêтябрсьêó ãóляли, таê ó хатах, ó хаті ãóляли, не на дво-
рі, а в хаті. Це тепер балаãани строять, а раньше в хаті, в хатах ãóляли. 

Сватали мене, аяêже. Приїхав хрещений, свеêрóха із зятем. Вже ж 
її дочêа замóжом бóла, таê із зятем прийшли, посватали. А ми трошêи 
побóли та побіãли в театр. Нó питали, чи соãласна, чи ні. “Та соãласна, 
чоãо ж не соãласна”. І ото посватали, а тоді мабóть через місяць… Я ще 
їздила до батьêа, батьêа й мачóхó приãлашала на свадьбó, вони не при-
їжджали. Батьêо êаже: “Ми, Вєра, не поїдем, чоãо ми поїдем, яêби це 
ще в нашем селі, а тóди ми не поїдем…” А вже послє батьêо приїзжав, 
яê ми поженились. Ми мабóть місяця три чи чотири пожили, а тоді 
приїзжав.  

Нó свадьба не таêа ж êонечно бóла, шоб чоловіê двісті, не дóже ба-
ãато. Може чоловіê по сємдесят, по шестдисят бóло. В мене плаття бó-
ло розове, шовêове, шили мені. А тоді хвата бóла, тóхлі ó мене бóли та-
êі, на êаблóчêó [сміється], не таêі, яê тепер дівчата носять.  

Придане? Дівчата, яêе там придане! Шихфанер стареньêий, мені 
мама êóпила. Нó не бóло тоді, тоді бєдность бóла після войни. І в йоãо 
дóже не бóло, і в мене. А таê пожили, ніêоли і свеêрóха не êазала, шо в 
тебе не бóло нічоãо, ніêоли нічоãо. Оце таê, троє платтєчêів бóло та ма-
бóть дві рóбашêи [сміється]. І не баãато дарили тоді, тоді ж тоже бєд-
ность бóла, шоб баãато дарили.  

Дівчата, ті шо ãóляли, ãóляли ж на вóлиці і ото, чоловіê п’ять дрó-
жоê бóло. Старша дрóжêа, отож з молодою ходе. Я з старшою дрóжêою 
їздили ãóêать же родичів. Тоже ж на тачанêє їдóть, молода встає і іде, 
той… 

Нó оце ж бóêет чіпляли тоді, яê він прийшов. Я йомó привозила 
бóêет, мабóть часів чи в дванадцять, чи в одиннадцять дня приїзжали 
ми дівчата всі, дрóжêи і я. Не з живих êвітів, а оці пластмасові чи яêі 
вони, нó ви знаєте, дівчата, яêі тепер таê і тоді. Таê то спеціально на 
свадьбó робили. Красиві таêі, бóêетиê білий і лєнточêа. Це таêа мода 
бóла.  

Бóли, дівчата, дрóжêи. Ми тачанêою êаталися. Тоді машин же не 
бóло, ó êолхозі одна полóторêа бóла. Він собі, я йомó привозила бóêєт 
чепляла ж, чоловіêові ж своємó, із дівчатами, дрóжêами. І співали все, 
дівчата поїхали, співають. А тоді вже вечором побрались, співали, нó 
вобщем нічоãо. Яêби воно жизнь, а таê… 
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Поêаталися ми, а тоді він приїхав мене забирать і таê... Нó пішêи, 
тóт же ж недалеêо, пішêи ми йшли. Баãато співали, танцювали молоді 
ж, нó яê óсі. Ви знаєте, дівчата, тоді яêось бідніше жили, но яêось весе-
ліше бóло. Чи то шо ми молоді бóли та нам яêось бóло харашо, не таê 
яê тепер, а яê óже старі...  

Дрóжêи на весіллі співали, танцювали, ãармошêа ж ãрала. Тепер 
же баян, а тоді ãармошêа. Виêóп брали, і тóхлі ховали [сміється]. Нó це 
я забóла хто… мабóть дрóжêó за тóхлю… А, зразó ж виêóпляли, яê при-
їхав він по мене, виêóпляли молодó. Коло мене ж сидів брат, він прода-
вав мене. Нó от я забóла, сêіêи він хотів ãрошей, шоб віддали за мене 
ãрошей. Довãо! Вони яê начнóть ото балаêать [сміється]! І я не знаю, 
хто це з них тóфлю óêрав ще, а тоді таêи ж отдали. Нó сêазали, шо нада 
платить. Нó ти і плати, чарêó налили та й óсе.  

І в циãани, і в шо хочеш наряжалися. Яê ãóляли, йшли ж тóди, сю-
ди приходили, приносили снідать, молоді. Таê називалось. Приносили 
снідать, тоже наряжені в циãан. Ті прийшли сюди, побóли, їх óãостили і 
вони пішли пішêи, воно тóди не дóже далеêо. А тоді наші ходили тóда 
тоже. Нó тоді таêий обряд бóв, а сейчас я і не знаю. Я тепер же ніде не 
ãóляю. 

Мама робила на фермі, біля свиней. Там свинарниê недалеêо і ото 
вона робила, êоло êоров вона не робила. А я яê приїхала, трошêи êоло 
êоров робила. А тоді яê вийшла заміж, чоловіê мені êаже: “На шо тобі 
оті êорови? Бросай.” Та ото êоли підеш ó бриãадó, а день ó день, день ó 
день тоді, дівчата, робили, день ó день. І бóло неділя, і оце бриãадір 
прийде: “Дівчата, ідіть, ó вас матері дома бóдóть”. Тепер мої дівчата і 
êажóть: “Мамêо, таê ти нас і не ãляділа” [сміється]. Старша дочêа: “Ти 
нас ãляділа? Бабóня нас ãляділа, таê бабóня”. А ж, êажó, тоже робила. 
Роблю, іще додомó прийдó, бросю чи сапó, чи іще щось і ідó на ãрод. 
Нó тоді не занімалися, таê яê сейчас, шо поливають. А тоді, осьо немає, 
сêважина не робе, не поливає, а люди поливають.  

Я, правда, робила ще на бройлерній, на бройлерах, на фабриці ро-
била. Бóла тóт фабриêа, без петóхів неслися êóрêи [сміється]. Мене 
[Павло Павлович], тóт з Дніпровсьêої, він мене тóди втяã, êаже: “Вєра, 
бóдеш тóт робить, свеêрóха в тебе єсть, є êомó дома, бóдеш робить”. 
Таê я ото робила, мені нравилося. 

Свеêрóха сама жила, чоловіê її в Германії вмер з ãолодó. І ото ãна-
ли йоãо в Германію, а в ньоãо зóбів не бóло, і ще ж він не старий таêий 
дóже бóв… І той, óмер з ãолодó ó Германії. Свеêрóха сама жила. У неї 
дочêа замóжем, син в армії бóв менший, таêий яê я, 27-ãо ãодó. Таê шо 
вона сама жила. 
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Хата в свеêрóхи під соломою бóла, оце ж вона яêа бóла, тільêи ми 
її ото общиêатóрили і переêрили шифером. Нó не мала, не мала хата, 
но всьо равно не таêа ж, яê тепер современні строять. Нó ми дóрні, шо 
не построїлись. Мені чоловіê бóло êаже: “Вєра, для чоãо ми бóдем 
строїться, єслі в мене дівчата, це яê хлопці, таê хлопцям надо”. Нó надо 
бóло построїть новó хатó, бо старе воно ж, бо сêільêи, яê êажóть, старó 
бабó сêільêи не вêрашай, то вона таêа стара, хоч і фартóх надінь, таê 
вона стара [сміється]. 

Ми ж [з чоловіêом] дóмали в ãород, ми ж ще три ãода в ãороді жи-
ли [сміється]. Значить, поїхали в ãород, мій чоловіê мені êаже: “Вєра, я 
поїдó встроюсь, а тебе заберó”. Люді бóло два з половиною ãодіêа. Нó я 
дóмаю, Міша яê приїде з армії, він тóт бóде з мамою жить. Коли Міша 
приїхав в отпóсê і êаже: “Я не бóдó тóт жить”. Нó а шо, чоловіê êаже: 
“Шо я тепер вертаться бóдó?” Він робив на паровозі помошниêом ма-
шиніста. А я поêи переїхала, êажó: “Нашо воно надо оцей ãород, біãать 
із тими сóмêами?” Яê тóт óсе, і êабан вже бóв, і êорова бóла, ми ж вже 
самі прижили йоãо. А він не хотів, êаже: “Я не бóдó важêо робить, я 
шофером бóдó робить, а ти бóдеш ішачить”. Воно таê і полóчилося, що 
він шофером робив, а я ж таêи по таêих роботах. Хоча і на фабриці, там 
тоже надо бóло робить, там не сядеш і не поãóляєш. Ото таê.  

Ще плавню застала. Плавні ж випиляли десь ó 51-м, êажись, ãоді, 
щось таêе. Бо тóт же западниêів наїхало баãато і вони ото випилювали. 
Вони тóт єсть таêі, шо і поженились, мóжчини. Пиляли плавні, це ж 
таêий приêаз бóв, шо дóраêи, дівчата. Оце не то шо, а ви ж подóмайте, 
сêільêи сêота там бóло, сêільêи м’яса бóло! Там же ж зимóвав весь сêот 
êолхозний, êолхозний. Тóт же два êолхоза в Біленьêій бóло, оце йоãо 
тепер соєдинили, тепер один êолхоз. А тоді два бóло. 

Ще ó плавні і сіно ж êосили, і я ж êажó, сêотини баãато держали. А 
сіно й на зімó, хто не ледачий, той їздив, êосили та êоровам же на зимó 
на пропитаніє. Нó і жили в плавнях, небаãато там яêось жило, нó єсть 
таêі, шо жили. Там же ж бóли таêі хатêи, таê шо, а тоді... А мені свеêрó-
ха розêазóвала, êаже: “Вєра, а ó войнó… – яê тóт война... чи бóла война, 
таê воно ж оце Дніпроãес, чи яê оце, шо пóстили водó, шо плавні зато-
пили бóли, і êазали мамо, – Вєро, таê êричали люди, спасайте, спасай-
те!” Вилазили ж на дерева і êричали. Нó а хто ж моã спасти, єслі зали-
лося тóт, Бєлєньêó не залили, а ото нижня вóлиця там êоло Дніпра, 
там залито бóло, залили її. Нó таê це ж таê баãато води бóло, нó я цьоãо 
не застала. 

Розêазóвала ще свеêрóха про війнó, шо німці, таê яê і êрóãом, тóт 
вони стояли. У нас там тоже, хата хороша ó батьêа, таê там офіцер, ó 
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нас офіцера. Яê тільêи ці виїхали, а дрóãі заїхали, таê ó нас яêось нача-
льство жило, офіцери. А дівчат возили з Кримó, страшне [сміється]! 
Дівчата таêі ãарні, понаряжóвані, ото. А ó нас раньше хати бóли напо-
лам, одна хата, нó яê зала називалась, чиста, а дрóãа, – там де жили 
ми…  

Приїхали… Кажóть нам: “Дівчата, – ще одна êазала нам, – в нас оце 
три сêрині…”. Нó хтозна, чоãо вони. Вони ж може там бóли, там же ó 
нас война бóла, і офіцерня ця, попривозили їх... А мама êаже: “Нє, дів-
чата, я вам не дам, подивіться і всьо, і мене не êалатайте лóчче”. А воно 
ж, нó яê молоді…  

А тóт же бóв пан, отам, де оце шêола. Сейчас же новó шêолó пост-
роїли, а там є стара. Мама êазала, шо отóт же бóв пан яêийсь, що в ньо-
ãо землі баãато, люди робили. Нó не êазали, шо плохо їм бóло, не êаза-
ли. Бóли таêі ãоди, шо ãолод, холод, нó це, мабóть, ó 20-м чи в 21-м. Бо 
мій чоловіê 21-ãо ãодó, таê мама êазала, шо “Вєра, маненьêий бóв, а êо-
рови в нас не бóло, а баãатші йдóть от êоров в обід, а він, видно ж йоãо 
ж хтось направив, просе: “млоêа, дай оêа!” [сміється]. Баãата женщіна, 
êаже мама, принесе хліба, хліб білий бóв, хароший, маслом помаже, і 
ãлечиê молоêа. Раньше ó ãлечиêах бóло, бóтильêів же не бóло. Нó хто 
баãатий, в тоãо ãолодó не бóло. А оці ж, шо бідні… Усяêі, таê яê і тепер...  

Свеêрóха розêазóвала, ой, яê вони жили, дєточêа, в наймах, найма-
лися вони. Нó це ж раньше бóло. Навєрно таê, яê оце в нас сейчас поч-
ти. Тóт, де дєтсадіê бóв, отóт я послєдні ãоди робила. Вже в мене стажó 
баãато бóло, а ще, нó чо я бóдó сидіть? Пішла, і тóт завєдóща [прізвище 
нерозбірливо] Вєра Леонтівна. Прийшла, êажó “Тьотя Вєра!”, – “Ідіть, 
бóдете ó нас підмінять дівчат, і бóдете наãлядать…” І я ото наãлядала, 
сторожóвала, та таê, наãлядала та й óсе. І я ото дівчат підміняла, таê 
шо… А тóт раньше баãацьêий, нó баãачів… [нерозбірливо]. Шоб дóже 
баãаті, ні, таê мені свеêрóха êаже: “Ми, Вєра, в них робили, таê вони 
дітей моїх не обіжали. Поêи ми з степó приїдем, таê баба дітей моїх і 
поêóпає, і наêорме, і спать положе”. Таê шо тоже… Я не знаю, яê їх зва-
ли, вони вже померли óсі. Я не знаю, в яêих це ãодах, це ж ще до войни 
воно таêе бóло. А тоді воно ж все… Я не знаю, в яêім це ãоді. 

Свеêрóха до церêви ходила, і я з нею, дівчата, ходила. А тепер я оце 
не хожó, бо я не [ãовлюсь]. А раньше церêва, та! Але я не застала їхньої 
церêви, там ото ж оãрада, чи яê воно називається, тепер шêолó там по-
строїли. То там церêва бóла ж хороша! Вона не êазала мені, яê вона 
називалася, но всєãда êаже, церêва хороша в нас бóла. А тоді я застала, 
шо ó нас сарай ó центрі здоровий таêий бóв, і ото там церêва бóла. По-
том ото на [Кислівêі] хатó цеãловó êóпили, тоже там церêва бóла, а то-
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ді ото тóт вони, чи êóпили, чи… Нó це бóв чи êомбінат, і ото вони êó-
пили. Нó хороша церêва. Нó на празниêи велиêі я тоже ходю. 

Бóли в неї і іêони. А тепер мені вже сімдесят п’ятий ãод, а в мене 
немає ніяêої… …Свеêрóхó печатала і чоловіêа печатала в Хортиці, таê я 
ото отаêі дві іêонêи êóпляла.  

Раніше до церêви баãато людей ходило, баãато, дівчата. І січас хо-
дять. 

З церêовних празниêів оце ж вони Пасêó, Рожество… Оцево таêі 
празниêи всєãда празнóвали, не то шо там... Пеêли всєãда пасêи. А в 
цьомó ãодó я не пеêла, дівчата.  

[У пасêó] тóди все, що найлóчше. Нó вони сметани трошêи, моло-
êо, запарювали. Раніше робили опарó, вона тоді не таê черствіла. Ото 
береш там трошêи, з приãірця, чóть менше, мóêи, потім молоêо за-
êип’ятили і ãарячим заливали, і ото розмішóєш, щоб не бóло êомêів. А 
дрожжі, – яê вихолоне запóсêать. І ото воно поãрає сêіêось, часа два чи 
більше, більше чим два часа ãрало. А тоді óже вчиняли тоже молоêо, 
масло не дóже баãато. І добрі бóли, таêі хароші. Пасêи, дівчата, тоже 
треба хороший доêлад і вони бóдóть хароші. У нас бóли форми, а січас 
óже і форми нема. Ми êолись êомóсь дали, і таê і не вернóли. Нó Ваня 
мій поробив, отаêі формочêи бóли, а тепер на ãорищі стоять [смієть-
ся]... 

А свеêрóха пеêла, ó нас же піч на дворі бóла бóла. Таê вже немає 
тієї печі, ми вже її розваляли. Нó не печем же ми. Хліб я пеêла ó дóхов-
êє, в хаті. Ото спечó собі хліба, а сêіêи мені надо, я одна… Ми тоді не 
êóпляли, а пеêли. Тоді яêось не дóже таê і продавали яê тепер, тепер 
же хліба отаê! Сêіêи хочеш, êоли хочеш, підеш êóпиш. І на базарі, і тóт 
êіосê, і тóт хороший. А то возе таêий добрий хліб, сірий, пахне, шось 
вони êидають, я забóла, яê воно називається…  

Свеêрóха в мене хорошо співала, і таêа чóдацьêа бóла. Нó я знаю 
чоãо, таêа вродилася [сміється]. Розêаже шо-небóдь, яê вони ãóлилися. 
В неї оце дочêа бóла, таê дівчата тóт збиралися і ãóляли. А вона: “Нó 
шось Грóні довãо немає, я підó, шо вони там роблять?” Нó я це не ба-
чила, це ж мені мама розêазóвала, свеêрóха. Наділа біленьêий платоê, 
взяла простинь, обматалася і пішла. А вони ж яê ãлянóли, а воно ж те-
мно бóло, дівчата яê ãлянóли шо оце ж, та давай тіêать хто êóда [смі-
ється]! Пищать, êричать молоді ж дівчата, ãармоніст втіê, поляêались. 
Кажóть, яêась відьма. Нó мама êажóть, яê же воно: “Я тоді ó êóщі та 
взяла посêидала і додомó прийшла”. Прийшла, а дочêа êричить: “Ма, 
ви знаєте, яêась відьма нас ляêала, ми вже не посходились, потіêали 
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додомó”. А мама êажóть: “Отож не нада довãо ãóлять, чоãо ж ви довãо 
ãóляєте?” [сміється]. А тоді вже опосля їм розêазала.  

Я не знаю [чи бóли ворожêи по селó]. Дівчата, нам ніêоли бóло тó-
ди прислóхатися, до ворожоê до оцих… А дітей носили, отóт на слєдó-
щій вóлиці, на Партизансьêій, там бóла таêа женщіна, що дітей лечила 
від младенчєсьêоãо. А таê ми не ходили ніде, ото в больницю тіêи хо-
дили, яê хворий, ідеш ó больницю. А тепер же воно óсе платне… [запис 
перервано] 

Дома раньше родили. Свеêрóха êазала, бабêа яêась, сóсідêа роди 
приймала. Тоді ж в больниці не родили. Нó раньше, бачите, дівчата, не 
бóло цієї еêолоãії і родилися діти хороші.  

Бóло в свеêрóхи 50 сотоê ãородó, велиêий ãород. Бо я ото яê, ми на 
Оêтябрсьêó женились, вийшла заміж. Ой, а весною êопали, ãород здо-
ровий! Ой, дóмаю, нó чо я вийшла заміж? [сміється] Лóчче б я не ви-
йшла. В мами ãород бóв, нó сад, а тóт бóли дерева, но мало. І сêіêи мені 
оце ãод, сімдесят п’ять ãод, стіêи і цій ãрóші. Це свеêор. Тóт же ãаража 
не бóло, це вже зять поставив…  

На ãороді сіяли жито на зимó, а весною êартошêó, сояхів баãато са-
дили. З сояхів масло били. Тоді ó нас там на Німецьêій бóла олійниця, 
маслобойêа називається. А тепер ó нас і тóт на нашій вóлиці єсть, таê 
немає сємочеê...  

Городинó хранили в поãрібі. Нó в них не поãріб, а яма бóла, метра 
два з половиною, отаêо... Драбинó ставили тóди, наêривали, зверхó 
отаêі дверêи бóли, замиêались і одêривались наверх. Це ще той, не за 
моãо рядó, а мій чоловіê хлопцем êопав, чи може брат йоãо. Просто яма 
виêопана і там [дóчêи] повиêопóвані бóли, де храниться êартошêа. Нó 
в ямі ще таêі робили, шо там і посівна хранилася. А тепер ми з чолові-
êом построїли тоже поãріб, підвал називається. Бо вам сêажи, ви ж ãо-
родсьêі… А тоді построїли літню êóхню на підвалі.  

[Чоловіê мій в дитинстві] харашо занімався. Бо старші, яê попро-
сять, таê він і помаãав, особєнно задачі хорошо, він матиматиêó вмів 
хорошо. Нó всяê бóло [сміється], били йоãо за рибó. Батьêо їх рибó 
любив ловить, а він сітêи там шось поламав, таê йомó батьêо давав, – 
він хотів óтопиться [сміється]. Каже: “Я хотів óтопиться, папаша мене 
побили, за те шо я їх поламав”. Це йоãо батьêо рибó ловив óдочêами, 
óдочêами.  

Яê батьêа не стало, то він сам, таê любив рибó ловити, чоловіê! 
Оце ноччó, в два часа ночі схватиться, щоб місто зайнять, тоді надо бó-
ло місто зайнять хароше êоло Дніпра. Аяêже, рибалоê бóло тоді дóже 
баãато. І біжить, ото заêрихó дома зваре [сміється], маêóхи тóда, ото 
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таêа сєточêа, повісе, і тоді риба ловиться. То вони в плавні їздили êаю-
êами. А в плавні риби бóло баãато! Там бóли таêі, нó яê ото ставоê, но 
воно не ставоê, а таêі просто от Дніпра міста, зарослі, а риба, вона ж в 
зарослях…  

Вони яêось знали. Оце зять ó нас таêий, Ваніної сестри чоловіê… 
Ночó біжать за рибою. Таê робе сóтêи, він на машині тóт робив, на ЗІ-
Лó, на здоровій машині робив. Одробе сóтêи, і біжить по рибó. Мамо 
бóло êажóть: “Та Ваня, та на чорта вона тобі, та риба!” Тоді не продава-
ли, дівчата, рибó. Тільêи для себе, да сóсідам бóло отдадóть. А тóт жи-
ли, баãато в них дітей, шестеро дітей, то мамо бóло понесóть. “Марóся, 
на дітям твоїм риби”. То бóло сóшать вони рибó, а то бóло зимою не 
ловили ж рибó. Ходив, та хіба ж там риби зимою, холодно ж. Та він і 
застóдився в тій рибі... 

А сейчас і риби немає. Но ви знаєте, дівчата, раньше і риби баãато 
бóло. Оце ж плавня бóла і риби дóже баãато бóло, а сейчас… 

Сóшили рибó ó пічі, на листах. Отаê êладеться соломêа, а тоді отаê 
лозинêи наісêось, отаêий лист здоровий і ото риба. А риба ж розробля-
ється, присолиться хорошо, і тоді сóшили. Топили ж не дóже, а таê шоб 
нормально, шоб же ж просохла риба. Повністю висóшóвали, яê недо-
сóшена, ще підêладóть соломêи чи шо. А її потом хранили ó торбинêах. 
У поãрібі нє [сміється], бóде цвісти. У êладовêє, підвісять на ãвіздочоê 
та й висить. То в ãараж заносе óсєãда. “Ма, я хлопцям взяв до пива”. А 
мама êаже: “От, óмничеê! Я, – êаже, – êлопочóся, сóшó, а ти ото в ãа-
раж…”  

Варили ж óхó, жарили. Ви знаєте, воно ж яê єсть, таê і не хочеться, 
а яê немає, – з’їв би. Ухó, раньше êартошêó, считай, не êлали. А сейчас 
я яê варю, таê я êартошечêи трошечêи, потом цибóлю цілó, потом мор-
êвó поріжó êрóжочêами, а тоді яїчоê одне або двоє зварю, потовчó тоді 
вже яê припослідêи. І рибó ж êидаєш… Яê хороша риба, то і óха бóде 
добріша. Не таêа ж, яê ото êарасиêи. Карасиêів не ложимо в óхó. Толс-
толобиêи хороша на óхó риба…  

А я ж з мачóхою жила, я ж не з мамою, а з мачóхою жила. То я дома 
і борщ варила вже. А таê шо, молошне, êотлєти, я вже дівчиною ãото-
вила êотлєти… Оце 20-ãо, чи 21-ãо, яêраз на совєтсьêий [Новий ãод], 
всєãда ó нас ãості бóли.  

Біляни, це ті, хто тóт і родився. Батьêи ж місцеві, батьêи жили і ді-
ти. Но вже померли давно батьêи… Тóт êорінних білян по селó страш-
не бóло, а сейчас вимерли, дівчата, біляни. Сейчас самі чóжі…  
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Кóліш Марія Олеêсіївна, 1930 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області 1 

 
Мене Кóліш фамілія сейчас, Марія Олеêсіївна, а бóла Паталах 

Марія Олеêсіївна. 
Я 30-ãо роêó, родилася тóтечêи. Оце де êладова, оце тóт я родила-

ся.  
Батьêо бóв 97-ãо, 96-ãо, нó вообщем 6-ãо ãодó, це ви считайте самі, 

ó мене óже ãолова не варе. А мамêа бóла 8-ãо, тóтечêи родилися. Мам-
êа жила, де оце êладова в нас, нó база сêазать. Не на тій стороні, а на 
цій, це вона тóтечêи жила. А батьêо жив на Новопавловêі, недалеêо. 
Жили яê вони? Жили хорошо, но война їх розлóчила. Осталося в ма-
тері троє дітей, а вона дóже дбала для дітей і поїхала по білó ãлинó. 
Глина обрóшилась і вбило її. Батьêо женився на дрóãій і таê жили. Я 
робила з п’ятнадцяти ãод на фермі…  

Бабóшêа мамêина, її мати рідна, мамêі бóло півтора місяця яê вона 
óмерла, дрóãó дєдóшêа взяв. Дєдóшêó репресірóвали, нó ото яê сêазать, 
розêóлачóвали, він бóв êóрêóль. Йоãо вивезли, а її мачóха, нó йоãо дрó-
ãа жінêа, жила в нас. Умерла вона ó 46-м роêі, ó нас дома там, я на Ши-
роêій жила. Тепер Свободи мабóть, не знаю яêа вóлиця, нó то за міст-
êом тóди до Кірова, отам я жила…  

Дєда я не знаю.Оце тільêи од людей я чóла, мені батьêи не розêа-
зóвали… Та хто мені розêазóвав, знаєте, яê батьêо останеться без мате-
рі? Це мати може шось і сêазать… Знаю, шо оце дєд, мамêин батьêо, 
Паталах Дорош Карпович, тóт жив, оце де êладова. Таê отóт в нас сóсі-
дêа, мабóть хат через п’ять чи через шість, та її свеêрóха. Він бóв баãа-
тий, я êажó таê яê є, ото яê молотьба начинається, половó носили ряд-
нами ó êлóні. Таê вона бóло êаже: “Ой, я яê підó до дядьêа Дороша, таê 
я вже знаю, шо на весь ãод обєспєчєна”. От він не обєспеча харчами, 
понімаєте, дєвочêи, а лахманиною. І тож дороãо стоє, яê людина бідна, 
немає за шов зять, таê же ж? А оце попередó тóтечêи сестра її жила, та 
й вона êаже: “Анюто, я підó з тобою до дядьêа Дороша, може і я зароб-
лю парочêó”. Тоді ж спідниці бóли рясні, нó ви може де бачили таêі. 
Тітêа Анюта êазала, оце на парочêó: ось спідниця, êофта, платоê, це він 
считає шо це парочêа, понятно? І шось обóться, – це він êóпе. А знаєте, 
яê воно немає і дасть людина, таê це ж дóже хорошо! “Нó ідьом”. А він 
страшно не любив, і я не люблю, ото яê начне їсти та іще прислóхаєть-
ся, шо ж воно, не люблю, страх. Я б óбила тó дитинó, понімаєте, от не 
люблю. Сіла, наїлася, все, хоч іди роби, хоч… нó за столом таê не сиди. 
                                                           
1 Опитóвання провели Ю.І. Головêо та В.М. Циберт, 27 червня 2002 р. 



 
163 

 

А вона ж, Анюта поїла та “Давайте мені, дядьêо, рядно”, – пішла, а вона 
то те, то те. А дєдóшêа Доріш і êаже: “Дóньêо…” Поêазав, не сêазав ні-
чоãо, а поêазав, а вони це вже знають, шо він поêазóє. Каждий чоловіê 
знає своєї жінêó, яê вона балаêає і êажна жінêа знає, яê чоловіê балаêа. 
Дівчата, ви може не замóжем іще? Нó от батьêів бачите, да. Пішла Дó-
ньêа виносить, а вона ще й сидить та êаже сама собі: “Ще щось вине-
сóть їсти мені, – понімаєте, – ще щось винесóть”. А вона таê винесла 
óзелоê: “На, Дороше”. А він êаже: “На, дитино, тобі на день тóт хвате 
їсти, бо я бачó що з тебе діла не бóде”. – “Ой, та дядьêо Дорош, та шо ж 
папаша сêаже, та я ж, Анюта пішла, а я ж ні”. – “Боã з тобою, іди”.  

Ой, Боже, пішла додомó Марія. Ось Анюта вечером приходе, а ма-
ти і êаже: “Нó яê оце, Марія, я ж тобі êазала, шо бóть проворніше, про-
ворніше, ти яê ідеш, хоч сметаной, – а на їх Сметана і êазали, – хоч 
сметанó на ãоловó постав, не зіллється. Тепер яê хочеш”. І я після тоãо 
ніде не ходила, мене отаê дядьêо Доріш обідив, я ніде не ходила, шоб я 
десь шось заробляла. А Анюта сêільêи жила до замóжó, стіêи вона і в 
ньоãо. Яê тільêи: “Нó шо, Анютêо, прийдеш?” – “Прийдó дядьêо До-
ріш, прийдó”. Я сама не ãодна, а бач, яê не по-моємó робиться, я б йоãо 
вбила, шо воно не поворотêе таêе, понімаєте? 

Де дєдóшêа Дорош жив, йоãо собстевеннó хатó розібрали, там бóла 
êолхозна êладова. Ото йоãо розібрали, а отóди ото там цеãлова хата 
поставили, то êладова. А сейчас база, знаєте, мені вже 72 ãода, а це ж 
воно ж… Нó оце ãодів мабóть десять чи дванадцять, яê перестроїли 
êладовó.  

[А хата там бóла ó діда] – cволоêа таêі, не обнімеш. Нó це сволоê, 
ви понімаете, яê сволоê? Сволоêа не обнімеш та яê розбирали, люди 
попиляли та ще поли послали. Отаêий бóв раньше ліс. Двері хороші, а 
тільêи шо ж вона, старість, знаєте. А сама хата бóла із лози. Ви поняли 
мене? Ставляли стовпи, а тоді лозою обплітали і наêидали вальêами. А 
êриша в ньоãо з черепиці. Черепиця бóла, це при моїй жизні тóт на 
Партмашевій робили, нó де вони лічно брали, я не знаю. А вобще-то в 
Оріхові, там десь Оріхівсьêий район, – там виробляли черепицю.  

[У дворі ó ньоãо бóв] підвал і досі живий, стоїть. Підвал і сейчас 
стоїть яê яêийсь êóрінь таê сêазать, посеред дворó. На цій стороні од 
нас, ó дворі êомбайн там стоїть, ремонтірóється, а отаêовочêи там з та-
êих êамней построєний. І оце ж óже, я ж êажó, мені 72 ãода, а це ж ще 
батьêо йоãо ставляв. І він і досі хороший підвал.  

[У хазяйстві ó діда] êоні бóли, êорови, і вівці бóли, і êóри бóли, – 
все бóло. Все бóло, в дєда все бóло, і êомбайни. Комбайна не бóло, 
брешó, а êосарêи, сівалêи, оце все в діда бóло. До ньоãо людей баãате-
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ньêо ходило, но я оце знаю за цих дві, шо це вони êоло мене жили. А 
таê ó ньоãо робили оце яê молотьба, яê молотьба. Землі сêільêи ó діда 
бóло, баãатеньêо, но точно не сêажó сêіêи. 

Сім’я ó ньоãо бóла, – чотири дочêи і один син. Зазраз посчитаю: 
мамêа бóла, тьотя Улита, Анюта… Всі працювали, працювали, Боже 
сохрани, дєд ó мене не любив нетрóдолюбимих. [Чи бóли вони ãрамот-
ні?] Дядьêо Іван, по-моємó, це точно два êласа проходив, а за дівчат, їй 
Боãó, не бóдó брехати, не знаю. А дід Дорош ãрамотний бóв, він ãрамо-
тний.  

[Ще до êоãо люди наймалися?] Нó це наймалися ó нас Авраменêі, 
на цій вóлиці, Грицьêа Аврамовича. Я за їх вам не сêажó, там бóла сім’я 
величеньêа. Лаленêи, тоже там сім’я велиêа бóла. А я не знаю, де їхні, 
шо їхні, не бóдó êазать. Оце таêих, яê я знаю. 

А папашиноãо батьêа знаю, ó 37-м ãодó йоãо тоже репресіровали. 
Не сêажó за шо, нó він не таêий баãатий бóв, нó а êонячêи дві імів, êо-
ровêи там імів. Но вже в ньоãо нічоãо не бóло, вже він ó нас жив, ó нас, 
ó папаші, ó сина жив. І ото приїхали, я даже не знаю яê це воно при 
Сталіні оце таêе. Но яêий не бóв Сталін, дівчата, може ви і велиêі пар-
тійці, мені одинаêово вже 72 ãода, я смерті не боюся. Но при Сталінó 
бóло лóчше жить, їй Боãó, їй Боãó лóтше. В 52-м ãодó, ó мене синові, в 
53-мó, синові бóв ãод, я дóже захворіла леãêими, а хочеться ãод одбóть 
дитині. Пішла, а ó нас бóв председатель Маêсименêо, може ви чóли 
про ньоãо шо êоли, дóже хороший. У нас êолхоз бóв міліонер дважди.  

Маêсименêо бóв председателем êолхоза, êолхоз тільêи після тоãо 
яê война êончилася, самі розори, знаєте, должні пам’ятать, може хто 
розêазав… То не бóло нічоãо, а він поставив êолхоз на ноãи і всьоãо два 
êласи проходив, два êласи. Надо не знання, а óм. Ви понімаєте, óм на-
до, а знання це… А зробили з êолхоза ніщетó. І він мені, прийшла я, 
êажó: “Семен Андрійович…” – “Я поняв чоãо ти прийшла, шо тобі на-
до?” – “Та хоч êіла три мяса” – я йомó êажó. А воно чоãо, ми в 53-м ãо-
дó строїлися. А знаєте яê строїться, немає êомó помоãти, яê матері рід-
ної нема, ніхто тобі не поможе. Оце і все. Да, та він таê сêаже, сêіêо êі-
лоãрам, а я êажó: “Та хоть êілоãрам”. – “Та шо тобі два êіла? Десять êі-
лоãрам!” І мóêи мені виписав, і олії виписав, і м’яса виписав. “На, іще 
на придачó і êóрей”. Ото таê. А сейчас підеш ó êолхоз, мій ось син робе, 
ãроші ó êолхозі є, а не дають, бо нема в êолхозі, êажóть, ãрошей. Но я 
цьомó не вірю, дівчата. Де ви робите хоч? В óніверситеті Запорізьêо-
мó? А, це ви óчитеся. Я понімаю те, шо яê немає для любоãо êолхозни-
êа, нема і êанторщиêам. Таê чи ні? Давайте балаêать. А то êанторщи-
êи… [запис перервано] 
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До войни жили, хазяйство бóло таêе: свиня бóла, êорова, êóри. У 
батьêів нічоãо таêоãо не бóло, бо тоді не можна бóло, оно знаєте, 33-й – 
ãолод. А тоді поêи ж óстатêóвалося, а тóт война, оце таêе діло. 

Я ãолодó, можна сêазать, шо не знала. І 47-ãо ãодó я не знала ãоло-
дó, батьêо в нас бóв êомбайнером, дали, нó вже мамêи не бóло моєї. А в 
33-й ãод їздила мамêа в ãород, оце фрóêти яêі єсть, всі продавала, сêла-
дала êопійêи, де яêó êрóпó возьме, де шо. Все вона в торбинêи, в тор-
бинêи, і оце вона таê і прожили. Оце таê, дєтêи.  

[А по селó], ой, êропивó, жалобó, і те їли, це ó 33-м. А в 47-м ãодó, 
це я вже пам’ятаю, таê ото плавні, ó нас не бóло моря цьоãо, а бóли 
плавні, озерця таêі. І ото, êожóхи, може знаете êожóхи, може в ваших 
батьêів є, а може і ó вас… І ото êожóхи вêидали ó водó, в ті баêайці, 
озерця, і ото таêі трьохãранні яê раêóшечêи яêісь чи шо. Вони бóло ото 
чіпляються на той êожóшоê і витяãóють. А тоді трошêи просóшóвали і 
ото били, відтіль мóêа випадала. От я не знаю яê йоãо, і досі не знаю яê 
воно називається, і ото вони пеêли. Нó моя мати, хоч і мачóха, ми цьо-
ãо не робили, а люди це робили. 

Люди ãолодóвали, дєточêа. Дóже баãато мерло! В 47-мó баãато лю-
дей óмерло, баãато. [Колãоспи] може й давали, нó не всим, не всим. Яê-
би оце таêа бідна яê я, таê мені оце êолхоз, шо мені дав би êолхоз? Ні-
чоãо. А я проробила, мені 72 ãоди, 39 ãод ó êолхозі проробила. Він би 
нічоãо совершенно не дав би.  

[Яê орãанізовóвали êолãосп], дєточêа, не бóдó цьоãо êазать, бо я не 
знаю. І яê до революції жили, нічоãо не бóдó êазать.  

У матері моєї свайба дóже велиêа бóла. Вона вийшла заміж за тро-
юрідноãо брата, оце я шо знаю. [А в яêомó це році], не можó знать. Нó 
молодою вийшла вона заміж. Сама старша ó мене сестра бóла, но вона 
померла, 25-ãо роêó. А їх дев’ять бóло. Я осталась на ãоре жить, а шість 
óмерли, мерли все. Шо народяться, тóди-сюди і вмерли, не доживали і 
до півãода, сильно бóло младенчесьêе. А воно може бóло не младенчен-
сьêе, тоді ж не лічили, а воно може бóло воспаленіє льоãêих. А може, 
Боã йоãо зна, може таêа жизня, таêа сóдьба бóла, шо таê мерли.  

Сêриня в неї бóла. Немає її вже, сêрині, но бóла êрасива сêриня, 
цвітами поêрашена, пообдєлована. Чорна сêриня, а êвіти всяêі: і розо-
ві, і біленьêі, і êрасненьêо, і листочêи зелененьêі, всяêі бóли. [У тій 
сêрині] одежа бóла, а яêа, я вам не можó сêазать. Ото таêе. 

[А самі ми, малими в чомó ходили, в що нас мати одівала?] Нó в 
шо, плаття, бóло пошиє мамêа плаття, а я бóло на деревинó вилізó та 
порвó. Та вєчно рветься бóêвою “Г”. От óже і полóчила, шо порвала. На 
счьот цьоãо бóло трóдно, на счьот матерії. Мати сама шила, рóчна ма-
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шинêа бóла. Сама, яê пошила, таê ми і носили. А взóття папаша сам 
шив, він бóв сапожниê, сам шив. Я вам не сêажó, чи він вчився де, но 
шив óсе. Комбайнером робив, а це для сім’ї шив, а таê він бóв траêто-
рист і êомбайнер. 

[В чомó батьêи ходили, яêа ó них одежа бóла?] У мамêи êарасиê 
бóв, нó тепер почти таêе і носять, [хвант] ззаді. Це яê ватяне таêе, яê 
пальто, тільêи [хвант] із-заді, – êарасиê називався. У мамêи хороший 
бóв жаêет, нó осіньêа раньше називали, осіньêа. Ото таêе. Ой! Платêів 
ó їх бóло, дівчата, – стопи, стопи бóли платêів, яêі ти хочеш. І таê 
зав’язóвались і наперед і назад, смотря яêий платоê, дєвочêи. Бóли, ой. 
Бóли в неї три чи чотири аж велиêі платêи, вишньовий, і чорний, і бі-
лий. А то таêий, чи яê стальний чи нó вобщем, це вже я пам’ять, знаєте, 
дівочêи, яêа. Таê бóло яê êине, назад заêине однó сторонó, а одна сто-
рона аж óсе заêриває. 

Бóло при німцях важêо жить, із посьолêів там леãше бóло наверно 
óêрасти, яê я тепер понімаю, тоді ж я не знала. Таê бóло привозять êо-
ровами, бричêами, ото один платоê – лантóхів п’ять пшениці. І нас 
платêи вивели, отаê.  

І я тóтечêи два платêи зносила, яê заміж вийшла. Конєшно, я не 
жаліла, дóмаю, це материна пам’ять, чоловіê бóв таêий, що випивать 
любив. Дóмаю, êолись шелесне і платоê останеться яêийсь. Я êажó таê 
яê єсть, отаê. Малою ходили – і êоси, і платоê. Наші сестри всі таê 
зав’язóвали. [А по селó дівчата] нó не всі однаêово ходили, не всі, нó в 
брилях не ходили. Ізвеніть мене пожалóйста, я люблю сêазать таê яê 
єсть. А чоловіêи на ãоловó надівали êартóзи. А взимêó пальта бóли, 
êóфайêи, мосêовêи ó мóжиêів бóли. Мосêовêи – це от сейчас плюшеві 
є пальта в мóжиêів. В мене наприêлад ó сина є. Я йомó êóпила таêó, 
шóба, нó наче яê із êожóха зверхó, поняли? Ото таê.  

Паталахи до церêви ходили, шо ходили, то ходили. Ходили видно і 
в неділю, бо в неділю вони ніêоли не робили. Бóло бабóся, оце ж вона 
моя нерідна бабóся, мамêина тоже ж нерідна мати, таê бóло êаже: “Ди-
тино, ó сóботó зробиш, а не вспіла ó сóботó, тоді зробиш ó понеділоê. 
Но в неділю ніêоли ні ший, ні стірай, нічоãо. Їсти встала, зварила і надо 
отдихать”. 

Церêва бóла, дєвочêи. Це і я знаю, бо я бóла в тій церêві. Значить, 
оце де в нас остановêа, ви може бóли, ото яма, – ото яêраз там бóла це-
рêва. Красива церêва бóла! Не раз мене бабóся водила. І найшовся 
один дóраê, і розібрав її. Не знаю, яê вона називалася, не бóдó êазать 
цьоãо, дєточêи. А тоді церêва там ó нас, êоло шêоли зробили при нім-



 
167 

 

цях. Та то бóв êлóб, то там в êлóбі бóла, а таê не знаю. Яê вона назива-
лась ця церêва не знаю.  

В церêві навêолішêи ставляли, бабóся êаже: “Вставай навêолюш-
êи, Боãó молися”. І це все. Но я один “Отче наш” знаю, ми таê жили, 
шо один “Отче наш”. Нó в смислє я не êажó, шо вони таê жили, я за 
себе êажó, шо один я “Отче наш” знаю. А бабóся знала, о-о-о! Вони 
знали дóже баãато. Нó а тепер же я не знаю. Єванãелію ще читали. А 
таê вони може шо і читали, я не бачила. А бóло знаю, êажó: “Бабóся шо 
ви читаєте?” – “Дітêи Єванãелія, Єванãелія”. Оце ó них таêе. У бабóсі 
іêони бóли. Їх мабóть три чи чотири іêони бóли. Нó вони мені дві дали, 
вони вже і побилися, таêі невеличêі, а ті осталися, я й не знаю, де вони 
ділися. Оце мені шо давали, це моя мамêа яê ішла заміж, її блаãосло-
вили цими іêонами, і мені вони перейшли. 

І мати моя до церêви ходила, но їй бóло ніêоли, ніêоли бóло. Коро-
вами тоді робили, не до тоãо бóло. А троє нас бóло, надо бóло шось і 
їсти, і вона таêа шоб óсе бóло в неї. Ото таê. 

А батьêо, началась война 22-ãо іюня, ровно в чотири часа яê 
об’явили. Тóт êосовиця начиналася, папаші вивозить з êомбайном, êо-
ли прибіãає, Бардиш тóт ó нас бóв, в томó, забóла яê називається, нó де 
оце стояли óсі êомбайни, óсе чисто. Каже: “Ти ніêóди не їдь, Олеêсій 
Самійлович, бо отаê і отаê, тебе забирають ó армію”. І ото ó нас на на-
шій вóлиці взяли сім чоловіê, а два приїхали додомó – один без ноãи, а 
папаша приїхав і ще і робив. А то папаша двох заховав сам, яê заховав, 
наêрив, êаже, лице платочêом, наêидав землі та і все.  

Забрали там в армію, война бóла, і там він сêазав, шо партизан. А 
ми ж не знаємо, шо там. А тоді в плєнó бóв ó Польщі. Ой! А з домó їхав 
він, таê желóдêом болів, дєвочêи, шо Боже сохрани! А там приїхав і 
êаже, на смітниêах брав із êартошêи лóшпай, їв, і в мене желóдоê не 
болів. Понімаєте? Оце таê. 

У нас ó дворі, дєтêа, німці не стояли. А êоло нас сóсід бóв, перевод-
чиê, а папаша мій бóв ó партизанах. І він прийшов і êаже: “Партизани, 
вибийте, це партизансьêа сім’я”. Іван бóло йоãо звóть, да. А Йосьêа бóв 
ó нас, нó яê, председатель чи яêби я вам, і не довершó, таê взнав, шо 
вони ó нас оце німці лазять. Він приїхав, шо він з ними балаêав, не 
знаю. А сам він німець бóв, хороший дядьêо бóв! Гріх слова сêазать, 
дóже хороший дядьêо. Йоãо бідноãо і не сóдили, нó хвороба, пережить 
надо бóло все і вмер ó Донєцêó. А тоді êаже: “Убить, тіêи óбить надо, – 
це сім’я партизани, тошо”. А ó папаши моãо і ó нас в óсих бóли чоботи. 
В цих менших дівчат не бóло, бо вони одна 37-ãо, а одна 39-ãо ãодó бó-
ла, нó не бóло чобіт. А ó папаші бóли чоботи, хромові, знаєте ото воє-
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ний хром, папаша сам шив. І раньше із вовни в’язали чóлêи. Тепер не 
бóло таêих, то êолãоти, то ãольфи, то ще шось, а тоді з вовни ото яê 
платêи в’язали. І оце таê пов’язані чóлêи, надіваєм чоботи, наверх чо-
біт надіваємо ці чóлêи, шоб з нас ніхто не зняв. А він, цей Іван Ревенêо, 
бере ноãó піднімає і тяãне: “Партизани, партизани, вибить, чоботи поз-
німать”. Нó яêби ото не Йосьêа, таê може бóли б ми побиті. А під сті-
ною стояли.  

У нас бóли партизани. У нас Корней Авсейович бóв председатель 
нашоãо êолхозó Кірова. То він дóже хороший чоловіê, і один той шо 
він з ним óчився разом і він йоãо і продав німцям. З ньоãо іздівалися, 
страх і óжас, вирізали з ньоãо і хрести, і шо ти тільêи хочеш. У Василі-
вці, через Дніпро він переплив і в Василівêі він і помер.  

А партизан в селі яê ми знали? А ми ж чóємо од жіноê. Нó от наші 
таêі матері êажóть, шо там партизан, тóт ішов ó партизан. Ми, одна ні-
мêенія ó нас, не німêенія, ой, єврейêа. Ви ізвеніть, може і ви звідтіля, 
нó ізвеніть пожалóйста, шо я таê êажó. Таê вона в нас ходила, я не 
знаю, де вона взяла… Ти смієся з мене? Не смійся, а то я таêа, а там бó-
дете сміяться, шо я таê êазала... Таê вона ходила, на себе щось надівала, 
понімаєте. І очі в неї єсть і ніс, і все, но яêóсь êожó носила. І вона бідна, 
завтра німці од нас отходять, вже розãовори ідóть, шо вже підóть, пі-
дóть німці. І її один німець óже óбив. Уже і жінêа прожила, хоча вона і 
єврейêа, вона людина безврєдна. Яê єсть і наші всяêі, і евреї єсть всяêі, 
правда. Ото таê. Таê вони її яê роздівали, таê ми взнали, шо на неї, нó 
може тóт не надіте, а лице, понімаєте, таêе понадіване. А шо воно, яêісь 
масêи… Це люди розêазóвали, ми не бачили.  

Бóла таêа еваêóація ó нас. Об’явили, що еваêóація, еваêóірóють нас 
за село, тóди то Мар’ївêа, то Виводово, отóдивочêи óсе. Ось іде два ні-
мця, а ми ж стоїмо êоло підводи вже налаштовані їхати, êонячêа в нас 
бóла, я êажó яê воно є, чалий. Бере мене за рóêó і êаже, переводчиê: 
“Іди, бóдеш снаряди нести на Мар’ївêó”. А мамêа êаже: “Та вона ж ма-
ла, вона не підніме”. Але ж іди, бо осьо, поêазóє – óб’ю. Пішла, я од 
майстерні донесла може, ви їхали на Мар’ївêó, од майстерні, от êінця 
села, там єсть містоê, яê на Мар’ївêó їхати. Я тóди рівно донесла той 
снаряд і впала. Це ж ãарно шо він не розірвавася. Яê летить німець, бó-
рчить-бóрчить, а я нічоãо не знаю шо ти балаêаєш, мене тóди-сюди тер-
зає, ти не забилася? Прибіãає переводчиê: “Ти додомó найдеш дороãó?” 
– “Найдó”. Пішла, дали вони мені яêóсь бóмажêó і я пішла, мене ніхто 
не перестрівав, нічоãо. Прийшла додомó, бабóся сама, а наших повезли, 
поãнали. Коли мамêа ноччó прийшла і мене забрали, а бабóся тóт оста-
валась. І ото стріляли та вона êаже: “Залізó під êровать та й дóмаю, хай 
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б’ють по задниці, задниця стрибатиме, а я бóдó жива” [сміється]. Ой, 
дєвочêи, яê прожив на світі, таê…  

А ми з матір’ю бóли аж ó [Катьощині], це приблизно десь до 
50 êілометрів од Біленьêоãо. Це ти пишеш óсе, пишеш? [Сміється]  

Німці стояли, той полностю, а тоді атаêóвали нас бóли полностю 
[і звільнили].  

Ой, êолхоз сêладали тоді, óсяê бóло. Одне одномó допомоãали, яê 
êажó, яê би не Маêсименêо… Сталін там робив, а Маêсименêо тóт ро-
бив.  

Оце все вони поêóпляли. Це все поêóпляли. А сêот ó людей поос-
тавався. От наприêлад ó нас бóла тьолочêа і êорова, то видно ж тьоло-
чêó мамêа сдала, я вже вам цьоãо не довершó, дєвочêи. Ой, життя… 

До війни я мабóть ó первий êлас, чи в дрóãий êлас ходила. Мабóть 
ó дрóãий êлас я начала ходить і ото война. А яê ми тоді занімалися? 
Чорнило робили з бóзини, я êажó яê є. А зошити з ãазет, на ãазетах пи-
сали. Таê шо бóло дóже ãарно. А êниãи, óчитель êоло мене жив, тоже 
Паталах, Іван Євтюхович, то ми ó ньоãо брали êнижêи. [Дітей ó êласі] 
штóê тридцять бóло, таê із óсіх êласів один êлас бóв.  

У піонерах я і не бóла, дєтêа. Може хто і бóв, не довершó я тобі. Но 
я жовтеням і óмрó. Мабóть, жовтенятами і помремо [сміється]. Ото 
таê. 

Вчителі, ой, óже їх немає, немає. Поліна Яêовлівна – немає, Івана 
Яêимовича немає, [Бóãовіна], та вже дóже баãато немає. Вони тóтешні, 
тóтешні бóли. 

Під час війни я, наприêлад, в шêолó не ходила. Не бóло дóже ó шо 
обóться і яê война. Після войни платили дóже і ó войнó нас заставля-
ли, шоб платила мати ãроші. А після войни по 150 рóблів ми платили 
за те шо нас óчили. За один ãод точно, нó шо чи êаждий ріê, не бóдó 
êазать, бо не знаю. А платили точно, бо óчителям надо платить. Після 
війни ходила я ó шêолó, но ó мене мамêа в 45-м ãодó óмерла, ото ж 
óбито її, то я ходила до 48-ãо ãодó. А тоді в 48-мó мачóха сêазала: 
“Альошêа, хай не сидить дома за êниãами, нічоãо, хай іде і робе”. [І то-
ді] на фермі я робила, телятницею.  

Яê я робила? Телят тоді êонтраêтóвали, нó хазяйни сдавали в êол-
хози, їм платили. Пасла телят, от. Спать хочеться, прив’яжó до рóêи, 
яêе тіêає, верьовêó, та й мене тяãне. Робила, яê óсі робили. А платили 
паличêó. Раньше бóла палочêа, дєвочêи. Палочêа, нема півтори палоч-
êи, – паличêа, паличêа.  

Нó правда один ãод, наверно ó 49-м чи в 50-м, не знаю, привезли 
êóêóрóдзи машинó. Не питають, на шо це, питають: “Ця?” Мати êаже, 
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мачóха. Шо хоч, то те і робіть, висипали машинó êóêóрóзи ото на рóб, 
на палочêó, шо вони там считали. Нó бóло лóтче жить, яê сейчас, лóт-
ше. Оце і робила я, і заміж вийшла, робили, не бóло нічоãо. Нó шо це 
таêе, не давать ãроші? Після войни бóло таê, півãода пройде, – дають 
нам ãроші, робимо, дають. В дрóãе полóãодіє тоже дають. А оце при 
Брежневі хоч пожили. 17-е число приходе, óже знаємо шо завтра зар-
плата. Дівчата, та êаже собі: “В мене ще десятêа осталася от тієї зар-
плати”, а та – двадцатêа, а тій п’ятьорêа. Хто яê моã обєспечіться. А те-
пер, шо це таêе, робе дитина і не дають йомó ãроші….  

Раньше бóло таê: страшно я не люблю, яê оце в хаті обої. Страшно 
не люблю! В мене немає, а яê óмрó, тоді хай шо хочóть роблять. Не лю-
блю, чоãо? Раньше яê ідóть на парад, я за парад сêажó, на парад ідóть – 
білі сорочêи, я за мóжиêа êажó, чорні брюêи, сорочêи отаêі, тóт ворот-
ничоê вишитий і тóт вишито, і рóêава повишивані. Пояс чорний з бан-
том таê, прив’язаний. Іде, – любо ãлянóть.  

І яê оце ідеш бóло на парад, – хата ó êаждоãо побілена, тепер хати 
не білемо, бо трохи леãше робить, таê поêрасили її та і все. А тоді бóло і 
хати білі, попідводені і мóжиê іде. Та Боже тебе сохрани! А дівчата бó-
ло на парад ідóть, це і я ще застала це, черевичêи бóло батьêо пошиє, 
обізательно шоб бóли білі носêи, і не чисто білі, а отаê на êраю шоб бó-
ла яêась мережечêа. Нó ідеш, шо там в тебе є, те і надів, от. Косинêи 
бóли êремплінові, або сейчас êремплін, а тоді… батіст, понімаєте? І ото 
êосинêи ці і пішли, ще із êрóжевом. Нó а êофти бóли байêові, нó бома-
зєя раньше бóла, отаêі. А шерстяних [êофт], я за себе êажó, я і не бачи-
ла ó людей. 

Я не вишивала, я не вмію вишивать, я êажó таê яê єсть. А вобще 
дівчата ходили ó вишитомó, вишивали êофти собі на рóêавах і оце во-
ротничêи, і на переді, на бортиêах оце. Усяêі бóли êольори. Ото таêе, 
дєвочêи. 

Рóшниêи бóли ó нас ó хаті, мамêа мені вишивала ще моя, хрести-
êом. Нó всяêі таêі визерóнêи, розочêи таêі бóли, êрасним і синім, і чо-
рний з ріденьêа. А я вишивать не вмію, дєвочêи, мене ніхто не вчив. 
Мені бóло тринадцять ãод, дєтêа, яê мамêи не стало, а мачóхі я не нóж-
на бóла. Комó, мачóхі яêі діти нóжні, – ніêомó, ніêомó. Я пішла на фе-
рмó і ото там і той. 

Заміж я вийшла в 50-м ãодó. Чоловіê місцевий, познаêомились 
очень просто, – бовтались же по театрó, шо там, і познаêомились. Яê 
сейчас знаêомляться. Ходили молодими ãóлять, êлóб ó нас оце Іллі-
чевсьêий бóв же, таê там тільêи одне хває бóло справлене. Понятно? 
Ото там танці….. Баян. Ото таê. А êін, – дóже-дóже рідêо êіна бóли, 
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дóже. Три ãоди зóстрічалися із чоловіêом, і одне одноãо не знали пóт-
ньо. 

Хоть батьêо і не хотів мене отдавать, нó в мене мамêина сестра, 
тьотя Улита сêазала: “Яê хочеш, Альошêа, но отдавай дитинó таê яê 
треба заміж”. А не хотів отдавать, шо бідний, нема нічоãо, і любив ви-
пить. Нó понімаєте, немає батьêа, і вони, Кóліши, це раньше считалося 
дóже бідні. А ще й випивав, отаê. А наш же батьêо баãатий бóв. 

А мені, дєвочêи, óже надоїло оце, шо прийдó із ферми, ідó на робо-
тó, – ніêоли мати êóсêа хліба мені не дасть [плаче]. Дóмаю, підó, яêось 
переживó. Та і пережила, слава Боãó, четверо дітей нажила, не обіжа-
ються. Бóло всьоãо êонечно, водêа ж, нó надо підчиняться.  

І тоді пили, вони і сейчас п’ють, ще дóжче п’ють, яê тоді пили. Пи-
ли тоді і самоãон, і водêó, і шо твоя дóша желає. Яê тепер п’ють, таê і 
тоді пили, дівчата. А тепер... Тоді за самоãон бóло, дєвочêи, строãота, 
строãота бóла. А тільêи шо тоді, я б не сêазала, ось, наприêлад, нас ó 
мамêи осталось троє і мамêа, но мамêа не розпилась. А тепер яê двоє-
троє остаються дітей, – розпилася, розпасêóдилася, все. А мамêа не 
пила, і не тільêи мамêа, а баãато таêих жіноê.  

Весілля хороше бóло. Обнаêовенна свайба. Їздила на êонях по вó-
лицях, співали з дрóжêами. Гарбою, нó це ви вже не знаєте, но може і 
знаєте. Гарбою мені шифанер везли, нó це моя свеêрóха везла ззаді ме-
не. Ото таê. На свадьбó дарóвали, моя дєтêа. Йоãо хрьосна подарила 
носêи йомó, а хрьосний приніс метр матерії, і ішли на свадьбó, а ворот-
ниê одірвався. Таê Вєрêа êóсочоê одірвала і підлатала, шоб однаêове 
бóло і êаже: “Ой, Марóся, не обижайся, шо ми тобі таêий êóсочоê по-
дарили”. Та хіба я шо, жить бóдемо.  

Мені отдали мою постіль, те шо мені мамêа надбала, ото і все. А таê 
нічоãо не давали. Ото таêе, дєтêи. Я пішла, нерідна мати дóже сêверно 
ставилась… Ой… [зітхає] 

Все те, шо мені мамêа надбала, все тьотя отдала мені, все. В прида-
не бóло подóшоê в мене баãато, одіял баãато бóли, і êожóхи бóли, і ряд-
на, все в мене бóло, óсе. Начали строїться, все попродала. Хатó вêрить, 
черепицю надо, – êостюм продала, êóпили черепицю, а там одіяла. Усе 
є і сейчас, а нема здоров’я діти. Нема. 

Яê вийшла заміж жили оце в тій хаті, тільêи хата дрóãа бóла, то 
вже построїли. Отам на тім місці я і жила. Із свеêрóхою, з свеêрóхою. 
Прожили ми півтора ãода, родився в нас син, а я тоді êажó своємó: 
“Таê, Андрій, хоч яê та êазала, постав хатó з лободи, а в чóжóю не ве-
ди”. І все, може ви чóли таêó пісню. Таê він êаже: “А шо ж робить, оце 
таê, давай хата чорна, вальêи видно, лежимо і считаєм вальêи”. Розді-
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лися, постірала, дєвочêи, постірала, на ãрóбó повісила, до óтра висохло, 
ото таê розпродалася, а ми самі ãолі лежали. Оце таê жили. Не желаю 
ніêомó таê жить.  

Свеêрóха ставилася до мене сêверно, нó я таê послóхала, аж ото 
позаді жила Настя Моторниха. Таê вона бóло êаже: “Марóся, не обра-
щай вніманія, первий раз яê я сêажó тобі”. Ой, йоãо не можна пере-
жить. Все не по її робилося. Я ж в мачóхи жила, я не вміла і блинця 
спеêти. На фермі робила на штатій роботі, я êажó таê яê воно є. А те-
пер би óсе зãотовив і ãотовила, таê ãолова вже не робе. Після свайби, 
ото ж надо в хатах примазóвати, раньше ж полів не бóло...  

…Я ішла без підодіяльниêів, простині бóли, то таêі смóãасті, вони в 
мене і досі є. Повісила, а це ж я тільêи тепер знаю шо яê вішать, а тоді 
таê: рóшниê, простінь, наволочêа, йоãо сподниêи, не êальсони, а спод-
ниêи вони раньше називалися, сорочêа своя, – оце таê повішала. А во-
на трошêи спіêóлірóвала, прийшла, о, нічоãо. “Що, стирали?” Кажó: 
“Та трошêи, мам, постірала”. Вона пішла взяла ножиê, а раньше не бó-
ло проволêи після войни ж, а хвітілі ото шо в томó, ó лампах. Мій чо-
ловіê óзяв два, сшив машинêою і ото вішали. І вона взяла, пішла, одрі-
зала, а воно дощиê пройшов, февраль-місяць і пішла, потоптала по цій 
одежі. “Ой, Боже” – êричó я! Ось ця ж Настя Яêовлівна приходить: 
“Шо тóт таêе? Нó і дóрна ж ти, Марфо, та надо ж óчить”. Шо я дóрна, 
ізвеніть мені за ãрóбость, тіêи виêлючіть той, шоб я не êазала... “Ой, 
Марóся та чоãо ти мені не сêазала, шо ти бóдеш стірать?” – “Та чи я 
бóдó біãать, я яêби знала, шо ви таêі добрі, таê я моãла прийти і сêазать 
би, таê яê мені вішать. Я б йоãо не вішала”. Неправильно я повішала, 
понімаєте, неправильно повішала. Надо бóло таê: оце наволочêи, – на-
волочêи вішать, простинь, – значить простинь, рóшниê значить рóш-
ниê. А в мене таê: то те, то те, нó не повішала таê по її, яê воно надо. Нó 
і Настя êаже, шо ó них таêий заêон, надо тільêи таê, нормально вішать.  

А тоді поїхала вона, після цьоãо, а хліб тоді бóв ó маãазинах, таê не 
бóло за шо êóплять же. А Боже сохрани, полóчив зарплатó, отдай ма-
тері, собі не оставляй нічоãо. А мати дасть тобі на чóлêи, – êóпиш, не 
дасть, – таê ходитимеш. Зарплатó отдавала свеêрóхі. Боже сохрани, ви 
шо, вона з’їсть мене, яê я не отдам. І чоловіê отдавав, і чоловіê. А тоді, 
нó шо ж хліба немає, я сейчас спечó. А раньше не дрожжі бóли, а опари. 
І оце таê, Моторні, Ковалі і ми, свеêрóха моя. Ото опарêó, тоді остав-
ляємо, шоб вона не переêисала, все свіже бóло. Гарна опарêа вийшла, 
все, а не пішла, не спитла, тьоть Настя, яê мені ãрóбó напалювати, вже 
ж пеêти. А вона ãрóба та з черепиці, вона сильно êальонна таêа. Поса-
дила, а він же хліб підійшов хтозна, а ми óдвох із чоловіêом своїм. Ой 
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Боже, біжить Настя, приходе: “Шо ó вас ãорить?” А Андрій êаже: “Бабо 
Настя, ви знаєте шо, хліб печеться”. – “Та ãорить воно, аж дим іде!” Я в 
ãрóбó, а він – осталося отаêо м’яêóшêи, а то все обãоріло. А тóт прино-
се і свеêрóхó із спеêóляції. “Щось пеêли!?” А Андрій êаже, чоловіê же 
мій êаже: “М’яêóшêа яê дóшêа, – це жінêа пеêла”. Хліб обрізав, і оце ж 
м’яêóшêа яê дóшêа, – це жінêа пеêла. “А! Яêби отó взяла, або отó, таê 
цьоãо б не бóло, вона знає, яê робить óсе”. – “Таê, вспоêойтеся”. Після 
тоãо óже мій чоловіê пойняв, шо надо одділяться. І ото поставили хатó 
і сêореньêо ми одділилися… Отжила таê отжила, дєвочêи. 

Чоловіê мене защіщав, защіщав. Мені операцію зробили в 84-м ãо-
дó, ãрóдь одрізали, то він мене виходив. Він мене виходив, шоб не він, я 
б óже зãнила давно. Нó а я йоãо не моãла виходить, дев’ять ãод паралі-
зований бóв, óже я п’ятий ãод, ó сентябрі п’ять ãод óже бóде, яê я без 
ньоãо живó.  

У свеêрóхи ще син один жив молодший, ото таêе. Но він бóв не-
жонатий, а потім свою жінêó привів. Та, бóло всьоãо, і êачêою била по 
пиêі і шо хочеш. Те саме і ще хóже бóло. Ото таê.  

А сама свеêрóха ãотовила хорошо. У неї дом приєзжих бóв, з райо-
на і області до неї їхали. А для людини вона, нó для... Невістêó, надо 
шоб це любила, тоді бóде, а яêщо ти чóть не підлюбляєш, то життя не 
бóде. Оце я êажó, дівчата, ви замóжом, ні? Самі живете? Ото лóтше 
самі собі, важêо-тяжêо, зато ти сама собі… [А дом приєзжих бóв для 
êолхозó]. Колхоз давав продóêти, все чисто, і в тій хаті вона стірала, і 
варила, і пеêла, все. А люди їздили, то в êанторі там платили. Шо пла-
тили, я не знаю, вони бóмажêó привезóть, шо таêа-то переночóвать ó її 
хаті, там де я жила. Нó це після войни. Нó до війни в їх не бóло таêоãо, 
а після войни оце він став. 

Свеêрóха бóла проти тоãо, щоб ми поженилися. Він мені сêазав, 
знаєш шо, підем до хрьосноãо і житимем. Нó ото таêі дóрні бóли. А йо-
ãо хрьосний батьêо прийняв би, да. Звали йоãо Павло Селефонтович 
Кóліш, він разів сêіêо приходив: “Яê тобі не нóжна, Марêовна, ні неві-
стêа, ні Андрій, я їх забираю, житимемо”. – “Узнаєш, яê жить”. – “Уз-
наю, – êаже, – óзнаю, давай”. У ньоãо бóло двоє дітей, но діти óже бóли 
отдєльно жили. Ото таêе. Він таêий бóв добродóшний до людей, він 
даже однó взяв таêó, яê сêазать, óдочерив. Жила вона. Узяв це він пле-
мінницю свою, побиті батьêи і матері бóли. І ото вона таê сêиталася, 
там жила з братом. А брат, знаєте, яê оженився і ото вона ніêомó не 
нóжна бóла… 

Бóв ó нас ще аж там ó Кірова патронат. Нó бездомні діти, яêі не 
мали батьêів, ходили відтіль в шêолó вони, вчилися там, нó без батьêів. 
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От тобі, бросили, сейчас сêіêи таêих дітей. І тоді попривозили дітей 
відêілясь, і вони тóт жили, êолхоз ãодóвав, обóвав. Десь може чоловіê 
50 там дітей бóло, а може і більше. Привозні, привозні, діти бóли при-
возні. Це бóло після войни. А до войни не знаю, не бóдó я êазать.  

Я наприêлад, знаю, двох з патронатó óзяли. Роза [Сіроштан], вона 
на Виводові сейчас, а може óже і óмерла, не знаю. А тóт ó Біленьêій в 
нас один, Шевченêо Анатолій. Він і досі живий, нó батьêів йоãо óже 
немає. Зовсім не бóло в їх дітей і вони ото взяли. 

Виводово – це посьолоê таêий, це за восім êілометрів от села, яê 
хóтір, там дві вóлиці. Бóли ще, ой, там хóторів, дєвочêи, дóже баãато! 
Нó оце ж Павловêа, Виводово, Катьощина, нó це вже Катьощина, це 
вже в виді хорошоãо села. Та посьолêів бóло дóже баãато, нó вже люди 
повимерали ó посьолêах цих. Томаêівêа, за селом нашим Мар’ївêа.  

От [нерозбірливо] за Мар’ївêою, всі люди вимерли, а молодьож не 
схотіла сюди їхати, даже всі хати там порозвалювали, порозтяãóвали і 
все, ото таêе. 

А тóт оце, ó селі, оце сêіêи живó, дєвочêи, стіêи я оце знаю, шо оце 
бóла Гарбóзовêа, ото бóла Рюхівêа, де я жила, це бóла Широêа, Дніп-
ровêа, Тихванівêа, Озерêа, понімаєте? Ремесляна, Козача, Медянêа, 
Миêолаївêа. А теперечêи оце, яê питає хто, де отой живе? Ти мені сêа-
жи яê фамілія, я тобі сêажó. Я не знаю, яê на цю Рюхівêó і êазать. Я не 
інтересóюся.  

Гарбóзовêа, бо тóт Гарбóзів баãато жило. Нó це ж попереміняли, 
хоча чоãо? В нас є один Гарбóз, фамілія, осьо на нашомó êраю. А рань-
ше бóв тóт ось і Гарбóз, Василь, Гарбóзи на їх êазали, а бóв Василенêо 
Дмитро Яêович. 

Ще по-вóличномó? Сметани, їх назвали Сметани, а Клименêо фа-
мілія. Нó вони яê ходять, таê хоть сметанó на ãоловó став, вона не розі-
льється.  

[А Німецьêа вóлиця чомó таê називається?] Тамочêи жив ó нас 
німець. І я êажó таê яê воно є. Ти мабóть білянсьêа чи ні? Чи десь óже 
бóла, шо помниш, хтось розêазóвав. Це на сêіêи я знаю, може і не таê 
розêазóю, може воно і не таê. Вольт, – це бóв єврей. А яê же бóло йоãо, 
німця цьоãо... Оце Йосьêа і Роберт, ó ньоãо бóло два сини. Один син, 
Роберт, робив ó Мар’ївці, яê оце при німцях, староста чи яê йоãо сêа-
зать. А в нас робив, оце ж той, Йосьêа. Дві дочêи в їх бóло, от забóла, яê 
ото звóть бóло. І от êазали, шо він перший німець, це ж ще до войни, і 
оце êажóть, сêорей всьоãо назвали Німецьêа. Таê чóла я, брешóть і я 
брешó. Нó з німців, яêі жили в селі, я тільêи оцих знаю. Но дóже хоро-
ші люди бóли. О, яêі вони ãостеприйомні, та Боже вас сохрани! А хата 
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бóла, таêа яê оце, невелиêа хата. Та вона і досі є тамочêи, на Німецьêій, 
отóт з êраю за Широêою. Там можна подивиться…  

Це мабóть після войни [стали в Біленьêе приїджать нові люди]. 
Шо баãато, то баãато. Оце вóлицю нашó Гарбóзовêó пройти, то може 
чоловіê п’ятнадцять де-то жителів Білянсьêих, натóрально білянсьêих, 
а то всі Западні. А êоренні біляни, – оце я, тóт народилася, мої батьêи 
тóт, це êоренні біляни. Понімаєте?  

[А приїжджали сюди], тоãо шо êолãосп бóв баãатий. То вони і їха-
ли, і робили, дóже баãатий êолхоз бóв. А люди всяêі, хоч старі всяêі є, 
хоч нові всяêі є. Ти соãласна зо мной, дєвочêа? Нó всяêі люди, єсть та-
êе воно ãостеприйомне, єсть таêе до тебе з дóшою отвічається... А єсть 
яê ізверãи. Яê бóло раньше, таê і сейчас.  

Бóли на селі і ворожêи, і шептóхи, бóли, бóли. Оце шептóха, ó мене 
от цьоãо малоãо вилічила, бóло сильне младенчесьêе в ньоãо, вона ви-
лічила. І в старшоãо оце вилічив він, êазали шо він врачом, ó Западнó я 
йоãо возила, він ó восьмий êлас ходив, сім місяців безсониця бóла. Но 
той дід вилічив. Отаêий завбільшêи, ó ньоãо страшенно розстроєно і 
[нерозбірливо], до десяти. І больниця, і все це він, це з батьêа предêи 
бóли, понятно? До воріт доходиш, сторожêа, до цієї сторожêи обраща-
єшся, вона тобі êаже, чи можеш ти попасти до ньоãо чи не попадеш. А 
писалося в ãазеті, і мій êаже чоловіê, шо: “Вези, шо бóде”. Свеêрóха не 
давала везти: “Це їй аби їздить та ãроші розвозить!” Тими ще 
150 рóблів я заплатила за те, шоб він мене прийняв і шо він мені вилі-
чить дитинó.  

І ворожêи в селі бóли, яê сейчас, таê і тоді. А шо їх, мало? То роб-
лять, то одробляють. Хто помоãає, хто не помаãає, я до ворожêи не хо-
дю.  

Наприêлад, ó нас одна тóт є знахарêа, чи ворожêа, чи яê сêазать. 
Це вже ãод восім, бóли êачêи, êаченята, мабóть штóê двадцять êаченят 
і êачêа, – не стало. Поêи ми поснідали, не стало. І воно ж сейчас все на 
ãороді, і де тільêи не лазили, немає. “Андрюш, шóêай, я щас приїдó”. 
Нó не сêазала, шо я поїдó до Ліди. Поїхала: “Ліда!” – “Та я знаю, шо ти 
приїхала, – балаêає та очі заêриває, – я знаю, шо ó тебе êаченят не ста-
ло. Їдь, вони вже по дворі ходять”. Я розвертаюсь, приїжаю додомó, а 
вони в дворі і яê одне живе. От ця Ліда дóже помоãа, дóже. Оце таê. 

І раніше дівчата ãадали, ãадали. І через хатó чоботи êидали. Я ãада-
ла тоже, ó зерêало. Насипала пшениці і води. Яê пшеницю бóде êлю-
вать, це бóде хороший баãатир, óсе, а яê питиме водичêó, бóде 
п’яницею. Таê воно і бóло, пшеничêó не схотів, а водичêó… Таê воно в 
мене і полóчилось. Нó яêий не бóв чоловіê п’яниця, дівчата, – хатó по-
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строїв, дрóãий раз ми хатó строїли, та завалилася. Ми не знали, шо там 
яма, дощі і сіла. Усе він, він з домó не виніс êрихітêи, êрихітêи не ви-
ніс! Він óсе до домó ніс. А випить любив.  

Молодими дівчатами збирались, дєвочêи, но я не співала. В мене 
мамêа рано вмерла і тьотя сêазала, шоб я не співала. А дівчата співали 
старинні пісні, о-ой. Хіба таêі, яê сейчас! То беременна, то… Ізвеніть 
пожалóйста, я êажó правдó. 

Приêмети на поãодó, на врожай – це, дєвочêи, баãато розêазóвать. 
Знаю, яêа поãода на рибó. Чи бóде в цім ãодó риба, чи не бóде. Це на 
Явдохó, дєвочêи, надо дивиться відêіль вітер віє, яê через бережний, 
значить бóде рибний ãод, ото таê.  

А в мене чоловіê бóв рибаê. Рибêолхоз тóт бóв, і він рибаê. І для 
себе ловив рибó, аяêже. Пайêи давали, ми і êаптили, і солили. Сейчас 
êажó синові, давай êоптєльнó, я не можó, шо êаптєльні немає. Пайêи, 
êомó положено по 15, по 20 êілоãрам риби. На счетó сêільêи зарплати 
зробленої, пойняли? Нó вобще лóтше бóло, особенно при Брежневі, ми 
прожили. Це і досі те лахміття, а тепер доêóпися тоãо лахміття.  

Рибó здавали ó заводи, отам на Дніпрі… Чоловіê робив тамочêи, а 
приїжджали із рибцехів із ãорода, забирали тóт рибó. Не наймався, а 
просто яê êолхоз. Він ó êолхозі не робив, я êажó таê яê є. Тóт рибó на 
місці не переробляли. Возили тóди, тільêи в ãород. Відтіля êатера при-
їжджали, відтіля, а тóт не робили.  

Найбільше наші впіймали сома одноãо – 55 êілоãрам. В êалясêó 
поêлали, оце ще батьêів мотоциêл, аж тóди вêинóли і ще тяãся, хтозна 
яê, а на Пóшині óловили…  

А дома я солила, харчі жарила, варила і всяê робила. А то бóло по-
солю, вимочó, виêопчó, êопченó їмо, і продавала. Оце я êажó, дєвочêи, 
таê яê єсть. О-о-о, óхó варила! Уха, êазав, Маêсименêо, ãарна яê є дві 
êóриці там, – це ісêлючітельна óха. Шоб êóрей одварить, а тоді всю 
рибó. Ухó ми варили таêочêи: сóдаê, сом, êороп, оêóнь, понятно, оце 
все, шоб бóло. Варила, êартошечêа êипить, розêипіла, óже знаєте êар-
тошечêа, нó всяêа бóла êартошêа, не розêипіла, – роздавили її, щоб во-
на не плавала êóсêами таê. А тоді êидаємо рибó, риба êипить, яêа сêіêи 
риби врем’я, сêіêи надо їй. А тоді томат ллємо, нашêрібаємо староãо-
староãо сала, таê тоненьêо, щоб воно наче яê смалець ішов і тóди. Пер-
ця всяêоãо та… ой! Ви таêе, сêазали б, вêóсне! 

Усю рибó можна жарить. Но я не люблю óсю рибó жарить. Найлó-
тша риба, дєвочêи, шоб ви знали, – жарений лящ. Но в мене син в До-
нєцьêе живе, то він їв тільêи сóдаêа. І бóло батьêо яê не привезе сóда-
êа, нó от нема по êолхозі сóдаêа і він не може óзять. Таê він бóло сер-
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диться, шо ти тільêи для себе привозиш. Сóдаê – це дóже хороше діло. 
У нас лямбами дóже боліли, в печені лямби бóли, то сóдаê, яê би це 
сêазать, м’ясо, воно виãоняє лямби з печені, і він їв. А найлóтша риба – 
це êопчена, сом, теперечêи єсть білизна, іще тоже таêа êопчена хороша. 
Товстолобиê, нó він мені не наравиться. А яê є, то êапчó та і все.  

[Яê ліêóвалися в дитинстві?] Нічоãо я цьоãо не пам’ятаю. Но най-
лóтше от застóди, дєвочêи, чорнó редьêó, êришечêó зняли, обрізали, яê 
êришечêа. Там видовбеш, медó і в дóховочêó, хвостиê одрізав, шоб тó-
ди сêапóвало оцей соê. І отой соê пить ложечêою. А от простóди я сво-
їм дітям на батарею поêладó ложечêó êозячоãо жирó, він розстане яê 
це зимою, а ні – ó водичêó, шоб води не набрався, і ото заллю і ото і 
все. Це пить. А таê я нічим більше. Подряпини йодом, зеленêою, рані-
ше я таê робила, а сейчас я не знаю.  

Мило… Тоді мило, знаєте, яêе бóло? Яê же йоãо, нó яê же йоãо на-
зивали? Варили ми мило. Рицина, нó забóла, яê шо воно переїдало. Яê 
оце в мене êóриця здохне або ó сóсідêи, ãóêає сóсідêа: “Марія Дорофеї-
вна, ти не бóдеш варить мило, в мене êóрêа здохла”. Обдєлóють її, все 
обтріпають, яê надо їсти. Нó яê же воно називалося... Цю êóрêó ó водó 
êладóть і ото шо те переїдає йоãо, забóла яê. І м’ясо, і êосточêи – все 
поїсться, а тоді розливали в таêі мисêи і воно захолоняло, і різали êóс-
êами і стірали. І нас êóпали і все. Хорошо воно милилося, дóже хоро-
шо. І ãоловó мили милом, оцим шо варять, милом ми цим і мили. Трава 
череда, я бóло своїх дітей êóпаю, шоб не бóло ó них золотóхи. Отаê.  

[Продóêти зберіãали, êоли холодильниêів не бóло], ó поãрібах. Таê 
яê і сейчас, пропав холодильниê, ó поãрібі, – раз зварили, наїлися і все. 
Тоді опять варили, а шо робить, оце спасібо хоч ãаз є.  

Квасили, аяêже. І êапóсти êвасили, і помідори, і оãірêи, все-все-все 
êвасили. Раньше в діжêах, а сейчас ó бóтилях.  

А сало, м'ясо – ó лантóхах. Лантóх, нó чóвал, чи яê би сêазать. Ото 
êóсêи êладемо, засолюємо, засипаємо. А теперечêи яê є сало, – в бóти-
лі. Нарізали êóсочêів, присолили, вêинóли, і воно всеãда не старіє. Ко-
вбаси робили, це все робили. І м’ясні бóли, і êров’янêи все. Хіба можна 
це, зарізати свині і êовбаси шоб не бóло? Боже вас сохрани!  

Ковбаси зберіãалися довãо, бо заливали в смальці, ó відра із смаль-
цем. Надо, – отêовирнóть чи там підêотив. Нó той же смалець ми бра-
ли, розходóвали.  

Фрóêти сóшили, абриêоси сóшили, різали яблóêа, нанизóвали на 
нитêи, сóшили. І вишні сóшили. Ото таê, все, дєвочêи, все робилося. В 
печі не сóшила, бо печі в мене не бóло. А зберіãали ó торбочêах, пере-
дивлялися, шоб жóчоê не з’явився. Сейчас оце ó êвасолю, мені сêазали, 
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шо надо часниêó. Вчора трохи осталось êвасолі, таê в бóтильоê таêий 
витяãнóтий. Таê êажóть часниêó надо, я начистила, вêинóла часниêа, 
чи бóде жóê чи не бóде, не знаю. 

Варення варили, особенно з вишень. І абриêоси варили, нó а тепер 
не варимо, а êонсервірóємо цілим. А варили, таê зберіãали йоãо ó від-
рах. Раньше ó відрах бóло і в êастрóлях. Тепер то банêи та êришêи, а 
тоді відра маляровані з êришêою, а тоді обв’язóєш. А êоли треба взяти 
по трошêó ми не брали, яê оце нам надо, таê я взяла там літри дві і в 
банêó, чи в êастрóльêó. А за êаждим разом ми не, бо воно сêисатиме. 
Ото таê. Кажен по-своємó. Ви може ще десь ходили та чóли, шо не таê 
може робили, яê я. Всяêе.  

Я робила і самоãонêó, но я ночью не робила. Я самоãон роблю в 
день, сейчас то я йоãо не роблю, а робила в день. В мене бóло стільêи 
самоãонó, шо я отдала в армію сина, 180 чоловіê ãóляло. Дочêі свадьбó 
зãóляла, – 220 ãóляло і в мене оце бóв один самоãон наãнатий і іще ос-
талося 40 літрів. А бóло ó мене шістнадцять бóтилів 20-ти літрових і 
три 10-ти літрових. Я ãотóвалася це не до свадьби, бо свадьба це таêе, а 
знаю, шо в армію сина брали. Нó яê в мене чоловіê пив, нó він з домó 
ніêоли не візьме, êаплі не вип’є.  

А вино робила з виноãрадó. Обиêновений виноãрад, спілий обірвó, 
перетовчó, а тоді він підійде, шапêа підійте, те знімаю та в бóтилі, та 
шланãочêó в бóтильоê та ó водó, в банêó літровó. І переãрає, а тоді до-
бавляю сахарó та самоãонó, шоб êріпêий бóв. З фрóêти ніяêої не роби-
ла. Нічоãо не робила цьоãо. 

А самоãон робила з сахарó. Бóв апарат, дєдóшêа сêрóтив з трóб, 
бóв, а тепер немає.. А шо тоді сахар бóв, яê сейчас? По 75 êопійоê бóло. 
Брат ó мене бóло робив ó Томаêівці, в маãазині. “Коля привези мені 
сахарó”. Аãа, він привезе п’ять-шість лантóхів, я заплатила. Таê шо ж, 
не платила по 130, яê сейчас чи по 150 лантóх. А тоді 75 êопійоê, 
90 êопійоê бóв отаêі ãрóддя, цвіт яê ó тебе оце штани. І я ото бóло яê 
привезе, брат ó мене женився на Виводові, привіз мені: “Сестра звари”. 
– “Давай.” Та я з 10 êілоãрам зварила 16 літрів, ãоріло, ãоріло!  

Томаêівêа, воно не близьêо, а десь до 60 êілометрів. Нó там в мене 
рідня бóла, êóми, таê я ото і зãадóю. На Критомó сідаєш, на автобóсі. 
Ми раньше бóли їдем своїм мотоциêлом, а тепер яêшо мені êоли бóло 
надо, це я вже три ãода не бóла там, – на Критий поїдó, на автобóс, пої-
хала, переночóвала, чи день чи два побóла. 

Старих фотоêарточоê немає. В мене їх лічно і не бóло, там пооста-
валися, шо ó папаші, но я ж не моãла забрать… 
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Кóліш Тетяна Трохимівна, 1923 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області 1 

 
Кóліш Тетяна Трохимівна, 1923-ãо роêó. Народилися тóт, первоãо 

июня. А тепер мені бóде сімдесят дев’ять, 80-й ãод, слава Боãó.  
Батьêо бóв Кóліш Трохим Пилипович. А мати Кóліш Олена Федо-

ровна. Мати 1896-ãо роêó, а папаша 98-ãо ãодó, на два ãода менший. 
Батьêо бóв ãрамотний, наверно ж ó шêолó ходив, ó шêолó ходив, 

може сêільêи там êласів. А мати бóла неãрамотна, зовсім бóла неãрамо-
тна. Мати не одноãо êласó не ходила, потомó шо ó їх сім’я бóла велиêа. 
Вона бóла все врем’я в наймах, з самоãо дєтства няньчила дітей ó баãа-
чів. А тоді вже, яê вийшла заміж і прийшла сюди, до Кóлішів, таê ó лю-
êбез отой. А шо воно люêбез? Двоє дітей, на роботó біжиш, шо то люê-
без, вони бóêвó “а” не виóчили, а прожили сто ãод і два місяці, мама. 

Поженилися батьêи яê? Обнаêовенно, яê і всі. Яê і всі поженили-
ся. Бóло весілля зимою, зимою. Казала мама, сніãó бóло, êоні отаê, по 
черево, ó двір заїжджали, привозили бóêет же молодомó. Бóêет, яê ó 
любоãо молодоãо. Тепер то не таêі, раньше восêові бóли, робили самі. 
Тепер же вже все, все не таê яê… [Коли поженилися?] Оце я тобі тоже 
не сêажó. Я родилася 23-ãо, нó дóмаю, може в 22-м, може в 21-м. Я сама 
старша бóла – в 23-м, сестра бóла 25-ãо, брат – 27-ãо, і один брат – 31-
ãо. Ті двоє померли, а нас двоє оставалося. А брат тоже вмер і я оце са-
ма осталася. 

Дідів я не пам’ятаю. Я родилась, то вже не бóло ніêоãо. Батьêи, а 
шо батьêи? До 30-ãо ãодó êолхозó ж не бóло, самі хазяйнóвали, а в 30-м 
ãодó тільêи êолхоз появився, мій батьêо самий первий пішов ó êолхоз. 
Нó тоді ж óже прижимали цих, нó хто “індóсиêи” називалися, шо самі 
хазяйнóвали. Тоді óже ж начали êолеêтивізація, от, і óже безвиходне 
положеніє бóло, іти в êолхоз, і все. 

“Індóсиêи”, нó самостоятельно оце ж хазяйнóвали. Нó яê тепер оце 
землю ті, орендатори, а тоді ó êожноãо бóла земля своя, ó êажноãо. А 
потом яê оце началися êолхози, бóли таêі, шо довãо не ходили в êол-
хоз, а наші зразó пішли, бо всьо равно рано ілі позно, но заставляли то-
ді в êолхоз іти.  

Позабирали óсе в нас, і êоні бóли, все позабирали. І ніде нічоãо ні-
хто не вернóв. Ніхто, це таê пропавсь. 

Батьêи в êолãоспі працювали рядовими, рядовими бóли. Батьêо 
робили їздовим на êонях робив. А мати таê, ó бриãаді, рядовою тоже.  

                                                           
1 Опитóвання провели Ю.І. Головêо та В.М. Циберт, 24 червня 2002 р. 
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[До êолãоспó вони щиталися] бідняêи, бідняêи. Бо в них бóло 
тільêи двоє êоней і все. І нó плóã та сіялêа, а таêоãо не бóло, таêоãо, 
щоб шось таêе завидне бóло.  

Оце я óже тобі, дєтêа, не сêажó, сêільêи бóло ó батьêа землі, не 
знаю. Нó бóла ж, êонєшно, тоді ж самостоятельно хазяйнóвали. Бóла 
земля, но сêільêи бóло землі, я ніêоли не інтересóвалася цим. Ніêоли.  

[А що вже бóло ó середняêів тоді?] Я, дєвочêі, цьоãо вам не сêажó. 
Воно тоді нас не êасалося, воно нам не нóжно бóло, ми не розпитóвали 
і нічоãо не те. 

[Мати дома нас народжóвала]. А яê молодших народжóвали, то хто 
нас тоді допóсêав. Дома родили ж, ми нічоãо не бачили, чóли, тільêи 
шо êричала, та і все. А таê не бачили нічоãо. Малих дітей на степ брали, 
а тоді в ясла носили. [А з êим дома залишити?], не бóло ніêоãо, всі на 
роботі. Нó одна ж я бóла старша. Нó оце шо 31-ãо ãодó родився маль-
чиê, ми з братом ãляділи вдвох. Мати на роботó, а ми ãляділи. А тоді 
він óмер, не доãляділи… 

Мати ãотовила нам і борщ, і сóп, і êартошêó, шо бóло. Нó тоді ж і 
êорови бóли, молоêо бóло. І êашó варили і таê пили молоêо. Сир і сме-
танó робили. Молоêо сêисало, отêидали, отдавлювали… Ой, да [зіт-
хає]… і масло збивали, ó ãлечиêó êолотили.  

Ой [зітхає], не знаю, [яê нас мати одяãала], шили, навєрно. Тоді 
яêось, не знаю ото, óже яê ó шêолó я ходила. Я пішла з семи ãод, мене 
не пóсêали, я сам пішла записалася. Та в четвертий êлас ходила, папа-
ша êóпили пальто мені, на весь êлас ó мене бóло пальто, êлєтчасте з 
воротниêом. Таê óсі повдивлялися, шо таêе пальто, це на óдівлєніє, бо 
тоді всі ó чом попало ходили. У яêомó це ãодó? Нó сім ãод мені бóло, я 
пішла в шêолó, це в 30-мó ãодó, нó таê в 34-м чи в 35-м, в отаêих ãодах. 

У батьêів ó хаті з меблів стіл бóв, діван бóв, раньше дівани бóли, і 
êровать дерев’яна – і все. А ми на печі спали, і взимêó і влітêó на печі. 
Хто там застеляв, моя дєтêа? Тряпочоê понаêладаємо ó ãоловó і все.  

В матері бóла сêриня. Та шо там [сміється], одежа, яêа там бóла. Та 
й досі на ãорищі он та сêриня стоїть, – êрасивий сóндóê, сдєланий з 
таêою êришêою, одêривається, поêрашений чорною êрасêою. Може 
щось й бóло, нó вже ж, я êажó сêільêи це ãод пройшло. І ми на ãорище 
знесли і він на ãорищі стоїть, і нема êóди йоãо діть. 

А в шо ми ãралися [сміється]? Я не помню, в шо ми ãралися. З діт-
ворами то в м’яча ãóляли... А таê, нó шо там, я вже все позабóвала, дє-
вочêи. Я щас оце таê, аãа, оце надо зробить, от забóлася вже, вже надо 
стóêать ó ãоловó…  
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Батьêи нічоãо не розêазóвали, просто не розпитóвали. І тоді, дєво-
чêи, я ходила в шêолó, батьêи на роботі все время бóли, мені бóло ні-
êоли просто, аж до 42-ãо ãода. А в 42-мó ãодó мене забрали в Германію, 
я три ãоди в Германії бóла. Батьêа розстріляли тóт німці, взяли залож-
ниêа. Мати осталась одна. А я три ãода пробóла ó Германії. 

Знаю, що ó 33-м ãодó ãолод бóв, ми сторожóвали людсьêі оце баш-
тани, ãородина на степó. Батьêо і я, і брат менший. Мені бóло десять 
ãод, йомó бóло сім ãод, ми сторожóвали, бо їсти нічоãо бóло, не взять 
бóло ні те, яêось. Бо тоді і в êолхозі нічоãо не давали. Нó вообщем 33-й 
я знаю ãолод, 33-й і в Германії три ãода, і після Германії три ãода. Оце 
таêе бóло моє життя.  

У ãолод не бóло ні хліба, не бóло нічоãо. Оце таê і вижили, хто яê 
óмів, таê і виживав. Їли, дєтêа, êрóпó, êóпим стаêанчиê êрóпи, зварим. 
А тоді посіяли в ãороді жито. Жито вродило, ми сêосили та намолоти-
ли, та тоді вже хліб пеêли, житній.  

[А чи бóли люди, яêі не ãолодóвали?] Конєшно бóли. Навєрно ж 
[запаси бóли], я ж êажó, шо ми цим не інтересóвалися, нам тоді ні в 
шêолі не задавали про історію нашоãо села, ми не інтересóвалися, бо 
воно до нас не êасалося, ми яê діти бóли, діти бóли. 

[Яê до революції жили, яê при панах бóло?] ніхто не розêазóвав 
нічоãо. Я ж êажó, ми не розпитóвали, бо вона нам не нóжно бóло, не 
інтересóвались. Єслі б ó шêолі задавали, например, шоб я історію села 
знала, таê êонечно шо, ми б розпитóвали батьêів. А таê ми не розпитó-
вали, потомó шо воно до нас не êасалось це і воно нам не нóжно бóло і 
ми йоãо… 

Яê дізналися, [що вона почалась?] Яê раз на Спаса вони в’їхали до 
нас мотоциêлами, неожиданно, відêіля приїхали, ніхто нічоãо не знає. 
Ми бóли êоло маãазіна, за чим-то стояли в очереді, êоли êажóть: “Нім-
ці приїхали, німці”. Коли дивимося, а мотоциêли їдóть і їдóть і їдóть. 
Ми біãли попід дворами, біãли. Прибіãла додомó, папаша спали, а вони 
на ãрóшó вилізли, вже ãрóші тіліпали.  

Яê мене забрали, може і стояли німці, а яê я поêи бóла дома, то не 
бóло німців. Нó а оêопи тóт рили на ãороді.  

Та забирали [ó Геманію]. Пішêи йшли на Мар’ївêó, а тоді на ãарби і 
в Хортицю на ваãони. Намічали, забирали і їздили ãарбою, по под-
вір’ям їдóть і сідаєш, і все! Ми пішли, тóт на нашій вóлиці бóв предсі-
датєль êолхоза при німцях, а ми пішли до ньоãо: “Дядю Федір, нó от-
німіть нас, хто там знав би, хай би вичерêнóв нас, ми б переховались 
поêи б поїхали”. – “А шо я дочêó свою пошлю за вас? Їдьте, поêи вас не 
заберóть”. 
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Люди бóли таêі, шо ховалися. Я вобще в нашем-то селі не знаю, а 
дрóãі села розêазóвали, шо і ховалися. Таê і ми б заховалися, десь би 
заховались, переховались поêа б оця óсе пройшло, таê і бóли б. Таê ні-
êóди не заховаєшся. 

Нó нема ж предсідатєля, тóтешній бóв, померли, в тюрмі óмер. 
[Посадили йоãо, бо] при німцях він бóв предсідателем, шо людей в Ге-
рманію отправляли. Все по той, не винóватий він бóв? Конечно винó-
ватий бóв. [А чи йоãо німці назначили?], цьоãо я вже не знаю, навєрно 
ж, німці. 

А тільêи з Германії я приїхала, а жінêа йоãо прийшла. Він ó тюрмі 
óже сидів, посадили йоãо. Вона прийшла: “Розпишіться, шо він вам ні-
чоãо не зробив”. А я êажó їй: “Знаєте, тьотю, шо, я три ãода плаêала в 
Германії, день і ніч плаêала. А тепер, – êажó, – дороãі, поплачте ви, не 
бóдó я розписóваться. Я ж до ньоãо прийшла яê до чоловіêа. Попроси-
лися, вичерêніть, хто б там знав би. А він же сêазав: “Шо я дочь свою 
пошлю?” А тепер, – êажó, – поплачте ви, ми три ãода отплаêали”. Коли 
він таê і пощез ó тюрмі, і та жінêа вмерла, і дочêа вмерла – óсі повмирали. 

А батьêа не взяли ж наші [в армію], не взяли, не вспіли. А тóт німці 
зайшли, і êóди діваться їм, êóда? А німець ходив óвечорі, виãаняв на 
оêопи людей. А наші партізани наверно бóли в плавні, перебралися і 
вбили німця, і взяли вêинóли до однієї жінêи ó поãріб, щоб бóло зарий 
йоãо і все. Вона óтром пішла в êомендатóрó і сêазала шо отаê і отаê: “У 
мене німець óбитий солдат”. І тóт же сразó собрали їх, і той. Нó яê во-
ни, папаша попали, чи може десять отсчітóвали, а одинадцятоãо. Нó 
тридцять чоловіê їх розстріляли, прямо на ãороді. Жінêи виêопали бó-
нêер, і ото по той. Папаша живі бóли, їм пóля осюда попала і в рот ви-
йшла, серце то живе бóло... Це розêазóвали вже.  

А мати, а хто їх допóсêав, їх ніхто не допóсêав там. Вони десь стоя-
ли далеêо, бачили, що поãнали, а êóди поãнали, хтозна. Там аж на пос-
лєднєй óліце, считай, там на ãороді бóв бóнêер виêопали і тóда їх за-
ãнали, êóлемет розстріляв і землею заêидали... 

У войнó, дома ж ніêоãо не бóло. Мамо десь еваêóіровались, я не 
знаю, де тільêи бóли, і за Ніêополем, я не знаю хто їх возив, де вони 
їздили. Тоді вернóлися, óже не бóло нічоãо, повиêопóване все чисто 
бóло. Я прийшла з Германіїї, то в ні в шо бóло переодіться даже, відтіля 
нічоãо не принесла і дома нічоãо не бóло.  

Партізани може й бóли тоді, яê те. А яê вони раз бóли забрали Бє-
лєньêó і отстóпили… Нó ми ж тóт не бóли, не знаємо яê воно бóло.  

Уже після войни я прийшла із Германії, не бóло нічоãо. Одна хата 
оце стояла під соломою і все. Ні забора, ніде нічоãо не бóло. І мамо од-



 
183 

 

ні, брата забрали – п’ятнадцять ãод бóло, батьêа розстріляли, а брата 
забрали в Германію тоже. От прийшла я, брата ще сім ãод не бóло, ще в 
армію пішов, а я прийшла – оце ніде нічоãо. Оце хата стояла, виêопали 
рівчаê через óвесь ãород, хоч êорови не лізли. Хата під соломою, нема 
ніде нічоãо, хоч êричи, нічоãо не бóло!  

Свиней держали… [Нерозбірливо] Це ж раньше шêóрó здирали, не 
давали ж таê різать, тільêи шêóрó надо здерти і здать. Нó требóвали, 
наêладали план прямо, в êолхози здавали. А ще молоêо, яїчêи, м’ясо, 
êролів держали ми спеціально для здачі м’яса. Здавали. [Яê нема], а 
їхнє не діло, де хочеш там бери, хоч ти êóпляй, хоч ти хоч, а отдай таê 
яê положено. Двісті êрашаноê, забóла, сêільêи літрів молоêа. І хоч не 
бóло ó нас і êóрей… 

Після війни óсе відбóдовóвали, óсе відбóдовóвали. У нас бóв пред-
седатель Маêсименêо, бóв таêий чоловіê, óсе востановили, і бóв триж-
ди міліонер êолхоз наш, на весь Совєтсêій Союз. А тепер шо сделали? 

[Чи бóли переселенці в селі після війни?] З Рóминії баãато наслали 
до нас та звідóсіль. А сейчас, а щас стариêи óмирають, хати продають. 
Тóт óже êоренних білян, êоренних, дóже мало. Усе тóт таêе… Коренні, 
нó таêі шо родились тóт і жили все время. Нó от, например я, я считаюсь 
êоренна, я тóт 79 ãод прожила, я тóт родилася і живó до цих пор. 

Плавня? Нó ліс бóв, в плавні там сêот пасся êолхозний все время, 
сêільêи там бóло сіна, сêільêи óсьоãо бóло. А тоді ж вирóбали, оце ж 
зробили. Тепер Дніпро яêе? А тоді ж Дніпро бóло вóзьêе, оце після то-
ãо, яê ми приїхали, таê тóт один бóв таêий висоêий, шо перед Лисою 
переходили через Дніпро, води почти не бóло.  

А шо там росло в плавнях, ожина росла, люди ãороди садили, сіно 
бóло, ліс. Мої батьêи там не робили. А люди жили там, в плавнях. Чи 
баãато, цьоãо я не знаю, сêільêи там бóло.Єсть постійно там жили, по-
êамість не вирóбали ліс. А тоді ж водó пóстили і вода êрóãом пішла. А 
люди ó село, навєрно ж, хто êóди. Хто сюди, в Бєлєньêó, хто може десь 
êóдись поїхав… 

Яê мама вмерла, в оце врем’я бóла вона одна на все село [долãожи-
тель]. Приїзжали êореспонденти до нас, ото фотоãрафірóвали. Казали, 
що по телевізорó поêазóвали, нó яê би вони сêазали яêоãо числа і в яêе 
время, а яê таê і не бачила. Казали, шо поêазóвали, фотоãрафірóвали 
цю ãрóшó. Грóші сто двадцять ãод і óсе, óсе фотоãрафірóвали. Мама 
прожила сто ãод, а прийшла сюди, óже ãрóша родила. А сêільêи їй, êо-
нєшно, не два й не три ãоди бóло, поêи вона начала родить. А вони ж 
прожили сто ãод і два місяці… 
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Маêаюê Галина Василівна, 1929 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

Пишіть, Маêаюê Галіна Василівна. З 29-ãо [роêó]. [Народилася 
тóт], да, да. Тóт народилася, тóт і вмирать бóдем. Я з цьоãо села ніêóда. 
Кравець, – це бóло моє дівоче.  

Хата оця во [бóла ó батьêів], це ми построїли там хатó, а то – оцяво 
слєдóща хата. Тільêи тепер її обêлали, а тоді вона необêладена бóла. 
Яê батьêи жили? Я ж вам êажó, шо батьêо бóв на войні, от. Вернóвся з 
войни, це вже мій батьêо. Мама ж вийшла заміж раз, первоãо чоловіêа 
вбили. Ото бóла война в 18-м ãодó, – óбили. Осталася вона з трьома 
дітêами. Оцей же батьêо мій, тоже бóв на той войні, от. І в землянêє 
попав снаряд і їх там чотирнадцять чоловіê, і один батьêо мій остався 
живий, хлопцем, нежонатий ще бóв. Таê він ото сêазав собі таê: “Яê я 
вернóся з войни живой, возьмó яêóсь вдовó…” [плаче]. Нічоãо не виде-
ржóю… 

Мама ó 1888-м ãодó родилась, а батьêо, даже і не помню. Звали йо-
ãо Василь, Кравець Василь. Мені бóло восєм ãод, яê батьêа забрали. 
Тільêи в первий êлас оце ходить почала. І таê ми самі і прожили з ма-
мою. А її звали Кравець Людмила Івановна. 

[Діда-бабó] не пам’ятаю, не бóло при мені їх. Вони рано померли… 
Хто ж вони бóли, оце ж і êажó, шо батьêо мій оцей-во і брати йоãо, во-
ни все [найняли] в êолхоз. Яê оце ж, в яêом ãоді, в 32-мó ж, да? [Уста-
навляли] êолхоз, ото таêе, да… А шо вас ще інтересóє? 

Нó це ж [батьêо] воював ó 18-м ãодó, це ж він вернóвся та й ожени-
вся. А в 38-м ãодó йоãо репресіровали.  

[Яêе в них хозяйство бóло до войни?] Яêе там хозяйство, ніяêоãо. 
Дітей êóча та й óсе. Та ãолода, да ãолода. 33-й – ãолодовêа, і оце вам 47-
й – ãолодовêа, оце і всьо, оце таêа жизня. Шо, мені там батьêи яêесь 
наслєдство оставили? Ніяêоãо, нічоãо. Оце мама, шо оце хатинêó ви-
строїли, і тоже, ото вистроїли тó хатó, а в мами троє дітей. Отоãо ж чо-
ловіêа забрали на войнó, а тіêи êоробêó поставили, ні плити, ні до пли-
ти. Таê ще дєдóшêа бóв живий, мамин батьêо, таê вони ото прийшли і 
дєдóшêа вже поставив то плитó, то таêе […]. І хоч бóло чим протопить 
мамі ó хаті, дітей обіãріть. [Діти позалазили на піч і сиділи на пічі]. У 
мами бóло троє, да нас од дрóãоãо чоловіêа двоє, – п’ятеро. Нічоãо хо-
рошоãо не бачила, тільêи роботó бачила та й óсе.  

[Робила вона] ó êолхозі. Нó до êолхозó я ж не знаю, де вони тоді 
робили. Ото ó 18-м ãодó це вже в неї бóло троє дітей. Може вона 16-ãо, 

                                                           
1 Опитóвання провели Ю.І. Головêо та В.М. Циберт, 26 червня 2002 р. 
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чи 13-ãо ãодó, отаê десь, вийшла заміж і ото цих дєтоê нажила та й 
óсьо.  

[Яê заміж виходила, де з чоловіêом познайомилась], – нічоãо не 
розêазóвала, ой [зітхає]. [Придане?] Яêе там тоді придане бóло. Моя 
дєтêа, тоді приданоãо не бóло ніяêоãо. Оце шо одежинêа яêа на них 
бóла. То мама мені розêазóвала, шо цей батьêо її, дєдóшêа, випивав ха-
рашо. А вона по наймах слóжила та êаже: “Підó, поêи той місяць 
пройшов, а полóчать нема чоãо, батьêо прийде раньше, забере ãроші і 
оце і все”. Оце в неї молодість бóла таêа. Вийшла заміж, чоловіê хоро-
ший бóв, він її жалів. А за моãо батьêа êазала, тоже щастя не бóло. Нó в 
мене старший брат 24-ãо ãодó, а я 29-ãо. І це вона вийшла, оце ж послє 
18-ãо, війна êончилась і він прийшов, і вони поженилися. Чи в 22-м 
ãодó? Це таêі, дєвочêі, дєла.  

[Яê малі бóли, в чомó ходили?] Ой, дівчата дороãі! Це ж мій брат в 
ãороді вчився. Він там ãроші полóчав. Бо в êолхозі нам в êінці ãода 
шось дадóть, а тож не давали ãроші. Каждий місяць ніхто не давав. А 
брат таê полóчав там ãрошей, та надарóє на плаття, приїдóть, привезóть 
сюди, а мама тóт пошиють шо-небóдь. А яê ми óже прийшли з еваêóації, 
після войни, в 43-м чи в 44-м, то не бóло нічоãо. То мама десь êóпили 
німецьêó плащ-палатêó, таê з цієї плащ-палатêи мені юбêó пошили. А 
циãани прийшли, а вона в êалідорі лежала, – óêрали. Оце таê ми жили… 

А пішли фотоãрафірóваться ми з дівчатами, [з подрóжêами], а в 
мене немає і êофти надіть. Юбêа є, êофти нема. Ой! Пішла до своєї не-
вістêи [плаче], спасібо їй, дала êофтó і ми пішли фотоãрафірóваться. 
Отаê, дєточêи. 

[Мати в êолãоспі працювала] передовою, на рядêах, на помідорах, 
на оãірêах там. Таê і я все врем’я робила, я пішла тоже з десяти ãод з 
мамою робить. З десяти ãод, потомó шо не бóло за шо жить. Не бóло ні 
вдіться, ні вбóться. Ріê в шêолó отходила, тільêи пішла в шêолó в 46-м 
ãодó, чи в 45-мó, здається вже ж прийшли той… Востанавлювалась в 
45-мó ãодó шêола. Пішла я в шêолó, немає нічоãо, – ні писать, ні сидіть 
в шêолі на чомó, нічоãо, ні їсти нічоãо. Походила трохи та й бросила, та 
й пішла робить з мамою, з десяти ãод. Чотирі êласи, те що до війни êо-
нчила та й óсе. А з п’ятоãо êласó вже пішла… Оце таêа моя жизнь. І óже 
таê, óже сімдесят один ãод, а я й досі ішачó... 

Да, зразó пішли діти, яê тіêи шêола одêрилась, а тоді тоже ж поб-
росали. Нó, в êоãо батьêи бóли, або люди трошêи бóли зажиточні, а яê 
ó мене, ми з мамою тіêи робили, то шо? Жили одним дньом. 

[Колãосп помаãав?] Та! Ви шо! Ніде нічоãо! То бóв один предсте-
датель, [Меãерин], таê він таêи бóло, ми з подрóжêою підемо, хоч олії 
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нам випише. Ми підемо там хоч раз ó дві-три неділі, олії випише і оце і 
все. А шоб таê êолхоз помаãав там чим, та нічоãо! 

[Яê орãанізовóвали êолãоспи?] Цьоãо нам не розêазóвали. Вобще-
то я знаю, яê орãанізовóвали êолхози, даже по тєлєвізорах поêазóвали, 
яê орãанізовóвали êолхози, шо бóло, óбійство і всьо. І більш нічоãо не 
робили. 

[А яê наші встóпали в êолãосп?] А що здали, яê нічоãо не бóло, во-
ни тільêи трóд свій здали тóда на всю жизнь. Всю жизнь проішачили 
та й óсе. Пішла мама на пенсію, – 12 рóблів тоді полóчала.  

[Яê розраховóвася êолãосп, êоли там працювали?] Нó дєточêа, êо-
ли, я ж êажó, в 47-мó, з 47-ãо ãодó – то дóже поãано нам давали. Дóже 
поãано.  

[А норми виêонóвали з матір’ю] однаêові. Ще бóло й таê, дєвочêи. 
Я ж старалася, щоб мамó не лаяли, щоб не сердились на неї. Рядоê шо 
в мами, шо в мене. Ми полемо ж оцей, яê я одстанó вже дóже, мама ме-
ні поможе. А бóли таêі, шо й êазали “Чо ми бóдем на неї робить?”. А 
мама раз мовчала, та дрóãий, а тоді сêазала, баба Сашêа бóла таêа, цар-
ство небесне їй: “Знаєш шо Сашêо, більше ти мені ніêоли рота не разê-
ривай. Ти преêрасно знаєш, шо вона поле лóчче тебе і йде рядоê, таê яê 
і ти ідеш! Яê ти на неї робиш? Єслі дитина êоли одстане, я їй підможó, 
но ти їй не помаãаєш, не помаãаєш. Чоãо ти жóєш?” Вона замовêла, бі-
льше ніêоли рота не розêривала.  

[Чи баãато дітей працювало?] Конєшно баãато. Всі таêі хлопчиêи, 
дівчатêа, й при німцях ми робили. Заставляли ж німці, табаê садили, 
виращóвали їм. Ой! Баãато людей робили, óсі робили. Тоді не бóло та-
êоãо. Я ж êажó, тоді остаться дома на один раз… Мама в ãород поїхали і 
êажóть мені: “А ти останься дома, хоч отдихни”. Осталася я дома отди-
хнóть, а не бачила, шо бриãадір іде. А я вийшла, і бріãадір, і-і-і! Кóди 
мені ховаться? На ãород, ó бóр’яни!  

Нó да, чотирнадцять ãод і ми в’язали на степó. Це ж êосарêи êоси-
ли, êомбайнів же не бóло, ми в’язали. А я таêа бóла êрóпна сама по со-
бі, і оце дівчата менші, їх ставляють дві на постать, а мене однó, от. І 
оце не бóло ó нас виходноãо, ні ноччó, ні дньом. Оце жінêи, в яêих діти 
дома, вони їдóть óвечорі додомó. А ми ніêóди не їдемо, остаємося, бо ó 
чотири часа óтра надо встать, ячмінь сêладать, поêи він [влажний та-
êий, шоб не пеêло], оце ми сêладаємо. Жінêи прийшли, ми начинаємо 
сêирдóвать, ó êопи сêладать снопи. А вже дов’язалася до тоãо, шо но-
жечêи побила, шо з мене вже êров цибенить із ніã, не дай Господь! Боса 
ж ходила, а хто тоді бóв обóтий, ó чомó бóло ходить, яê не бóло в чоãо 
обóть і обóться. Воно ж то солома ãостра. Та вже дівчата êажóть бриãа-
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дірові: “Шо ти дóмаєш, подивись на неї, пóсти ти її додомó хоч на день, 
на два, хай вона трохи ноãи підліче”. Таê тоді він мене пóстив, я два дні 
дома лічила. Оце ж таê, мочою обмазóю їх, а тоді, дєточêа, хоч на стен-
êó дерися, êрóãом хати біãала, не видержóвала, а іначе нічоãо. Нó це 
вже мама, – мочою, мочою, мочою, тіêи мочою. Тоді шо, ліêарства бóли 
чи мазі яêі бóли, чи шо бóло? Отаê. Таê я мочою, мочою, а тоді мама 
ото сметаною вершêовою, та сметаною. Я ж êажó, хоч трохи підлічила 
ноãи за два дня. А тоді він мене вже посилав, тільêи не посилав в’язать, 
поêамість трохи в мене підлічились ноãи.  

А êоли став Маêсименêо предсєдатєлєм, він êолхоз підняв êонєш-
но, êолхоз став міліонєр. Тоді нам стали зарплатó давать êаждий мі-
сяць, ми стали полóчать по 50-60 рóблів. Нó тоді бóло яê я поїдó в ãо-
род, сêладó 100 рóблів, я на 100 рóблів дітей в шêолó ãотóю. Тоді воно 
дешевше все бóло, не таê яê січас. Ото таêе. Тоді вже нам давали êаж-
дий місяць. Ще бóли оці налоãи платили, велиêі налоãи бóли. Це з ма-
мою возьмем поросятêо яêе-небóдь, виãодóємо, продамо все, і на êол-
баси, і смалець, óсе чисто, бо налоã надо заплатить. Бо ходять êаждий 
день, ãрошей давайте! І ото порося продамо, а собі нічоãо, а самі яê-
небóдь, а налоã заплатимо. А тоді ще ãаняли дóже на обліãації, жали 
нас, підписóвались на обліãації. Обліãації ми налічними не платили, а з 
êолхоза вищитóвали. Ото в êінці ãода, шо полóчеш та розпишишся, що 
полóчив та й óсе. А ти їх не бачиш... А тоді вже яê êолхоз піднявся, то й 
нам стало лóчче, стали зарплатó давать реãóлярно. А тоді вже я заміж 
вийшла, тоді вже стало лóчче жить… А при Брєжнєвє ото і пожили. 
Усьоãо їсти бóло, пить, і вдіться і вбóться, все êопіêи стоїло. Бóло пої-
деш, дєтсьêі чóлочêи одна-дві êопійêи стоїли, а тепер ви êóпите таêе? 
Тепер дитині êóпить ползóнêи чорті-шо стоїть, ото таê [зітхає]. 

Ото, дєточêи, моя жизнь.  
[Чи бóли на селі люди, яêі лічили дітей або дорослих?] Бóли. Нó 

яêі бабêи бóли, шептали. Я например і своїх дітей носила до баби тоже, 
яê младенчєсьêе бóло, бо дитина плаче і плаче. Понесó до бабêи, вона й 
пошепче, дитина óспаêаюється, не плаче і все в порядêó в неї. Отаêе 
бóло. [Що платили за це ліêóвання?] Та, нічоãо. Тоді ж бóло таêе [смі-
ється], тоді ціни нічоãо. Єслі єсть ó мене, чи платочоê принесó, чи там 
яêийсь ãостинець, яêшо ó мене єсть за шо êóпить, чи може яêóсь троя-
чêó. Троячêи це тоді не бóло, це рóбль, – це бóло добре. Бабêи ніêоли 
нічоãо не требóвали, ніêоли, нічоãо. Вони таê, нó шо даси, даси-не даси, 
спасіба і за це. Ото таê бóло тоді. А шо шепчóть і тепер єсть, єсть êоне-
чно, єсть. Нó я сейчас не знаю, [до êоãо ходять люди]. У мене ж немає 
здоров’я, внóчêи єсть, но вони ніде не ходили, ні до яêої бабêи, слава 
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Боãó. Ото таê, а таê сейчас я не знаю, тих шо я знала, вже вимерли, а 
хто тепер? 

[А ворожêи?] Я не ходила ніêóди. Я не вірю. А для чоãо [ворожи-
ти] [сміється]? Ви знаєте, шо ворожêи правдó всю êажóть? Я вам хочó 
сêазать, шо ó нас тóт зараз таêа вона, яê ясновидюща. Ліда, Ліда Біла. 
Це вона тіêи [таêа ясновидяча], вона ж з близнят... Таê розêазóвали, нó 
êоли вона óãадóє, а êоли не óãадóє. А там дальше її хата [нерозбірливо]. 
Один раз приходили до мене, ó їх сина óбили, і вони не знають чи óби-
ли, чи êóди він дівся, не найшли йоãо ніде. Коли приїхали оце до неї, а 
вона сêазала, що їдьте по отій-то дорозі, там бóде запóщений êолодязь, 
заброшений, і він там. Нó пійшли, поїхали тóди, найшли сина, витяãли 
з êолодязя і приїжджали її блаãодарили. Ото таêе. Баãато до неї і білян 
ходять, і баãато людей приїзжають. Приїжджають машини бóває і дві, і 
три машини біля двора. Ото таêе, óãадóє вона чи не óãадóє, я не знаю, а 
ходять. Тоже я не знаю, чи вона бере за платó ó їх чи ні. От бачите, з 
нашої лінії їздили до бабêи до однієї, таê в неї вивісено “10 рóблів за 
прийом” і всьо. Нó а ця, в цієї немає вивісêи, хто шо дасть і все. Вона не 
брала зразó нічоãо, нó а тоді яê начали їздить…  

Це таêі, дєвочêи, дєла. 
[Чи ходили мати в церêвó?] Ходила, і ми ходили. Церêва бóла отó-

то-во, де базар ó нас тепер, отам на óãлі. Там хатêа бóла таêа, в хатêі 
тій. А церêвó нашó ще не знаю в яêом це ще, совєтсьêі розãромили її, 
розбили її. Бóла церêва в Бєлєньêій хороша, нó розбили.  

Я її не помню, це ще, Господи, яê тільêи оце після войни, після 18-
ãо ãода, отаê, це ж іще совєтсьêа власть стала і її вже розвалили. А êа-
зали, що бóла здорова церêва, старинна церêва, но її розваляли. Хто її 
строїв, я не знаю, хто її строїв. Нó тоді ж вірóвали ще ж. А тоді вже со-
вєтсьêа власть стала, тоді óже не стали вірóвать. От вона і не нóжна 
бóла і її розібрали. 

В Мар’ївêі там німці хоч построїли церêвó, а в нас оце ж знесли. 
Ото де автостанція, ото там бóла церêва. Не знаю, не знаю дєточêи, [яê 
вона називалась]. Ми її не застали, я ж êажó, ми вже застали церêвó, тó 
шо люди самі хатó зробили, ото ó хатинці. Баãато ходило. Яêась чи мо-
да бóла таêа, шо всі ходили. Говіти всі ходили, всєãда це êаждий ãод 
перед Пасêою, êоли оце пост, ходили ãовітися. Нó яê це ми ходили, 
пішли, батюшêа ото сповідає, цією наêриває там два чи три чоловіêа, 
питає êаждоãо: “Ви ãрєшна?” – “Грєшна”. Аãа, нó яêі там проішествія, 
чи шо. Нó яêі там проісшествія, яê ми бóли малі дівчатêа? Оце таêе. А 
тоді пішли ще причастилися на дрóãий день, це причащають. Пішли, 
причащаються, сêільêи [вам ãод виповнилося]. А тепер стара, не ходю. 
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А мама моя тільêи знали “Отче наш” і більш нічоãо. Тоді ж знаєте, 
церêви яê [предавалось]. Це при німцях бóла одêрилася церêва оця, а 
до німців церêви не бóло. Тó розвалили і всьо. Після войни тоді вже 
все время без церêви, êаждий робив… [На Кислівêі] тоді церêва бóла. 
Нó а той, не таê óже призирали, нó все равно призирали. І бóло ж хрес-
тить, Боже сохрани, дитинó хрестить, єслі êомóніст, – вобще! Хтось 
піде похристе, а він даже не [нерозбірливо]. Отаêе бóло, презиралося 
все, а тоді вже стали вірóвать.  

[Празниêи церêовні] ми самі празнóвали. Оце ж Пасêа бóла, не 
бóло де мамêи піти святить пасêи. То бóло êолись батюшêа прийшов 
тóт же ó церêвó, це óже тепер церêва на Тислівêі, ото батюшêа приїхав, 
посвятив. Сêазав, шо приїде батюшêа на два часа, ми ото пішли, посвя-
тили, і ото і все.  

Оце ж тобі і Рожество празднóвали обізательно, Пасêó обізатель-
но, оце водó святить в Крєщеніє обізательно. Це таêі празниêи бóли, 
шо всєãда празднóвали. Нó а ó нас в селі бóло при совєтсьêих, таê це яê 
праздниê, обізательно [ховарахи] виливать ідти на степ, це всєãда ми 
ходили […], яê на праздниê. Спеціально нас всєãда виãаняли на празд-
ниêи, всєãда, щоб не бóло дома. Різдво – тоді в êолхозі зимнє время, 
вже ж тоді тільêи отдих. На Різдво то ні, а на Пасêó – це всеãда. І всєã-
да бóло [ховрахи виливають]. 

[Пасêó] не бóло з чоãо пеêти. Я ж êажó, що в 47-м ãодó [ідемо] із 
степó, це ж ховрахів виливали. [А ó одноãо син поліцейсьêим бóв і óї-
хав в Америêó, от]. Вони понапіêали пасоê та і поставили на віêна. А 
ми ідемо, дівчата, і сейчас мене вспоминають, ми йдемо: “От, ідіот, щоб 
ти вдавився тією пасêою, яê ти старий, ó нас немає”. А ó нас бóла êóêó-
рóдзяна мóêа і більше нічоãо. Таê це ще бóв праздниê, – êóêóрóдзяна 
мóêа. Мама спеêли, оце розêолотили, мóêи налили на лист, вишеньоê 
положили на той, і опять налили зверхó. Це ó нас бóла таêа пасêа. Та 
таêе добре бóло! Бóряêа нажарили сахарноãо, отаê дєвочêи. Вони жи-
ли добре, бо ãребли всю дороãó. Гребли, яê він поліцейсьêим бóв, то не 
виїхав тóди тоже, батьêам сюди посилав все. І ото таê, таê шо…  

Нó а [на Різдво], êоли шо бóло, дєтêи. Єслі бóло шо, то ãотовили 
харашо, а єслі не бóло ні мóêи, нічоãо, яê ãолодовêа бóла, таê я ж êажó, 
на роботó пішла, знаю, шо нічоãо, нічоãо дома нема, шаром поêоти, не-
ма нічоãо. На роботі нам варили їсти, нó тільêи варили нам тоже раз ó 
день, тільêи обід. А додомó приходю, а мама напарили лободи і напеê-
ли, воно ж там ні мóêи немає, немає нічоãо, нó ото вона лободó отціди-
ли, напеêли на сêовородêі і все. Ото ж я прийшла, а мама êаже: “Галя, 
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єсть ó нас що їсти”. Боже, дєвочêи, ви не представляєте, яêа бóло ра-
дость. Наїлися тоãо, таêі довольні бóли…  

А на степó нічоãо, оце êóêóрóдзянêа, êаша êóêóрóдзяна і борщ. 
Хліба ніêоли не бóло, це одне і теж. Ой, а яê óже ми потом вийшли, – 
оце ж попали на [Льовшино], там строїли мост, от. І ото ж ми […] із êо-
лхоза і êоні і [все]. Таê там тоже ж, носили ті êаміння. Таê нас там по-
подóшили все, це êаша рисова і борщ, êаша рисова і борщ, ми довãо її 
не їли. Підзатошнить, не дай Боã.  

А мати [поêидає бóло і] ото на степ, êолосочêів назбирає, маãар. 
Маãар – це воно підхоже яê до проса, до пшона. Нó тіêи не таêе воно, 
воно таêе [êормове], не харчове. Нó а вони ж підóть, бо їсти ж хочеться, 
нема нічоãо. Підóть, наб’ють тих êолосочêів, принесóть, дома натремо, 
тоді перемелемо та êашó зваримо. Та добре бóло дóже, їли, на ãолодний 
желóдоê все добре. А тільêи êвасоля не добра бóла сира. Пішли з ма-
мою садить ãород, а їсти ж хочеться. Я взяла ж тó êвасолинó, розжóва-
ла, а вона ж таê не добра, виплюнóла її. Бóдь вона не ладна, не ãодна, 
таêа ãолодовêа.  

Та шо ми, дєтêа, тоді садили на ãороді? Ото êартошечêó, бóрячêа, 
êапóстинêó, цибóлинêó, нó таê шоб бóло. Кóêóрóзó сіяли, садили, соя-
хи, ото таêе садили. Тоді яêось нічоãо, яê я [трохи пішла торãóвать], 
ãрóші вивозили та таêі дерева там бóли, то вишні, то сливи […]. А тоді 
вже стали помідори садить, помідори пішли, тоді вже пльонêи появи-
лися... 

[Оце люди стали більше садить, тоãо що в êолхозі мало полóчали?] 
Дєточêа, шо ж ó êолхозі ти полóчиш, шо ти полóчиш? Я ж тобі êажó, 
шо в êінці ãода, це ми з чоловіêом заробили 900 рóблів. Нó це ми воб-
щем поїхали сêóпиться. Кажó: “Я останóся в ãороді та то, та матерії на-
берó”. Нó хорошо. Коли ідемо, в маãазині машинêа стоїть, харêівсьêа, 
рóчна. “Нó, Вітя, давай машинêó візьмем?” – “Нó давай”. Ми êóпили 
машинêó, оце і все, оце шо ми ãод проробили. Рóчна швейна машинêа, 
900 рóблів вона стоїла. Це в мене син родився 50-ãо ãодó, десь може ó 
52-м, або таê в 53-мó. Не це ó 53-мó ó нас неврожай бóв, засóха бóла 
страшна, в 53-мó. Це десь в 54-м, десь таê. Кажó, яê не той, я сама з себе 
êонєшно ж, нó поперешиваю на їх. Яêа тряпêа не є, перешила на дітей, 
діти і ходять… Пошила дітям êостюмчиêи біленьêі, мода це бóла… Оце 
таêі діла. Шила сама, сама óсе, óсе. Виêройêи взяла ó людей, а ті êостю-
мчиêи, пішла до сóсіда, він óмів шить, êроїв. Він поêроїть, а я пошила. 

А обóвачêó êóпляли на базарі. [А яê я бóла мала], тоже ж на базарі. 
Тóт же ж шили самі, продавали, то тапочêи, то таêе. Таê яê сейчас та-
почêи шили, таê і тоді тапочêи шили. Валянêи дóті тоді бóли, шили 
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валянêи. Ми і самі на себе шили дома валянêи. Таêі, ãалоші êóпили та і 
все, оце таêі дєла, дєвочêи.  

Бóли і сапожниêи, і портні бóли, шили, ходили до їх, носили. Яê 
сам не можеш, то... Вони тільêи з цьоãо і жили, тільêи з цьоãо. Єслі же-
лающі бóли, вони вчили. Тóт ó нас бóла портниха, тоже жила через ха-
тó, таê ó неї дівчата бóли, óчилися. І по дві дівчат бóло, і по три дівчат 
бóли, вчилися, отаêо.  

Я знаю, на нашій вóлиці сапожниê бóв. Ми отово до ньоãо ходили, 
там чи підчинить чи шо пошить. Андрій Кóліш, оце ж він по-моємó 
шив. Ще яêийсь, забóла, яê йоãо фамилія. Вобще вони тóт отêрили бó-
ли швеймпром після війни, це я вже забóжем бóла, і там і шили, і там 
сапожниêи бóли. Ото два отдєла бóло, отаêе. Заêройщиê бóв, набирав 
собі людей… Сапоãи шили, раньше ж мода бóло, сапожоê не бóло, а са-
поãи бóли хромові. Це я, например, яê дівчиною бóла, то бóли це сапо-
ãи хромові. Бóли ото мамо êóпили сапожêи таêі, хорошо бóло. 

[Кóзня, млин], – нічоãо в нас цьоãо не робили, дєвочêи, от. Вже ж 
воно при нас бóло в êолхозі. Таê шо вже все бóло в êолхозах.  

[Яê малі бóли, з дітьми ãралися?] Аяêже, ãóляли ж ми з дітьми, êо-
нечно ãóляли. Підеш же, той, хоч трошечêи, но по войнó дóже ми не 
ãóляли. Нó знаєте, дівчата, нічоãо в нас не бóло в дєтстве хорошоãо. 
Таê шо дóже в ãóльню не êидалися. У ãóльêи ніхто не êидався, стара-
лися дома щось помоãти, а яê на степó робили, то вобще. Коли нам? 
Ніêоли ми в êіно не ходили, ніêóди не ходили, дома і на степó. Гнали 
на степ, êажде літо степ, і степ, і степ. Іще ж, я ж êажó, жінêи хоч додо-
мó, бо в них діти малі, а ми ж бездітні, дівчата ми ще. Таê шо ми дєтст-
ва не бачили, нічоãо, êін ми не бачили. 

Яêі там іãрашêи. Я знаю, що це ж сêільêи мені бóло, я вже не пом-
ню. Нó це вже папашó забрали, а мені таê йолêи хотілося. Таê я пішла, 
або мамо пішли мені вирóбали із деревини, з вишні, йолêó. Я її обмо-
тала ватою та там яêа бóла бóмаãа цвітна, ото яêесь там шось зліпили, 
оце таêі ó нас бóли іãрашêи. Нічоãо ó нас не бóло.  

Взимêó шо робили, – в хатах сиділи. В хатах сиділи, шо ж ми ро-
били. Може десь шось малювала, десь щось. [Сміється] Нó вобще-то 
вже, яê êажóть, більшеньêими стали, то êонєшно в таêе время ми не 
сиділи, ми в’язали, в’язали êрóжева. Це ж бóло до простині надо до 
êроваті êрóжева, ó наволочêó надо, занавєсêи в’язали таêі до віêна. Або 
бинтів êóпимо, а тоді ото перев’яжемо. Таê зановєсêи таêі, та! Все лі-
пили, все видóмляли, таê шоб воно хоч чóть-чóть на щось бóло похоже. 

Я не вишивала. І мама не вишивала. Мама в’язала, мама пряла. Ря-
дна ми вже не робили, а мама моя яê бóла, таê вони пряли, і вони ж ото 
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ж тêали… [З полотна] спіднє більйо шили, простині шили. Полотно з 
êоноплі, дєточêа. Сіяли êоноплю ми, і ото ті êоноплі вони виростóть, а 
тоді їх замочóють, а тоді їх вибиваємо отаêими… Бóли ті, яê вони нази-
вались, óже забóлась, праниê таêий, праниê деревяний він. Вибивали 
їх, і вони робляться яê нитêи, а тоді ж йоãо тêали, нó це ж я êажó, мама 
робила. Вибілювали попілом. Заêип’ячóвали оцю золó, і йоãо тóди êи-
дали от, і тільêи оце ж заêип’ятили цю золó, виêинóли отево все чисто, 
оцю водó перецідили і тоді ото виварювали ото в золі, вона вже чисте-
ньêа бóла.  

Все бóло, знаєте, воно êоли це мода таêа бóла, то не дóже придив-
лялися, чи воно дóже бóло чи не дóже. Коли вже стало, шо óже жить 
стало лóтше, стало де достать йоãо, то все це отпало. Нó а ці êоноплі, то 
вони ще робили, ще при мені, мама. Отóт ó нас озеро, ото тóди однесем, 
вимочóються вони там неділю, тоді ото [пряниêом витирали], а тоді 
мама вже прядóть на прядêó. Таêі станêи бóли. У неї своãо не бóло 
станêа, а таê по-сóсідсьêи там бóв станоê, вона тóди ходила. Це ж вони 
розêазóвали, я ж цьоãо нічоãо не бачила, я цьоãо не знаю. А ми вже яê 
той, то не пряли, а просто мама оце тільêи нитоê на той, щоб можна 
бóло з них в’язать щось. 

А чоãо ж не пам’ятаю [плавню?] Там óсе бóло. І до войни, і після 
войни. Там і після войни робили. Там дóже баãато êолхоз садив: і êар-
тошêó садив, і êапóстó садив, і помідори садили, все там, і сêот там па-
сли. Дóже баãато сêота бóло, там все чисто. Там бóли люди, яêі вхажó-
вали за тим сêотом. А нас óже посилали полоть оце ж тóди, де оце ж 
êапóстó і êартошêó, і помідори там садили, і баштан там садили, отаêе. 
Таê шо плавня бóла, я не знаю, це яêийсь шпіон, оце взяв поробив таêе, 
шо залили тó плавню. Там таêе золоте дно бóло! Там стільêи сêота ви-
ращóвали, сêіêи там риби бóло, сêіêи там… страшне! А взяли таêó ãа-
дость зробили. Шо воно дало, êоли її залили? Нічоãо не дало, яêийсь 
вредітєль. 

Жили, жили люди там. Каждий сам по собі [жили], êаждий сам то-
ді займав сêільêи хотів землі. Там не бóло, щоб там постройêи бóли, 
шоб там вóлиця бóла, чи шо. Там хата, там хата, там хата, по всіх ост-
ровах [там, де води не бóло]. Жили до тих пор, поêамість, поêа оце во-
но дішло до тоãо, шо вже начали плавню затоплять… [А тоді вони] хто 
êóда, хто êóда. І в Кóшóãóм поїхали, і в Бєлєньêó сюди попереїзджали 
баãато, от. Кóди êомó нравилось, тóди і їхали. 

Риби дóже баãато бóло. І в’юни, таêі в’юни – мішêами! Мій брат 
там сêотинó пас, таê він бóло це зімою отаêі, нó яê рóêа завдовжêи, – 
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в’юн. А він же там сам хребет тільêи і всьо, а то саме м’ясо. І ото бóло 
принесе, і ми холодноãо яê наварим, Боже! Пальчиêи пооблизóєш. 

Яê зачепе сєтêою, таê êаже, êілоãрам витяãне з дна. Сêільêи їх, три 
чоловіêа розібрали, таê їм хватає. І хвате їм, на шо вони бóдóть більше 
їсти. Ні, яêось тоді не продавали. Риба бóла стояла 80 êопійоê на база-
рі, то її ніхто не брав. Це бóли тоді продавали рибó тільêи, яêі [нерозбі-
рливо], рибаêи. А тож, я êажó, її повно бóло і не дóже і брали. 

Воно не сітêи, вони чи нєвод називався, чи шо таêе невелиêе, шо 
вони поставили. Саме залізло тóди, залізло тóди та витяãли. Колись 
мамо êазали, приходе батьêо, оце ж Кравець шо, мама питає: “Нó шо, 
вловив шо?” – “Та теля впіймав”. А мама êаже: “Нó яê це теля моãло 
тóди в сєтêó попасти?” А він êаже: “Та от попав же ж”. Витяãає сома 
êілоãрам на двадцять п’ять, а мама êаже: “Нічоãо собі телятêо, хороше”. 
Ото таê, таê шо, вони прямо таê яêісь, яê êорзини ото ставили тóди, і 
вони ото тóди óлазило і заêривалося там. Яê óлізе, таê вже не вилізе 
відтіля. То таêе. Не знаю, чи більшó ловив чи ні, а оце таêó однó, це во-
ни розêазóвали, ми вже цьоãо, я вже не пам’ятаю. 

Всяêа риба [ó плавнях] бóла, і щóêа, і сом, і сóдаê, і тараньêа, всяêа 
риба. [А дома] ми її посолимо та до êартошêи. Яêó висóшимо, тоже ж 
на зимó до êартошêи. То нажаримо, то таê, то холодноãо наваремо. Яê 
сóшили дома, – біля плити повісили, зімою вимочили, стеêла. Повіси-
ли, біля плити висохла та й їмо. Або бóло ó печі: наложóвали рибó на 
соломêó, ó піч поставили, вона і засохла, таêа м’яêеньêа… 

Конєшно, і сейчас таê яêась лóтше варить, а та – лóчше жарить. Нó 
яê жарить, то [сóдаê хороший]. Щóêа, вона дóже вêóсна, тільêи на фа-
ршировêó, на êотлєти, жарить вона не ãодиться. Сом, êонечно [нероз-
бірливо] тоже, в середині таêа дóже добра, вêóсна, хороша... Тараньêó 
дóжче сóшили, вона з іêрою ще. Сóшиш її, не розчиняють її, нічоãо. 
Уха хороша, єслі не один сорт риби. Єслі два сорта, тоді бóде добра óха. 
Це сóдаê харашо, сом харашо, от. Єслі єсть êóриця, то можна êóрицю 
положить, тоді бóде дóже добра óха. А єслі немає, то сама риба, цибóля, 
риба, томатó трошêи. І тоді ж не бóло тієї, толстолобіêа, тепер товтоло-
біê, а тоді оце таêа. Чехонь бóла, це ми солили чехонь. Ото таêі дєла.  

У плавні там же сêот і зімóвався. Сêот од êолхоза, йоãо ж не бро-
сиш. Дóже баãато бóло сêота, він там і зимóвався. І вони там ходили 
всю зимó, де óже êоли сніãа наêидало, шо немає ніде нічоãо, вони їм 
ложили сіно, підêормлять їх, оце таê. Отам óже десь опредєльонно міс-
то бóло, в заãоні. Нó заãони таêі строїли. Це під небом стояли, сараїв не 
бóло, таê щоб вони заãнаті бóли в сараї. Я ж êажó, шо вони всю зимó 
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ходили. А то вони там бóло, шо êрóãлий ãод. Бóло таê, неділю він робе, 
а неділю дома, неділю робе, неділю дома.  

Усе там росло [ó плавні], дєточêа. Там і ãрóші бóли, не таêі там, шо 
вишня чи слива, а шовêовиця, ãрóші, нó дичêа, отаêе. А то вобще таêе, 
лісне. Там шо посадиш, те і родило. Яêось йоãо і не поливав ніхто і во-
но там родило. Нó там, êонєшно, то там озерце невелиêе, то там озерце. 
І то дощі проходили, не таê яê ó нас один дощиê…  

[А êоли це êлімат змінився?] Ото ж три ãоди чи чотири парило, 
раньше таêої жарюêи не бóло. Коли бóло таêе зимою, щоб до Новоãо 
ãода сніãа не бóло? Ніêоли не бóло. Бóло яê наêидає сніãа і двері заêи-
дає. Бóло люди, сóсіди, приходили одêидали, тепер же цьоãо нема. Те-
пер сніãів нема, значить êлімат помінявся і êрєпêо помінявся. А тепер 
оце же, я êажó, три чи чотири ãода тóт жара до 40 ãрадóсів. В жизні ні-
êоли таêоãо не бóло. Оце 28 ãрадóсів, це бóло шось страшно жарêо. А 
сейчас, он дивилися, 35-36 в холодêó, а на сонці? А хто йоãо знає, дєто-
чêа, чоãо воно таê. Шо ж воно, êлімат змінився, сонце видать повернó-
лося, таê чи ні? Я правильно êажó? Воно ж êрóтиться, от тобі і всьо.  

Пам’ятаю [яê ó селі війна почалась]. Началася война, ми бóли ще ж 
малі. Це я ж 29-ãо ãодó, от, а ó 41-мó война почалась, це сêільêи мені 
бóло? Дванадцять ãод, одиннадцять ãод бóло. …Прийшли на мітинã, а 
нам êажóть, шо німець біля Білої Церêви. Нó а ми ж із тоãо ідемо, із 
мітінãó, а німці óже мотоциêлами їдóть. Нó шо ж вони, ãайнóли по ãо-
родах, êрóãом [шóêали…]. Оце мені вспомнила, чотирнадцять ãод, êа-
зали [нерозбірливо]. В 42-м ãодó він побóв, а в 43-й ãод óже йоãо ви-
ãнали. Йоãо зимою виãнали, німця, ото тóди на Ніêополь, тóди в сто-
ронó18 êілометрів [нерозбірливо], німців відтіля вже виãнали. Уже ми 
прийшли в 43-м ãодó, їх óже тóт не бóло.  

[Німці яê] прийшли, ми ж ще нічоãо. На дрóãий ãод ми робили, êо-
нєшно. А шо ж, вони тоже заставляли робить, заставляли êонечно. Ми 
робили на табаêові, табаê виращóвали німцям, а шо ж робить. Нó да, 
вони ж своє [насіння] давали, все чисто. Я не знаю, де насіння те брали, 
но знаю шо сіяли вже при німцях. Працювали, табаê німцям вирощó-
вали. Під ноãайêою все зробиш. 

У нас предсєдатель, я не помню êоãо, а знаю, шо предсєдатєль сє-
льсовєта ó нас бóв…. Він помоãав людям, він сам бóв [нерозбірливо].  

У нас значить, шо бóло, мій брат, оце й же Яша, він до войни робив 
аãрономом, обслóãовóвав шістнадцять êолхозів, аãрономом він бóв, от. 
Нó аêóвірóваться він не вспів, бо німці залетіли, ніхто не знав, шо це 
німці вже. Бо сêазали, шо іще ó Білій Церêві ж, а німці ж óже... Таê шо 
він робив при німцях оце, от. А вобще він жив ó томó, ó нас бóв МТС, 
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отóт де сейчас тюрьма, він там жив з своєю сім’єю. А там приїхав 
яêийсь чоловіê, шо в ньоãо тóт ніêоãо рідні немає, а тóт МТС цей дóже 
бомбили німці, не німці, а наші. Наші дóже бомбили, ой, нó êóда ж їм 
діться. Нó а невістêа ó нас страшне боялася. Цей бідêається: “Кóда ж 
мені діться, нема ніêоãо знаêомоãо, нічо, êóди, хто мене в хатó пóсте?” 
А Яша êаже: “Та ти знаєш шо, переходь до моєї мами, яêось óже поміс-
тимося там óсі ãóртом. А ми óже таêі шо і на дворі побóдем”. Нó а нім-
ці, яê оце-во той, він сêазав, шо Яша сêазав: шо хай ми і жінêи тóт, а ми 
підем в партізани. Пішов німцям заявив. Поняли? Оце ж вилизóвав 
німцям. Це ж таêі предателі бóли! Сêільêи їх таêих бóло. Нó а Яша ж 
привіз сюди Любó з дітьми. А воно ж тоже оце Біленьêó теж бомбили, 
бомбили, а вона боялась страшне. Нó він її взяв і повіз в Новопавлов-
êó, дванадцять êілометрів од нас. Там таê тó Новопавловêó не бомби-
ли. Повіз тóди, ми вечером сидимо на вóлиці, êоли тóт мотоциêли біля 
нас, нас оêрóжили. Там ми з жінêами сидимо, питають: “А де Яша?” 
Мама êаже: “Він повіз сім’ю ó Новопавловêó”. Вони тóди поїхали, тóт ó 
нас все перешерстили, де шо той. І осталися два німця діжóрить тóт, а 
ті поїхали тóди. Привозять йоãо ноччó, о, óзяв він з собой одежó, за-
брали йоãо і посадили. А шо ж посадили, вони ж йоãо били страшне, на 
ньомó оце все таê синє бóло, на спині, яê оце йоãо пописали.  

Нó Люба приїхала сюда, тóт же їй начали êазать, шо надо йти до 
старости додомó, хай він може шо одстоє, нó от. Нó вона пішла, а він їй 
посовітóвав, шо піди по Гарбóзовêі, по своїй вóлиці, і збери списоê, 
яêий він бóв раньше, от, і може це шо поможе. Нó вона зібрала цей 
списоê, все, понесли. Таê йоãо оце таê: отпóстять, нó час може побóде 
дома, опять приїхали і забрали, і опять б’ють без êонца, без нічоãо, от. 
Він приїхав, а на ãорі отóт ó нас бóли êавóни, баштан бóв. А він êаже: 
“Давай, Галя, поїдем êавóнів привезем возиêом”. Нó поїхали. Поїхали 
ми тóди, а він ото бідний не може нажаться дóже, шоб потяãти, а я êа-
жó давай той, êажó: “Яша, ó тебе щось болить мабóть?” Він яê мені по-
êазав тó спинó, а та спина синя вся чисто, це полоси пльотêи. “Ой, – 
êажó, – мій братичêó, чомó ти поїхав по ці êавóни, бóдь вони не ладні. 
Ми лóтше без êавóнів бóли, і яê тобі оце тяãти?” – “Та нічоãо, яêось 
дотяãнем”. Нó дотяãли. Тільêи приїхали, тóт і німці óже приїхали, 
оп’ять забрали йоãо, оп’ять б’ють.  

А тоді вивезли, вивели їх отóди-во, міст ó нас там де Кірова, там 
бóло іти, там містоê є. Вивели тóди німці стрілять їх, і тоãо дóраêа, 
яêий заявив же, бо вже ж цей доêóменти здав, шо він ніде не бóв, ні в 
яêих партизанах, ніде нічоãісеньêо. Нó їх вивезли стрілять, нó шо Яша 
êаже: “Нó шо, стріляйте, я ніде не бóв, стріляйте, я шо робив, робив 
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при німцях, шо êазали те і робив. Бóв аãрономом, таê і робив аãроно-
мом”, от. Нó все. Тоді ж тоãо, давай же тоãо допитóвать, тоãо шо. Нó 
вобщем випóстили їх óже ото, óже прийшов Яша додомó, от, а той пої-
хав зразó відсіля, óшився відсіля, от. Таêі ідіоти бóли, а сêільêи їх та-
êих бóло. Отаêі діла.  

А тоді вже, тоже наші, яê óже стали німці одстóпать, вони похова-
лися ó підвалі ó нас, ó поãрібі ховалися. А отóт бóв ó нас з ãорода дєдó-
шêа, тоже ж ото виãнали їх і він ото прийшов, і він таê ó нас прижився 
чисто. А тоді, яê óже нас виãнали, а він óже старий-старий та іще витя-
ãнóв зóби, беззóбий, от, і німці йоãо тож і невиãонювали. Уже бросили 
ж йоãо, а він і êаже, а мама ж оце, на мамó êаже: “Івановна, я останóся 
бóдó хлопцям хоч їсти може зварю та ще той, постіраю їм êоли”. Аãа, а 
мама êаже: “Яê можна, останьтеся пожалóйста”. І то він остався, німці 
йоãо не виãонювали, а êолись, êаже, зайшли, а хлопці тоді êоли німці 
прийдóть оце, а вони в хаті, не в ямі. Таê вони ото на, на той, на ãорищі, 
там ó їх іще [бантині], на [бантині] досêи лежали. Таê вони повилазять 
тóди і поляãають там оце, німець хоч зайде на ãорище, подивиться, – не 
видно ніêоãо, от, і всьо. Нó êаже, а німець êаже, доãодався шо êаже, бо 
яê заãлянóв по бочêам, а ó мене [одяãó] там повно, хлопчачоãо ото. Нó 
êаже, він нічоãо не сêазав, êаже. Пішов подивися, êаже, нó нічоãо не 
сêазав. Дід не вспів постірать і не вспів поховать. Отаêі дєла, таê шо 
всяêе бóло тоді. А тоді ото ж вони переховалися поêи німці виãнали, це 
ж і нас повиãонювали, óсе чисто, поêи вже прийшли наші. Прийшли 
наші, тоді вони вже вилізли, пішли на [войнó].  

Німці нас яê виãоняли, на êаждó вóлицю поліцейсьêий, це ж німці 
êрóãом. Заходять ó хатó, всих підряд, дітей, óсіх. Ото ó нас сóсід отам, 
через хатó, таê він ховався, от. І вони ж йоãо впіймали і повісили, отам 
біля тоãо, біля автостанції, трошêи сюди ближче. Повісили там йоãо, а 
жінці сêазали, жінêа побіãла тóди, а троє дітоê-то дома. Вони зайшли, 
дітей ãолих, босих виãнали з хати. Ото таêе, таêе бóло, таêий етап бóв. 
Боже сохрани, яêшо одстанеш, таê тебе яê óріже, от тоãо, щоб не одста-
вали. 

Та хто там êазав [êóди, навіщо ãонять]! Хто там шо êазав, дєточêа! 
Вони оце таê, ó їх автомати бóли, це яê іãрóшêа, люди яê мóхи. Німцю 
шось не понаравилось, він бабах, переêинóлась, а він пішов. І все. У нас 
например, німці стояли баãато, німці стояли, бо ó нас бóло два здоро-
вих сада. Таê вони яê начали їхати, і танêи, і шо там тільêи не бóло, і 
машини таê êазали, де вони ó вас поміщаються, сêільêи їх. Їх повно 
бóло тóт, вот. Таê один німець таêий, мале, недотепне таêе, ãорбате, і 
шо ти дóмаєш? Мама êóпили плітó ж, тоді ж не бóло не ãазó, нічоãо. 
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Він взяв […] та тó дитинó, розірвало всю плитó, і діти біля мами бóли, 
нó їх таê осêолêами вдарило, хоч ніде нічоãо. То мама пішли та тоді 
німцеві сêазали, що ж він робе оце таê, хіба ж таê можна. Діти, причом 
діти, êаже? Нó йомó, êонєшно, спасібо, видать таêий хороший попався 
німець, шо йоãо взяв переселив од нас. Виселив йоãо, той êричав там 
на ньоãо, но виселив йоãо відсіля. Ото таêе, таê шо, ой! 

Баãато [німців по селó стояло], особєнно яê отстóпали. Вони êоли 
прийшли, то вони бистро пройшли і пішли дальше, тóди за ãороди, все 
чисто. А яê одстóпали, то нас же виãнали, то ми не бóли вже тóт, от. Нó 
вони пішли не через Бєлєньêó, а пішли тóди через Мар’ївêó, з Канівсь-
êоãо через Мар’ївêó вони пішли. То там тоже на Новопавловêє сади 
повипилювали, óсе чисто. Яблóневий таêий сад бóв, óсе чисто випиля-
ли, він їм мішав? Оце бачите, це враãи таêі. 

[Яê еваêóіровали, óспіли взять з собою], шо бóло. Та шо там бóло, 
моя дєточêа, одежа та і все. Харчів же не бóло. Нó ми, êонєшно, до тоãо 
ще ж ó мами пшеничêи трохи бóло, то вишні бóли, ó нас сóшене бóло, 
то абриêоси, щось таêе. То ми сóндóê заêопали в садêó і в сóндóê те все 
посêладали…  

Годóвали, знаєш шо, яê тобі сêазать. Їсти, шо ми ще відсіля видно, 
нó шо там бóло, може яêийсь êóсоê хліба там, ото ми це взяли і більш 
нічоãо, от. А тóди яê приїхали, це ж óже яê нас заãнали в Новомиêолаї-
вêó, там êонєшно êолхоз виписóвав нам, нó на êаждоãо чоловіêа. А ó 
нас бóв один мóжиê із нами, аêóвірóвався, з братом моїм строїли хатó, і 
він дєлав [нерозбірливо] непоãаний, і оце він попав ó тó войнó, і він 
остався в нас. І êоли вже нас ãнали ото, Яшó ж одразó забрали в армію, 
а він же неприписаний тóт бóв і йоãо не забрали. І він еваêóірóвався з 
нами. І ото він êаже: “Анó, давайте, ідіть, і êаждий на одноãо чоловіêа, 
ідіть і êаждий виписóйте на неї продóêти”. Хто нас провіряв, ми підемо 
випишемо, таê шо… Мóêó давали і пшоно давали, êартошêó давали. 
Таê ми оце випишемо, таê в нас всьоãо […]. Оце мóêа, пшоно і êартош-
êа. Оце вони таêі продóêти виписóвали. А хліба ото з житньої мóêи 
напече і êóди там, їсти бóло що. Я вже не помню по сêільêи, но знаю, 
шо ми підемо… Підожди, щас пощитаю, сêільêи нас бóло. Мама і я, 
[Люба і та], чотири, і дядьêо Петро п’ятий. П’ять чоловіê. Ми підемо, 
на п’ять чоловіê випешем, то ми бричêою їдемо полóчать продóêти. 
Картошêи баãато, мóêи там баãато, нó мішêа два мóêи, пшона мішоê. 
Отаê і êаждий місяць, чоãо нам бóло не жить. На цих харчах можна 
бóло жить. Тільêи не бóло ні êислоти ніяêої, ні помідорів, отаêоãо ні-
чоãо не бóло, ні êапóсти, нічоãо не бóло. Ні м’яса не бóло.  
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Ото нас ãнали, ãнали етапом, поêамість їм можна бóло нас ãнать, і 
êорови, і все чисто ãнали. А яê óже тóт їм не бóло, спєшêа, вже їх ãнали 
добре, таê вони вже нас бросили там. Тоді вже ми хто êóди, по людях 
проживали. 

Оце ж, де приженóть, де остановêа, там ото люди хтось щось дасть. 
Вони ж нас розженóть по людях, по хатах. Таê ото хтось нас наêор-
мить, там óже ночóємо. Люди допомоãали. Зайшли ми, оце в Новоми-
êолаївêó, в Новоêиївêі, таê мені, я êажó: “Мамо, яêі неêрасиві дівчата!” 
А воно хлопці, переодіті ó женсьêе плаття, позапинані, все чисто. А я 
мамі êажó: “Ой, яêі ж неêрасиві дівчата!” А то ж не дівчата, то ж хлопці 
[сміється] ховалися од німців, ото таêі дєла. Нó нас ãнали тóт на Ново-
êиївêó, но не виãнали. Чи вони вже, не бóло êóди ãнать. Та і нас, я ж 
êажó, ще 18 êілометрів ото поãнали в Новомиêолаївêó, а вже дальше не 
поãнали, бо вже їх підперли добре, німців, ото ãнали бистро...  

Нó а прийшли відтіля, прийшли ми з мамою додомó, а наші ще там 
дві невістêи осталося і четверо дітей, бо не моãли. Мамо êажóть: “Я 
схожó додомó, взнаю, що там дома, чи нам є êóди іти, чи ні, чи не роз-
бите”. Вони прийшли, хата не розбита, нічоãо. Мама мене оставила до-
ма, а самі ж пішли по дівчат, тоже ж забрать, от. А в мене тіф начина-
ється, я заболіла, мені поãано, страшне! Ой, нó шо ж йоãо робить. Нó 
підó, дóмаю, до сóсідêи, поãóêаю подрóжêó свою. Тоді ні, не бóдó ãó-
êать, нехай, бóдó я сама дома. Нó сама дома вобщем осталась, óже по-
ãано. Я ото дровець назбирала, плитêó протопила, під ãрóбою ляãла, 
шоб хоч трохи тепленьêо бóло, от. І дóмаю сама собі, яê бóде солдат 
наш іти, таê бóде ãóêать “хазяйêа”, а яê бóде німець, таê бóде “матêа” 
ãóêать. Значить, яê бóде “матêа” ãóêать, одêривать не бóдó, а яê бóде… 
це таêа мєчта бóла [сміється]. Нó і лежó ж таê же ж, то потєряю созна-
ніє, то прийдó, то потєряю, то прийдó, ото таêа. Коли той, стóêає ó две-
рі. Господи, мені яêось не страшно, нічоãо не бóло, я не знаю. І чóю, шо 
ãóêає, “Хазяйêа отêрой, хазяйêа отêрой”. Я не одêриваю, а тоді “Нó не 
отêроешь, я сам отêрою”. Чóю я, одêриває двері, отщипає, а ó нас бóло 
защепêа таêа, шо палочêó заложеш і отêриєш, от. І я лежó, дивлюсь на 
двері, – заходе брат мій, середній. А він привозив одноãо êонтóженоãо 
із Запорожья і ото заїхав додомó, а сім’ї немає. “А де ж наші?” Кажó: 
отаê і отаê, мама пішли до їх. Таê він шо, нó переночóвав, а на óтро ж 
надо ідти, і таê бідненьêий і не вернóвся. Троє дєтоê осталося, а в дрó-
ãої невістêи тоже троє дітей осталося. А в одної, тож прийшли, а брат 
нежонатий іще один бóв, четвертий.  

Таê шо є шо вспомнить… 
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[В хаті освітлювали раніше] тим, лампой. Лампа бóла і êаãанці бó-
ли, і лампа бóла. Оце яê бóв êарасін, а яê не бóло êарасінó, таê яêі ж, 
êаãанці робили таêі. Оці німецьêі патрони, отаêі завбільшêи, і ото зби-
ли отаêо, сюди фітіль óсóнóли, тóди налили тоãо êарасінó і ото таêе 
бóло, лампи наливали, таêі êаãанчиêи, в’язали сиділи… 

Посóд яêий бóв, посóда? Та яêа там, нó бóло в чомó зварить. Каст-
рóлі бóли, чавóни бóли. Тоді ж іще чавóни бóли. Це ж êастрóлі пізніше 
стали, а тоді бóли чавóни алюміневі і таêі бóли і з тоãо, з чóãóнó, чóãóн-
ці, чавóни. І маленьêі і велиêі, яêі хочеш.  

А їли з тарілоê, мисêи бóли, тарілêи таêі êамені. Ні, не з ãлини, во-
но може і з ãлини, тільêи воно бóло білі тарілêи, яê сейчас мисочêи та-
êі єсть, ото таêі і тоді бóли. Це êонечно, êóпляли, ó нас ніхто не робив, 
ми êóпляли. У нас тоді ніхто не робив. Ой, ото таêі дела [зітхає].  

Бóли ваãани тоді, в ваãанах êóпалися. Всі êóпалися, не тільêи діти, 
а і взрослі, всі, бо більше нічоãо, тóт же не бóло яê сейчас, немає за шо. 
Цьоãо не бóло, дівчата. Милися милом. Оце ó войнó, таê мило êóпля-
ли. Самі варили, – ото êостоїдó êóпляли, і оце яê собаêа там, чи шо 
єсть таêе, óбили собаêó, ото з собаêи зварили мило. Це ж м’ясо, і êосто-
їдó êидали і êостоїд оцей переїдав óсе чисто, полóчалося мило.  

[А ãоловó чим мили?] Яїчêами тоді [посміхається]. У êоãо таêий 
волос цóпêий дóже, таê мили яїчêом. Нó помили яê обично, милом все 
чисто, а тоді бере яічêом розбиває і оце на ãоловó про той, тоді промила 
і все. Тоді можна розчесаться і не бóде воно оце таêе липêе, ніде нічоãо. 
Нó а яê таêий волос, шо не дóже цóпêий, таê помиєм просто милом та і 
все. Шампóню не бóло тоді [сміється]. І мама таê мила і я таê мила, і 
дітей своїх таê мила, бо тоді ще не бóло цьоãо нічоãо.  

Бóло знаєте шо, [раньше по селó], дєвочêи, – ліси бóли таêі, плели 
із лози. Оце забор таêих не бóло, а ліси бóли, і в óсіх бóли ліси. Нó таê, 
метра півтора, а може і метр. Нó не дóже висоêа, нó отаêа примєрно. 
Нó в êоãо бóло, в êоãо не бóло, потомó шо хто змоã, томó виплели лісó. 
А ó êоãо немає за шо, то вони не плели. Або в êоãо хтось ó плавнях, таêі 
шо привезóть лісó, то виплетóть, оце таêе бóло. Плели з лози, а в êоãо 
проволêою. Таêа лоза в плавні, різали таêе яê палець, завтовшêи і ото 
таê плели ліс. Стовпчиêи вêопóвали, а потом по стобчиêах плели. Це ж 
спеціаліст бóв. А от ó нас не бóло нічоãо, таê ми із подрóãою, із цією 
Вєрою, пішли та притасêали, найшли там на степó проволêи та при-
йшли, з проволêи забор поробили дома [посміхається].  

Плели і êорзини. Тóт ó нас бóли велиêосімейні, вони в плавні жи-
ли, в них одинадцять дітей бóло, от. Таê вони ото плели. Вони з плавні 
самі приїхали, жили там на тій вóлиці, таê вони ото плели êорзини, êó-
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пляли ó їх. Нó це вже бóло êоли, Господи! Це вже мабóть бóло в 60-х 
ãодах. І до цьоãо плели, êонєшно ж, шо люди плели, тоді ж ó плавні от-
êрито бóло, свободо. Все брали, все плели, бóли êорзини, свободно бó-
ло êóпить. Яê нема спеціаліста, все равно êóпить можна бóло. Кошол-
êи плели із роãози. Ви не помните êошолоê роãозових? [посміхається] 
Нó а бóли êошолêи роãозові. Обиêновена таêа êошолêа, отаêа завбі-
льшêи, таêа заввишêи, тóди відра півтора влізе, от і вона êонечно вдо-
бна і êрасива таêа. І на все, тоді ж сóмоê отих не бóло, яê тепер. А тоді 
ж оце êóпляємо і ó êошолêи все сêладаємо, чи на базар ідемо, чи з ба-
зарó, тóди несем в цих êошолêах, назад несем ó цих êошолêах. [Для 
хазяйства велиêі êорзини] робили. Таêа там на три відра, на чотири 
відра, на відро, на два відра. Смотря яêі.  

У мене êоса бóла непоãана, но я яê заболіла тіфом, то мене остриã-
ли. Остриãли, а після тіфó ó мене вже пішов волос таêий êóчерявий, яê 
ото êрóпно, êрóпна […]. Нó а тоді óже начало розпóтóваться, нó а ãода 
три бóло таêе. Ніхто мені не вірив, шо ó мене волос бóв [не наêрóче-
ний], а за шо їх бóло робить? 

[Яê від тіфó ліêóвались?] У больниці, ми бóли ó больниці вже, да. 
Я лежала без сознанія. Вобще-то, êонєшно, надії на мене не бóло, шо я 
поправлюся, врачі не надіялися, а я поправилася і ось іще доживаю. І 
ãлавне, шо чоловіê мій не болів ніêоли, нічоãісіньêо, от, – чоловіê óмер, 
а я жива осталася. Боліла страшне льоãêими, тóберêóльоз льоãêих ó 
мене бóв ó 70-мó ãодó, двóхстороннє тóберêóльоз льоãêіх [в розпадє]. 
Оце таêе ó мене бóло. І я, пожалóйста, до сих пор жива. Хто це моã дó-
мать? Яê сêажи людям, таê вони і не повірять.  

[З чоловіêом де познайомилась?] Це яê ó сêазêі, дівчата [посміха-
ється]. Де ми познайомилися? В ãород я їздила торãóвать, мене чоло-
віê, êажóть, за табаê êóпив [сміється]. Таê все на мене êазали. Позна-
йомилися ми в ãороді, на базарі, я торãóвала табаêом, тим, шо на своє-
мó ãороді виращóвали. Отож табаê це ми продавали, ãрóші, вишні… 
Садили йоãо таê, щоб мені бóло чимось торãóвать. Шоб бóло яêóсь êо-
пійêó заробить. Ото ж йоãо поріжемо, оте листя все чисто, пересічем. І 
ото, ой Господи, і не знаєш, яêий він, бо ще і спитають, яêий він, чи 
êріпêий, чи не êріпêий. А тоді ж оцієї моди не бóло, шоб оце дівчата 
êóрили, Господи! А мóжиêи êóрили всі. Усі виращóвали, бо відêіль же 
ж êопійêа? Це ж тобі, то табаê продаси, яêóсь ãрóшó привезеш, то 
яêесь яблóêо продаси, то вишню просади, то абриêос, то шо, тільêи з 
цьоãо. Більше ж ãрошей відêіль заробиш?.. 

І я яêраз повезла ãрóші і табаê, от. Нó ãрóші ж в одномó місті надо 
продавать, табаê ó дрóãомó місті. Нó то я сóсідêі бросила ãрóші, êажó: 
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“Ви продавайте, а я підó табаê продавать”. Нó пішла продавать табаê. 
Стою та і стою ж, берóть потрохó, дóже мало берóть табаê. Підходе 
мóжчіна до тьотêи, біля мене женщіна стояла. Коли êаже той: “Яê ді-
ла?” – “Таê яê, по маленьêомó”. – “О, – êаже, – найдіть мені жінêó”. А 
вона êаже: “Ха, жінêó тобі, ось дивись, яêа ãарна стоїть, от тобі і жінêа 
бóде”. А я дивлюся, я боялася ãородсьêих, страшне, от. А я давай отс-
тóпать, отстóпать же подальше, а він пристав та пристав, пристав та й 
пристав. Тоді мені ж óже нада іти, бо в мене ж там ãрóші продаються, 
чи вони продаються, чи не продаються, надо ж іти тóди. Кажó тій тьот-
êі: “Я вже бóдó йти, бо в мене ще там ãрóші продаються”. А він êаже: 
“Нó я ось тобі поможó однести”. Ідемо, він несе табаê, а я ж сóмêó несó. 
А тóт проходим, машина таê стоїть, – я в однó сторонó, а він на дрóãó. 
Я дóмаю, це ж [óêраде] табаê, бо я на цій стороні, а він на тій, от. Коли 
проходимо, а він êаже: “Ти шо, боялася мабóть, шо я табаê óêрадó?” А 
я êажó: “Та ні, не боялася”. А дóмаю, та правда боялася [посміхається], 
де ж, ãроші нема за шо, жить надо ж. Нó вобщем пройшли ми, це пі-
дійшли до тьотêи до моєї, де вона продає ãрóші. Грóші ще не продала, 
вобщем остались ми ночóвати. Нó він поїхав же додомó, де він там 
жив. Нó він возив начальниêа яêоãось на базар [з сім’єю]. Він поїхав 
додомó, а я осталася.  

На дрóãий день він прийшов, ще і снідать мені приніс, а тоді: “Нó 
де ж ти живеш?” Розêазала, нó вобщем він приїзжав, но він не найшов 
мене, я йоãо більше не бачила. А тоді поїхала опять, він опять мене 
найшов. Найшов, нó вобщем таêе, шо я приїдó до вас, подивлюсь, де ти 
живеш, де ти. Нó і приїхав же він. Приїхав, а я отêóда знаю, де він при-
їде, тоді трамваї ходили, я ніêóди не ходила, ми нічоãо не доãоворя-
лись, чи встрічать йоãо, чи шо. Я тільêи сêазала, шо де я живó, там êла-
дова по нашій вóлиці і всьо. Він і ходив, шóêав êладовó по нашій вóли-
ці, – êладова в тім êінці, а я в цім êінці живó.  

А тоді приїхав дрóãий раз, таê пішов по оцій вóлиці, до êраю вóли-
ці, о, а я дивлюсь, дóмаю, нó чи Федя пішов, а може і ні? Саме êозó дої-
ла, от. І таê, чоãось воно тяãне, дівчата, оце яêа сóдьба твоя, воно пове-
ртає тебе тóди. Я отаê оãлянóлася, наче він, я замітила, шо наче він. Нó 
а тоді ж, а стояла ж одвернóлася, а êоза ноãою стала в мисêó. А я êричó: 
“Ма, êоза в мисêó стала”. – “От тебе хоч не пóсêай тóди, êозó доїть”. 
Лають мене. Нó ладно. А я збираюся ó ãород їхати, і пішла до сóсідêи 
до своєї, навпротів, нó вже од неї ідó, а вона êаже: “Галя, ти ж ãляди 
мені сêажи, там на трамваї, там бóв знаêомий, шоб він мені хліба êó-
пив”. Нó êажó, ладно. Вона ж оце êричить, а він іде відтіля. І ото ж по-
чóв, тоді ж підійшов. Нó вже ж зайшов ó двір, все чисто, нó а тоді ж до 
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мами: “Я, – êаже, – отаê і отаê, я хочó жениться на вашій дочêі, хочó 
бóти вашим бóдóщім зятєм”. А мама êаже: “Ой, Господи, нам яê би 
сейчас óже!” [сміється]. Нам надоїло, ми óдвох, в нас мóжиêів не бóло, 
ми вдвох óсе чисто. Оце Рожество, праздниêи, я бóло оце стараюся, 
шоб мені мóêи змолоть, олію збить (все це врóчнó били) і соломи при-
везти. Шоб хоч на праздниê бóло яêось лóчче. Оце я бóло всєãда ста-
ралась, шоб оце в мене бóло. Уже таê надоїло, шо не дай Господь, от. А 
він êаже: “Та сейчас же, сейчас, не êолись, а сейчас”. Нó таê він ó нас і 
остався. Поїхав розсчитався там, і таê він ó нас і остався. І таê ми з ним 
прожили сороê ãод. Це ми поженилися в 49-мó, в авãóсті місяці. 

Яêе ж сватання? Ото ж прийшов, ото і сватання, прийшла невістêа 
одна та дрóãа, ото сіли повечеряли та óсе. А тоді ми пішли ж з ним в 
сєльсовєт розписóватися óдвох. А в мене ще зóби êрóтили. Я ще за-
пнóлася ó чорний êашеміровий платоê, чорним платêом обв’язалася, 
бо пóхла щоêа. Ой, Боже мій! Прийшли до сєльсовєта, він: “Нó давай 
же ó сєльсовєт заходить”. Я êажó: “Я не зайдó, там людей баãато”. Він 
пішов: “Ти знаєш, нема ніêоãо, нема ніêоãо!” Я ж яê та дóрочêа та і пі-
шла ж зразó. Господи, заходю, і-і-і! А там людей по налоãах саме, їх ото 
ãóêали ще за налоãи. Я на силó просóналася тóт же, Господи, тоді за-
йшли, а там хоть ніêоãо нема, там де розписóються. Оце таê ми і свадь-
бó ãóляли.  

Ми свадьбó не ãóляли, ото розписалися, а дома вже ми ãóляли сва-
дьбó. І êаталася я на êонях же тоді тачанêою, тоді вже свадьбó ãóляли. 
У нас же бóло сóмісне, ó ньоãо ні родó, ні до родó. Ніêоãо в йоãо не бó-
ло. В ньоãо батьêо бóв рідний, нó мати рано óмерла ó їх, вони троє ос-
талися ó батьêа. Но мачóсі він не нóжен бóв, вони в армію виряжали 
йоãо, сóмочêó повісили і сêазали, шо яê прийде Федьêа, нехай бере сó-
мочêó і іде в армію. Таê шо він до батьêів і не їздив, я не знала шо в 
ньоãо батьêи є. Нó матері не бóло, а батьêо, а за рідню êазав, шо рідня 
є. То таêе. Жив він сам ó Мелітополі, робив тоді в ãороді… Отаêі дєла.  

А свадьба яêа бóла, нó яê обична свадьба. Приãласили людей, на-
ãотовили… Каталися ж із дівчатами, дівчата співали, це ж раньше бóло 
ж таêе на тачанêі, ó фаті бóла, нó яê положено. А плаття яêе бóло, а 
плаття бóло… В мене брат бóв двоюрідний, він бóв в армії і довãо бóв ó 
Польші, після войни ãода два він ще слóжив там. А ми ж бєдно жили, 
страшне, нó бєдность, не дай Боã! Голода ото ж все время, це ж я ще 
незамóжем бóла, ще нічоãо. І ó ньоãо син бóв і ми з цим сином нó таê, 
хороші дрóзя бóли, от. І він написав: “Папа, єслі можеш шо, вишли 
тьоті Лізі, хоч шо небóдь, бо в них таêа бєдность, не дай Боã”, – а він 
посилêи своїй сім’ї слав. Нó і прийшла я те, приходе нам ізвещеніе на 
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посилêó. А я дóмаю, от êоãо посилêа? В нас же ніêоãо немає, щоб од 
êоãо. Я на Ваню не подóмала, от. Коли той, êажóть: “Посилêа із Поль-
щі”. Дóмаю, в Польщі ó нас ніêоãо ж немає, êоли ж ото, нó я вже доãа-
далась, дóмаю, це точно Коля сêазав, бо це Ваня щось прислав. Нó Ко-
ля мені нічоãо не напоминав за цю посилêó, нічоãо. Таê він нам ото 
прислав сала, êілоãрам десять мабóть, і матерії, шовê отаê ó полосочêó, 
ãолóбеньêа і біленьêа полосочêа. Я з цьоãо пошила плаття, в оцьомó 
платті я заміж ішла. Із длінним рóêавом, не плісеровочêа, а отаêе по 
шість êлинів і ззаді шість êлинів, оце платтячêо таêе. І оце ж êапровані 
чóлêи мені прислав, іще тоді ж їх не бóло ж оце. Вобщем радості бóло 
там, не дай Боã! А босоножêи не бóло, босоніжêи оце бóло із êлійонêи. 
Нó вони блисêóча таêа êлійонêа, і ото з êлійонêи, чорні, литêі босоно-
жêи. Нó оце ж яê нарядили мене вже, а жених сидить і êаже: “Все хо-
рошо в тебе, все хорошо, а яêби ще тóфлі”. Таê де ж óзять ті тóфлі, в 
босоніжêах таê і заміж ішла. А він ішов – і рóбашêи не бóло ó ньоãо на 
свадьбó. У сóсідів попросила рóбашêó, дєд дав один рóбашêó, в тій рó-
башêі і женився. А понаживали, дєточêи, і машинêó êóпили, і хатó ви-
строїли і все, і дітям êвартири êóпили. Не êóпили, а полóчив син, чо-
тирьохêомнатнó в Запорожьє. Все нажили. А два синочêи ж ó мене бó-
ло, один синочоê óтопився в мене, двадцять три ãодочêи бóло, осталась 
дочечêа в йоãо. Оце таêе, таê шо вспоминать... 

А на свадьбó, шо нам дарóвали? Мій хрьосний подарóвав два з по-
ловиною метра полотна, а таê шо, в êоãо шо бóло. В êоãо шо бóло, дє-
вочêи. Хтось яêийсь платочоê, хтось може яêийсь метр матерії, хтось 
може яêóсь тарілêó... Оце таêа свадьба бóла. Таê шо подарêи, тоді за 
подарêи ніхто не балаêав. Нó а мамі хотілося вже ж, одна дочêа бóла в 
їх, чотири сина і одна дочêа. То вони вже яê не трóдно бóло, то привез-
ли ж нам і соломи з êолхоза і все же оце, і олії збили і все. Іще пішли 
ми олію бить (а олію ми били самі, ото там збираємося нас шість чоло-
віê і ото пошеретóвали насіння, а тоді óже олію видавлюємо) і оце олію 
ж б’ємо ми, а мені сóсідêа із дрóãої вóлиці êаже: “Галя! Не йди за оцих 
чóжих заміж, це таêі ідіоти, таêі ідіоти, ó нас он і є…” А в неї дочêа ви-
йшла за чóжоãо заміж... Нó чоловіê чóжий. Чóжі – це не з нашоãо села, 
це приєзжі, вони називалися заброди. Це чóжі, це бóло заброди, це не з 
цьоãо села. Вона ж мені і êаже: “Та оце ж чóжі таêі, та не іди заміж за 
йоãо, та хіба ти не найдеш білянсьêоãо чи шо?” А я êажó: “Знаєте, шо, 
баба Вальêа, (її бóло таê звать), чомó бóвать, томó не миновать. Що 
мені сóдилося, то і бóде”. А тоді, а він таêий бóв в мене, шо це йоãо ро-
бота, він строїв, оце це йоãо робота, тоже він строїв, хатó обêладали з 
дрóãом своїм, парове ставив і êриші підмазóвав, нó все. Яê неділя, один 
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день бóло вихідноãо, то йоãо дома ніêоли немає, він десь шось робе. Нó 
яê раз ó ції баби та й підмазóвав êришó. А вона êаже: “Ой, мій синочоê, 
прости мені, шо я таê êазала на тебе, я ж êазала їй, таê збивала, щоб 
вона за тебе заміж не йшла, а вона не послóхалась” [сміється]. Та таê 
ми і прожили, бач, сороê ãод, не розходились, ніде нічоãо. Дєтоê, оце 
тільêи синочêа, синочоê в мене двадцять три ãодочêа втопився… [запис 
перервано]  

[Хто це “êорінні біляни”?] Нó це таêі біляни, яêі виросли тóт, ро-
дилися і тóт вони до сих пор. Оце считають êоренні біляни. Не приєж-
жі, не відêілясь, бо єсть люди і по тридцять ãод, по сороê ãод тóт жи-
вóть, нó вони приєзжі, понімаєш. Ми їх, напримєр, не считаєм, шо вони 
приєзжі, нó а таê яê де балаêають вони, таê вони êажóть, ми, мол, від-
тіля та відтіля. А оце ж êоренні, яêі тóт, мєстні вони, тóт родились, тóт 
повиростали.  

[Наїжать в Біленьêе стали нові люди] після войни. Не знаю, чоãо 
вони стали, нó тóт стало жить може лóтше трохи. Колхоз став лóтший, 
ó нас після войни вже начав хороший председатель. У нас êолхоз бóв 
трижди міліонер, він бóв на всю нашó область, отаê. Таê шо може сюди 
люди і їхали. Знаєте, риба ж шóêає де ãлибше, а чоловіê – де лóчше. 
Таê шо може таê і тоãо считали, шо там лóтше і їхали люди сюда. Оце 
таêе, і сейчас сюди в Бєлєньêе їдóть баãато людей.  

[А яê зóстрічали нових людей] яê обично. От я не знаю, ó нас вра-
жди не бóло ніêоли до людей. Ось ó нас на вóлиці сêільêи людей чó-
жих, рóсьêі і всяêі, і татари, і хто хочеш, нó яêось розліченія не бóло. 
Це хіба воно само себе поêаже, шо неãодна людина таêа, а таê... Таê 
всьо равно неãодна, но її ніхто не троãає, не троне вона ніêоãо і її ніхто 
не троне. Кажóть, шо “Та оці біляни, та оці біляни!” Я не знаю, може 
всяêі ж люди є, нó тільêи я хочó сêазать, шо сюди в Бєлєньêó хто не 
приїде, – з вóзелêами, а відсіля їдóть, – з машинами. І сяêі-таêі біляни! 
Єслі ти трóдишся, то тобі і жизня бóде хороша. А по-сóсідсьêи, чоãо ти 
бóдеш ãризтися, таê чи ні? Живи собі і дбай собі. Баãато є таêих, шо 
позаробляли собі ãрошей і поїхали. Ото хати повистроювали, бо êол-
хози їм строїли хати.  

Нам оце, мєстним, не дóже êолхоз помоãав. Я, напримєр, це в тій 
хаті ми жили, це ж ó мене Ваня бóв маленьêий, віêна насêрізь світили-
ся, вітер ãóляв. Одіялом затóляю в спальні, затóляю віêно, шоб дитинó 
там поêóпать, оце таê бóло. Пішла до председателя, шоб виписав лісó, 
на роботі сêазав, шо приходить, випишó. Пішла тóди, він саме там роз-
лютований, – не виписав. “Іди”, – êаже. А чоловіê мій робатав сразó ó 
совхозі, потомó шо жить не бóло з чоãо, в êолхозі не давали, а там хоч 
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пайоê давали, хліб давали, – пішов тóди. А він мені висêачив і сêазав: 
“Іди до своãо чоловіêа ó совхоз і сêажи, хай тобі лісó випише”. Та на шо 
ж ти мені чоловіêа тичеш, єслі я ó êолхозі з пóпсіêа, з десяти ãод? І ти 
мені таê одблаãодарив? Ото таê бóло. Та я пішла, сêазала, шо óмрó, но 
не підó óже до ньоãо. Таê тоді ото êолхоз посилав на лісорозпилêó, ліс 
заãотовлять ó êолхоз, і він поїхав та заробив лісó, та привіз десять êó-
бов лісó. Ми переêрили хатó та віêна переставили, та пол постилили, 
та все зробили, все. Таê шо êолхоз нам… А хто приїде, – пожалóйста, 
строються, їм óсе виписóють, ліс виписóють і все. А цим, êоренним… 
Например, мені оце таê бóло, мені êолхоз нічоãо хорошоãо не дав, не-
смотря шо з десяти ãод проішачила. Отаêі, дєвочêи, дєла. 

Хто село назвав шо Бєлєньêоє, не знаю. Річêа оце в селі ніяê вона 
не називається, вона Білянсьêа оце і все. Річêа, отаê і все. І це ж Бєлє-
ньêа построїна ж над Дніпром. Оце і все таê, я не чóла шоб…  

Оце ж моя мама, например, оце ж в 18-мó ãодó, це война бóла, і во-
ни построїлися оце на оцій вóлиці нашій, таê тóт бóли тільêи три хати. 
Десь може там, хтозна, може з 10-ãо ãода началось це село строїться. Бо 
це вже бóло сюди вже, вже там бóли ж óже тоже, нó тóди ще довãо 
строїлися. Нó вобщем, я не знаю оце таê, з яêоãо ãода точно [перші по-
селенці бóли]. 

Оця наша [вóлиця називалась] Гарбóзовêа. Вони яêось по імені, 
хто первий приїхав сюди, поселився, таê і вóлиці називали. Нó оце ж 
яêийсь Гарбóз приїхав сюди та тóт він і бóв, в нас дєд таêий безрóêий 
бóв, ото видать він поселився і таê і назвали. І таê же отой там, нó це ж 
тепер воно Дніпровêа, а раньше вона називалась Матня. Вóлиця, оце 
таê чоловіê приїхав, йоãо фамілія таêа бóла, первий там строївся, таê і 
вóлицю назвали. А тоді ж переіменóвали вóлиці, вже ж оце Гарбóзовêа, 
а тепер óже Побєда. [А з старих назв ще] Широêа, Шалабалівêа, Лисо-
ãорêа, Царівêа, оце таêі вóлиці бóли тоді. Шалабалівêа – нó тоже ж оце 
хфамілія яêась. Оце ж таê построївся первий яêийсь на вóлиці, первий 
заїхав і яêа фамілія і оце таê фамилії і ішли. І Царівêа оце таê, не знаю 
чоãо таê Царівêó назвали. А таê назвали Царівêа, Лисоãорêа, Рюхівêа, 
Павловêа. Рюхівêа тоже не знаю, чоãо це ж таê назвали, нó таê же по-
називали людей, от. Тоді шо ще ó нас? Козача, Ремесляна, Миêолаївêа, 
оце таêі, Медянêа. Оце таêі вóлиці. Медянêа, нó тоже може яêийсь 
строївся, шо мед êачав чи шо там. Може таê назвали, нó всяêі примхи 
бóли, óсяê назви бóли. 

[Називали і по-вóличномó людей], нó всяê називали. Ось ó нас 
той, Біла Ліда, а Кóлішêа називали по-вóличномó її. А хтозна чоãо оце 
таê. Може шо бóв дід Кóліш, ще по дідовій. Оце таê ще може бóть, шо 
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називали таê. Дід ó неї бóв Кóліш. Оце таê можóть, або можóть по чо-
ловіêові там, чи дід, чи баба хтось можóть таê назвать. Всяê бóва. 

Та всяêі бóли, всяêі бóли… Нó оце ж, шо Ліда, дрóãа там Надя, – їх 
називали по-вóличномó Невисераêа. Оце тоді бóв мій чоловіê, “Де, 
хто?” – “Та до Невисираêи пішов…” Вєра там тоже, – їх Срачêи нази-
вали. Нó це ж таê батьêи бóли, шо дід і баба бóли Срачêи, ото таêі на-
зви, яêі хочеш… 

[Старовинних пісень], ой, дєточêа, це вже все позабóвалося. Я вам 
сêажó, êоли позабóвалося, яê оце я сина поховала. Ото вирвало в мене 
все. Я вже не співала, ні танцювала, ні ãóляла, таê яê надо бóло. Колись 
я бóло і співать, і танцювать, – це я перва. А яê оце ж з сином слóчило-
ся, таê óже всі вдивлялися з мене, шо оце я таê себе затяãала. Я три ãо-
да, ãлаза в мене […].  

[А яê молоді бóли, співали?] Аяêже, ми на роботó їдемо, – співає-
мо, з роботи їдемо, – співаємо, хоть і ãолодні бóли, а співали все равно. 
Мама, êонєшно, співали. Вобще моя мама співала хорошо, ó неї ãолос 
бóв дóже хороший і ó сестри ãолос хороший. Бóло яê тільêи зійдóться, 
таê співали хорошо. Нó я в їх не вдалася хорошо, нó а тоже, êоли от 
дівчат не одставала. З дівчатами співаєш, êоли на роботó, і співаємо 
êоли з роботи, от ãолодні бóли, холодні бóли, нó все равно, яêось тепер 
цьоãо немає. Яêось, дівчата, ми ãóляли, – оце дівчат нас бóло одинад-
цять чоловіê на нашій вóлиці. Ми всі вмісті ãóляли. Вийшли на вóли-
цю, осьо наша вóлиця, прийшли все чисто. Прийшли хлопці, прийшли 
з ãармошêой, чи прийшли там з ãітарою, чи з балалайêою. Поãóляли, 
по той, і все порозходилися і пішли. І все. І по домам пішли. 

У нас не бóло таê яê тепер, одна подрóжêа і все. А тоді оце всі вміс-
ті: ідемо в êіно всі вмісті, ідемо з êіна всі вмісті. Уже яê нам стало там 
по вісімнадцять ãод чи шо, може там яêа пішла з êавалером чи шо, а 
таê ото бóло всі вмісті. Тепер і дрóжби нема в молодьожі, тепер по од-
номó, по одномó і все. І êавалєри заходять, – раньше це бóло, Боже со-
храни, шоб оце êавалєр прийшов ó хатó. Яê це він моã прийти, – це ж 
стид-позор! Люди сміятимóться, Боже сохрани! Це êоли ідеш по вóли-
ці та не дай Боã, шоб він і встрівся на дорозі, шоб не став з тобой бала-
êать. Оце бóло таê стидно, чесноє слово. А тепер? 

Яêшо ти не дóже виморений, то моãли б ми піти, я б пішла до сóсі-
дêи чи шо там, сіли, пов’язали вечером чи шо, оце таê тільêи, нó шоб не 
самі дома. А таê, шоб ми вобще óсі сходилися óсі ãóртом, цьоãо не бóло. 
Це таêі времена бóли дóже рідêі. То дома хто є, вибереш там час чи шо, 
посидиш та оце шось ізробиш, шось пов’яжеш сам собі, бо тоді ляãаєш 
спать, бо вже ти ãотовий.  
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Яêі фільми, дивилися ж яêі, чорт йоãо зна, шо вже ми дивилися? 
Вже тепер та не знаєш, шо робиш. Оце прийдеш, не знаєш чоãо при-
йшов. А вже яê вспомнить, яêі там фільми... У êлóб на танці ходили, на 
танці ходили, дóхова ãрала ó нас. Це ж ми потом бóли ж дівчатêами, 
таêе вже бóло після, це вже бóло яêе, мабóть óже... Нó 47-й ми ãóлять 
не ходили, та ще êоли ми ãóлять ходили! У 48-мó ото походили, а в 49-
мó я заміж вийшла, вже вся ãóльня êончилась, все. Нó в êіно ходили, 
тóт ó êлóбі в нас êіна пóсêали, та ми з чоловіêом ходили. Він дóже лю-
бив êіна, таê шо ми ходили часто. А от яêі же êіна, я сейчас дивлюся, 
óнóчêа питає, бабóшêа чим êіно êончилося…. 

[Приêметами], – я ніêоли не інтересóвалась цим. Шо Боã дасть, те 
і бóде. На Боãа надія бóла, óсе. Шо Боã дасть, таê і бóде. Воно таê і є, 
девочêи. І шо наіменовано людині… Я ніêоли і по ворожêах не ходила, 
ніêоли не ворожила, ніêоли нічоãо. От шо наіменовано, оте людина і 
полóча, ото і все, яêа сóдьба її. 

Фрóêтó тільêи сóшили, êонсервації ж тоді не бóло. Нó варення 
зварим там з вишні і все, тоже ж баãато не бóло, бо сахарю... Варили яê 
обично, шоб воно ж стояло, óварювалось хорошо ж, бо воно на всю зи-
мó робиться, в баночêах же не бóло. Тепер то позаêрóчóвали та і все. 
Варення ми в відрах раньше зберіãали. У відрах бóло, олією зверхó по-
мажеш, шоб воно не цвіло, яê тільêи бачиш, шо прицвітає, береш, 
опять олійêою помажеш. Ото брали, тільêи аêóратно, аãа, оце поїли 
сêільêи там, опять змазали олійêою. Опять там óзяли сêільêи і опять 
олійêою змазали, шоб воно не той, не цвіло. Яê схочеш пиріжêа [з ва-
ренням] спечеш, то спечеш. А ні, то ми вобще-то більше із сóхим, абри-
êос сóхий розпалили, вишні розпалили, пироãи напеêли. Тоді ж не бó-
ло, я ж êажó êонсервації. Таê шо...  

[А сóшили фрóêти] на сонці. Все ми на сонці сóшили. Печі бóли, ó 
печі ãрóші сóшили, нó припіêали, а тоді на сонце. Або приварювали 
ãрóші, поріжем на êóсочêи, приваримо їх. Оце вони проварилися, ви-
тяãли, висипали на сонце і сóшили. І висóшóвали на сонці все.  

А овощі в бочêах бóли, все в бочêах бóло. Бочêó помідорів насоли-
ли, бочêó оãірêів насолили, êапóстó нашатêóвали зімою. І все, оце таê. 

А м’ясо яê зберіãали? М’ясо ми тоді не бóло таê же ж, ми йоãо не 
заêривали, не êонсервірóвали, яê сейчас заêриваємо, от. А те шо єсть 
посолили, м’ясо ó мішêó із салом. Тоді береш те м’ясо, вимачóєш, та і 
борщ звариш там, чи жарêоє. Нó вимочеш йоãо, а тоді щось і звариш.  
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Моторний Миêола Харитонович, 1925 роêó народження, 
Моторна Ніна Матвіївна, 1929 роêó народження 

с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області 1 

Моторний Миêола Харитонович: 26-ãо сентября 1925-ãо ãодó. Сєло 
Бєлєньêе, оце тóт. Батьêи мої, нó яê, бідні êрестяни. Моторний Миêо-
ла Харитонович і Моторна… Нó мати моя там, на дрóãій вóлиці, тоже 
êазать? Моторна Анастасія Яêовлевна – це мої батьêи. Бóло нас ó ба-
тьêів троє – я, брат і сестра. 

Бóв дід і баба бóла в нас, старі. До войни я ходив ó шêолó. Зімой ó 
шêолó, а літом од зорі до зорі на степó, то êолосêи збирали, то бóр’ян 
виривали з пшениці, оце таê. В 1942-мó році поãнав мене німець ó Гер-
манію. Там робив на пороховом заводі. Не один тільêи я, нас баãато, 
нас 25 чоловіê êоманда бóла. На пороховом заводі. Робили по дванад-
цять часов, їли, що дадóть і ãнилó морêвó...[плаче]  

[У Германію забирали], бóла êомісія, таêа êомісія – ãоден, ãоден, 
ãоден. Тоді назначили яêесь время, я не сêажó. Увезли нас 18-ãо июня 
чи шо. Під’їхала ãарба, знаєте шо таêе ãарба? Бричêа знаєте, а ãарба, – 
те шо возять сіно, нó не знаєте. І одвезли нас ó Канцеровêó. Там поãрó-
зили нас ó ваãони... У заêритих ваãонах, телятниêах, навалом, під зам-
êом. На станціях і за станціями останавлівали. І довезли нас в Герма-
нію, в ãород Маãдебóрã, там таêий здоровий, воно не лаãер, а посеред 
ãорода, в їх вóлиці вóзеньêі… Наãнали, яê оце вишні на томó, на вишні 
з óсіх êінців. Там ó нас бóла êомісія, построїли, і ходять поêóпателі. 
Нас оце одібрали 25 чоловіê і повезли на пороховий завод.  

Завод бóв біля села Кліц. “Кліц-2” наш лаãерь бóв, здоровий ла-
ãерь, обãорежений. Коãо там тільêи не бóло, національностей. І робив я 
на станêó, називались [“Вальци”], виробляли порох. Потом перевели 
мене на вторічний [“Вальси”], вже заêонний порох різали. Нó êорми-
ли, яêби їм і їхнім дітям, і онóêам, і правнóêам, щоб вони таê нас, яê 
нас êормили… І морêвó ãнилó і брóêвó, знаєте шо це таêе брюêва? Ні? 
Нó таêий яê бóряê. Таê яê сире, ще êоє-êаê, а яê варять, таê...  

За півтора місяця до освобожденія нас отправили по хазяйнам. За-
вод став, Америêа забрала Рейн, чи яê там, нó вобщем óãольний басейн 
їхній забрала. Сюди топлива не давали і нас по хазяйнах, до баóрів. І ó 
хазяйнів я ото там, десь півтора місяця побóли, освобонили. Ми пона-
бирали продóêтів, на велосипеди і хотіли їхать додомó. Нас ó ãороді 
перестріли патрóлі воєнні і забрали ó лаãерь, не в лаãерь, а там здоро-

                                                           
1 Опитóвання провели Ю.І. Головêо та В.М. Циберт, 24 червня 2002 р. 
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вий двір, зборний пóнêт. Це бóло 5-ãо мая, і до 9-ãо мая ми там бóли ó 
томó заãоні.  

9-ãо мая в день Победи нам здєлали êомісію, нас там спрашóвали 
шо хоч: і яê везли і яê їхали. Ти йомó одне êажеш, а він переверта дрó-
ãе. Потом нас отправили на óборêó óрожая, де наша часть, де ми попа-
ли, під Одером. Там вони стояли весною і стариêи сіяли жито, зерно 
сіяли. Там ото побóли поêи óбрали, [потом ó часть] нас…  

Пропóстив! Тиждень там побóли, може трохи більше. Кормлять 
сêверно, тіêать надóмали. Нó перелізли ми забор і тіêали, нó шо там 
нам по сімнадцять ãод не бóло. В лісó перебóли ото, днем ідеш або ве-
чором, і ó їх там ліс рядами отаê, таê видно хто êóди. Нó ми побóли 
там, потом óтром рано… переходить почали ми дороãó. Їде три німêи на 
велосипеді, німêи. Таê нічоãо, минóт через десять, а там села ãóсто, ми-
нóт через десять прóть на нас, і отаêі з рóжами, з дрóчêами, нó а тіêать 
ніêóди. Нас забрали, повели в село. Там таêа яêась діжóрêа бóла в селі, 
в них там єсть і жандарм, нас тóда заãнали і давай нас дрючêами! По-
роли нас, аж щепêи сипались. Нó це все пройшло. Забрали опять в ла-
ãер, тепер на чьом, я там остановився…  

Нас забрали в часть, в ãраждансьêомó, – óсе на нас розлізлося. В 
баню, помили, оділи ó воєнне. Нó там нас довãо, нам штриêали ó ãлаза, 
шо ми союзниêи, – в Германії бóли. Ми стали жаліться, – преêратили. 
Нó оце і все. І ó 45-мó ãодó освобонили, побóв в армії до 48-ãо ãода і 
повернóвся.  

[Повернóвся], а шо в селі… Люди недоїдали, ãолод тоді бóв. Тóт, 
наша хата ото, – це óже новó поставили. Приїхав додомó, – брат мен-
ший траêторістом бóв. Нó траêтористам дали трохи, êóêóрóдзи дали. 
Ото там мамалиãó, от. Потом лóтче стало, лóтше.  

З війни я прийшов, працював їздовим ó êолхозі. Колãосп чим пла-
тив? Ой, аби йоãо не дожидать! Пошти даром робили, це зразó. А по-
том лóтче, лóтче. Потом таê, нормально жили. Тоді попав на фермó, 
там робив сêотарем, і сім ãод послєдніх бріãадіром на фермі робив. Оце 
і весь êóрс моãо двіженія. Ото таêе діло. 

[Господарство яêе бóло ó батьêів?] Коровêа, êóрей трохи та і все, 
яêе там ãосподарство. Тоді вобще êолеêтивізація бóла і батьêи пішли ó 
êолхоз. Робили в êолхозі, отаê. А тоді óже і êоровó Хрóщов забрав. 

Нó а я ó шêолі з осені, перед маєм ходили в шêолó, а потом літом 
ходили ó степ, то êолосêи там збирали за êомбайном. Таêе ото. 

Голод бóв, я застав, в 33-м ãодó. Дньом я ото в шêолó ходив, а ноч-
чю ходили з мішêами на переборêи де-то. Голод бóв і велиêий ãолод! 
Нó шо мені, восім ãод бóло. В 47-м ãодó бóло засóха, ото ж бóла, нó в 
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47-м ãодó не дали людям ãолодóвать. Кóпляли і нам давали, і продава-
ли. Колãосп допомаãав. 

О, дєтêа, церêва бóла, таêої нада бóло ще пошóêать! Ви тóт встава-
ли із автобóса? Ото там церêва, де яма. Розібрали її. Тóт церêва о-о-о! 
Церêва здорова, êрасива бóла, нó розібрали її. Власть, власть [розібра-
ла]. От построїли êлóб. Ви там не бóли? Яê оце встанеш з автобóса, 
прямо тóди дороãа, бачила? Ото там êілометрів два дальше, поставили 
êлóб. Церêва тóт бóла замєчательна.  

Мати ходила в церêвó, батьêо – ні… Мати варила сóп, борщ, пиро-
ãи пеêли, та й óсе. 

Нó тоді, знаєш шо, тоді робили не таê яê тепер. Ми тоді батьêів 
своїх не бачили. Устають темно, і дрóãий раз приїдóть по харчі, а то там 
і ночóвали в соломі. Отаê бóло.  

У нас бóли ще тоді дід і баба при здоров’ї, то ми [дітьми] мало шо 
робили, а то до Дніпра, отам êóпалися. Тоді таêих іãор не бóло, ото êó-
чею поплаваєш та на пісоê, та й оп’ять. Ото таêе. 

[Яê дізнались, що війна почалась?] А об’явили, об’явили… Ми по-
біãли тоді до Дніпра, води бóло більше яê сейчас, – óсе залито, там зір-
вали. Таê до больниці вода бóла, знаєте де наша больниця? Аж сюди 
вода підходила. Отаêе-во бóшóвало! 

О, а плавня тóт бóла здорова! А там бачили, ото навпротів Лисої, і 
ото ж вона сюда тяãлась. Тóт бóла плавня здорова, аж під ãорó, нєсêо-
льêо êілометрів вона тяãлась. Нó а тоді ж її вирóбили, затопили, та 
зробили атомнó станцію. 

А там сіно бóло і дерев’я. Люди, нó таêе воно, хóторêи, робочі, яêі 
там робили, бо там бóло всяêе хазяйство. І ото по хазяйствах вони там. 
Їм таêі поліпили сêверненьêі хати, аби там, а то в основномó із села 
ходили, тóди помоãали. Там дерев’я в основном садили. Нó там лєс, 
лєсхоз, там підсобне яêе виращóвали продóêти. А то основне ліс. А тоді 
бóло отаêої палочêи не обірви, таê бóло. Лісниê бóв! 

Ліс, яê оце вобще вирóбóвали, оце рóбали, сêладали в штабеля, а 
потом, яê одстóпали – зірвали плотінó, і йоãо порозносило цей ліс. Ото 
таê.  

Моторна Ніна Матвіївна: Ніна Матвіївна. Моторна Ніна Матвіївна, 
29-ãо роêó народження. А дівчиною, я Лисенêо бóла.  

Батьêо моãо звали Матвєй Арсент’євич Лисенêо. А мати моя, вона 
óмерла, нó тоже Лисенêо. Маня її називали, а іначе я не знаю. Все вре-
мя Маня, Маня. Да, а по-батьêові – Архиповна вона. Нó вона óмерла, 
мені ж, êазали, ãодіê чи може більше бóло, отаêово. А тоді ж батьêо 
женився раз, дрóãий раз, і таê ото мачóхи ó мене бóли [сміється], от.  



 
211 

 

Нó а таê, батьêо ó мене бóв таêий, шо і плотніê, і êоло траêторів 
óчьотчіêом робив. Ото таêий він, способний бóв на все. А таê я не моãó 
розêазать точно. А тоді ж ото німці забрали в Германію…  

Моãо батьêа батьêа і матір я не знаю. Вони рано померли, батьêо 
остався сам, іще і дві сестри êоло йоãо, ще заміж не повиходили. Він їх 
óчів, а однó не спас. Тóт же раньше операції не робили, а той, її схватив 
апендіцит, він поêи êіньми довіз ó Хортицю і в Хортиці вона в больни-
ці і óмерла. Ото таê. А одна бóла вчительêой.  

Кажóть люди, я от батьêа не чóла, а там сóсіди êазали, що моãо ба-
тьêа батьêи бóли баãачі, їх êаже розêóрêóлили. В них, êажóть, тóт бóли 
êонюшні, сараї, êаже. Нó я застала ще два сараї, нó батьêо розібрав їх. 
А тоді ото, бачите, яê полóчилося, що моя мати óмерла, а тоді дрóãó 
взяв.  

Моя мати баãатоãо батьêа, баãацьêа бóла. “І самі ж, – êазала бабó-
шêа, – папліни та шовêи я їй справляла, все хороше, все хороше Мані 
справляла.” А ця все перешила на себе, оце дрóãа. А тоді найшла собі 
дрóãоãо чоловіêа і приїхали машиною і виãребли все на світі, однó по-
дóшêó з наволочêою оставили, знаю яê сейчас і однó êастрюльêó, зе-
лена і білі êапочêи по їй. Це яê сейчас помню. А мене, вона вирядила, 
отам [аптеêарі] бóли, і ó них дівчина бóла таêа яê я ãодами. І вони ото 
бóло всеãда, “Приходь, Ніна, бóдеш із нашою”. Забóла, яê її звать, чи 
Маша. Уже забóла. Да, но ото вони бóло прийдóть, і наêормлять і все. 
А ця мачóха моя, бóло прийдó, а батьêо мій робив на Лисій Горі, бóло 
прийдó додомó, таê вона мене одлóпцює, яê сама знає, нó шо я ходила 
тóда ãóляла.  

Да, таê оце знаєте, цвіти, пєтóшêи називаються, ото батьêо дóже 
любив, насадив ото таê пєтóшêів, тюльпанів, вобще любив цвіти. І я 
ото в ті пєтóшêи ляжó, поêи батьêо прийде в десять-одиннадцять ча-
сов, пішêи ж ходив з роботи. І от мене шóêав всеãда. Да, і ото я в тих 
пєтóшêах сплю. “Чоãо ти тóт спиш?” – “А то шо мене мати б’є”. І сóсід-
êа підтвердила, êаже: “Да, – êаже, – Матвєй, вона її б’є по-страшномó”. 
І ото я бóло ãóляю êоло маãазина з дівчатьми, поêи дівчата вже ідóть 
додомó, матері поãóêають. А я тоді, ніêóди ж мені іти, та ото в петóшêи 
ляжó та поêи і заснó. А батьêо прийде та êаже мені. Нó бив матір, бив. 
“Чоãо ти іздєваєся, ти ж знала, що ó мене дитина, не іздєвайся з неї”. В 
неї своїх дітей не бóло. І ото тоді вона, приїжав до неї дньом той чоло-
віê, а вона одно êоло машинêи, ó батьêа ж машинêа бóла. Вона óміла 
шить. А я тоді ото іще ж в шêолó не ходила, а питала: “А чоãо цей дядь-
êо ходе, êоли батьêа дома немає”. Батьêо на роботі, а я питаю: “Чоãо ви 
прийшли?” – “Та до батьêа”. – “Чоãо ви вечором не прийдете, яê бать-
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êо приходе, а всеãда дньом?” А він êаже: “Та я дóмав, шо він дома”. – 
“Нó да, він на роботі і дома”. Нó я і пішла, пішла до аптеêарів ãóлять, 
нó а шо мені остається робить… 

Я óже не знаю, в що ми ãралися, знаю найдóжче, що мій батьêо ото 
ж плотніê та зробив нам санêи. А там, де баêай ото протіêає, раньше 
води там не бóло, і ото із ãорêи вчотирьох сядем на санêи і ото спóсêа-
ємося вниз. Таê сêільêи раз нам батьêо справляв ті санêи, я не знаю. 
Оце найдóжче і ото ãойдалêó робили. Там над баêаєм ãрóша бóла і ото 
робили ãойдалêó і ото сідали, дóш чотири. Ті поêатаються, тоді ті. А 
більш нічоãо не знаю. 

У війнó я осталася ó селі. Нас виãнали бóли, óсих чисто, нó вобщем 
виãаняли нас. Ми доїхали до Тарасівсьêої хати, там остановилися. А 
тоді, той ó мене брат, óже забóла, а 43-ãо ãодó родився. І на рóêах ó ма-
тері. І я тоãо добровольця, що він мене ãнав, я з êоровою йшла, а він не 
бросив мене, бóла ніч і він êаже: “Я тебе не бросю”. І ото дійшли тóди 
де ж мати моя, в тó хатó. Петро чóть не оêолів, замерз і в êожóсі і всьо-
мó. Тоді таêий морозяêа бóв страшений! Да, а я тоді ото стала плаêать і 
êазать. Кажó: “Нó êóди я оце і êорова і он двоє дітей, і мати і я, – êажó, 
– нó шо, êóди мені оце з ними двиãаться, нó êóди? Ви, – êажó, – вже 
пожалійте мене, сиротó. Це, – êажó, – мати в мене нерідна, но мені все 
равно, – êажó, – дітей шêода, бо батьêо яê ішов ó Германію, сêазав: не 
забóвай дітей, бо ти старша”. 

Миêола Харитонович: Це ті добровольці? 
Ніна Матвіївна: Да.  
Миêола Харитонович: Це власовці.  
Ніна Матвіївна: Нó назначали ж, да? 
Миêола Харитонович: Та чоãо, вони добровольно. 
Ніна Матвіївна: Добровільно. 
Миêола Харитонович: Це німецьêі, ті, підсобниêи. Поліцаї. 
Ніна Матвіївна: Мабóть вони приїхали із німцями. Бо я не знаю мі-

сцевих. Не знала я їх. Нó спасібо йомó, шо він і оставив. Каже: “Он 
сêирда соломи, веди êоровó в соломó, а мати хай за ãрóбó із дітьми за-
йде. Яê цих виженем, а тоді ти прийдеш забереш матір”. Дóмаю, ма-
бóть, бреше. Коли, спасібо йомó, яêщо він ще живий, хай він... Оце шо з 
нами, до нас вони той, не поãано, не поãано. Не бóдó êазать, шо там таêі 
та не таêі. Не поãано. 

А німці, я не знаю. У нас на хаті бóли вони, десять чоловіê, нó ми 
до їх ніяêово, вони до нас ніяêово. Ото таê. Яêось обходилися, хорошо. 
В нас начальство стояло, да. Нó ми ж не понімаємо, а один яê почав ó 
мене êрашаноê просить. А я ж не понімаю. А він тоді: “Яйêи, яйêи”. Нó 
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на тобі яйêи чи шо, я, êажó, тебе не понімаю. Він засміявся і пішов, ма-
хнóв рóêою, дóма, що з тобою дóрочêою балаêать.  

Вони жили ó хаті, ó нас же хата на дві половини. Таê яê ó нас стара 
оце, на дві половини, таê і тоді. Німці на мотоциêлах їздили. А тоді óже 
наші, óже яê прийшли, то в нас бóли ті, шо з êіньми. Один дєдóшêа, ó 
мене порвався черевиê з парóсини, таê він êаже: “Давай моя дочечêа, в 
мене тоже таêа дочечêа та я тобі позашиваю”. Таê він мені ото попід-
чиняв óсе. 

Парóсинó ó людей тоді êóпляли на базарі. А де люди брали, я не 
знаю. Не бóдó êазать. Нó ми на базарі êóпили [ãотові черевиêи] і все 
[сміється]. А хто шив, шо до чоãо, я не знаю.  

У нас оце через хатó сóсід тоже, він молодий, може трошêи молод-
ший за мене. Він êонечно вже вмер, таê він шив ãарно черевиêи. Нó 
бóли ж люди, шо моãли шить. Ось например, моя тьотêа сама портна. 
Вона шила і пальта, і êожóхи, і сорочêи мóжиêам і плаття, і все на світі 
вона шила.  

І дєдóшêа мій поêойний тоже шив ото êожóхи, пальта, оце люди 
заêазóвали. Я не бачила яê він шив, бо дєдóшêа в 43-м ãодó вмер. Де 
дєдóшêа вчився, оце я вже не знаю, не бóдó êазать. Він дома шив ма-
шинêой, дома. І тітêа дома, приходили, заêазóвали. “Зінãерсьêа” ма-
шинêа бóла. Но вона óже стара, ó мене стоїть, баби Соньêи. Я не знаю, 
чи вона êóпляла, чи дєдóшêа êóпляв. Я не бóдó êазать, нó ото шила.  

Мені тьотêа êазала: “Твоя мати, – êаже, – ó батьêа не хотіла вчить-
ся, таê яê і ти не хочеш”. Я не хотіла. А вона мене заставляла. Оце бóло 
весною, садим ãород óдвох, із тьотêою, прийдóть люди, просять, дитині 
в шêолó надо сорочечêó чи там платтячêо. “Ми поможемо вам садить, 
– êаже, – піди, Архиповна”. (Архиповна по-батьêові) А вони êажóть, 
шо: “Я не моãó, Ніна бóде сама лазить, а я бóдó ото шить ó хаті”. А вони 
êажóть: “Ми не підемо, ви пошийте, а ми бóдем Ніні помоãать”. І ото 
бóло зі мною люди помоãають, а тьотêа ото в хаті шиє. Нó вона і бистро 
шила. І оце тільêи за машинêó і співає. Пісні ó неї всєãда. Таêі шо, мене 
заставляла, а в мене і ãолосó не бóло. Вона і молитви читала, все. Таêі 
дóже старинні пісні співала, нó я їх в ãоловó не брала. Мені тільêи степ 
бóв. На степó робить, – це моє любиме діло бóло. Вона мене заставля-
ла: “Бачиш, Ніно, прийшли, просять, от все, і я, – êаже, – сіла, пошила, 
а вони тобі помоãли”. Нó êажó, а шо ж дєлать, нó єслі ó мене немає 
охоти.  

А їй платили, не знаю шо, но платили. Коли ãрошима, êоли шо 
принесóть, ó êоãо шо є. Оце вона пошиє, їй заплатили і оте. Но вона 
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дороãо не брала, êазала “щас нільзя дороãо брать”. А де люди матерію 
брали? Оце я не знаю. Оце не можó сêазать. 

[І мені вона шила], на тóчі, бóла тóча раньше, може ви чóли таêе? 
У вас ó ãороді там [сміється]. Ото на тóчó поїдóть, возьмóть. А дрóãий 
раз тьотêа ото попита, шо матерія дороже, таê вона дрóãий раз привезе 
мені бóло ãотове плаття. А шо не таê, вона передєла…  

У баби Соньêи (моєї матері рідна сестра, оце де я жила) баãато бó-
ло рóшниêів і все вишиті! Таêі êрасиві, що. Навєрно ж вона сама ви-
шивала, я не знаю. У баби Соньêи бóли іêони, і ото по êóтêах чіпляла. І 
прийшла до Моторнів, тоже мама, свеêрóха, чіпляли рóшниêи. У мами, 
свеêрóхи, êращі бóли рóшниêи, яê ó тієї! До тоãо êрасиво все вишито 
бóло, шо я не знаю. Мамо сильно вміла вишивать, дóже, дóже. І в’язать, 
і вишивать, êóди там. Дочêа забрала ті рóшниêи, êаже: “Ніна, ти не 
обижайся, це моєї мами рóшниêи, я возьмó”. Та бери.  

Рóшниêи вішали ще де ото портрет велиêий, то на портрети ото 
повісять бóло. Портрети бóли, – Коліні дід і баба. Фотоãрафії, да, таêі 
величеньêі, і ото бóло вішали [рóшниêи]. А потом яê óже мама óмерли, 
і в мами таêий портрет бóв, і в батьêа. Це вже яê я прийшла, таê ото 
ходили по подвір’ю малюваться, êажó: “Нó хай”. Це давно ж бóло, Бо-
же мой, êоли ж воно бóло! Це може, в 53-м чи 54-м ãодó ходили по під-
вір’ї, записóвали. Мама не хотіли, нашо? Кажó: “Нехай вашим дітям 
бóде пам’ять”. Ото таêе діло. Десь на ãорищі ті портрети. Це вже моїй 
свеêрóхи і свеêра, фото, а то Коліні дід і баба бóли. 

А тепер взяли оце ж іêони, Коля цей же в мене невєрóющій… У нас 
по три іêонêи весіли, – “Зніми”, – зняли іêонêи, понесли на ãорище. А 
з ãоріща Вовêа, мій син, де він їх повитасêóвав, не знаю, одна осталася. 
А то бóло ó нас шість штóê старих, батьêо й мати нам оставили. А їм 
видать дарили, нó вобщем не знаю, де вони брали. Я ó них не питала, 
дóже не балаêала [сміється]. Казала свеêрóха: “Нó ти хоч трошêи бала-
êала, шо не бóдь розêазóвала”. А я: “Нó шо я вам можó розêазóвать, яê 
я рядêи полю, я можó вам сêазать. Де, – êажó, – хорошо, де таê сопнó-
ла та побіãла, бо остаюся от людей”. Ото таê [сміється]. 

У нас хата бóла [батьêівсьêа], таêа яê оце ось ззаді. Старина хата 
бóла, по-старинномó все построєно. Іще моãо батьêа батьêо строїв. Ото 
таê. Уже люди, ті що êóпили, старó завалили, а êирпичнó поставили. 
Це ми яê їздили на êладбіще та êажó: “Повези, Вова, нашою вóлицею, 
там де я жила”. Подивилася, один поãріб стоїть стариний, а то все нове. 
І в нашім дворі, в нас там бóло 50 сотих ãородó, оце мати із сином пере-
строїли цю нашó хатó, поставили êирпичнó. Потом óже брат із матір’ю 
поставили своїй дочêі, ó тім же дворі хатó, а та дочêа своємó синові по-
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ставила, ó тім же дворі. Нó êонєшно, ãóсто воно, хати, нó а поставили. 
Ото вобщем в нашім дворі три хати.  

А хата бóла маленьêа, отаêа яê оце, точно-точно. Крита черепицею, 
яê оце. [Всередині з меблів] êроваті бóли, стóла, і раньше ото дівани 
робили, знаєте, таêі. Ото баãато стóльїв не бóло, а то діван. І ото на тих 
диванах сиділи. Кроваті таêі бóли, шо ото желізні. Ото тóди батьêо бó-
ло досоê наêладе і ото спали на тих досêах [сміється]. 

Плавню яê мала бóла не пам’ятаю, а велиêа óже, – там в плавні ми 
садили розсадó, і бóли помідори там, і êапóста, óсе вирощóвали. Сêот 
там пасли. [Люцернó] виращóвали, більш таêоãо нічоãо. Рибó ловили, 
нó браêоньєри. Ото êоли бóло, єсть рівчаê чи яê сêазать, і в той рівчаê 
ото ж нападали, чи я знаю, де вони набралися таêі. Риби там бóло баãа-
то, ловили. Колхоз продавав рибó... , 

Баêай, – ото яê іти, отаê рівчаê, там вода. Ви отово на тó вóлицю, 
не ходили? Нó ви êажете річêа, а раньше ми називали йоãо баêайом. 
Тече вода і в Дніпро впадає, но там води не бóло раньше. А з’явилася 
êоли, яê поставили оцей АЕС чи яê йоãо сêазать. Плавня… Плавня ж 
яêа бóла. Річêа ж, оце Дніпро називається, це річêа ó нас бóла, точно яê 
ото баêай той. Невелиêа, води не бóло, шоб баãато. А щас і плавня за-
топлена, і все той. А раньше в плавні і сêот виãóдовóвали і все. А щас… 

 
 

Назаретян Поліна Пилипівна, 1910 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області 1 

 
Ісаєва Віра Василівна2: Бабóшêа Поля! А де Ви народилися? 
Назаретян Поліна Пилипівна: Черніãівсьêа область бóла, а район 

посліднє все êазали Корюêівсьêий, воно раньше бóло. Я родилася, таê 
писали Борозна, воно в Росії сейчас. Уêраїна бóла, де Борозна. У Боро-
зні мене брали. Таê отам попóтали, і знаєте, тоді ж бóла область. Яê я 
родилася, таê не областю звалися, а яê осе… Оце по-стариномó? 

Уєзд? 
Аãа, óєзд, Борозенсьêоãо óєздó бóли ми тоді. А тоді перевели до 

Черніãовсьêої області. Уже яê стали наші, óже єто, настали óже облас-
ті. Уєздó óже не стало, óже стала область, óже стали чи советсьêі, чи яê 
там…  

Батьêо мій – Овдієнêо Пилип Трохимович. 
                                                           
1 Записали Ю.І. Головêо та В.М. Циберт, опитóвання проведено з допомоãою 
Ісаєвої Віри Василівни, 21 червня 2002 р. 
2 Тóт і далі задає питання та óточнює Ісаєва Віра Василівна. 
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По-вóличномó, таê яê мене… Напишіть просто, [Задоя] Пилип 
Трохимович. Три їх брати жило – Масій [Задоя], це моãо батьêа брат 
рідний, і Іван. Іван є, він по êниãах чисто, от тóт я радіо чóю, син óже 
тоãо моãо баті, діда. Мені він брат, батьêи наші рідні. Оце Пилип, мій 
батьêо, Майсій і Іван, їх три. Таê ó Івана син є один, часто по радіо йо-
ãо передають, я чóю. Аби я не сліпа, в мене є їхні… 

Бабóшêа Поля, а чоãо таê звали по-вóличномó? 
[Задоя]? Да яêись там êози, яêись писатель бóв, десь Лиса ãора бó-

ла. Писатель, батьêа баãатий бóв син, да отділив свою землю од батьêа, 
отсóдив. Та десь там Лиса Гора бóла. Це дóже давно діло бóло. Це таê 
батьêи наші розêазóвали нам, шо чоãо. Та яêийсь там писав шось та все 
передавав. Отділився от батьêа, розділив свою землю, таê яê он, може 
чóли, по-церêовномó розêазóв, шо батьêо з сином свиней пас, може 
чóли? Не чóли? Нó отаê, отділився цей син один… Поãородив їм сараї 
яêісь там. Та заходили яêісь зімою не êвартиранти, що ходили по дере-
во і об’їдали та й дохли. Все, яêий позрóба, там зіма на Черніãовсьêой 
області холодніша баãато протів оцієї, там морози страшні… 

Бідно жили, землею ненаділені. Мама рано óмерла, хати не бóло ó 
нас, ми жили в землянці. Мама рано óмерла, мені не бóло ще шість ãод, 
і нас осталося шестеро яê мама вмерла із родов тоже! І ми, ó нас брат 
один, а дівчатоê п’ять бóло ó нас. Хати не бóло, в землянці жили, землі 
нам не дали, потомó шо батьêо бідний. Нó раньше в старинó жили ті 
баãачі.  

Я бачите, сейчас óже сліпа сім ãод, оце восьмий óже наспóпив мені. 
Я таê оце позабóвала баãато дітêи. Нó розêажó... І ото ми таê жили, бо 
мама яê óмерла, ми бідно жили. Ходили й хліба просить. Нó землі не 
дали нам. У мене батьêо все не де тоãо, шо робить, батьêó ж не можна 
землі, аãа. Батьêо рибó ловив, ото таê сєточêою, то óдочêою, – прода-
вали, а ми хліба ходили просить êотрі. А тоді вже яê стала, стала вже 
яê перемінилися отеє. 

Бабóшêа Поля, а êаêой это приблезительный ãод? В êаêом это ãо-
дó, Вы рассêазываете? 

Оце сêільêи ãод оце? Оце я розêазóю, сейчас мені 92 ãоди, третій 
настóпив. Мені дев’яносто… по паспорті.  

Бабóшêа Поля это Вы до 17-ãо ãода розêазóєте? 
Да. Це ще до 17-ãо ãодó бóло. Бо в 17-м ãоді, óже в нас мами не бó-

ло. Ми вже сироти. Це ж я 10-ãо ãодó родилась, по паспортó, таê я же 
знаю яê ми бóло. А батьêи наші розêазóвали, і діди, жили раньше óсяê 
люди, êотрі баãатші, êотрі землею яê пани. Панів зоãнали бóло розêа-
зóють. Батьêи й діди розêазóють, ходили і стариêи, називали ми êо-
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лись їх пророêи на їх, старичêи. І ходили розêазóвали, значить яê Та-
рас Шевченêо бідний бóв, все чисто, йоãо бóло звать Деревій, фамілія. 
А йоãо вже переменили. Розêазóвали нам яê жив, яê писав, яê тóю пи-
сав, ó мене ж і тепер десь є за те, êниãа йоãо….  

Яê раньше, це нам розêазóвали, яê вони жили. І Шевченêо це ж бі-
дний, бідний же бóв, він робив, óчився, слóжив ó панів, на панщині ро-
бив. Я ж розêазóю за їх, робив на панщині, і він остався, і став êниãи 
писать, і став людям і мені розêазóвали, і ото ж таê і люди жили. І він 
розêазóвав нам, яê раньше ще жили, батьêи наші і вони. І ми знали.  

Робили, траêторів не бóло, нічоãо таêоãо раньше не бóло, êолхозів 
не бóло, а все хазяйнóвали, все одноосібно. Ще не бóло нічоãо. То нам 
розêазóвали люди, що бóдóть птиці літать із довãими носами. Бóде 
свєт, це ж нам розêазóвали, яê раньше жили і яê бóде, ще нам розêазó-
вали. І оце ми таê і жили, що нічоãо не бóло. А люди обробляли землю 
святó, обробляли землю êіньми, волами! Усе самі, самі хазяйнóвали. 
Колхозó не бóло. І яê оце, разоãнали панщинó, що раньше бóла, розоã-
нали, і наділили пансьêó землю народó, народ же бóв под панами. На-
род же робив панам, не бóло, бідний. А роздали êомó, хто взяв, хто моã 
обробить. А люди бóли таêі шо неãрамотні, не моãли вони оброблять і 
не все. І таê вони ото жили і раньше. І ми таê жили. Обробляли вола-
ми, êоровами. Ні, êоровами обробляли, яê война бóла оця, револю…, 
оця война отєчєсьêа, таê тоді вже êоровами робили. Бо не бóло нічоãо.  

А раньше волами бóли робили, їздили ó Крим по сіль. Оце ж я роз-
êазóю, а яê же раньше. Не бóло солі, то люди ходили в Крим по сіль, 
пішêи, я знаю. Ходили, і ото ж таê люди жили, êотрі збираються і 
йдóть по Крим ó сіль. Бо вже ми êорівêи пасли, яê бóло ідóть люди з 
Кримó і несóть по ведерцю солі. Берóть дівчатоê таêих, берóть óсе, і 
йдóть пішоходом. Пішêом. А поїзди, розêазóвали, машини оці-во, що 
їздять сейчас… Не бóло раньше, а тоді бóли вóзêоêолейні, оце таêі яê ó 
нас трамваї, шо оце возять людей оце, трамваї, знаєте? Оці трамваї, бó-
ли от таêий зробили.  

Помоãали нам, Уêраїні помаãали Анãлія, Хвранція, Анãлія нам дó-
же помаãала. І дóже Уêраїні помоãали, Уêраїна бóла бідна, замóчена! 
Царі замóчили її, вона бідна, бідна. Населили сюда німців, Катерина 
Перва, оце я і розêазóю яê раньше жили. Цариця Катерина Перва бóла, 
населила на Уêраїнó, оце тих людей своїх. Оце Смоляна, де це Смоля-
на, – оце німецьêа êолонія бóла тамочêи. А Новозлатополь бóв, – там 
єврейсьêа êолонія бóла. Яê із тоãо, де євреї живóть, де наші люди та, яê 
йоãо – …рай, там же євреї ó раю, ãа? 

Бабóшêа Поля мы там не были, мы не знаем? 
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Таê ви може чóли по êнизі, шо таê по êнизі, євреї бóли. Тепер я і не 
вимовлю, ми раньше на їх називали жиди. Називали, а тоді перемени-
ли ото. Таê оце вони там жили, населили сюди оце Новозлатополь, от 
под Запорожжем, там êолонія німецьêа, та єврейсьêа оце бóла. І там 
люди обробляли. Яê став êолхоз і вони в êолãоспі робили, євреї, і ро-
били німці, шо Катерина населила. Вони давно живóть на Уêраїні, 
Смоляна оце. А єврейсьêа ще бóла, люди на Чорнівсьêій отам там, яê 
бóло время, таê євреїв переселили на Уêраїнó. Оце шо я називала ра-
ньше, Мена, там єврейсьêі ãород зробили і жили люди євреї разом…  

От прийшли дівчатêа на роботó десь там, построїлись і живóть, і 
роблять, і прийшлося. І таê люди обробляли землю, обробляли разні, 
разні приходили переселили до нас на Уêраїнó, помоãали нам і робили. 
Я сама чистоêровна óêраїнêа, о. Оце я жила в Черніãівсьêій області, це 
мене по пересєлєнію послали сюди, нас ще до войни послали, до пере-
селенія, ó 20-х ãодах вийшло. І ото таê люди і жили, шо нічоãо не бóло 
ó людей. А тоді стали робить.  

А тоді вже стала дрóãа власть. Став êомсомол, церêви заêрили, бó-
ли церêви правились. Церêви заêрили, êомсомол. При êомсомолі став 
êолхоз, землю всю сóспільнили, людей заãнали, побрали. Котрі не хо-
тіли люди йти ó êолхози зразó, їх порозêóрêóлювали, повиселяли на 
ссилêó. Нó шо ж вам розêазати, це ж таêе бóло, яê люди жили, я ж êа-
жó, повиселяли їх на силêó, ó тюрми. Усêрізь бóло людей, а êотрі піш-
ли ó êолãосп, робили ó êолãоспі, полóчали êілоãрам хліба. Уже й жили, 
люди óже привиêли. Яê одібрали землю вже. Тож дали нам землю от 
панів, а тоді яê переминилась власть, людина ж меняється і власть ме-
няється... І власть помінялася, і все в êолхоз, люди поздавали і пішли в 
êолãосп. Полóчали êілоãрами, хліб ãотовий і все обробляли. Нó ходили 
êаждий день на роботó, мінімóм наêлали таêий, що й отдихнóть не мо-
жна бóло. Яê наêлали мінімóма êолхоз, шоб виробила стільêо, даê ó 
місяць два виходних давали. Люди дóмали, що полопаються. А попри-
виêали і таê стали і ходить і все. І попривиêали, привиêли.  

А тоді яê вже êолхози стали і люди ходили, і хліб робили, і полó-
чали. Де взялась війна оця? Розбила, розталóвала, іще оце після войни 
трошêи ж пожили оце люди. А сейчас я óже не знаю яê вони сейчас 
живóть, бо я не знаю.  

А êомсомол держався, і партія, і êомóністи стали. І стали, і жили 
при êомóністах. Нічоãо, яê десь, щось яêась аварія, чи там сóсіди 
поб’ються чи шось, ідóть же до власті. А власть іде, раньше називали, 
раньше ми бóли…  
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А тоді ж це нам таê розêазóвали, таê яê я вам, таê і нам розêазóва-
ли, яê жили. Ми ж тоді тоже сидим слóхаєм. І вам розêазóю, яê нам 
êазали. А ми ж жили, я ж вам розêазóю яê, землю одібрали, пани про-
дали, нам не дали. А тоді яê стали вже вжилися сêіêо, а тóт ãоп, землю 
обратно одібрали, таê óже не панам, а êолхоз став. Сóспілили землю, 
сóспілили людей і виселяли людей, хто хоче з силою, но ми ішли сюди 
не силою, а добровольно. Бо там жить не можна бóло, плохо совсєм. От 
ми в землянці жили, нас заливало, ó нас хати не бóло. І таê людей ще 
баãато жили, бідні хатêи. То люди пописалися. От нам пред’явили, яê 
би оце сейчас би сêазали, отаê і отаê. Нам пред’явили і ми самі виїхали.  

Ми тóт жили неплохо, ми заробляли, ходили. Я свиней в êолãоспі 
пасла вже, і хліба баãато заробляла, бóло ó мене і їсти, і хата бóла. Но 
война німецьêа ця, шо оце бóла, повреділа нам. Война бóла, все ж таêи 
ішла вона п’ять ãодів, война ця. Повреділа война, óже ми стали бідніші, 
а тоді стали розплачóваться. Нам помоãала ó войнó, та, Хвранція, Анã-
лія, нам дóже помаãали, помоãала óсім! У войнó, яê шо бóло одвою-
вать, і стали орóдія давать. Помоãали і одвоювали, німця одіãнали вой-
ною. І стали ми зновó жить після войни хорошо. Голод бóв 47-й, люди 
вимерли страшно! Забрали, 47-й – óже война êончилася, óже ãолод, 
німець óсе і êорови позабирав, óсе, люди бідно жили, не бóло. А тóт 
ãолод, не вродив, а тóт требóють, требóють із нас, із Уêраїни. Воно ж не 
тільêи Уêраїна бóло, а до Уêраїни баãато бóло тих присоєд…, бóла і та 
до нас, сталінсьêа оця... Яê ото звóть сталінсьêі землі, називають? Га, 
Вєра? 

Грóзія. 
Грóзія, Польща бóла, нó Польша половина бóла до німця, а поло-

вина бóла – до Уêраїни. І ото, армяни, зеберджани.  
Усі 15 респóблиê, êоторые были, да? 
Да. Усі воювали, і óдвоювали їх, земель видно десять, більше, зе-

мель двадцять він соєдинив. Сталін один рóêоводив ними, оце óже. 
Тоді яê оце война, то Сталін рóêоводив. А до Сталіна ще бóло, я ж êа-
жó, це ж Катерина Перва, Катерина Дрóãа, а тоді, Ніêолай Первий, Ні-
êолай Дрóãий, а тоді після Ніêолая, оце революція. І тоãо Миêолая 
зверãнóли óже дрóãоãо, óже ото стало ó нас, став Лєнін. Послє поста-
вили Лєніна, Лєніна дóже празднóвали, вóлиці лєнінсьêі, де ó êоãо те, 
лєнінсьêа. Таê ото вóлиця, êотра Лєніном звалася, таê називали. Яê 
день рожденія Лєніна, – праздниê робили, óсе і Лєнін. І яê пани ж бó-
ли, ó êитиці, яê пани бóли, отóточêи… 

На паãонах.  
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Аãа, на паãонах. А Ленін сêазав таê, “Я Тараса Шевченêа держó 
êниãó, і по êнизі з вами ідó, те що ми не пани. Нам не треба золотих 
паãнів, а ми, êаже, люди чорноробочі, де ми не робим, а всі чорні”. Він 
зняв паãони і надів, êотрі воєнні, одів звьоздочêи, отóточêа бóли на то-
мó. І оте яê вищий начальниê, однó звьоздочêó заробить, а тоді дві, а 
тоді три і до п’яти і тóт бóли звьоздочêи. І êазав Ленін, шо бóде таêий, 
що позаêривають церêви, позаêривать óсе. Таê людина ж óмре, не сêо-
тина, і таê нам сêазали, шо бóдóть трóби таêі, шо… Яê Господь бóде іти, 
то в йоãо є анãели, і трóбами затрóблять, і воздвижеться небо і воздви-
жеться земля і бóдóть іти анãели, ітиме Господь. Це нам розêазóвали, 
шо бóде, воздвижеться земля, встанóть люди мертві і встанóть живі. 
Одні по правó сторонó станóть, а одні по лєвó, і приêлоняться і з трó-
бами оціми затрóблять, êаже, óсі-óсі і все. І лóêавий одійде і станóть 
люди жить. Да оті трóби я, êаже, ізнімó і êоли заêриють церêви, таê 
бóдóть трóбами трóбить і те, Боже мій, бóдóть людей хоронить трóба-
ми. Таê і єсть óже, це ж не бóло, це ж вони нам розêазóвали. І тепер ми 
дождали, óсе після тоãо, яê óже заêрились церêви, стал êомсомол, таê 
із трóбами і хоронили. Уже ж батюшêи водили, церêви заêрили і з 
трóбами це ж при нас іще. А це ж до нас ще розêазóвали. Таê ми жили, 
таê ó нас óсе, і Лєнін ото осóдив.  

А яê óже бóла война, нам помаãали чóжі. Землі тії, шо ще ті землі 
нам помоãали, шо не бóли наши союзниêами, знаєте? Там не бóло не 
êомсомольців, нічоãо. І там церêви де правились ó чóжій, це тіêо на 
Уêраїні, і то до Уêраїни бóв притóлиний, оце шо Сталін ворошив. Да, ó 
оцих тих бóло значить, таê вони сêазали, яê стали помоãать чóжі стра-
ни, да êазали: “Надіньте поãони, бо ми не знаем, де розлічєніє, ми не 
поймем, вояêа повинен ó поãонах”. Наші подчинилися, бо наш Совєтс-
êий Союз бóв совсім аби не помоãали страни, таê в нас не бóло совсім 
Уêраїни, розбили б совсім її. А то ж помоãли не тільêи Уêраїнó, а воо-
бще тій, шо союзниêи називаються бóло. Наділи поãони, і тепер вони в 
поãонах, а звьоздочеê отих óже те. А трóби є. Яê вони сêазав Лєнін, що 
бóдóть трóбами хоронить, таê і сейчас. Нó от це до 20-ãо, до 17-ãо ãодó 
трóб не бóло. А це вже він яê сêазав, яê став êомсомол, аж тоді начали 
трóбами оце хоронить, яê заêрили церêви.  

А ми ж тоді ходили в церêви, і правилось, і пасêи святили. І ловêо 
бóло. Бóло оце Маêовій, оце яê святять ó авãóсті місяці. По старомó він 
первоãо, Спас шостоãо, а по новомó бóв 14-ãо – Маêовія, а те 19-ãо ав-
ãóста. Бóло подивишся, а там діти стоять і всі з цвітами, Маêовій з цві-
тами. Самі дітвора êрóãом церêви, і батюшêа ходить і святить ó Маêо-
вій оцей, праздниê робить. І я ж ходила сêрізь óсе маленьêою, це вже 
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отêрились, а тоді заêрились, яê оце óже. А тоді вже після войни, оце 
таê містами, де одêривають церêви, а де заêривають. Сейчас не знаю я, 
бо я ж вже те, а тоді бóло заêривали, яê заêриті бóли трóбами хорони-
ли, тоді. Це Ленін сêазав, шо трóбами бóдóть хоронить...  

Бабóшêа Поля, девочêи хотят слышать, что было в селе в войнó? 
Ой страшне, бóло. Убивали, вішали тії, німці. Яê тільêи шось таêе 

проãриже… 
Бабóшêа Поля, êоãда немец пришел, вони же виселели білян óсих? 
Не тільêи біляни. І êрóãом над Дніпром, Біленьêó виселали і Тара-

сівêó, êотрі села над Дніпром, а ми жили в Мар’ївці. Село Мар’ївêа є, 
оце недалеêо од нас, тóтечêи. Там фронт стояв. Боже, сêіêо вони людей 
повішали! І бóли таêі люди, шо ішли наші, яêісь ті чóжі жили чи я 
знаю бóли, шо ішли за німця встóпалися. Наших людей вішали, моãо ж 
чоловіêа повісили! Мій чоловіê, óсе ж знає, повішений! Ото первий 
оце мій чоловіê. Це я за дрóãоãо виходила. Фамілія в мене по чоловіêó 
бóла, шо оце завішаний, – Зюзьêа Грицьêо Леонтійович. А за цьоãо я 
вийшла за староãо, óже я проїла хатó, бóв 47-й ãод. У мене хата бóла 
хороша, яê я вийшла. Ми вже робили в êолãоспі, і свиней пасли, хліба 
баãато, нам êолхоз êóпив. За êоровó здали, êóпили. А тоді нам êолãосп 
зновó дав, таê ми хорошó хатó. У Мар’ївці хата бóла хороша. І ми жи-
ли, все це яê молоді, яê вже поженилися. Насилó осталися живі ми, не 
знаю там таêий фронт стояв, шо страшний. Оце Розóмовêа село, таê 
виселяли всіх од Дніпра! По цей боê виселяли, і по цей боê Дніпра ви-
селяли людей, ãнали їх óсе. Тих людей, що по той біê Дніпра, то сюди 
переãнали, баãато людей над êраями. Таê люди сюди перейшли і тóт 
жили по людях.  

Яê война бóла, ó мене дві сім’ї жило, де оце я хатó продала, і люди і 
німці ото по хатах. Таê вони по хатах цих, виженóть людей із хат, а самі 
живóть, а êотрі ó хатах, таê я ото напóсêала людей із дітьми, з манюнь-
êами і ãрóдниє бóли. Хата ловêа, ми êóпили, êолхоз поміã, но ми за 
своєї êóпили, а вони завидóють! Прийдóть, дом êрасивий, а яê ãлянóть, 
– дітвори лежать ó хаті, êрóãом людей! А ó нас сайжа, сайжа, це хоро-
ша, сайжа ó них, сайжа. І виходить і не бóли, один тіêо німець яêийсь. 
Підбив шось ó ньоãо, чи ноãи одбило чи шо, таê йоãо óêинóли ó хатó, 
німці êинóли і приêазали шоб значить, наші ж поліцаї бóли ж наші то-
же, да приêазóвали, поêа йоãо забрали самольотом. І поêа йоãо там чи 
тиждень, чи сêільêи, пожив поêа. Тоді забрали, і де йоãо повезли чи на 
родинó, не знаю. А то не бóло німців, через дітей не бóло. А то не дай 
Боã, людей – вся Тарасівêа, і яêі над Дніпром села, óсіх виселяли по-
дальше. Наша ж Мар’ївêа бóла ж дальше от Дніпра. У нас яêраз фронт 
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стояв. Там, оце Смоляна, оце за нами, таê там таêі êанави пороблено, 
таêі тії бóнêери. Хати розбирали німці, оце виêопає ямó, таêó яê оце 
хата, ще більше. А тоді розберóть хатó, любó в селі, розберóть і поло-
жóть ото їх. Заêидають хат три-чотири ото таê метрів два дерева з хати 
на бóнêери. А тоді заêидають, в слóчаї бомба, да шоб не пробила, яê 
пада, або снаряд може, бо од бомби, яê снаряд. Таê бóнêера називали-
ся, виêопають і все, і хати розібрали. Дві óлиці розібрали совсім і поро-
били бóнêера з цих хат! І німці там ото, їхні німці. А наших людей, яê ó 
плєн заберóть держали, знаєте, за проволêой. І люди ó томó трóсяться, 
нó яê ó плєнó, дощ і все, за проволêою. Люди пообмоêають наші, плєн-
них, яê заберóть. У нас плєнних заберóть, пообмоêають óсі, ó холод, 
зимою таê ó сніã. Літом же дощі. 

Бабóшêа Поля, а помните, ви розêазóвали, яê вас заставляли німці 
робить?  

Нó аяêже, бóла земля, земля ж бóла. Німецьêа власть бóла в нас 
же, яê же нас не заставлять, яê земля. Вони ж одійшли од нас. Вони яê 
захватили ó нас, на Спаса прийшли, 41-ãо ãода яêраз на Спас, празд-
ниê. Ми жили ó Мар’ївці, вони óвійшли, яêраз переїхали тії, Дніпро 
переїджали ж сюди ж і їхали êолонами, машинами. Там же яêось пере-
їжджали ж мости. Таê ми од Дніпра далеêо жили, ми стояли, дивилися. 
Вони їхали, яêраз на Спаса приїхали. А яê приїхали, стали зразó людей 
виселили тóди, на Спаса, яêраз це ó 41-ãо ãодó в авãóсті місяці бóло. 
Таê ми стояли всі люди, яê óвійшла перва êолонія, що їхали, – зразó 
маãазини б’ють отаêово, маãазини бóли тими, ложами розбили, розê-
рошили. А люди ж до Спаса ще êовирялися, ще не бóло. Война бóла, но 
іще до нас німець не приходив. А яê óсêочив німець, таê стали зразó 
оце бить віêна, двері ломать, виêидать одежó, все чисто, – одежó, мате-
рію êидають. А люди стоять, êотрі берóть, а êотрі христяться, бояться. 
А тоді пройшли, захватили, і ото вони 41-ãо óвійшли до нас. Войнó нам 
обявили 41-ãо ãодó…, яê називається по-рóсьêомó оцей місяць, шо оце 
йде? 

22-ãо июня, бабóшêа Поля. 
Да, 22-ãо июня об’явили нам ó чотири часа. А вони óже пройшли, 

бо êазали, шо вони цілó ніч пили бóдто з цим, Гітлером. Все ж таêи ото 
война. Усе знали. Сталін і Гітлер пили водêó, рóмин там шо. А тоді до-
пилися, він поїхав собі спать, а Сталін собі пішов на дачó. В ньоãо бóла 
яêась дача. А він не ляã спать, а пішов до нас войною. А йомó стали êа-
зать: “Товариш Сталін! Гітлер прийшов до нас войною”. А Сталін êаже: 
“Хто там мені шо êаже? Я яê підó…” Вони дóмали, шо дрóзья. Вони же 
з нами, він послідні ãоди ще в нас хліб видóрив сêіêи, в Сталіна. Моãо-
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рич, шо йомó хліба дали, зерна яêе в нас бóло. Таê Сталін йомó одол-
жив. Каже Сталін: “Я вас постріляю, хто це êаже война?” А воно до ше-
сти часов. А в шість часов йомó не дали, не дав він. А він ó шість часов 
піднявсь, а по радіо чóє, що война. Він яê схватиться, розêазóють оці ж 
люди, êаже, Сталін яê схватився, почав шóêать, поêа одівся. В шість 
часов сам Сталін почóв, а яê йоãо бóдили, таê вони пройшли нашó те-
риторію двісті êілометрів. А яê він іще лежав до шести, то іще сто 
пройшли, – 300 êілометрів. Таê Сталін, яê почóв, яê пішов ото, і яê на-
чали, яê начали, таê вони ще довãо билися з нашими. А тоді наши од-
стóпили óже. Война оця ó 41-мó, яê одстóпили, Біленьêó вислали і все. 
Таê там не бóло, тóт. 

Нó це німець зайшов в 41-мó, а в яêомó ãодó він освободив село? 
У 50-т.., ó те, сêажіть, підождіть. В 45-мó 9-ãо мая освободили. Там 

9-ть і тóт 9-ãо мая освободив 1005-ãо ãодó. 
45-ãо, бабóшêа Поля. 
45-ãо. Він тіêо чотири місяці воював оцьоãо 45-ãо ãодó. Чотири мі-

сяці, а 9-ãо мая яêраз праздниê. Праздниê 9-ãо мая, він повсеãда празд-
ниê, Миêолая. Бач, і все на Миêолая, 9-ãо мая, Миêола. І тóт ми пос-
читали дев’ять день тільêи мая, і там дев’ять день. І тоді êричать, êон-
чилася война, таê êричать люди, біãають по це. Конець війни, вони пої-
хали на степ сейчас, 9-ãо мая, яê êончилась. Люди біãають по селó, ра-
діють, обнімаються. Це не дай Боã. Тяжело бóло в жизні. Тяжоле сêіêо.  

А людей, а сірот сêіêи наробили êрóãом, це ж ви тільêи подóмайте. 
Шо тільêи, ó êаждім дворі. У одноãо батьêа, я лежала в больниці, при-
везли батьêа, бóло чи чотири чи шість синів бóло і всі на фронті поме-
рли. І йоãо привезли ó больницю тóди, оце йоãо розділи, щось вяжóть 
рóêи, ноãи, бо тії санітарêи там êоло йоãо. А я ж êажó, ó больниці там 
бóла, лежала. Кажó, чоãо оцей дядьêо, дід боліє. Каже санітарêа, в ньо-
ãо бóло шість синів і óсіх на фронті побили, і він óмом помішався. І 
привезóть і розв’язóють, ãолий-ãолий, і зв’яжóть йомó рóêави, він ото 
перетре це значить. Це тіêо сêазать, побили синів óсіх, óсіх йоãо дітей. 
Він остався без синів, хоть би один, êаже, остався. Та не дай Боã, дівча-
та, шо бóло. Не дай Боã, бóло!  

І вішали, я ж êажó, а тіêо що сêажóть чóть-чóть, і зразó людинó… 
Одна êолись дєвочêа, я вам розêажó, оце в мене жила її сестра тóт на тó 
половинó. Дóся... Таê її сестра менша бóла. А вона, до неї ціплявся 
один чи поліцай, чи щось таêе, ãóля, яê êовалєр. І він прийшов, йоãо 
послали дежóрить, там нó на зв’язь, а він прийшов до цієї дєвочêи, за-
ãóляв. А ця менша дєвочêа, сестра, та взяла óзнала, що він тóтечêа, 
пробралася до зв’яза, йоãо ж нема там, де зв’яз оцей, поперерізала 
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зв’язи. А тóт стали дзвонить німці, нема звязі, сюди-тóди, вони хотіли 
вибить óсе село, я тільêи забóла з яêоãо вона села. Вона не з нашоãо, і 
не з Біленьêоãо, а там десь. Я знала, нó я ж êажó, аби ж шоб все, таê я б 
розêазала іначе трошêи. Або ізписала б все. Попросила б, я то не ãра-
мотна, попросила, яê тебе чи, яê там бóло. Даê оце, таê вони до звязи, 
до цьоãо чоловіêа. Таê чоловіê не сêазав, що я ãóляв, а сêазав, що мене 
ізв’язали, виêинóли і робили, шо я і не моã і сêазать. А німці êажóть, ми 
однаê найдем, хто зв’язи ці поперерізóвав. Стали êазать, шо ми виб’ємо 
все село. Ця Дóся жила ó мене отóт на половині, її сестра рідна. А та 
дєвочêа взяла та сêазала йомó, що таê і отаê. А він пішов заявив, êаже, 
связала, а вона поперерізóвала. Таê вони приãнали і сêазали, яê почали 
її пльотêою бить отаêо залізною отой, і свінець отóт, і били дитинó, і 
били, êості порозбивали і тіло, таê і êосточêи, ото таêе. У дворі б’ють, і 
б’ють, і б’ють німці і бють, óже її немає. Там пальчиêи поотêотилися, а 
вони йоãо берóть і знов б’ють, і те êості порозбивали, порозêидали êó-
ди. І та хата, оце Дóся розêазóвала, шо ó тій хаті ніхто не живе. Таê во-
на ото, óсе для чоãось вони держать там ó їх єсть. Аби ж Дóся, таê може 
вона, таê вона тóточêи жила. А брати її бóли на фронті. Таê один Дóсін 
брат, найстарший, він просто не моã ó село óвійти, яê розêазали йомó. 
Це ж йоãо сестрó побили. Не в село, не се, а в Дніпропетровсьêомó да-
ли йомó êвартирó, він там жив. Да яê óмер, даê сêазав, щоб на похоро-
ни Дóся не приходила і не дивилася, через неї, вона ж і сêазала, шо че-
рез неї сестрó óбили, щоб не бóло. Таê вона плаêала, плаêала, êаже: 
“Брат óмер, і мене не звістили. Сêазав брат, щоб я на похорони не при-
ходила. І я не приходила, óмер брат”. І в її ще там брати є. А вона тóт 
жила, вийшла за одноãо тюремниêа замóж та заїхала оце сюди, тюрем-
ниê цей. Він бóв в тюрмі, і там робив десь на степó, ó їхньомó селі. А 
вона ото там жила сама, óже ж трошêи застаріла, да один тюремниê 
оженився. А тоді освободився та не поїхав додомó… 

Бабóшêа Поля, Ви за німців нам розêазóйте. 
Таê оце ж за німців. Таê він освободився, та тóт же жив, ти мене 

збиваєш. Таê оце Дóся, це я ж за німців і розêазóю, шо осводилась да 
тóт жила ó нас, і розêазóвала мені. Ото німці ж її дитинó побили, тóю 
дєвочêó. Брат чоãо не схотів, він же од німців прийшов із фронта, він 
не моã дивитись на те село, яê ви дóмаєте, яê отаêе. А яê німці одстó-
пали і спалили четверо сіл, де дерев’яні бóли, отам на Черніãівсьêій 
області, таê сãоріли зовсім хати деревяні. Отстóпали і спалили. Таê там 
людей вибили, і там моãили зробили і заêопали, а після войни зробили 
там яê сад, посадили цвіти, все взяли, і люди брали êвітанц…, тії талон-
чиêи чи таê їхали і дивились. Із всіх стран приїжджали і дивились тó-
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ди, на село. Люди поробили там, садили цвіти, троє сіл і все. І все бóло 
цвітами бóло, їздили, óсе. А бачите, а те, зробили німці, а наші посади-
ли цвіти, їздили і дивилися, таê це я за німців розêазóю.  

А євреїв яê вибивали! Страшне! Гарбами яêі пооставляли, возили, 
заãадóвали, ями виêопóвали, êопають ями, німці. Вони на їх обоз.., чоãо 
вони таê євреїв на тих. Копали ями і вони виêопають ями, таê яê оце. 
Тоді їх ото звезóть, êинóть óсіх. Таê маленьêих дітоê яê возили, Госпо-
ді! Таê чимсь отам маленьêих діточоê, отаê ãóби помажóть, і воно êон-
читься, не êричить. А старих привезли, в ямó переêинóли з машини, 
повно живих, і заêидали. Оце ж вам при німцях і розêазóю. Оце таê, це 
євреїв. А тоді ж ще êазали, шо людей, що вони тільêи похожі на євреїв, 
а не євреї, а німець зразó баãато тисяч вибив, дóже баãато вибили. А 
тоді вже розчóлився, шо тож не жиди. Юда, він називав на їх німець, 
юда, юда, юда. Ми називали жиди, а німець називав юда. Таê ãарбами 
виêопають і сêинóть, і чоловіê, ніêоãо таêоãо наêидають, страшно, а 
тоді землею заêидають живих і вони ж там лежать. Страшне робилося! 
А там, де оце, таê оце моя дочêа похована, в Новозлатополі. Це Новоз-
латополь бóв єврейсьêа та êолонія. Там оце больниця бóла, це вона там 
óмерла, таê там і похоронили. Таê я там êоло дівчини бóла, їздила, ми 
ж там не жили. Таê люди розêазóвали, шо яê робилися. Там больниці 
бóли страшені, таê люди порозêазóють. Возили ó нас ãарбами, страш-
не, Новозлатополь, нó там людей баãато жило.  

Таê їх яê ото розêóрêóлювали, люди тіêали, таê жиди передержó-
вали їх, вони робили яê наймити, понімаєте, яê слóжили. Це ó войнó, 
да. Ото передержóвали яê ото, і оце вони, там ó Новозлатополі і баãато 
людей поховано, євреїв, там моãили цілі, страшне ó їх. Там наше êлад-
біще є, те шо християнсьêе, що ми хрестимся, і єврейсьêе êладбіще тó-
ди далі є. Єврейсьêе отділилося, це ж вже наше там. Раньше то жили, 
раньше то там людей не бóло рóсьêих. Це вже яê начали êолхоз, розêó-
рêóлювать людей, не хотіли люди іти, таê тіêали, таê тоді ховали. До їх 
прийдóть, а вони за наймитів, євреї брали їх за наймитів і сêривали їх 
от тих, нó оце шо, тих людей. А тоді вже êладбище зробили отдєльно 
óже, од євреїв. В Новозлатополі там самі євреї ото бóли…  

Я знаю, що ó нас на межі верба таêа росла ото. І таêі бóли човни, 
плавали по воді ото ó нас. Таê робили люди, таêе дерево росло здорове. 
Таê я чóла, яê це дерево росло велиêе, до самої тополі. Бóло êаже, пісні 
вийдемо.: “Рости, рости, тополю, до самої хмари, спитай, мати Боãа, чи 
дождó я пари…” Таêі дерева росли, до самоãо неба, страшні. Тільêо 
ãлянеш, страшно і дивиться. Тіêо тонші бóли, а висоêі-висоêі. А ще êой 
яê я замітю, я ж êажó, верба бóла одна з тоãо êраю, а одна з цьоãо бóло 
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êраю. Таê я все замітю тóю вербó. От таê êоли жили, хліб їли, і робили 
отам, отóточêи. І хліб їли і самі робили, і волами. І волами по сіль їзди-
ли. У одноãо дядьêа бóло баãато, таê він наняв людей, три пари волів, 
розêазóвали. Каже, нó там ó нас з Біленьêої або з Мар’ївêи поїхав дя-
дьêо. Три пари волів ó ньоãо, найняв і поїхав по Крим, по сіль оце. А 
ми бóло, нó яê же він росте там сіль, ми ж порозпитóємо. Каже ото таê 
росте, яê ото сніã, а тоді ãілочêами таê осипається і єсть слой, яê льод. 
Де воно, чи тепер є, чи нема, я не знаю. А яêби сейчас, я б добилася. А 
яê золоті приїсêи, на приїсêах люди робили… 

А яê після войни, таê хто бóв поліцаєм, ó на нашомó êраю бóли по-
ліцаї. Може ти Вєра знаєш, Жеребець отóт êазали. Оце він бóв поліца-
єм, нó їх óже нема должно. Марóся жінêа в йоãо. Таê поліцаєм он бóв, 
таê йоãо заслали наші вже після, на десять ãод чи пятнадцять, я забóла, 
на золотих приїсêах він робив. Нó Марóся тóт робила ó больниці сані-
тарêою, жінêа, дітей не бóло в них. А він прислав ãроші їй, раз вислав 
сюди, таê вона розтратила, саме ãолод бóв. А он тоді вже прийшов, а 
вона прийшла до моãо питать: “Дядя Матюша, Матвій Гриãорович, нó 
шо мені, чоловіê мене ãóêає на золоті приїсêи, таê і отаê”. А він êаже: 
“Нó ти напиши, шо значить я розтратила, в мене ãрошей нема”. Голод 
бóв страшний, люди êотилися в 47-мó ãоді, яê ãрóші з дерева, по вóли-
цях валялися. Уже наші бóли, óже наші бóли. Не бóло хліба. Ніде не 
моãли. У êоãо бóло шо, позабирали. Нема. Корови всі забирали, виãна-
ли, де ó êоãо осталось. Ями êопали і робили землянêи, і êотрі ó ямах 
êорови, êоє-де ó êоãо пооставалися. А тоді óже поãнали та звідêісь при-
ãнали, десь наші бóли êорови аж далеêо в Сибірі, позаãаняли. Наші од 
німців ховали. Таê десь далеêо нашоãо óêраїнсьêоãо сêотó бóло баãато. 
Таê приãнали тоді вже сêот. Бо і в Мар’ївці приãнали, мар’ївсьêі приї-
хали, привезли ó двір. Яê тóди ãнали, то на всій дорозі пропало êорів, 
ãнали ноччó. А днем, а тоді поêи раньше, хто óправився одіãнать од ні-
мців, а хто не óправився, значить і óсе, óсе не найдó. Таê я ж êажó, і 
двері били, все виêидали. Шо хош робили. Це яêраз на 19-ãо, на перво-
ãо Спаса. На 19-й день, я знаю, яê німець óвійшов до нас, ó Мар’ївêó, а 
в Біленьêій тóт не бóло. Виãнали, не бóло. Таê він яê одстóпив, ó нас 
фронтó не бóло, вони поãнали, поãнали аж до Кримó, десь тóди. Таê ó 
нас поліцаї бóли, робили, нам тільêо їхня власть бóла оце таê, з 41-ãо 
до 44-ãо. Уже ó нас на Рождество ось Бєлєньêó освободили. Уже Бєлє-
ньêó освободили на Рожество. Не на Рожество… на Жовтня. В 44-мó, 
освободилась оце Мар’ївêа, Біленьêе і вже йшли в 44-мó. А вони ще 
йшли, йшли, ішли до самоãо німця отóди, до самой Німеччини йшли. А 
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тоді óже яê налетіли самольоти, яê летіли німців розбивать, таê ми яê 
ãлянóли вночі, таê небо засвітилось страшне. 

Помоãали. Хвранція нам помаãала і Анãлія. Хвранція. Нó наші со-
юзниêи ж бóли. Оце ж Америêа помоãала дóже. Америêа помоãала, 
Франція і Анãлія. Це не наші союзниêи. Анãлія бóла ж не наша і та Ан-
ãлія і Франція не наші бóли, не наші. А помоãали це вони нам. Це вони 
не бóли союзниêи, це вони нам помаãали, давали нам самольоти, дава-
ли нам танêи. Яê ішла, яê прийшла “Катюша”, таê і пісня є, шо. Може 
вони дівчата та доб’ються, шо розцвілися яблоні і ãрóші, виходила Ка-
тюша на береã, на êрóтий. “Катюшó” яê дали нам, то “Катюша” яê за-
строчила і привезли, яê застрочила німців, таê ви знаєте, яê тіêали ні-
мці, Господі… 

Вони самі тіêали й побиті баãато тіêали, страшне. Уже наші яê 
прийшли, таê ми із Мар’ївêи носили на плечах снаряди, до Дніпра но-
сили, óже Біленьêа поїхала. А нас люди, ми ж помаãали, ми самі пома-
ãали. Нас яê очистили, вже в нас нема войни. Тіêо нам сêазали, шо де 
яêійсь там палочêи, таê шоб тóди не ходили, бо там міни бóли позаêо-
пóвані. Таê ми ото, нам дороãó защита яê провірили, êажда бере снаряд 
чи дві і несли на Біленьêó, з Мар’ївêи носили на Бєлєньêó, а Бєлєньêа 
ãрóзила на пароходи і правилось отóди. Таê ми носили óже те ó 44-мó 
ãоді. А оце ж вони в 44-м і тоді ще в 45-м вони чотири місяці дойшли. Я 
вищитóвала, таê ó нас война йшла тисяча чотириста… Вона, оце яê по-
êа почалася і поêа до мая, – тисяча чотириста дев’ятнадцять днів…  

Пісні яêісь співали, êоли молоді бóли? От Ви співали мені. 
Та я забóла, хіба я мало, я піснів баãато знала. Та позабóвала. Бóло 

пісня співається раньше, я вам розêажó:  
 
Усі ãори зеленіють, де баãаті жито сіють, 
Одна тіêо бідна, одна ãолова чорна,  
де сіяла бідна вдова.  
Вона сіяла, волочила, слізочêами примочила.  
Синя хмара настóпає, сестра з братом розмовляє,  
Ой, братиêó, ãолóбчиêó, прийми мене на зимоньêó.  
Ой, сестрицю, перепілêо, ó тебе дітоê аж восмірêо,  
а дев’яте повиває.  
Ой братіêó, ãолóбчиêó, бóдó тобі доãождати.  
Бóдó тобі дітоê з хати виряжати.  
Ідіть дітêи з хати, поêи дядьêо пообідає, а ви батьêа провідаєте.  
Пішли ж вони до…  
Вставай, тато, вставай з ями, тяжêо нам жити в дяді.  
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Не таê дядьêо яê дядина, яê та ãадина,  
Не êричить, таê сичить, ніêоли вона не мовчить...  
 
Бачите, баãато я знаю êоє-яêих оце, а êотрі позабóвала. Оце начнó, 

я знала, шо оце Катюша вибивала людей… 
 
За стіною êаменою ãолóби літали,  
не зазнала розêішоньêи, шо літа минають,  
Ой ви хлопці молодії, запряãайте, літа молодії,  
да поїдем наãаняти літа молодії.  
Та й наãнали літа молодії на êам’яномó мості,  
Ой, верніться ж мої літа молодії, да й до мене в ãості.  
Вони êажóть, не вернемося, бóло нас лóчше шанóвати...  
 
А далі ще є, я забóла, оце до сіх пір тіêи. Шо не вернеться, от ти не 

шанóвала своїх, і прийдеш, і не счóєшся, êоли старость. Ось я, напри-
êлад, слóжилася, не счóлася, яê таêі ãоди….  

 
…А позадó Саãайдачний,  
що променяв свою жінêó на тютюн, на люльêó.  
Ой, вернися, ой вернися Саãайдачний... 
 
 

Находêіна Євдоêія Андріївна, 1930 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Находêіна Євдоêія Андріївна, 1930-ãо роêó.  
[За війнó] êалмиêи – це з Азії, а татари – це з Кримó… Страшні бó-

ли люди, ото вони, все про їх балаêають, що Сталін сяêий-таêий ви-
слав. Даром би не вислав би… Коров, óсе чисто ãонять, ó німця можеш 
випросить, він може і отдасть, пожаліє, шо там сêажеш: “Пан, в мене 
дітêи маленьêі, молочêо ж нада”, знаєш, той. Ми даже ж і по-німецьêи 
почти балаêали. За три ãоди, поêи вони, чи чотири, поêи вони бóли, ми 
вже і по-німецьêи балаêали. Нó наші і понімали їх, і все чисто. А в їх і 
не підстóпай, бо пльотêою яê óріже, то впадеш зразó! Ото таêі. І я тóт 
часто, мол, шо Сталін над ними поїздівався…  

Переїхала сюди з батьêом в 45-мó з села Веселе, отóт за Хортицею. 
Чомó переїхали? Батьêо мій бóв врач ветеринарний і йоãо направили 

                                                           
1 Опитóвання провели Т.Г. Бобêо та Н.І. Швайба, 24 червня 2002 р.  
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сюди, врачом. Звали йоãо Андрій Васильович. Народився він, не знаю, 
восємсот яêоãось… 

[Нас бóло] вобщем четверо братів і сестер: сестра моя і я, сестра ще 
одна, і брат, і її двоє дітей сестри, чоловіê поãиб ó неї. 

Зразó ж яê батьêо робив [врачом], таê в êазенній [хаті] жили. А то-
ді шо то йоãо… Знаєш, ó войнó розпóстилися, пили, дівчата бóли нóжні 
йомó, і виãнали з роботи. І тоді êóпили ми хатó і таê жили там... 

Сразó ж ще після війни я в шêолó ходила… А тоді ãолодовêа ото яê 
стала в 47-м ãодó, прийшлось бросить шêолó, піти работать. Работали, 
я робила доярêою ó êолхозі, я передова доярêа бóла, а тоді мене посла-
ли вчиться на [зоотехніêа]. І я ото після тоãо чотири ãода проробила 
завфермою. А тоді чотири ãоди ваãарем проробила од êолхоза, од 
МТСа, êрóãлі сóтêи – робила от дóші і заробила пєнсії, дай Боже! 

О-о-о, плавні, аяêже [пам’ятаю]… Нó воно ó плавні, там не річêи 
бóли, а плавні, таêі озера бóли. Там êрасота бóла! А êолхоз відтіля і 
дрова, і ліс відтіля, і сіно, і виãонять тих, бо ж тоді ж тисячами бóли ті, 
вівці. Таê вони всі ото в плавнях бóли. Колхозні вони, êолхозні там по-
строєнні для овець там, яê вони називаються? [Шатра там всяêі] і там 
молодняê бóв, і все. Я ще яê робила або вчилася, таê мене посилали, на 
праêтиці я бóла, посилали переважóвала молодняê. Там же трави отаê, 
наші ãороди там бóли, люди сіно там заãотовляли. Лодêи ó нас бóли, 
ми жили ото там над Дніпром на Старім базарі. Ви знаєте, де Старий 
базар? Ото станція, ото там ми жили, яêраз до баêая. Баêай, – отож од 
Дніпра іде, ото баêай називають, – таêа річечêа. 

А в плавнях тоже озера, риби бóло… êишіли! Яê наловлять бóло, а 
мене тóди ще, яê я не бóла зоотехніêом, ще дівчиною посилали êóха-
рить, тóди в плавні. А яê ви дóмаєте, яê êóхарить, яê я п’ятнадцять ãод, 
мені шістнадцять, ще не вміла, яê то êажóть. А це надо для людей ãото-
вить. Приїхав прєдсєдатель бєдêою, на оберемоê взяли мене, êинóли в 
бєдêó, повезли на той, до траêторної бóдêи. 

Бєдêа, не знаєте шо це? Нó таêа на двох êолесах. Кіно бачила 
“Донсьêі êозаêи”, яê вона їздила, бєдêа, і та, Софія Ротарó, співає її пі-
сню, тоже їде на бєдêе. Ото два êолеса і ото й мене поêи привезли, по-
êазав – оце êазан, оце той… Яê навчилася, таê вже і дома бóло, яê шось 
вêóсноãо хочеться, таê шоб я ãотовила. Чи борщ там, чи що-небóдь. А я 
яê начнó їм видóмавать і êатлєти, і підливêи… 

Знаєш, ми ãотовим вêóсні борщі. Це незамініме. Борщ – воно й ві-
таміни, і таêе, яê наївся борща вже, то їсти довãо не хотітимиться. Го-
тóвали йоãо – êартошêа, êапóста, помідори чи томат, яê немає помідо-
рів ще. Нó яê звичайно. А таêи ж він на воздóсі, знаєш, яê звариш, – 
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вêóсний, страшне вêóсний! І таê óсим понравилося. А тоді, а тоді ж 
отаê і доярêою: приїхали ноччó, доїть нема êомó. А я і не вміла êоров 
доїть, яê то êажóть. Забрали, привели – оце êорови. Поêазав, шо де яê. 
І все рівно вийшла на перве місце, мої êорови… Ще це êолãосп Кіров 
бóв, Кірова… Може знаєте, отам Божественний дом ото, там бóла наша 
êонтора, то êлóб там бóв. Там алєї бóли, там êрасиво бóла, а тепер… 
Памятниê стояв Кірова, а тепер нема ніде нічоãо.  

Там êрасиво бóло, алейêи, а над алейêами ж дерева. Бóвало сходи-
мось із дівчатами та й з хлопцями. Хлопці в нас влюбляються. А ми 
бóли несêверні дівчата, не таêі яê оце тепер “ãадамир”. А любили хлоп-
ці добре, з óма сходили в ті часи.  

Ми жили ото на Кислівêі, там дівчат нас бóло… Зразó ж то ми жи-
ли на Старім Базарі, поêи батьêо ж бóв врачом. Ніби нічоãо, не той. 
Там бóли всяêі тоже. А тоді стала на Кислівêі жити, там дівчат нас.., ми 
таê дрóжно дрóжили. Двадцять три дівчини бóло на вóлиці. У нас êом-
панія бóла, яê зберемося ãóлять там чи шо. Компанія велиêа і всі таêі.., 
і всих пооддавала заміж. А мене любили всі, я ж і вдівалася, і відділя-
лась із дівчат. Хлопці біãали – той не таêий бóв, і той не таêий бóв, і 
той не таêий… 

Бóли заãотовітєлі, приймали êрашанêи, молоêо тошо, і вони вида-
вали тó матерію, платêи чи шо-небóдь. Нó ó мне з ними блат бóв, рóêа 
рóêó миє. Я тобі – ти мені. І таê і доставала і матерію, і платêи. Усьоãо 
бóло. І в мене вже і часи в те время бóли. Шо в дівчат і в знаêó ні в êоãо 
не бóло, а в мене вже бóло – часи. І знаю, один хлопець таê влюбився: 
ідó на роботó на хвермó, він мене проведе на хвермó, ідó з роботи, – він 
мене проведе. Нó що ж, спротивився за то, шо таê мене любив – взяла і 
бросила. А він живе, а я мóчóсь. А тепер, от бачиш, ноãи отêазали да і 
все… 

А тоді вже ãод із одним дрóжила, він домаãався, я сêазала: “Ні”. – 
“Нó ти таêа мені не нóжна”. – “Нó і ти мені таêий не нóжен”. І він пі-
шов, а робив він êомбайнером, і йоãо послали в дрóãе село, ó Мар’ївêó 
чи шо, на дві неділі. Вобщем він не появлявся в êлóбі, а тоді появився, 
а там одна дєвочêа приїхала молоденьêа із техніêóма чи з інститóта, і 
він до неї. А мені дрóã підводе моãо чоловіêа і я йдó йомó на зло із сво-
їм чоловіêом óже, та з цим чоловіêом проводилася чотири з полови-
ною роêи… 

Воно тоді ж я носилася, я – не я. А тоді ж óсі поженилися, а я ж таê 
і осталася. Нó я, ще бóв ãóртоê драматичний, я в драматичномó ãóртêó 
вистóпала. Посідала ãлавні ролі, ãрала Наймичêó з Шевченêа, от цю 
ãлавнó роль, тоді… “Назар Стодоля”, старинні таêі. Та баãато бóло. І 
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люди ж ішли, очередя, повні ті бóли. Ми їздили сêрізь, і в Тарасівêи 
бóли, і в томó, в “Дробязêо” бóли в ãороді, ó “Чапаєва” бóли – тоже ви-
стóпали, нам там цвєти преподносоли. Знаєш, яêось бóло весело. Ке-
рóвала ãóртêом Галина Гриãоровна Галêо, померла вже, Царство небе-
сне. Це ми любітєлі, просто любітєлі. Нам нічоãо не платили, нічоãо. 
Нó нас яêось, любітєлі ми це, – ідем êаждий день на репетіцію. Виста-
ви, êвитоê – 20 êопійоê тоді бóли. Бóло шо вторãóють, тоді роздадóть 
нам. Бóло весело, не таê яê оце зразó – ніêóди піти дівчатам ãóлять…  

Зразó ж êоролєва бóла, а тоді яê принизили, рада-рада бóла хоть за 
êоãо-небóдь… 

…Дóмала для êоãось, дóмала тоді та сêільêи ж можна, óже ж мені 
бóло двадцять п’ять ãод, а тоді ще проãóляла із ним чотири із полови-
ною ãод, ó двадцять дев’ять ãод вийшла заміж. Виходила, вже дитина 
бóла. Таê полóчилося, шо… Нó всі яê-то, я ж то вистóпала, всі мене 
óважали, я ще в послєдній день беременності знята із тим êолєêтівом, 
драматичним. Яêраз на Новий Год. І я ж то сиділа в êлóбі, мене ж бес-
платно сêрізь пóсêали в êлóбі, я, знаєш, бóла свій чоловіê. І всі сочóст-
вовали, ó больницю, яê-то êажóть, ішло стадами до мене, в больницю… 

Нó, правда, і по любві вродє-би вийшла, нó а пив... Жизні харошої 
не бóло. І таê, вродє-би і любилися, і жизнь нехароша бóла. То тобі во-
дêа яê одна на óмі, більш нічоãо… 

[Чи ãадали тоді з дівчатами?] Гадали… Ти знаєш, бóло і на êартах. 
Кинó, я сама êинó і вже взнаю, що мені бóде. Або це, ти знаєш, нó ляжó 
спать, – це в неділю, хоч на півчаса, я вже знаю, що мені бóде. Оце шо 
присниться, ото яê зóмію розãадать, вже знаю, що мені бóде. Уже ідó, 
знаю, чи прийде мій милий чи не прийде. Вже я бóло знаю все наперед. 
А до ворожоê не ходили. Ми самі яê ворожêи.  

Ворожêи може й де і бóли, а таê… А баби-повитóхи, шептóхи бóли, 
да. Нó а ти знаєш, шо я тобі сêажó, я тоже бóла аêтівною, êомсомолêою 
бóла, ти шо! Не вірила цьомó нічомó. А тоді мене анãіна замóчила. Це 
таê – води хлібнóла холодної, вже анãіна. І анãіна таêа ото – положать 
ó больницю, десять днів пролежó і оце êолять-êолять, êолять-êолять і 
ніяêоãо здвиãó. Ось приходе дочêа моя ó больницю: “Собирайсь, пої-
хали”. Взяла там парня одноãо знаêомоãо, поїхали на Червоний посьо-
лоê – дід там. До Бриêа, Бриê йоãо фамілія. А яê звать йоãо… даже моєї 
сотрóдниці чоловіê, я й не знала, вона тóт робила в мене на фермі. І він 
мені пошептав і понині… 

Та ще яê інтересно, приїхали ми тóди, йоãо немає дома. “Де він?” – 
“На свадьбі ãóля отам і отам”. Нó знаєте, де Червонянсьêий посьолоê? 
І він отам хата тóди ближче під êрай до посадêи. Поїхали ми тóди на 
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свадьбó, виãóêали йоãо. Він êаже: “Давайте проїдемо сюди в посадêó”. 
А той шофер чóдаê таêий, нó шо, вони стали ж на дорозі, а ми пішли в 
посадêó. Нó а той же чóв: “Гляди ж, бабó не зóрочь!” Нó знаєте, приêа-
лóють мóжиêи. Пішли, шо він там поробив? Ти знаєш, тємпєратóра ó 
мене спала зразó, а він сêазав ще приїхати. Приїхала в больницю, і ме-
не чи на дрóãий, чи на третій день виписали. Уже не стало ні анãіни, ні 
тоãо… 

Дід іще бóв ó Біленьêомó, дід бóв. В Біленьêомó, таê ó цьоãо два 
ãоди не бóло. А тоді появилася. Таê ó цьоãо діда, я пішла до йоãо, – не-
ма йоãо дома. Ждала-ждала, вже вечоріє, дóмаю: “Бóдó йти додомó”. 
Йдó додомó – зóстріла йоãо. І зóстріла по отій широêій дороãі, шо іде 
êам’яна. Кажó: “А я до Вас!” – “А шо ти хотіла?” – “Та, ота анãіна”. А 
óже в больниці мне лічили-лічили, а тоді на те, посилають на… Яê та 
êомісія називалася? Уже мене із больниці виписали, а ото ходю, через 
три дні ідó на êомісію. І це я ж пішла, на êомісії побóла, мені на три дня 
ще ж назначили дома…  

…Чи вірила я в Боãа? Яê таêоãо Боãа немає, но єсть яêа-то надмір-
на сила… 

 
Нечет Лідія Андріївна, 1931 роêó народження, 

с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області 1 
 
На цій вóлиці я родилася, христилася і живó. А шо я про батьêів 

можó сêазать? Тóт вони жили. Батьêа Андрей, а мамó Надя звали. На-
дя Харламовна і Андрій Гриãорович. 

В мене брат бóв, сестра, сестра оце осталася, оце ж її дочêа, пле-
менниця. А ó брата бóло два сина, один бóв жонатий, а один холостяê…  

Я бабóшêó помню і тó, і тó. Біла Олена – це бóла батьêова мати, а 
Хижняê Мотя – це бóла материна мати. Дідів я не помню, а бабів я по-
мню.  

Материн батьêо, то єсть дід мені, в ãолодовêó він óмер. У ãолодов-
êó ó [матері] брат óмер, батьêо вмер ó ãолодовêó. Нó це вже постарші 
ãода там де-то, нó не при моїй пам’яті. Я 31-ãо ãодó, цьоãо не помню, це 
раньше бóло діло. І батьêів батьêо таê само, ото ãолодовêа бóла і він 
óмер. Вони жили бідно, сім’я бóла велиêа, чередó пасли, но всі вийшли 
дóже ãрамотні в селі. А баби осталися, бабів я помню і тó, і тó, а дідів я 
не помню.  

У батьêівсьêих батьêів хата бóла стареньêа, сім’я бóла велиêа, пас-
ли людсьêó чередó, отаê вони жили. А материні батьêо і мати бóли, нó 
                                                           
1 Опитóвання провели Ю.І. Головêо та В.М. Циберт, 23 червня 2002 р. 
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тоді раньше знаєте, яê жили, нó ви цьоãо не знаєте. Раньше бóли, яê 
êажóть, я сам собі хазяїн. Імів там парó êоней, дві чи три êорови, своя 
земля в їх бóла невеличêа. Допóстім сейчас орендатори, а тоді бóло не 
таê баãато. Оце таê занімався материн батьêо. Оце те, що я можó сêа-
зать. 

Бóла ó їх пара êоней, бóло дві êорови – óсе попродали, не бóло їм 
чоãо їсти. У матері ще бóла сестра, брат бóв, таêа бóла ãолодовêа, нема 
чоãо їсти! Ходять і стіни зшêрібають, немає чоãо їсти. Люди дóже пóх-
ли, мерли дóже тоді люди. Це розêазóвала… А яêий це бóв ãод, не пом-
ню, не помню… 

Розêазóвала [мати], заставляли в êолхози іти, забирають і êоней, і 
êоров ó тебе, іди в êолхоз, ãолий чи [нерозбірливо]. Не хотіли, протес-
тóвали, а потом êаже, все те полóчилося лóтше.  

Чи в їх бóло, чи не бóло, нó êазала мати, шо батьêи її то êоней зда-
ли, то êоровó, забирали в êолхоз, стяãóвали – то бричêó, то молотарêó, 
там де шо не є, ото забирали в êолхоз. 

Нó фаêтічесêі батьêо мій пішов ó êолхоз, но він ó êолхозі не робив. 
Робив, я ж êажó, то завсêладом робив, то бриãадіром на фермі робив. 
Він не робив, а мати постоянно робила. Мати робила ó êолхозі, а бать-
êо робив на повишених роботах, то фóражиром, то в млині, то ó сільпо, 
отаê. Нó ãрамотний він бóв, понімаєте.  

А мати моя може вона і ходила [раніше ó шêолó], розписóватися 
óміла, ãроші посчитать óміла, читала ãазетó, значить десь-êóдись ходи-
ла. Шось óчилась десь. [А мені вона не читала], тоді не до êнижоê бóло. 

Батьêові батьêи жили тоже в Біленьêом, а їх бóло дванадцять дóш. 
Чередó пасли і вчилися, і всі вийшли ãрамотні. Той в райісполêомі 
прєдсідатєлєм, той на завод, той при сóді там самий старший Петро, 
при воєнім трибóналі. Нó всі таêі ãрамотні, і він ó нас тоже то ó млині 
робив, то на фермі бриãадіром робив, то фóражиром робив, то завсêла-
дом робив. Рядовим не робив батьêо. А мати при êолхозі… А після 
войни вона вже не робила. 

А я тоже, яê підросла, я пішла в êолхоз…  
Ото на птичні робила, на фермі доярêою робила, на свинарниêó 

робила. І доярêою я і на пенсію пішла, через шо і ноãами не ходю, про-
робила сороê ãод на фермі, через шо і ноãи потеряла. Нó а живó сама, 
батьêів поховала. Жила êоло батьêів, батьêів поховала, а тепер живó 
сама. 

Розêазóвала мати, це вам сêазать трошêи, ви ж не знаєте цьоãо, ó 
нас центральна шêола єсть. Тепер шêола там, новó зробили – трьохе-
тажна, а то двохетажна тóди до Дніпра дóжче. То бóв там êнязь жив, то 
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йоãо бóло зданіє. А потом після тоãо яê розêóрêóлили, повиãоняли всіх 
êóрêóлів, óсяêих êнязів, – там зробили шêолó. Це мені мати таê розêа-
зóвала, це я знаю. Тоже ж раньше, яê жили вони, ще ж вона молода бó-
ла, тоже ходила на панів робила. Кажóть: “Тóт пан жив, ми ходили до 
ньоãо робили, нам за це платили чи там ãрішми, чи може яêі харчі, чи 
там може яêó êопійêó давали”. Нó ходили на панів робить вони. У па-
нів по хазяйствó робила, що – не знаю, нó по хазяйствó.  

[Яê пан до людей ставився], – оце ні, не розêазóвала. А що ходили 
на заробітêи до панів, то це розêазóвала. А тоді оце ж виãаняли панів і 
йоãо виãнали. Виãнали і це помєщеніє осталося, то бóло йоãо дом, а то-
ді зробили шêолó. І досі вона сóществóє, і досі там менші êласи ó нас ó 
шêолó ходять.  

[Яê мати заміж виходили?] Розêазóвала. Нó яê виходили, яêби 
сêазать вам, і з тої сторони бідно жили, і з тої сторони бідно жили. А 
вони жили, нó примерно таê по-сóсідствó, на одній вóлиці. Нó і зійш-
лися, не подивилася, êаже, на те, що бóло дванадцять дóш сім’ї, бóли 
менші там же діти, нó а полюбились, то і зійшлися, нó шо ти. Оце таêе.  

По-стариномó, êазала, сватали. Тепер же мода, тільêи десь в êіні 
побачити, по телевізорó. Нó яê, обичай бóв таêий, приходять, сватають. 
Приходили йоãо батьêи до її батьêів з хлібиною, êаже, з бóтилêою, по-
сватали. То отаê і женилися вони. 

За весілля не êазала, бо вони бідно жили, то не до весілля бóло. У 
êоãо возможность бóла ті празднóвали, празднóвали, а в êоãо не бóло, – 
не празднóвали. Казала [мати] “отбóли весілля”. В êоãо є сила, – отбó-
дóть, а в êоãо нема – таê зійдóться. Воно і сейчас таêе, і тоді воно таê 
ставалося ó жизні. 

Зразó êазала, жили вони ó йоãо батьêів. То там сім’я дóже велиêа, 
там дванадцять дóш дітей бóло, і батьêо і мати. Вони тоді перейшли до 
її батьêів, до материних батьêів. Тоді дали їм тóт плани оцево, оце їхня 
хата бóла там ззаді. І вони ото построїли тó хатó і жили в цій хаті, по-
ховала я батьêа з тої хати. А тоді, яê батьêа поховала, стала строїть собі 
хатó, потомó шо та хата стара валялася. Я робила на фермах, на свина-
рниêó і на êоровниêó робила, êоло êóрей. Заробітоê бóв хороший, ще 
ми заробляли трóдодні, ми заробляли тоді. Я давай хатó строїть і цю 
поставила тóт. Коли я поставила хатó свою, матір забрала сюди, бо та 
хата завалилася. І я поховала матір вже з цьоãо дворó. То êазали, шо та 
хата простояла, що вони поставили, більше 50 ãод. А строїлось яê, – 
їздять ó плавні, потомó шо тоді таê не бóло, зберóть сяêе-таêе, де яêий 
дрючоê побачили, те і êлали, те і робили, отаêа бóла стройêа їхня. Самі 
строїли, своєю силою самі строїли. Нó тоді яê, тоді ж вона не цеãлова 
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бóла, а просто ãлиняна, вальêи êачали, з ãлини ліпили та і все. Щас бо-
лєє-мєнєє цеãлові, а тоді з вальêів êачали і то таê построїли і жили.  

[У хаті бóло] по-старинномó, дєвочêи, по-старинномó. Може пом-
ните, яê ото старинний сóндóê там бóв. Сêриня або сóндóê на ньоãо 
êажóть, нó там [стіночêа], шêафочêа для посóди. Раньше ж не бóло ні 
триляжів, ні êресел, ні оцих же шифонерів, а сóндóчоê яêийсь там. Та-
êої особої обстановêи не бóло, шоб таêе шось хороше, по-старинномó. 
Рóшниêи висять на стінах там, лавочêа яêась, стіл там, сóндóчоê оцей 
чи сóндóê, чи яê йоãо сêазать. Шêафочêа яêась там, дерев’яна таêа по-
личêа, щоб посóдó êóди поêласти. Це таêе обстоятельство раньше бó-
ло, це я помню. Ми ж бóло до баби ходили, я помню, слава Боãó, 72-й 
ãод, то помню. 

Рóшниêи тоді, дєвочêи, вішали таê: óãлівêа ó велиêій хаті, біля 
іêони і ото на іêони вішають, раз. І тоді над êаждим віêном висить рó-
шниê, над êаждим віêном рóшниê. Тоді ж не бóло таê особенно по три 
віêна, по чотири, по п’ять, – тоді бóло два на два віêна і все. І ото над 
віêном рóшниê висів. Або там міждó проміжóтêами віêнами яêийсь 
портрет, – там повісять рóшниê, ото таê бóло, вішали. У баби бóло дід і 
баба – бóли портрети. Тоді ó батьêів моїх бóли батьêа й матері фотоã-
рафії. Даже я жила в тій хаті і то ó нас рóшниêи бóли. Я даже заміж іш-
ла, і то в придане брала рóшниêи, êóпляла. Я на фермі бóла зайнята, 
мені ніêоли бóло. А мати не вишивала і не в’язала, а я êóпляла. Люди 
продавали, а я êóпляла, ото таêе бóло в мене. 

Нó баба, баба по молодості вона і вишивала, і êрóãле в’язала, матері 
вона то може що і давала, бо бóли в матері старинні рóшниêи. А я собі 
êóпляла, я не робила... 

Мати не шила, вона не модистêа, шоб шила, ні. А таê êóпляли чи 
хтось шив там, яê би там сêазать, êóпляли ãотове. А вона сама не моді-
стêа бóла, ні. Батьêи тоже, і та баба, і та баба не шили. Чи не бóло воз-
можностей на машинêó, чи ніêоли бóло. Вобщем хто йоãо знає, я вам 
не сêажó, но не шила ні та, ні та баба. Тêали. Раньше тêали полотно, 
раньше тêали ото на застьоли. Яêось той льон і мочили, і били. Нó ро-
били, шо бóло, то бóло. У баби бóв станоê, а ó матері – ні. Нó це ж діло 
давнє. Яê оце сêазать, став Совєтсьêий Союз, не стало тоãо пана і стан-
êи всі люди повиêидали, стали в маãазині все вольно, стали êóплять. А 
то бóв ó баби станоê і вона тêала полотно, тоді одбілювала. Казала, шо 
бóв станоê, а де вона брала? Може її мати в поêоління дала, а вам цьоãо 
не моãó сêазать, не знаю.Та бóло, êаже, таêі пороблю або спідниці там, 
або сорочêи, або ще щось, шо не можна сêазать, шо воно і тêане, тоне-
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ньêе робила. Тоді таêе врем’я бóло. Людям вона не бралася, таê для 
своєї сім’ї.  

Тоді раньше ще [льон самі вирощóвали]. Самі вирощóвали, баба, 
материна мати жила, – її ãород прямо понад баêаєм. І вони там йоãо 
вимочóвали, били, толочили йоãо, сóшили. А де вже виращóвали, чи на 
ãороді сіяли, чи може десь яêóсь землю держали та сіяли? Самі вира-
щóвали, бóло таêе. 

Це ж ви не знаєте, це ставоê ó нас єсть і проходе вода, і вона йде 
баêайом. Оце Павловêа і Німецьêа, там дві вóлиці, оце яê вродє в êінці 
ãородó таê ідеш, і баêай іде. І цей баêай прямо виходе, де це їхні ãоро-
ди… Воно не озеро, не річêа, а таê проходе вода [аж ó Дніпро], із самоãо 
ставêа вона іде-іде по оêрóжності, понад хатами і ото переходе, де ас-
фальтна дороãа яê на Мар’ївêó іти, там зробили проход, трóби поêлали 
і вона прямо іде в баêай. Глибоêий цей баêай, там даже і рибó ловлять, 
понад тим баêайом баãато міста, сейчас даже, щас цей боêай. Там і рибó 
ловлять, там і сіно êосять, там і хóдобó випасóють… Ставоê оце начи-
нається, ось вийдіть сюда подивіться, тóт ó нас êонсервацію робили, 
оце понад êонсервним заводом і таê він іде воêрóã-воêрóã-воêрóã села, 
і тóди хати, і тóди хати, тóди ферми, тóди люди, і таê він іде-іде полóê-
рóãом і аж ó Дніпро. То êажóть на ньоãо баêай. 

От я живó щас, – [вóлиця] називалась Рюхівêа, то Гарбóзовêа, то 
Павловêа, а тепер ó нас Павловêа стала Космічесьêой, Рюхівêа стала 
Партизансьêою, Гарбóзовêа стала Комсомольсьêа. Бóли таê, а тепер 
переіменóвали. А чоãо Рюхівêа, не знаю. Нó а таê звали, а тепер переі-
меновали, не моãó сêазать чомó воно таê.  

Яê бóла война, я сама ходила на роботó, в 41-м ãоді вона бóла, де-
сять ãод мені бóло. Яê тільêи німців отбили од нас, я сама ходила на 
роботó на ãород, там де вирощóють оãірêи, помідори, там таêе. Ходила 
на роботó, з êоровою ходила [поочереді] на береã, там прийомний 
пóнêт, і на теплицях робила, і на парниêах робила, і в бриãаді робила. 
Сама мала, а посилає бриãадір [в’язать жито], а воно де-то до двох мет-
рів, а я мала, таê я йоãо не переêинó, а êачаю [по землі]. Оце те шо я 
пам’ятаю. З малêó пішла робить, потомó шо война бóла і война заста-
вила робить. 

Нó таêоãо не чóть бóло, шо там спеціально виїжджали, тіêали, 
[еваêóїровали]. Нє. Може там десь до рідні яêоїсь, а таê ні. Не бóло та-
êоãо ó нас.  

Хороша война бóла, лóтче вмерти, аби її не бачить. Оце бóло стою, 
êоло воріт, а через Дніпро вже [дóже заброніроване бóло], не пóсêали 
[німці êрасних] перебраться. Таê вони, значить, стріляли снарядами 
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тóда, таê тіêи чóть… А тоді зайшли німці, дóже іздівалися, особливо з 
жіноê молодих, з дівчат [нерозбірливо]. Забирали в Германію.  

[Німців в селі баãато], дóже баãато бóло. Ми ó баби жили, бóло 
ідемо додомó ãородом, оце через три хати од моãо дворó, там на ãородах 
вишеньêи. А ми там сіли із матір’ю і сидемо ó вишеньêах, вони ãóсті, 
низеньêі. А це ж там наша хата бóла, це таêі два фóрãона німецьêих, 
здорові, [таêі яê тарó наêидать, таê яê ото циãансьêі фóрãони]. Вино-
сять êóри і несóть тóди ó ті фóрãони, а ми ховаємося, шоб нас не пов-
бивали. Прийшли ми додомó, полізли на ãорище, там ó нас бóла êоро-
ва, тьолêа тільна, ми тьолêó зарізали, м'ясо заховали, заêопали. А м’яса 
не бóло, і отêопали. А там де в хаті в нас таêе, нó тепер êóхня назива-
ється, тоді бóла хатина. Там ми виêопали ямó, щоб вдрóã мати [нас 
впóстила], насипали повен зерна. Прийшли ми додомó, [зерно єсть]… а 
ó нас на ãорищі бóло солома для êорови, з êачанів листя бóло êорові. 
Залізли на ãорище, а там шось [шевелиться], давай тіêать біãом, бо там 
хтось ó тих листях ховався. Ховались [люди], де хто змоã, таê і не по-
бачиш, бóло шо хочеш.  

Я на роботó ходила, отаêі яê ми на роботó ходили, потомó шо вой-
на ішла. Год по десять, по одиннадцять, не таêі щоб малі діти, а таêі 
вже яê я. Я на оãород ходила, на парниêах робила, росадó виращóвала. 
Тоді êолхоз бóв. Тоді натóральний бóв êолхоз, а щас óже не розбереш, 
в чомó ми живемо. 

Нó тоді ж воно не німці платили, а бриãада ж яêась бóла, яêийсь 
там бóв председатель, яêийсь там бóв шось. Шось давали нам. І бóло 
тоді ж, і їсти бóло трóдно. Підеш на роботó, а там бóло звариш ãалóшоê 
або затіроê, полóчиш пайоê, ідеш додомó, шоб дитині дать хоть трохи 
поїсти. Отаê бóло. Там не поїси, а несеш додомó, таê поїмо ãóртом, 
шось із’їмо. Бóло всяêе, всяêе. 

[При німцях староста] бóв. Не помню, яê йоãо назначали, а знаю 
шо бóло, той Гаман… Чи то сміялись, чи правда, Гаман Гамановсьêий. 
Може таê сміялись, може йоãо дратóвали таê просто. Нó а бóло там 
один чоловіê прийшов, тоді ж воно бóло яê председатель, піде шось 
там попросить ó êонторó. І один чоловіê зайшов, а там сидять ó êори-
дорі, – “А яê йоãо там?” А той з дверей вийшов од ньоãо та сердитий, 
êаже: “Та, сêажеш, Гаман Гамановсьêий”. Чи там не виписав, чи не дав, 
хто йоãо знає, яê воно там бóло. А цей же не знаючи, заходе: “Здастє-
здрастє! Гаман Гамановсьêий…” – “А! Вон отсюда!”, – і виãнав йоãо з 
êонтори. І таêе бóло. Я не можó сêазать чи він, яê то êажóть, [родст-
вом] тóтешній, нó жив він ó Біленьêій. Не сêажó, яê воно полóчилося, 
чи люди йоãо обрали, чи німці самі поставили. Нó жив він ó Біленьêій і 
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не сêажó, шо [він мєстний житель Біленьêої]. Нó яê німці тіêали і він 
óшився. Чи з ними пішов, чи може яê война бóла та просто з ãлаз зій-
шов з Біленьêої. Я не сêажó, но фаêт, шо він óшився звідсіля. Йоãо тóт 
не стало. Яê німці óходили і йоãо не стало. Чи він сам, чи йоãо забрали, 
не завершó яê воно бóло далі.  

Бóли і таêі продажні шêóри, шо і тóт продавалися. Нó а бóли таêі 
може де наші піддавалися їм, бóло хтозна, це вже я не довершó, вам не 
сêажó. Шоб дійсно êазать, шо отой, і отой, отой, цьоãо я не знаю. Може 
і наші десь продавалися, но особо не бóло. 

[Потом êрасні перебиралися, підбиралися до нас, і одноãо німця 
вбили]. Таê вони позãоняли, там і êаліêи [таêі, шо ніêóди не повиєзжа-
ли], і 28 чоловіê. Вирили оêоп там, і ноччó [нерозбірливо]. А ми малі 
бóли, нó десять ãод бóло, підемо тóда, а наших матерів заставляють 
оêопи заêидать. Я це хорошо помню, саме êазали, бóдóть розстрілюва-
ти. Нó побіãли дивитися, нó побіãли ми тóди, êоли вирили там оêоп 
таêий, ямó і óвечорі ведóть [10 чоловіê до тієї ями]. А ми біãаємо, а ні-
мці êричать: “Веê, êіндер, веê!”, – на дітворó. А той з автомата строче, – 
óпав, чи йоãо вбили, чи йоãо тіêи поранили, чи може він живий óпав. 
Дрóãó партію ведóть 10 чоловіê, [заêидають тó ямó, шо і їх під расст-
рєл…] Третій раз привели 8 чоловіê [нерозбірливо]. А тоді жіноê цих 
заставляють заривать цю ямó, [нерозбірливо]. А ми там стоїмо і вони 
заêидають оцей же оêоп, ой, дєвочêи, отаê [оêоп дихав], отаê земля хо-
дила, потомó шо може êоãо поранило, а êоãо вбило, а може і живий 
óпав, вони там подóшилися всі!  

То німці êоãо впіймають [нó наших же білянсьêих] і ото де êонтора 
[нерозбірливо], а тоді пóстили і розірвали. Це, êажóть, партізани. Ота-
êе робили, шо хочеш робили. [А партізани] бóли ж, но вони ховалися. 
Нó вони ж оце вбивали німців, вони ж вбивали німців і бóло таêе, таêе 
бóло. Нó а хоч і знали, то мовчали, мовчали. Оце ж партизани передали 
через Дніпро, [óбили два німці], а за два німця войни позбирали êри-
вих і ãорбатих, і 28 чоловіê óбили. Бóли, шо пробиралися, бóли.  

Нó а тоді після тоãо, вже пройшло врем’я [нерозбірливо], êазали, 
шо виãаняли. Німець прийде в хатó, баба їсти нам варе, нас бóло чоти-
ри сім’ї в баби жило, мóжиêи ховались десь. А ми значить [там чотири 
хазяїни бóло, чотири êорови і ми тóю êоровó]… [нерозбірливо] А хтось 
ішов, подивився, немає êорови, шо робить? І виãаняють, а мати êаже, 
ніêóди я не поїдó, шо бóде те й бóде. Коли êажóть [шо там бóло] на зав-
тра, на завтра зãаняють, сьоãодні всіх на Велиêó Павловêó, всих де хто 
не є по селó. І в три часа [обтяãнóть проволоêою], а ввечорі обіллють і 
підпалять всих, хто остався. Підпалять людей наших. Но тóт [бронь] 
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дали велиêó [тоже]… А êрасні через два часа пробралися через Розóмо-
вêó і оце по під ãородами, таê вони в село і пішли. А ми ж бóли дивим-
ся, шпінãалети, там хто бóв виносили хто варево, хто хліба, хто шо моã 
виносили солдатам тим…  

Мар’ївêа, це вони через Мар’ївêó аêóвірóвали людей, ãнали, Боã 
йоãо зна, êóди вони ãнали. Бóло отаêе, шо там еваêóірóють, там десь 
дітей повезли ó яêóсь [ямó êинóли], там десь старих повиêидали, нó 
бóло ж таêе, шо хочеш, іздівалися яê хотіли… 

Война перестала, приїхали ми додомó, а ó нас ні віêон, не дверей, 
нічоãо немає. Одні двері, бо êонюшня при хаті бóла, одні двері заêрили 
рядниною ó êонюшню, а однією заêрили ó хатó. А тоді пішли по оêо-
пах, там те найдеш, там те найдеш та зліпили шось… 

Потом яê прийшли êрасні, [давай же тих людей, оêопи рить]. Ото 
де наша остановêа автобóсна, тóт ó нас бóла братьсьêа моãила, ми їх 
перевозили, і ми ж тóди біãали. То первий шар [можно бóло впізнать], 
дрóãий шар [таê по одежі], но за шо возьмишся, таê тяãнеться шêóра 
там, а третій шар [нерозбірливо]. Тільêи поховали, [салюти] давали…  

Після війни став [председателем] наш Маêсименêо Семен Андрі-
йович, бóв простий чоловіê, робив траêторістом. Сêазать собствєнно 
по óченію малоãрамотний, нó просто таêий хозяйствений, опитний та-
êий… І êолхоз бóв отстающий, трóдно бóло êонєшно піднімать, трóдно 
бóло тяãнóть, нó витяãли. Бóв отстающий, став передовий êолхоз. І він 
став ãерой [трóда, той] председатель, êолхоз став передовий по районó.  

Після войни, яê война êончилась… Оце допóстім моя êорова і ваша 
êорова, ми спряãаємося, оце ãарба. Запряãаємо êоровó в ярмо, сêирдó-
ємо, возимо соломó ними. В обід надо подоїть, подоїли, ввечорі ідемо 
додомó, і молоêо веземо і êоров ãонемо. Отаê і зерно êоровами возили, 
що хоч возили, і орали êоровами. Оце ярмо, плóã, одна êоровó держе, 
одна за плóãом іде, отаê орали. Бóло шо хочеш, бóло.  

Бóв в 47-м ãолод, нó щоб сêазать таê, шо ó нас ó селі люди пóхли, 
мерли, – ні. Нó а трóдно бóло жить, трóдно бóло десь-шось достать, нó 
а розвивалися, добóвали. І отаê ми самі лічно, сахарний бóряê натреш 
на терêó, маêóшинó розіб’єш і з цим бóряêом перемішаєш, нажаримо 
на сêовороді, ой! Їж яê хочеш, а їсти ж надо. Бóло різали роãозó, розри-
вали її, а там мóêа, робили лєпьошêи. Нó ви ж не знаєте, абсолютно. 
Ховрахів виливали. Знаєте, воно таêе невеличêе, наподобії êриси, ба-
чили? Тільêи воно не êриса, воно живе, травó їсть, зерно їсть, таêе во-
но. І ото їх вилавлюєш в степó, обдирали їх, жарили, і ото спасалися 
хто яê моã. Спасалися ото. 
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[Голод бóв, бо] неврожай бóв, неврожай яêий бóв, не таêий шоб 
полностью, яê êажóть смертельний ãолод, нó а бóло дóже, ãолод бóв. 
Нó перебивався хто яê моã. 

Ходила на роботó, таê давали то затірêó, то ãалóшêи. Полóчиш тó 
порцію, додомó несеш, шоб дома хоч щось поїли. А там єсли є, з чоãо 
зліпили. Я знаю, що з êóêóрóдзи робила, таê ми êóêóрóдзó бóло натре-
мо, на дерницю надеремо, а воно ж не мóêа, а таêе яêісь êрóпи êрóпні. 
Надерли, мати пече хліб. А яêий хліб? На лист нальє тієї êóêóрóдзяної 
êаші, а воно порепається, полопається, ріжимо на êóсêи і довольні і 
тим. Нó тоді, тоді з тоãо êóêóрóдзяноãо, не можна сêазать, шо хліб. 
Отаêе, вродє в відє торта наліпине, таêе порепане, нó хоч….  

Тоді я знаю, яê я ходила в шêолó. Я бóло в шêолó ідó, êóфайêа на 
мені, платоê або шаль. Помните, шо таêе шаль, знаєте? На мені êирзові 
старі чоботи, ідó в шêолó, дві êнижêи всьоãо в мене. Я портфеля не 
знала, зав’язала ó платоê і пішла. Чи продавалися êнижêи нам, чи з 
шêоли давали. Нó це одна чи дві êнижêи. І ото ходиш по вóлиці, – ó 
тебе дві, ó неї дві, ó ньоãо дві, ó тоãо дві, ото таê óчили óроêи. Чорнила 
бóли з бóзини, бо нема чорнила, отаê жили. На зошитах писали. А 
тільêи ж, я ж êажó чорнила бóли, а тоді чорнилêи, не бóло оцих рóчоê 
óсяêих. А чорнила бóли, з бóзини робили, бóзина оця, вона óже шас 
бóде чорна, рвали, давили, отціжóвали і писали нею. Тоді рóчêи бóли з 
перами, не таêі яê сейчас. І зимою таê. Таê це ж ми наãотовляли, літом 
же наãотовляєм, шо бóло і на зімó. І з бóряêа робили тоже, бóряê на-
треш, надавиш тоãо соêó бóряêовоãо. Пишеш, полóчаються êрасні чор-
нила. Всяêе бóло. Є шо зãадать, хорошо.  

Пам’ятаю, сама перва моя óчительêа первоãо êласó Мар’я Порфі-
ровна. Стареньêа вже вчительêа бóла, це яê я ходила в перший êлас. 
Яê я стала ходить в четвертий, може ви чóли, ви нездєшні? Тóт ó нас і 
досі Ніна Архипівна, правда її чоловіê бóв óчителем. Ніна Архипівна 
ця бóла, може вони і звідêілясь приїхали, но фаêт томó, шо вони тóт 
робили, а я ходила при їх ó шêолó. Оце таêе бóло.  

А óдіваться, – це значить плаття порвалося тóт, – êофта зробилася. 
А оце тóт плаття порвалося, – значить спідниця. Отаê ходили, потомó 
шо тоді не бóло, даже тепер óдінешся, не знаєш яê йоãо назвать, шо ти 
надів на себе. А тоді отаê жили, бідно жили, бідно.  

Мати церêвó любила і ходила. І мене отож водила, яê я бóла неве-
лиêа, нó особенно на Пасêó знаю. Пішла, а тоді яêась там обóв бóла, 
тóфлі яêісь давили ó мене. Пішла я ó церêвó, а з церêви ідем óтром ра-
но, ще на дворі темно, а ми ідемо. А я тóфлі на плечі почепила, ідемо, 
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бо надавило ноãи [сміється]! Помню, на всю жизнь осталось, яê ходила 
в церêвó. Бóло шо, а на плечах тóфлі несó, надавили ноãи.  

Церêва не таêа, шоб особа бóла церêва, яê вобще церêви сейчас. А 
яêийсь дом бóв, я там знаю, яêийсь там дом бóв та і все. Нó я таê не хо-
дила шоб, нó а ходили ми яê пасêó святить, таê êонечно людей бóло 
баãато. Тоді баãато бóло. Мати не êаждó неділю, не êаждó неділю хо-
дила, но ходила, любила церêвó. Бóло, шо пост держе, бóло-бóло. Тоді 
вона то олією, то мóндєри, то оãіроê, то êапóста, отаêе шоб не м'ясо, 
шоб не з êорови. А тепер я таêоãо ніêоли не бачó [нерозбірливо]. 

Корова ó нас бóла. Корова бóла, свині бóли, êачêи бóли. І даже êо-
ли батьêа поховали в 63-м ãодó, таê ще після батьêа мати бóла, я ще 
держала êоровó сама. На фермі робила і êоровó держала… А мати з мо-
лоêа і êашó варила, і сир робила, і варила, і що хочеш. І варениêи бóли, 
і пиріжêи, і все ó неї бóло. Любила молочне і êорова бóла в нас. Я щас 
сама люблю молочне, таê êонєшно робила. Робили і масло. Бóло своя 
маслобойêа, таêий бочоночеê, êришêа, ото êрóтиш таê. А раньше бóло 
або в бóтиль, або в ãлечиê насиплеш сметани, заêриєш і ото на êолінах 
êолотиш, поêи масло не зіб’є. Сêільêи сметани, стільêи і êолотить. Таê 
ãлечиê на півлітри, а там бóде на півтори бóде швидше. А яê півлітри 
довше бóде. А тоді ставите в бочоночоê, там вже êрила, рóчêи і тоді 
вже пошов. Раньше ж таêих холодильниêів не бóло, то масло ó поãріб, 
то ó êолодязь опóсêали ó водó, то в поãріб спóсêали, по-разномó.  

В поãрібі на зимó все хранили. Особенно там êартопля, оãіроê, бó-
ряê, морêва, отаêе. Яê обично, яê сейчас, таê і тоді бóло. Хранили ó по-
ãрібі.  

Мати їсти óсе варила. Я там знаю, що вона варила, я не знаю, що 
варила. Баба нас óãощала, привєтствóвала. Пиріжêів нам напече, то 
блинчиêи, то êашó яêóсь, то êонфетêи. Нас баба любила і óãощала нас. 
І по празниêам, і таê бóло ходили до неї, помоãали, в садêó êопать по-
моãали їй. Садоê поêопаємо їй, а вона нам пиріжêів напече хороших, 
êашó зваре і ми довольні, до баби ідемо ж з охотой… 

Городи садили. Нó раньше яêось не êидалися ó [нерозбірливо]. 
Оце пльоноê не бóло, а сейчас пльонêа на пльонêє… І росло, яêось рос-
ло. Чи природа бóла яêась лóтше, не моãó сêазать даже. А тепер і поли-
ваєш, і все сохне. А тоді яêось і не поливали, чи понятія не іміли, оці 
мотора яêось не йшли вони дóже... Може й дощів бóло більше, хтозна. 
Тоді таêої поливêи не бóло, а тепер без поливêи нічоãо немає. 

Раньше êонєшно, це і я помню, [ó плавні] бóла ó бриãаді, то там ó 
плавнях бóла, називається оãородна бриãада. Там помідори сіяли, êар-
топлю садили, сіно êосили на фермó. Дядьêо собі êосив. Там ó плавнях 
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êорови стояли, ó фермах, там êорови стояли ó плавнях, і я бóла з êоро-
вами ó плавнях. Доїли êоров ото там. Поїдем ó вихідний, паромом пе-
ревозим, а паром тяãне моторêа. Коров тóди переãоняють, молоêо пе-
ревозять, і я таê. 

Сêот там бóв, оãородня бóла бриãада, êартошêа там хороша бóла, 
помідори там хороші виращóвали, сіно êосили. Хто хотів рибó ловили, 
ото таêе.  

Там яêісь хóторêи бóли. Кóчêи ото там бóли, ще яêісь там хóторêи 
бóли, тільêи шо один називали, Кóчêи яêісь. То жили люди, подалі од 
води там. А тоді в нас сильне наводнєніє пішло. В нас бóло Дніпро не 
широêе, а тоді яê розмило, яê нахлинóла до нас вода, таê оêом не знали 
[êóди біãти]. Бóло стоїш і видно той біê, а тепер ціле море полóчилося. 
Ціле море. А я вам не сêажó в яêі це ãода, не моãó вспомнить. Яê оце 
стало наводнєніє, Каховêа, оце Каховêа, а тóт наводнєніє і ó нас підня-
лася вода, піднялася вода і [нерозбірливо]. 

Кóди люди повиїзжали, я вам не сêажó. Но фаêт, там раньше бóло і 
лозó рóбали, раньше ж ліси плели із лози. А тепер там ні лози, ні сіна 
не êосять, ні сêота ó плавні нема, потомó шо там розлило таê, шо там 
нічоãо не можна держать. А тож бóло виãаняли тóди сêот ферми. А те-
пер оце êонюшня, êоло êонюшні заãін. Привезли там допóстим чи лю-
цернó, чи там таêó зеленó масó, чи êóêóрóдзó зеленó молодó, дали на 
обід, подоїли і виãнали в заãін. Вони ото в êонюшні, а оце êоло êонюш-
ні стоять в заãоні, бо їх пасти немає де, і виãанять нема êóди. Тепер ні-
яêоãо двіженія в плавнях немає. Сêот виводить, там сіно êосить, – та-
êоãо нема.  

Чоловіê мій [сам із Орлянêи], приїхали сюда в Біленьêó. І тóт по 
сóсідствó êóпили собі хатó та і жили собі êонєшно. Вони приїхали сю-
да [нерозбірливо,] познаêомилися. Я робила на фермі, він робив тоже 
на фермі сêотарем. До армії робив сêотарьом, пішов в армію, прийшов 
робив сêотарем. Потім він пішов пасти людсьêих êоров, а я на фермі 
робила... Чоловіê ó мене óмер, дітей немає, отаêі діла. Ноãи ó мене не 
ãодні... 

Робила на фермі, шо зароблю, то на хатó, шо зароблю, то на хатó. 
Нó тоді дешевше все бóло. Тоді просто бóло достать óсе. Щас трóдно, а 
тоді ліс достать і цеãлó достать бóло можливо… По три êіла на зароб-
лений трóдодень давали, три êіла пшениці давали! Ми тоннами полó-
чали зерна. А потом óже перейшли на ãроші, вже стали ãроші давать… 
А зерно я можó і продать йоãо, змолоть, я можó і свиней, і êóрей, і ãó-
сей, і êозó можó держать. А таê полóчая ãроші мені надо êóпить. Зерно 
ісêлючітельно давали хороше. В нас і млин тóт бóв, і олійниця в селі є.  
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А тоді председатель один пішов, дрóãий прийшов, третій пішов, 
п’ятий вернóвся. Ось ó нас Семеренêо сейчас. Він же вивів наш êол-
хоз…. У нас же бóло 1200 ãолов на фермі повноãо сêота. І на цім óчаст-
êó бóв êомплеêс, і на тім óчастêó êомплеêс. Нєт нічоãо, осталося дві 
бриãади, нó може хай 100 ãолів сêотини осталося. Вирізав… 

Ой, дєвочêи, êоли я стала робить на фермі – по 15 êорів óрóчнó до-
їла. Це ми і їсти давали і доїли óрóчнó. Потом після тоãо перейшли ми 
на êомплеêс. Помню це таê: 200 з лишнім ãолов, оце мені, вам і вам по 
50 з лишнім êоров, оце ó мене ãрóпа 50 з лишнім êоров... Ставили ми 
значить два апарата на 50-54 ãолови. Дóже важêо, дóже важêо, êажóть 
механізація. Нó механізація є механізація. Єсть таêі êорови, шо під ме-
ханізацію не давали, тільêи рóêами доїли. І ото 50 êоров. Там не бачиш 
світа білоãо, дóже важêо бóло. Мóчилися, дóже важêо бóло, я робила 
на 15, 25 і на 50 [ãолів], в мене 52 бóло… Немає нічоãо на фермі хоро-
шоãо. Це адсьêий трóд... 

Ніêоли бóло даже собствено ãóлять. Я всю жизнь на фермі проро-
била, а на фермі бóло таê: оце тільêи в сóботó додомó ми можем при-
йти, там взять одежó на вечір. А то ми там êожний день ночóємо, тіль-
êи в вихідний додомó, або в сóботó додомó. А то ми êаждий день на 
фермі, оце в сóботó раньше дойêа ó нас на час. Подоїли і [ідемо ó êлóб]. 
Ідем дороãою тóда, співаєм ãóртом, а відтіля хто êóда.  

А на фермі ó нас там помєщеніє бóло таêе. Там êóхарêа варила. 
Там чотири êомнати, ото в чотирьох êомнатах по п’ять-шість êойоê і 
там ото ночóвали, по двоє спали на êойêі. Отаê ми жили. Додомó нас 
вобще не пóсêали. Прийшла я на роботó, я должна тільêи до виходноãо 
на фермі, додомó не ходить, і на ніч не ходить.  

Нó оце я сьоãодні виходна, я дома. А завтра я пішла, я должна 
примерно там три дні чи чотири, я должна там бóть êаждий день на 
фермі. Потомó шо êорова отелится, я дою чотири рази êоровó на день. 
Отелилась êорова, мене сêотар ãóêає, знає, де йоãо доярêа, в яêій хаті, 
прийде ãóêать, ó тебе êорова отелилась, іди дої і ноччó. А тепер êорова 
отелилась, а хоч лопни там…. А тепер таêе врем’я стало, подоїла і ходе, 
подоїла і ходе, подоїла і ходе! 

Нó таêі шоб, допóстим, діти маленьêі бóли, а вона робила, таêих не 
бóло [на фермі]. Коли таêі робили, що діти маленьêі, значить мати 
єсть. Отаê бóло, а таê шоб вона сама жила і діти маленьêі, таêоãо не 
бóло. В основном тоді робили на фермі холостяêи. Нас там робило 
Люба Барановсьêа і Лампійêа Марія. Робило дві жінêи, но ó них мате-
рі бóли. Вони незавісімі, ó них матері бóли. А таê робили всі холостя-
êи, всі незавісімі бóли.  
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Раньше бóв один êлóб [ó Біленьêомó], називався Кіровсьêий. В 
нас тóт бóло два êолхоза. Бóло êіно, яêось êрóтили, яê воно там êрóти-
ли, не знаю, яê воно бóло. Тоді стало два, тóт в Ілліча поставили êлóб. 
[Я ще] ходила, ще вспіла даже в наш Іллічевсьêий êлóб. Знаю, що хо-
дили в êіно, а яêі там êіна я не помню. 

Вже я стала більша, то серцем дóже боліла, я таêа шо вже понімала, 
вже мені за десять ãод бóло. Я лежала в больниці з серцем, тоді з ноãа-
ми оцево. Не те шо постєльна лежала, а лежала там. Сêільêи то поле-
жать, виписалась та пішла на роботó. Придавило серце, – випила. І ото 
на ходó отаêоãо. А мати, вона в больницю особенно таê не êидалася, 
набере леêарства та дома. То молоêом париться, то леêарство яêесь. 
Бóло і висівêи приêладає, із ãірчицею ноãи парила. Ото бóло яê заêла-
де ãорло, висівêи наãріваємо, ото обêладають, або там спина болить, 
пісоê приêладає мама, висівêи приêладала, це обêóтóємо. [А трави не 
збирала, не варила], таêоãо ні.  

Шоб там десь, хтось [ходив до êоãось з людей ліêóватись], таêоãо 
не бóло. Но бóли таêі люди. В нас одна бóла жінêа, там на слєдóющій 
вóлиці, вона значить таê: нó це тільêи вона бралася, нó блаãодарностей 
баãато, я бачó. Вона оце і масажі робила, і там ãрижó лічила, і там всі 
яêісь нарóшенія лічила. Все бралася, все робила, все мазала. А чи воно 
помоãало чи ні, Боã йоãо знає. Її вже немає в живих, вона вмерла.  

[Ворожоê на селі] бóли. А я знаю, хто там ходив. Може êомó надо і 
ходили, я не знаю. І щас êажóть єсть там яêась баба. Не знаю де, я соб-
ствено не бóвала, но êажóть там десь яêась баба єсть. Я, дєвочêи, в таêе 
не вліêаюсь, я не знаю….  

Ходили бóло жебраêи по селó, не баãато, но бóло. Там ходе чи баба, 
чи там мати з яêоюсь дитиною. Бóло таêе, шо бідні, êажóть, бідні хо-
дять просять. Точно я вам не моãó сêазать, дóже баãато пройшло ãод, 
но таêе бóло, бóло. У êоãо шо є, давали. Давали, а сейчас то циãани, то 
ото молдавани… 

В нас тóт êладбеще одне. Тільêи воно на цю сторонó, відсіля, і на 
тó сторонó. Воно повністю [нерозбірливо]. Оце де воно, оце бóло старе 
êладбище. Оце стали робить нове êладбище, нó це нове êладбище вже 
мабóть заповнили. Тепер це старе êладбище, я знаю шо старе, берóть 
розãортають, де ãробниця розламалася, розãортають, êопають новó 
ãробницю, на новомó місці. Оце таê. 

Бóли базари, бóли базари. Це бóло в середó і в неділю. Шо ó хазяї-
на є, той те і продає. Нó раньше ж таêоãо не бóло, яê сейчас. Тоді бóло 
називалися – спеêóлянти. Спеêóлянти, нó яêі спеêóлянти? У нас бóло 
три спеêóлянта, нó мóжиêи бóли [сліпі], а жінêи їхні ходили, то дрожі, 
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то там порошоê на êрашанêи, там чи êачанів, там отаêево. А тепер вся-
êої одежі, їж-пий і що хочеш роби. Тепер самі спеêóлянти. Базар бóв не 
наêритий ото таê, нó просто стоять сêамейêи отêритий, ãолий базар. А 
тепер то навєси поробили, шо тільêи не поробили...  

У мене, например, бóв êолодязь, обіêлала я цеãлою, а вода ãірêа, яê 
полин. А вибила сêважинó, вода золота, найлóтша на цій вóлиці. Чисте 
місце, чи хтозна. А [бóло зробили] сêважинó, десять ãод простояла, а 
потом фільтр поломався і я [два ãоди отаê], а тепер фільтр поміняла, 
тепер блаãодать стало. Це моєї сестри чоловіê дóже добре понімав, 
чимсь він шось ходив, êлював-êлював, шось яêоюсь проволêою чи же-
лезяêою, я там знаю. Нó це примером, оце давай отóт. А він êаже: “Нєт, 
отóт, тóт бóде хороша”. А я: “Нє, давай отóт”, – “Нєт, отóт”. І зробив 
отóт і золота вода. А яê він там, я не можó сêазать.  

Вишньовêó робили з вишень. Засипають вишню, тоді сахар тóди 
сиплять, і воно броде. І в бóтиля, і воно там броде, а тоді переціжóють, і 
воно називається вишньовêа. І воно трошêи тóди води добавляють і 
хмільненьêе таêе. Щоб хмільне сêазать спиртне, ні, нó а хмільненьêе. 
Нó а робили. Я помню з вишень, а таê може хтось ще з чоãось робив, не 
знаю. 

А пили, хто сêільêи хотів, стільêи і пив [сміється]. Ви знаєте, дєво-
чêи, щас время таêе, і тоді бóло таê. Яê він алêоãоліê, він послідню со-
рочêó продасть і проп’є, таê же? А яê він не хоче пить, він в мене не пи-
тиме. І тоді таêе бóло. Бóло і тоді, шо пили, і тепер є шо п’ють. [А яê 
тоді до п’яниць ставились?] Мені не приходилось, то я не знаю яê во-
но. Мені до цьоãо не доходило, я в це не дóже óвлєêалася. Яê-то êа-
жóть, поêи на собі не іспитаєш, то нічоãо не знаєш.  

 
 

Пазюê Катерина Михеївна, 1923 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Пазюê Катерина Михеївна, 1923-ãо, я ноябрсьêа, считай з 24-ãо. 

Народилася я в Біленьêій, вчилася в шêолі, постóпала тоже з семи 
êласів в медичний тєхніêóм. Кончіла медтєхніêóм на медсестрó. Ро-
бить не робила, потомó шо яê тіêи назначєніє ми полóчіли, бóла перва 
совєтсьêа больниця на площаді Свободи, хірóрãічесьêє отдєлєніє, тóт 
вже война шла, яê ми êончали… 

Батьêи мої прості êолхозниêи. Хижняê Михей Митрофанович – 
батьêо бóв, мати – Хижняê Євдоêія Петровна бóла. Браê óже в їх бóв 
                                                           
1 Опитóвання провели Т.Г. Бобêо та Н.І. Швайба, 22 червня 2002 р.  
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вторічний, óже в їх померли перві, а тоді вже вторічні ми з сестрою ро-
дилися, бóли вже в їх діти. Я родилася, вже батьêові моємó бóло 
п’ятдесят ãод. Хорошої жизні тоді я не знала, вже батьêи бóли стари-
êами. І таê ото война началася. Приїхали тоді в нас, ãлавврач сêазав: 
“Хто тóт близьêо живе, їдьте додомó, може одежó возьмете”. Я поїхала, 
од Запорожжя ж Бєлєньêа не таê далеêо. Приїхала, цей вже наш ãоспі-
таль еваêóіровався і таê я не попала ні на фронт, ніêóди. Осталася в 
Запорожжі робить, а жила на êвартирі в хазяйêи, поêамєсть Бєлєньêó 
забрали вже рóсьêі. Тóт óже бóли німці, а там ще бóли ж рóсьêі. А тоді 
прийшла сюди, ó Бєлєньêó ж, додомó до батьêів, стала робить ó êолхо-
зі. Колхози бóли хароші тоді, і в те врем’я, ó войнó і то бóли лóччі, чім 
ото січас… 

[А яê êолхози створювалися?] Нó я пам’ятаю, тоді êанєшно я бóла 
малою ще, нó не всі хотіли, êанєшно, не всі. У нас бóв сóсід там, де я 
жила, на Широêій. Широêа, щас вона навєрно Побєда, де Дніпровêа і 
ото прямо, – ото я там жила. У нас бóв сóсід один таêий, шо він ó êол-
хоз не хотів іти. Не бóв баãатий, а ó êолхоз він не схотів іти. Осêіêи він 
не схотів ó êолхоз, йомó наãрадили шо: тоді зводили ó êоãо бóли êоні, 
зводили і ото ó йоãо зробили нó яê базó. Це я помню, шо êоні ті дохли, 
дóже дохли, хоть і êолхози тіêи образовалися, êоней постяãóвали. У 
нас ó самоãо батьêа бóла пара êоней, він отдавав ó êолхоз, то êоні ці, 
один наш êінь даже не з цьоãо бази, а трошêи дальше ще бóла база, – 
сам êінь прибіã додомó. Не êормили, êоні дохли. Це я помню в дєтствє. 

А потім хто пішов, а хто даже не пішов. На їх дивилися, êанєшно, 
сêрізь пальці в тє врем’я, êрізь пальці дивилися. 

[А яê люди ставилися до орãанів влади?] Я б сêазала, шо неплохо. 
Нó може і бóли таêі шо, знаєте, но я не помню таêих. Я таê сêажó, це з 
своãо мнєнія, шо ми, люди, – ті самі вівці. Яêа влада повела і за нею всі 
ідóть. Отаê яê і сєчас, сєчас тоже бардєль сама настояща, а всьо равно 
ми за неї ãолосóєм і ідем. А більшої бардєлі яê січас не бóло, хоч і вре-
мена бóли… 

Діда, бабó я вже не пам’ятаю, батьêи старі вже бóли. Я ще помню 
шо, шо ó моãо батьêа тоже бóла земля в степó. Сêіêи, я не сêажó óже, 
сêіêи бóло. Даже тóт оце, де óлиця Партизансьêа, це я помню, шо з ба-
тьêом ми їздили, тóт яêийсь оãород держав, свої êоні, все це. Оце я за-
помнила, і в степó земля бóла. Нó я не сêажó, шо баãато, я не знаю. Но 
знаю, шо чóжих робочив не бóло, все самі робили. 

А потім ця земля ввійшла в êолхози. Поодбирали і стала тіêи та 
земля, яêа при ãороді, при хаті отаêово. А та, шо бóла в степó, то пішла 
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в êолхоз. І êоней поодбирали. Нó я не помню, нó єсть, êажóть, шо і êо-
рови одбирали. Таêоãо не помню, в нас таêоãо в селі не бóло. 

Я знаю, шо я біãала до церêви, біãала і на êолєни падала. А церêва 
бóла ó нас, де щас остановêа автобóсна, де пориті ривчаêи, там здорова, 
хароша церêва стояла, харашо помню. І помню яê її розбирали, я ще 
ходила тóди дивиться, яê її розбирали, яê дзвіницю зривали та падала. 
Це в 35-м ãодó. 

[Яê населення віднеслось до тоãо, що церêвó розібрали?] Нó яê на-
селення? Яê населення, êонєшно, неãативно. Потомó шо лічно я таê 
дóмаю, шо тоді і êомóністи бóли дóраêи, таê яê і січас єсть дóраêи-
дємоêрати. Спрашóється, зачем церêвó розбирать бóло? Вона ніêомó 
не мішала. Не хотіли, шоб церêва правилася, попа там чи, хай зданіє 
стоїть, а ти займи йоãо чимсь дрóãим. Зачєм вони ото зданіє розбили, 
построїли отой êлóб Кіровсьêий з церêви, і то воно ж все не пішло. Яê 
розібрать хатó, шо там останеться? А в те время батюшêó поважали. 
[Чи мав поп землю тоді?] Я не знаю. 

[Розбиралася церêва] чиїми рóêами? Под рóêоводством мєсних 
êомóністів. А люди шли, виділяли там з бриãади, тоді ж бóли êолхози, 
виділяли з бриãади людей, а під рóêоводством êомóністів. 

Оцю ж самó настоящó церêвó розібрали бóли. А потом образовала-
ся церêва отóт на óãлó. Яê би вам сêазать? Де оце вóлиця Шалабалівêа 
ми називаєм, Кооператівна, да? Отóт-о на óãлó стояв таêий сарайчиê і 
з тоãо сарайчиêа зробили церêвó. І в тó церêвó ото я біãала дитиною 
малою, і в цю церêвó ми ходили тоже. Священииêа чи прислали, чи 
сам може, но не з місцевих бóв, не з місцевих. Я знаю, що один свяще-
ниê жив оце ж на Кооператівній. Нó я вже не доêажó, чи то йоãо бóла 
собствєна хата, чи йомó давали, но жив він там.  

Іще шо, я вже яê вийшла заміж, вже в мене діти родилися, син в 
мене родився і нада бóло, значить, хрестить. А тоді бóло, Боже спасі, 
похрестить. Нó це син в мене родився 52-ãо ãодó, 52-й ãод. Шоб похре-
стить сина – це проблєма бóла, це запрєщьонно бóло. А êóма ми взяли 
таêоãо, шоб бóв êомóніст і він даже в церêвó поніс [сміється]. Оце до 
цьоãо ж попа додомó поніс, да. А потом мені і êаже, шо яê тіêи йде пар-
тійне собраніє таê і êажóть: “В нас є таêі êомóністи, шо до церêви там, 
хрестяться, чисто”. Хоч може, це не на йоãо це êажóть, а він дóмає, шо 
це ж на йоãо, от [сміється]. Тоді, êонєшно, це бóло запрєщьонно. Крє-
щєніє, все чисто. А в дóші вони вірили і, яê êажóть, робили тихеньêо. 
Нó це все тихо, все тихо робили. Оцим я êомóністів тоже не вдобряю, 
оце шо церêви розібрали…  
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В нас тоже репресірóвали баãато. Нó тоді, яê нам таê êазали, я 
знаю, на Дніпровці жив один ветврач, [Тюпа] Іван Семенович, йоãо 
репресірóвали, да. Він сам êорінний білянсьêий, дядьêо хароший бóв. 
Нó признали, шо він враã народа, ó êолодязя êидали разне той, но це 
брехня бóла êанєшно. Да, йоãо арестóвали. Я не знаю, де він óже дівся, 
навєрно ж розстріляли. Я не помню, в яêомó це році, нó навєрно в 30-х 
ãодах, да. Потом дрóãий там, йоãо фамілію забóла... Козиряцьêий тоже. 
Я не знаю êим він робив і шо йомó призначали, яê йоãо признали яê 
враãа народа, не знаю, не помню, а тоже. Та баãатеньêо людей таêих, 
шо... Шоб священиêів, не помню, нó таê баãатеньêо, баãатеньêо в нас 
арестовóвали, забирали і таê вони не повертались. 

Плавню я пам’ятаю. Займалися тоже ж таê люди, яê і ми. І ãороди 
там ó їх бóли, і все чисто. Наші люди ó плавні їздили, – це дрова заãо-
товлювали, от. Зимньоãо время êоє-хто, êомó ближче, і санчатами во-
зили. Сêот отдавали літньоãо время в плавні. Оце теля держиш, здав ó 
плавні, там йоãо ніхто не пасе, ніде нічьо, воно саме собі ходе, води п’є, 
пасеться і все це, і ніхто не êрав. Сечас, пожалóста, – на ãороді в себе не 
оставиш на ніч. 

Рибó я там знаю, чим ловили? Хто схотів, поїхав… До плавнів я не 
ходила. Раз, правда, бóла, нас посилали тóди робить, яê я робила трохи 
в êолхозі, сіно сêладали ми там, от. Нó ловили хлопці, яêі бóли поста-
рше, ловили рибó отож, їли і все чисто. Таê я в êолхозі робила мало, 
дóже мало. 

Вóлиці раніше – ця називалася Павловêа, слєдóща називалася 
Рюхівêа, потом – Гарбóзовêа. А сєчас яê вони по-новомó називаються, 
нó то яêі я знаю, а тóди далі, я й не знаю. Рюхівêа – це я не знаю чо, а 
тепер прозвали Партізансьêа через те, що там при німцях, мабóть, чо-
ловіê два з партізан óбили німці. Прізвища їх я не пам’ятаю, не знаю. 
Нó вони ховалися вже при німцях, от.  

Бóло баãато таêих мóжиêів, яêі од німців вже ховалися і баãато бó-
ло таê, шо… нó от плита стоїть ó хаті, понімаєте? І хлопці виривали 
отóт-о ямó під плитó і ото тóт смітниê лежав, все чисто. А німці сміття, 
ãрязноти вони дóже боялися, вони бóли чистоплотні люди. А ó нас в те 
время бóло ó êаждоãо вошви повно. Це воші – це яê заêон. Бóло баби 
сідають, це ж я дівчиною бóла, а на вóлицю вийшли баби ãóлять, це 
зразó: “Давайте [сêатьця], дівчата”. І ото êаждий êомóсь та воші шóêа-
ють, це точно, шóêають воші. Вошви в людей бóло óйми. А німці, êа-
нєшно, вони бóли люди чистоплотні, в них цьоãо не бóло, от. Вони 
страше, бóло, яê зайде в хатó… А ми вже робили таê, шоб вони вже ті-
êали з хати, от. Я жила в домі, старшоãо брата жінêа же ж бóла, таê. І 
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значить, шоб вони не хватали таêих яê я, дівчат. А зайшли німці там 
вечором чи ноччó даже стóêали, і ото на мене там де я сплю наêидають 
разноãо тряп’я, ãрязне, дране, все чисто. Вони зайдóть: “О, шайзе!”, – і з 
хати втіêють в двері, а нам цьоãо і нада, шоб вони з хати. Тоді баãато, я 
ж êажó, ховалося. І я не знаю вже яê вони тóт на цій же Рюхівці, шо 
піймали і там десь на ãородах і застрелили. 

…Ой, мене ще за шêірêи возьмóть… [За войнó?] Гітлер, він дóже 
бистро начав іздєваться з людей. А таê, шоб він дав, яê êажóть, норма-
льнó жизнь зразó, то перейшло баãато б людей. Томó шо і тоді люди 
жили не вєсьма харашо. Сêóпо жили, трóдно жили, от. А він начав бис-
тро, вже начали ж ми пісьма полóчать з Германії тих, шо дітей забрали, 
яê вони живóть там, шо тіêи 200 ãрам можна переслати посилêó їм. 
Уже начали ж отзиви. Тóт начали іздєваться. І отоді вже начали бóли 
наші люди… 

Бóв тóт ó нас і один білянсьêий поліцайом, я не помню йоãо прі-
звище. Прізвищ я їх не пам’ятаю ніêоãо. Один бóв таêий, яêий бóв в 
плєнó тóт і бóв поліцайом. Це я помню... А яê мене в Германію забира-
ли поліцаї. Мене довãо не брали в Германію через те, шо в мене батьêи 
бóли старі і оце в перві набори я не попадала. А попала вже, мабóть, я 
не знаю, чи за четвертим набором. Назначали і всьо, шо таêі-то ãода 
підходять і всьо, і забирали в Германію. Хочеш, не хочеш, – брали. Ме-
не довãо не брали, а потом óже, я ж êажó, чи за четвертим набором, чи 
шо, забрали. І таê забрали, шо мама мені вже налаштóвала там і чємай-
дани, і продóêти разні в чємадани, все чисто, а я не йдó. А бóла óправа 
отóт, де стара êолхозна êантора бóла, напротів почти, ото де щас почта, 
отóт-о напротів тоãо, от. Коли приїжають до мене додомó, ці ж їздові і 
два поліцая, і забрали мене ж на підводó. Сіла я на підводó і повезли 
сюди, а чємайдани я мамі оставила, нехай чємайдани дома. Нó я сідаю 
на підводó і êажó: “Коли, – êажó, – він óже бóде драпать, цей Гітлер, 
німець”. А один з поліцаїв êаже: “Шо сêазала, женщіна? Волос длінний 
та óм êоротêій”. За ці слова вони ж моãли мене зразó рострілять і все. 
Нó повезли мене ж ото до óправи до цієї, там людей бóло море. Нó я 
підійшла ж до тоãо, хто там чи записóвав, чи шо, потом поêрóтилась-
поêрóтилась, мене ніхто не троãає, ніде нічоãо, êрóтилася і ãородами 
обратно додомó пішла. Це навєрно бóло… Я й не помню яêий ãод, нó 
послідній набор німців вже бóв. Може, 43-й ãод. 

Нó поверталися з Германії, баãато й там осталося, не поверталися, 
померли там, чи бомбьожêою побило баãато. А що ті розêазóють? Ось 
мій, напрімєр, чоловіê, шо я ж вже за йоãо вийшла, він бóв в Германії. 
Йоãо забрали в шіснацять ãод, він бóв самий старший ó батьêів, йоãо 
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забрали за первим набором. Жили êанєшно плохо, яê êажóть, брóêвó 
êидали їм чи німці, чи хто, і вони за тією… нó брóêва, понімаєте, ото яê 
редисина… і біãали. Нó ãолодні сиділи та і все. Ніхто це… 

[Чи німці давали землю селянам?] Ні. Вони ще не вспіли давать 
землю. І вони б її і не дали, вони наãнали б сюди своїх би німців, а наші 
бóли під пльотêами б, рабами бóли і тепер. То зразó наші дóмали, шо 
це ж німець дасть землю та жизнь бóде таêа там і таêа. А потом яê по-
бачили, яê вони начинають іздєваться і ото підняли наші. А то, я ж êа-
жó, він би завоював всю б Європó, німець. 

Коли бóла еваêóація, шо і нас еваêóіровали. Я жила на Широêій 
тоді ж дівчиною, і нас еваêóіровали, а в моãо батьêа яê в стариêа і вже 
він бóв інвалідом, в йоãо бóла таêа справêа, шо йоãо не троãали, шо він 
дома, і мати êоло йоãо, їх не троãали яê стариêів. А ми із сестрою, оце 
невістêа і в неї бóло двоє дітоê, ми еваêóіровалися ж. То один німець, 
той шо нó німець ішов іззадó і êаже: “Яêби ó вас бóла справêа, я б вас 
не троãав”. Видно дóша бóла тоже німецьêа. Таê шо бóли з їх люди то-
же хароші, я не бóдó êазать, шо всі німці – всі одинаêові. Таê яê і в нас 
єсть і поãані, і хароші, таê і в їх люди. 

Бóвало таê, шо мóжиêам, мóщинам, даже хлопцям таêим ãод по 
п’ятнацять, по шістнацять, óже êоли пройшла оця мобілізація, шо всіх 
вони мóжиêів, – тоді страшно бóло появиться на вóлиці, потомó шо 
німці яê побачать, на місці вони вбивали людей. Ще я помню шо, нас 
óсих чисто звезли і жіноê, і дітей, нó вобщєм хто жив, всіх вони позво-
зили, я не знаю по яêомó вона сєчас називається, а по-старомó óлиця 
Лисоãорêа. Де ото Царівêа, а потом сюди ближче іде Лисоãорêа, і на 
оцю вóлицю нас позвозили. Хто бóв з мóжиêів, одібрали зразó, заста-
вили їх виêопать бóнêер і там їх і постріляли. За те, що вони яê мóщи-
ни ховаються, от. А нас, êанєшно, нас жіноê поодсилали додомó. Тоді, 
яê êажóть, їх стріляли, я там не бóла вже, ми вже бóли дома. А яê отêо-
пóвать, нас óже з бриãади, мене посилали, там ще êоãо яê їх отêопóва-
ли, мóжиêи отêопóвали вже. То їх, êонєшно, вже взнавать тіêи по оде-
жі. Баãато бóло. Один бóв, êазали, ãод п’ятнадцять хлопцеві і тоже йоãо 
застрелили. Вобщєм, іздєвався німець...  

[У êолхозі за роботó] нараховóвали. Тоді бóв, називався таê – один 
трóдодень. Поробив день, значить один трóдодень заробив. На ций 
трóдодень óже там назначали чи êілоãрам, чи два êілоãрама зерна да-
вали, все чисто. Ращьот тоді в êінці роêó бóв, да. Люди жили без ãро-
шей, без ãрошей.  

[Товари з міста шоб êóпóвали], – це таêе бóло дóже рідêо. Потомó 
шо тоді люди тоже жили без ãрошей, от. На трóдодні тоді давалось або 
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рис, платили рисом, тоді вже люди цей рис везóть на ãород, продають, 
ото таê. А в послєднє время вже, êанєшно, началі давать і ãроші в êол-
хозі і все, і хліб, і все чисто. Таê шо… 

…Голод я помню 33-й ãод, добре помню ãолод. І 47-й тоже, 47-й – я 
вже бóла в ãороді. 47-й ãод це ж я робила трохи в êолхозі після войни, а 
потом з êолхозó з дівчатами, таêими яê я, пішли шóêать роботó собі ó 
ãород. І знайшли отам роботó інêасатором в ãосбанêє, інêасатором ро-
боли в ãосбанêє. І нам давали там по 600 ãрам хліба і то ми êазали, шо 
жить можна. 600 ãрам хліба ми полóчим за день, ото йоãо з’їдали…  

[А в дитинстві ще], “в Городêа давайте дівчата ãóлять”. По тó сто-
ронó стоять і по цю сторонó стоять. І ото, значить… А один біãає в цьо-
мó ãородêові і ото, значить, яê в тебе попаде м’ячем, значить вибив, ті-
êай, дрóãий. Таê дрóãий хлопець яê попаде, таê м’ячем таê приãріє, шо і 
сêрóтися [сміється]. 

Нó а таêі іãри. Нó ми ще яê дівчатми бóли, оце де шêола сєчас ó 
нас, там бóв літній êлóб. Мóзиêа тоже літня, оце тóт зімою, а там літом 
тоже мóзиêа ãрає. Нó а ми дівчатма малими ще ж бóли, тóди ще ж не 
ходим, дома. А тоді ж ó êаждомó дворі там солома стояла, чи стіã сіна 
стояв, êорови ж держали. А ми з дівчатми, ото там за селом мóзиêа ãра, 
а ми тóт танцюємо!  

…Молодь ãóляла, дівчата, лóчше, яê сєчас. Нó яê ãóляла? Клóби 
бóли, ходили в êлóб, в êіно підеш, на танці, дóхова мóзиêа ãрає. Танці – 
натанцюєся задаром, отаêово! Не таê яê сєчас ви по барах ото 
п’янствóєте, ходите. Може ви й не ходите, но молодьожі баãато щас. Нó 
êóди йти? Тіêи в бар, тіêи п’янствóвать, тіêи водêа, а тоді êажóть “нар-
êомани та п’янчóãи”. У нас цьоãо не бóло і то наші матері вже êазали: 
“Та хіба це ãóльня?” Бо вони ãóляли, нó це ж я не помню яê вони там, 
вони вечоринêи справляли, десь по хатах ãóляли. А ми лічно, от Кіров-
сьêий êлóб, я там жила, таê це мені êазалося ãородоê яêийся бóв. Там 
стіêи бóло молодьожі, стіêи! Яê вечір, аãа, тіêи ще зі степó приїхав, 
сêорій óмиваєся, сêоріш, а мóзиêа óже ãрає, а мóзиêа êоло Кірова óже 
ãрає. Натанцюєся отаêо, в досêó! І задаром, і даже ніяêоãо і рóбля. А 
сейчас шо? Нó п’янêа, більш нічоãо. 

Готóвали тоді шо? Холодець, êатлєти і тоді жарили, м’ясо жарили, 
борщі варили хароші, жарêоє жарили. Нó це ж таê і на свята. А таê об-
наêовений борщ варили тоже, êоли з м’ясом, êоли й без м’яса. Нó таêе, 
яê êоровêи, то держали почті шо в êаждомó дворі. Тоді бóв це не хазяїн 
яê не держе êоровó, хай би вона хоч і п’ять літрів бóде давать, но êоро-
ва должна бóть ó селі ó хазяїна. 
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Одежó тоді таê яê і сєчас. Хто спеціально шив, хто на тóчі тоді ми 
ходили êóпляли. Тóча бóла в ãороді. Ви Запорожжє знаєте? Отам, де 
Малий риноê, отóди по Грязнова на низ, да. Я тоже жила по Грязнова 
там, яê оце в банêó робила, от. 

Чоловіê місцевий бóв, да. Ото йоãо в шіснацять ãод забрали в Гер-
манію. Я йоãо тоді не знала. Я робила вже після ãорода, ото яê ми інêа-
саторами поробили, розщиталася і прийшла в село, встроілася в МТСі. 
Тóт ó нас МТС бóв, êасіром я робила. А йоãо дома ãод восєм не бóло, 
він ото в Германії, потом з Германії йоãо забрали в армію, в êадровó. 
Він це все одбóв і прийшов тоже сюди, додомó. Оце йоãо двір бóв бать-
êівсьêий, це бóв один ãород. То свеêри мої жили, а тоді нам оце хатó 
построїли з ним. І він óстроївся тоже там завнєфтєбазою. І робили, і 
таê ми ото з ним познаêомилися. 

[Сватання бóло], да, традиційно. Він прийшов з батьêами до наших 
батьêів, от. Нó балачêи ж, сюди-тóди, чи соãласні чи не соãласні ж. Нó 
батьêи вже знали обязатєльно, обязатєльно. Це ж таê не той, обязатє-
льно знали, шо свати прийдóть, да. Сват поêойний, свеêор мій, яê на-
брався бóв в нас, шо аж ішов в êалідорі, риãа, а свеêрóха: “От, чортóва-
êа, яêби знала і не брала б тебе сюди!” [сміється]. Сватання бóло ж, êа-
нєшно. Обнаêовено посиділи, побалаêали на яêе число свадьба, там 
шо, отаêе. 

Придане, дівчата, в мене бóло дóже сêóпе, дóже сêóпе. Жили тоже 
бєдно. Ішла я заміж, ніяêоãо ні êовра не бóло, ніде нічоãо, от. Знаю, шо 
повісили вже [з баріêана], тóт пошили, таê обшили яêоюсь тесьмою. А 
таê êровать дали, перинó дали, подóшêи, мабóть, штóê шість мати мені 
давала, одіяло ватяне там, верблюже одіяло бóло. Оце таêе… 

[До тих, хто приїхав ó село вже після войни] обиêновено стави-
лись. Приїхав, встроївся на роботó і робив собі. Вражда? Нє, нє, таêоãо 
не бóло. Баãато приєзжих бóло, і робили, і все чисто. Вони самі приї-
жали, самі. Комó понравилося, приїжав, яê от óстраівавсь на роботó. А 
таêоãо, шоб таêої вражди, я б не сêазала, шо бóла таêа вражда… 

Паначишин Маêсим Іванович, 1920 роêó народження, 
Паначишина Марія Федорівна, 1924 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Маêсим Іванович: Народився я ó Вінницьêій області, село Жмери-

нêа, Жмеринêа Винницьêой області. В Бєлєньêе я приїхав сюда ó 53-м 
ãодó… Работав на Дніпрі, рвав переêати… Катір в мене бóв таêий, ото 
                                                           
1 Опитóвання провів А.В. Бойêо, 27 червня 2002 р. 
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яê наносило попереê Дніпра êоси таêі піщані тєчєнієм, а êораблі не 
проходили, баржі, – нада бóло проривать проходи їм. Нó я подривні-
êом бóв, я спеціаліст по цьомó ділó. Рвав переêати шашêами спеціаль-
ними, êидаєш ото на ходó шашêó, воно взрив полóчається, пісоê іде за 
теченієм дальше і параходи проходили, от. А до цьоãо я бóв далеêо, до 
цьоãо я бóв в Яêóтії, от. Репресірóваний бóв за…, за вірші. 

Понімаєте, таêе діло… [Писав я віршів] разних, баãато бóло. Я їх 
óже і позабóвав. Писав я про 33-й, про ãолод, яê наше село вимирало… 

Нó село Алеêсєєвêа називалось, в 33-м ãодó – забрали все, хліб за-
брали, даже з ãоршêів повисипали в êоãо бóла êвасоля. Село Алеêсєєє-
вêа називалось. Бóло більше двох тисяч чоловіê, осталося чоловіê 
п’ятдесят, навєрно, а то всі вимерли. В мене померли бабóшêа, дєдóш-
êа, мама, сестра, от. А хоронить вже ніêомó бóло, звозили в балêó і там 
палили під лісом в балêі трóпи цих мертвих. Спеціальна êоманда, при-
силали, ходили в таêих балахонах яê ото ó чóмó, яê при чóмі, звозили в 
балêó і палили, от.  

В шêолó тоді ніхто не ходив, нічоãо ж не бóло, їсти не бóло шо. Я 
бóв пóхлий, з сестрой лежав ó больниці, вона померла, от. А я вижив, 
трошêи мене піддержав дядьêо там з сóсідньоãо села, нó материн брат. 
Я трошêи очóхався, пішов в Жмеринêó на станцію, от. Батьêо бóв, зна-
чить, тоже ж лежав, хворий. Я рішив, поїдó в Мосêвó до дядьêа, в Мос-
êві робив брат моãо батьêа, – начальниê воєнноãо óчіліща. І я зайцем 
тóда поїхав, ó Мосêвó, нó блаãодаря шо люди мені помоãли, приютили 
мене і той, приїхав в Мосêвó. Найшли моãо дядьêа, визвали, дядьêо 
мене забрав. Там я начав постóпать, оприділили ó воєннó шêолó, шêо-
ла інженеров, оцих піротехніêов, сапьори, інженерно-сапьорная шêола. 
Там я ходив в шêолó, значить, продолжав ходить. А з дєтства я любив 
дóже баãато читать, от. Читав я з п’яти ãод, даже церêовні êниãи читав 
óже в п’ять ãод. В мене бóв дядьêо – д’яêон один, навчив мене цій пре-
мóдрості всяêій. Нó я баãато віршів ото знав. Тоді начав сам писать 
ото: 

Плаче моя Уêраїна, плаче і ридає, 
Бідна моя Уêраїна з ãолодó óмирає. 
Лежать трóпи де попало, ніêомó ховати, 
Ходе чорна смерть з êосою від хати до хати. 
 
Нó це… Нó та разні бóли, за одноãо таêоãо аêтивіста писав, значить: 
 
Лежить Ленін в домовині, Сталін ó Кремлі, 
Та приходе по хлівах, êонтраêóтóє... 
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Сêладніше бóло трошêи. Нó та баãато разних, от. 
Марія Федорівна: Нó він все політічісêе, а тоді попав… 
Маêсим Іванович: [Вірші не записóвав] Та хіба можна бóло запи-

сóвать, яê тоді за одне слово в Сибір посилали, от. А тоді вже заêончив 
я óчіліще це, там брат народився, мачóха ó мене появилася, народився 
ще брат, от. А менший брат, 27-ãо ãода рожденія, той попав в морфлот, 
в армію забрали. А я попав ó Баêó, мене послали, там дали мені взвод 
азербайджанців, шоб я їх óчив мінномó дєлó, подривномó дєлó. Там я 
пробóв два місяці, война началась і мене одправили в Іран. В Ірані ми 
розмінірóвали міни, потом Іран, Іраê, Сірія, Єãипет, от, – там ми роз-
мінірóвали міни. Потом я вернóвся, вів я днівніê, – описóвав всі свої 
похождєнія по цих странах, по роботі, про все, там вірші мої бóли в 
днівніêó, от… Яê вернóвся сюди, значить, там ó мене бóла êвартира в 
Мосêві, де я жив. Там остались мої зошити разні і все. Там найшли таêі 
мої оці всі записи, там і про ãолод, про все. А я бóв дóже харашо знаêо-
мий з Твардовсьêим. І ми, значить, дрóжили з ним, я ходив до йоãо в 
ãості всьо время, таê ми встрічалися на разних тих. Я писав, пописóвав 
невеличêі вірші, там бóло напічатано в “Ізвєстіях” два вірша, в “Крас-
ной звєздє” два вірша, от. І тоді ж забрали і мене, і Твардовсьêоãо, по-
садили. Це бóв 46-47-й ãод. Да.  

Ще яê до цьоãо, це ще не все, – це історія длінна. Яê нас привезли 
із Востоêа ó той, на Кавêаз, з Кавêаза ó Крим, на Кримсьêий фронт по-
слали мене. Послали на Кримсьêий фронт, а там три армії бóло в Кри-
мó, – 47-я, 51-я, 44-я. Ці три армії бросили там на проізвол сóдьби, ні 
пітанія, ні боїприпасов, нічоãо. Десантом яê висажóвали нас, – потопи-
ли, потопили наш оцей, значить, параход. Нас винесло волнами на 
дрючêó аж на Тамань. Очóхався там, дрóãий раз попав ó Крим, попав 
дрóãий раз ó Крим, нó два місці я бóв ó Кримó, – розбили німці, розã-
ромили óсе, і я попав ó плєн ó Германію.  

Попав в Германію в плєн, от. Бóв я, значить, в плінó ó разних лаãе-
рях, на разних роботах, от. Там тоже бóли в мене стіхі, от, вірші про Ге-
рманію. Коли, значить освободили нас америêанці. Да. Освободили 
америêанці. Нó там баãато їхало в Канадó, тóди-сюди, êажó я: “В мене 
Родіна є, я ніêóди не поїдó. Вернóсь на Родінó”. І нас отправили ó нашó 
зонó, хто не хотів з ними зв’язóваться.  

З нашої зони нас отправили в ãород Мóром, в Мóромі – решето, да. 
Решето значить зробили, в мене бóло званіє старшоãо лейтінанта, в 
общім, в армії. Просіяли нас на решета ó Мóромі, дали мені батальйон, 
вибрали строітелей, послали в Мосêвó, де ми строїли зданіє для Мініс-
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терства внóтріннєх дєл, – це на перхресті Горьêоãо і Садовая. Там я 
пробóв, значить, до… Це в 47-м ãодó тож дали вже мені доêóменти, все, 
реабілітірóвали мене, а тóт на тобі! Найшли мої вірші, найшли мої тіт-
раді… [Хтось доніс], нó да. З Твардовсьêим оце связь. І мене, значить, 
посадили. Сóдила “тройêа”, да, – антісовєтсьêа та…, антісовєтсьêі стіхі, 
– і на десять ãод і в Яêóтію.  

Попав я в Яêóтію. Нас повезли на остров Новая Сибір зразó, там 
висадили, 6700 чоловіê нас бóло. Нó поêа тóда довезли, виêинóли в 
море більше яê двісті чоловіê, вмирали люди в баржі. Тóди нас виса-
дили, – ãолий остров, мороз двадцять ãрадóсов, нічоãо не бóло за…, на-
тяãли палатêи, начали топить там вмєсто пєчєê бочêи таêі. І таê про-
должалося êільêа днів. Годóвали нас, значить, дóже плохо, от. А тоді 
піднявся óраãан, зніс ті наші палатêи і нас несло, яê ото дрючêи несе 
вітер, óраãан, таê людей несло. Несе ото êрóча таêа висоêа, велиêа, 
сêидало в море все, море бóшóвало тоді ж сильно, там всі потопилися. 
Вобщім осталися із цьоãо êолічества нас 620 чоловіê живих. Прийшли 
êатера і нас вивезли óсіх в óсть реêи Лєни, бóхта Тіêсі, посьолоê Тіêсі. 
Там нас переоділи харашо і направили в ОП (отдєл по продóêтам), шо 
ми важили таêі по 40 êілоãрам, по 50 êілоãарм і таê дальше, êості да 
шêóра. Потом поправилися, поправилися трохи, значить, і начали, нас 
вистроїли, і начали вибирать спеціалістів: таêторістів, шоферов. Я міã 
работать на [аеросанях], підривать, взривать, мініровать, розмініро-
вать, на любій машині міã работать. Там бóв начальніê óправлєнія Ха-
лєєв Міхаіл Ілларіоновіч, татарін, êаже: “Я заберó етоãо чєловеêа ó 
свою êомандó”. Привіз мене, мене посадили на вєздєход, я обслóжóвав 
по всій Яêóтії тих, ãеолоãів, – возив снаряженіє, значить, нó разні зап-
часті, продавольствіє, без êонвоя, без нічоãо, от. І таê продолжалося 
чотири з половиной ãода. Потом, в мене в машині рація бóла, мене ви-
заває диспетчер óправлєнія, шоб я вийшов ó посьолоê. Таê де-то êіло-
метрів 700 нада їхати. Та нічоãо. Каже: “Поїдеш, óзнаєш, бóдеш маши-
нó здавать”. Я приїхав, мені пріподносять таêе діло, шо я реабілітірó-
ваний, от. “Возвращайся, всьо, поїдете в Мосêвó, в Мосêві вам óсе од-
дадóть”, – наãради, óсьо, там в мене бóло все. Нó нічоãо не дали, і од 
Мосêви – 101-й êілометр.  

Я тоді на Уêраїнó поїхав, там ще один бóв дрóжоê ó мене із Запо-
рожжя… А я не знав, чи там батьêи живі, чи нема, чи є хтось, немає. І я 
приїхав в Запорожжє, став работать на етомó êатєрі, таê познаêомили-
ся, от óже п’ятдесят ãод ми живемо разом. Люди нас познаêомили, таê 
ми… Яê це бóло? 

Марія Федорівна: Привели до мене… 
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Маêсим Іванович: Привели, поêазали мені, нó понравилися дрóã 
дрóãó та й зійшлися, óже піїсят ãод живемо. Ніяêої свадьби, нічоãо [не 
бóло]. Таê посиділи трохи та і все. І таê ми піїсят ãод живемо, ó мирі, 
злаãоді, дочêа в нас є в Енерãодарі, двоє внóêів. І таê і живемо. А шоб 
детальніше óзнать, шо за мою жизнь, я вам сêажó ще однó штóêó: ó мó-
зеї в Запорожжі лежать мої днівніêи, êнижêи, ті шо мені Твардовсьêий 
подарив, я здав їх в мóзей, там вони попросили шоб я здав. Вони таê і 
находяться ó мóзею, êраєзнавчий мóзей. Там є мій днівніê з віршами. 
Петро Ребро інтірісóвався ними, но шо-то не полóчилося в ньоãо, от…  

Ще не бóло войни, це тільêи вони Польщó взяли, я написав вірш 
таêий. Це я більш яê предсêазанія писав тоді: 

 
Под сиянием полной лóны 
Россия спит тревожным сном… 
Россия сном тревожным спит, 
Не спи Россия, не дремай, 
У твоеãо пороãа враã стоит… 
 
Вобщім я вже забóв, но це можна все вспомнить… 
 
Вставай Россия, не дремай… 
Не спи Россия, не дремай, 
У твоеãо пороãа враã стоит 
Нас фашисти придóт óбивать. 
Мноãо прольется невинных… 
Мноãо прольется невинной êрови, 
Мноãо поãибнет людей. 
Земля-матóшêа бóдет стонать… 
 
Вобщем в таêом дóхе. От. Но я писав, шо побєда бóде за нами, шо 

ми німця розіб’єм і таê дальше. Нó за ці стіхотворєнія і той, і мене од-
правили в Яêóтію…  

Про Уêраїнó отож писав таêе: 
 
Заростають села бóр’янами, 
Поля неорані лежать, 
З ãолодó люди óмирають, 
Оселі пóстêами стоять. 
Не чóти веселих пісень, 
Тепер їх ніхто не співає, 
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На Уêраїнó прийшов чорний день, 
На êраще надії немає. 
 
Марія Федорівна: А зараз я йомó не даю нічоãо, я йомó не даю і все. 

Кажó: “Хвате! Ти одмóчався, хвате”. Воно повертається, хто дóмав, шо 
совєтсьêа власть перевернеться… 

Маêсим Іванович: Ето в період атомной… [читає вірші]: 
 
Живóщим на земле, вас жестоêая жизнь поджидает. 
Сãорит планета в ядерном оãне и ваша жизнь êаê дым растает. 
Вашó жизнь, надеждó и любовь разрóшит ядерная сила, 
Смешает с пеплом вашó êровь и всех вас ждет одна моãила… 
 
[В мене бóло два щоденниêи]: один той, шо я вів в армії, це по Азії 

там ото, Іран, Іраê, Сирія, Єãипет, Ліван. А дрóãий з Германії, в плєнó я 
вів днєвніê. Там два днівніêа є і три êниãи тоãо, Твардовсьêоãо, це ж 
“Вася Тьорêін” там, потом там ще є дві êнижечêи. Воно там… 

Та по днях там [вести] невозможно, там ми ãод знали примєрно, а 
яêий день, шо там все бóло, – все заãóблено. [Там і спомини], да. Там 
поема “Сон” є, значить. Но я нічьо вже не помню з неї! [Писав я її] там, 
в Германії, [вона про] міста, про свободó, про дом, про Родінó. А Родіна 
для мене бóло все тоді, óсе, от.  

Я розмінірóвав більше трьох тисяч мін, от. Розмінірóвав міни, під-
ривав їх, от. Бóв наш батальйон – 720 чоловіê, а осталось нас 111, а ті 
всі поãибли, от. Тепер яê нас висилали первим дісантом на Керч, Фео-
досію, шоб ми взяли Керч, Феодосію, – сімнадцять тисяч. Таê з тоãо 
дісанта не знаю сêіêи точно осталося (нó нас на Тамань винесло, ми в 
ãоспіталі лежали), – 12-ãо марта 42-ãо ãода. Холодна вода, а êарабль 
начав êриниться êормою óниз, а там бóло, значить, артилерія, êоні, пі-
хота, машини. Там бóв велиêий параход “Красний Крим” і пішов він на 
дно, а ми плиãали, шоб нас не затяãло тóди. Висêочили, нас шість дóш, 
óчепились за дрючоê, яê óхватилися і нас тож на Тамань несло вітром. 
Може б ми і не дішли тóди, може б поãибли, нó наші êатера начали пі-
дбирать нас. Уже нас з тоãо дрючêа не моãли знять. Попав на Тамань ó 
ãоспіталь, воспаленіє льоãêіх. Баãато померли от переохлаждєнія. А 
нас дрóãим десантом опять на Керч, – взяли тоді ми Керч, от, Феодо-
сію взяли. Дійшли ми до станції Владіславêа і êанєц. Дальше нам німці 
не дали ходó, потомó шо не бóло ні патронів, ні снарядів, ні пітанія, ні-
чоãо. Поїли всіх êониêів, шо там німці перебили, а тоді танêами розда-
вили все вони, от. Нас ще шо, шо виêопали ще, шо не заêидали нас зо-
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всім, а повитяãали нас. Це даже не німці нас витяãали, а рóмини, рó-
минсьêі войсêа.  

Повитяãóвали, зіãнали нас на станцію Владіславêа, поãрóзили в 
ешалон і привезли ó Вінницю, в лаãер. Там нас послали, попали ó êо-
мандó на строїтельство ото бóнêера німецьêоãо для Гітлера. Я там по-
робив всьоãо два дня і мене перевели, попав я на дрóãó работó, начали 
ãанять нас. А тих, шо там робили, на томó строїтільстві, всіх до єдіноãо 
заãнали в бóнêер і взарвали, всіх óнічтожили, от. А нас вивезли в Гер-
манію в ãород [Снедимюль], от. От [Снедимюля], значить в дрóãий ãо-
род я попав, там бóло вмєсті сороê тисяч плєнних. Кажді сóтêи вмира-
ло чоловіê триста. Їх, – виêопали ямó яê бóрти ото для êартошêи, для 
бóряêів, – сêладали, засипали ізвєстю, заполнять ямó і заãортають, за-
ãортають. І там я зóстрів врача, із нашої часті бóв врач, Д’яêов фамілія 
бóла йоãо, він сам бóв із Воронежсêій чи з Кóрсьêої області. Каже: “Я 
попробóю тебе спасти”, – він мене положив ó тіфозний бараê, но там 
тіфó не бóло, а потом пристроїв мене в робочó êомандó. Да. І попав я, 
піїсят нас взяли чоловіê і повезли на мебельнó фабриêó. Нó з неділю 
ми там поработали, – анãлічани прилетіли, сипнóли і нема нічоãо, ні 
фабриêи, ні посьолêа, нічоãо. Нó цей німець нас не одправив назад ó 
лаãерь, а одправив (там яêісь бóли в ньоãо ще знаêомства) на желєзнó 
дороãó, треба значить робочі люди. Нас тóди, на желєзнó дороãó рабо-
тать, – ремонт після бомбьожêи, ремонт [слово нерозбірливо], під залі-
зні шпали підбивать щібьонêó тóди. Да. Нó попали тóди, вобщім сімде-
сят человеê нас бóло всьоãо там в робочій êоманді. Не плохо там з на-
ми обращалися німці, от, ці мастєра желєзної дороãи, там один мастєр з 
німців бóв êомóніст. А тоді вже яê начали наші настóпать ближче і 
ближче, і ближче, і ближче. Нас в ваãон запаêóвали під строãим êонво-
єм, і повезли в ãород [Швірін]. Нас хотіли посадить на баржó, ãрóзили 
ó баржі, вивозили ó німецьêе море і там топили всіх. Цей німець не дав 
нас, не дав нас, а вивезли нас ó Баварію, от. І він сêазав нам: “Сюди, 
êаже, сêоро америêанці являться, вас освободят”. І ночю через неділю 
вже прийшли ті, америêанці. Розбили ворота, розбили проволêó. Нó і 
там баãато тіêало тóди в Америêó тих, поліцаї разні, з лаãєрєй, старости 
разні, вобщім баãато тóда йшли, вивозили америêанці їх. А нас плєн-
них тоже: “Кто желаєт…” Нó в нас тіêи один поїхав ó Францію, той сам 
азербайджанець по національності бóв, а в ньоãо дядьêо жив ó Франції. 
Таê приїхав дядьêо, забрав йоãо ó Францію, от. А ми всі вернóлися, вся 
наша êоманда, яêа бóла, сêільêи нас там робило, всі ці приїхали додо-
мó. Ото нас привезли ó Мóром, там решето, то розсортірóвали і все.  
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А тоді попав в Яêóтію, а тоді попав сюда, таê я тóт очóтився, óже в 
селі. Тóт робив на разних работах: і їздовим, і в садó, ланêовим, і бри-
ãадіром бóв, і садоводом, щіпав виноãрад, і дерева êолірóвав і таê да-
льше… 

[Читає вірші російсьêою]:  

…Про север далеêий, êто ни разó там не бывал, 
Тот счастливим себя пóсть считает, в жизни ãоря он не видал. 
Не цветóт здесь дóшистые розы, соловьи здесь не поют, 
Здесь бывают таêие морозы, что порой даже трóдно дышать. 
А на Юãе дóшистые розы, мне наверно их не видать… 

Не смотрите на то, что я молод, в жизни мноãое я пережил, 
Мне знаêоми и холод, и ãолод, и сêитанья по странам чóжим. 
Я видел êаê братья мои óмирают от палоê óбийц-палачей, 
Каê живые пред мёртвым шаãали, дожидая óчасти своей. 
А меня невидимая сила, что смерть и оãонь принесла, 
Жизнь она мне сохранила, но здоровье не отдала. 

…То за атомнó, то не нада їх. Потом шо ó меня, нó я забиваю таê, 
ой. Це надо вспоминать… 

Уêраїна плаче, ридає, 
Бідна Уêраїна з ãолодó óмирає, от. 
Уже трóпи де попало, ніêомó ховати. 
Ходить чорна смерть з êосою від хати до хати. 
Не минає вона ні малоãо, ні староãо… 

Бóло ще два êóплета, óже позабóвав. Вобщім, та позабóвалося воно 
все. Потом же оцей вірш: 

Заростають села бóр’янами, поля неорані лежать. 
Люди з ãолодó óмирають, оселі пóстêами стоять. 
Не чóти веселих пісень, тепер їх ніхто не співає, 
На Уêраїнó прийшов чорний день, на êраще надії немає. 

Я лежó і сêладаю таê собі, нó воно забóвається, яêби записóвалось. 
Потом оцей вірш я написав, но йоãо не схотіли печатать: “Ми не хочем, 
не хочем портить отношенія з Америêой”. По-рóсêі, я по-óêраінсêі 
одóчився по-óêраінсêі даже балаêать: 

Послóшайте вы, ãосподин Уолстрит, хазяин хереющей сити, 
Всемó, что работает, мысли твои, вы ядерной бомбой ãрозите, 
Не спорю, иãрóшêа таêая сильна, но вряд ли ви верите сами, 
Что вам монопольно возможность дана владычества… 
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…Грозят миллионы мазолистих рóê войне, затеваемой вами, 
Каê пламя пылают ãлаза матерей, стоящих на битвó с войною. 
И ярость захватит всю Землю быстрей,  
ведь можна спалить сантиметр полей 
óрановой бомби волною. 
Если б та сила взорвалась ó вас, объемля несчетные страны, 
Поверьте, что вам не помоã бы запас – наêопленный зãóстоê óрана. 
Оãонь бы взметнóлся, êаê смерть налетел, и вас поãлотил целиêом 

бы, 
Народó Земли титаничесêий ãнев сильнее óрановой атомной бом-

бы… 
 
Коãда на Землю ниспадают летней ночи тишина, 
Лóна, лóна на небо выплывает… вечная спóтница, спóтница… 
 
Нє, то не таê бóло. Не таê, не таê... То таêе стіхотвореніє є:  
 
Чóдесная наша планета, 
Божьей блаãодатью она наделена, 
Ласêовым солцем соãрета, 
Для блаãа людей создана. 
Есть на ней моря и оêеаны, 
Большие и малые реêи теêóт, 
Есть большие и малые страны,  
ãде разные люди живóт. 
Планета наша – рай земной, 
Тольêо в этом раю нет поêоя, 
Идет вечно война за войной, 
Не бывает и дня без розбоя. 
Дрóã дрóãа люди óбивают, 
Проливают невиннóю êровь, 
Города и села розрóшают, 
Убивают верó, надеждó и любовь. 
Идет по планете большая беда, 
От болезни люди óмирают. 
Отравлены воздóх, земля и вода, 
И люди все это знают… 
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Марія Федорівна: [Представляється] Марія Федорівна Паначиши-
на, дівоче – Філоненêо. Народилася тóт, в 24-м році, ó Біленьêій, оце 
тóт на цьомó місці все. Я ніде не виїжджала, ніде не бóла. 

І батьêи тóт, – потомствені біляни, потомствені. Мама то 
мар’ївсьêа, вона ó 88-мó ãоді родилась, 88-й, а дід, [звертається до чо-
ловіêа] – Маêсим, розêажи [сміється]. 

Маêсим Іванович: Нó це хіба піти достать ті, є в мене… доêóменти. 
Вони там лежать десь. 

Марія Федорівна: Іди дивись, яê найдеш…  
Мама лежала одинадцять ãод, я вхажóвала за нею, одинадцять ãод 

паралізована лежала! Вона мар’ївсьêа сама, сім êілометрів. А батьêо 
білянсьêий, – оце йоãо дворище і все це йоãо. Тіêи тóт óже немає нічо-
ãо. Це ми вже самі строїли. Бóла хатêа невеличêа під соломою і нічоãо 
не бóло. [Фотоãрафій цієї хатêи] нема. Немає. Це дóже давно. У нас ще 
одна бóла хата. Після войни ми построїли хатó дрóãó, хороша, здорова 
хата. Нó ми тó розваляли, а построїли вже це ми… 

Батьêи в êолхозі [бóли]. Мама нічим не занімалась, мама хвора бó-
ла все время. А батьêо на êонях робив. Нó сапожниêом, сапожниê по-
томствений, любі сапоãи, любі батінêи… По п’ятнадцять чоловіê óче-
ниêів бóло. Оце Семен Андрєєвич Маêсименêо, шо прідсідатєльом 
бóв, óчився в йоãо, баãато, баãато в йоãо óчениêів бóло, щоãодó набирав 
нових. І шив, занімався оце. Ще до революції і в революцію, і після ре-
волюції робив. 

А за ці часи, ой, ми вобще цьоãо, ó нас не бóло ó родó, шоб це роз-
êазóвали, шоб хто, яê, де, нічоãо не розêазóвали… Нó таê ó нас прийня-
то. Мама постоянно хвора бóла. Дітей баãато. [У батьêа бóло] чотирє 
дочêи і син п’ятий. Син самий старший, вже немає, вже немає. Вже не-
ма ніêоãо! У родó нема ніêоãо, одна я осталась.  

Мене жаліли, я бóла сама менша, ніхто мене не тривожив. У шêолó 
ходила десять ãод. Робила óчьотчіêом ó êолхозі, торãóвала ó êолхозно-
мó êіосêó. А таê, і в яслах бóла êоло дітей. Роботи тóт хватає, аби сила 
та рóêи бóли, а то робота без êінця. А домашньої роботи ніêоли не пе-
реробить, ніêоли не переробить, ніêоли. А зараз вже немає сили ні-
яêої… 

Батьêо робив і бриãадіром, і… [Він перестав швачити, êоли в êол-
хоз пішов], а майстерня? Та майстерня, яêа майстерня! Там шило, мо-
лотоê, та все… [Це в хаті він], нó аяêже, все дома. А люди приходили, 
заêазóвали все. Він хороший мастєр бóв. І пічниê він хороший, і ãрóби, 
печі, плити, – оце все він робив. Він велиêий мастєр.  



 
262 

 

Пішов в êолхоз. Отдав êоняêó, отдав ще плóã там, і плóã. Оце все 
позабирали. [Своя земля бóла ó ньоãо], аяêже! В êажноãо бóла своя 
земля. 

А тоді в êолхозі бриãадіром постоянно бóв. 
Масêим Іванович: Колхоз óтворяли, – тоді ж взяли зіãнали êоней, 

êоров, сêотарниêи бóли ще пансьêі, пансьêі. Нó помещіê бóв, оставили 
собі. Ні віêон, не дверей, зіãнали êоров. Тóт мороз, холодно, соломи 
нема постелить, постелили тим, пісêом, поперемерзали всі êорови. 
Пропали êорови, êоні розбіãлися. 

Нó а хто не хотів іти в êолхоз – той зразó, ото в чом бóв, взяли, в 
машинó і на станцію в Сибір вивозили, то все оставалося. Грабили ці, 
значить, êомó нє лєнь оці. Не то шо êомó нє лєнь, а оці ж заводіли цьо-
ãо дєла. Грабили все і забирали собі, все. От… 

Забирали всьо подчістóю. Ходили, штриêали, шóêали хліб, все… 
Марія Федорівна: Дівчата ó êолхозі робили, ó êолхозі. В селі немає 

таêоãо, шоб не робив. Устаєш, піди те зроби, піди те зроби, і êорова бó-
ла, і свині бóли, і все бóло. Коли êоровó [почала] доїть? Та, я вже... Це 
яê êорова стала наша із Маêсимом, то... В нас же Хрóщов забрав óсі 
êорови, звів ó êолхоз. Ми отдали. В нас після войни бóла хароша êоро-
ва. Сестра робила на фермі доярêою, із тих êоров роздавали. І вона ви-
брала собі самó лóчшó, дóже хароша êорова бóла. Нó ми ж отдали її в 
êолхоз. Уже оце яê Хрóщов забирав, ми отдали в êолхоз. І таê і остали-
ся вже, тóт дитина, – нада молоêо, мама постелено больна, – нада мо-
лоêо, а в нас немає. “Давай, дідó, êóпим êозó”. Кóпили êозó та з êозою, 
а тоді êажó: “Ой, хай вони по всьомó світі, я не хочó з нею возиться” 
[сміється]. Сêільêи êлопот з ними. З óсим êлопотó, – шо держеш, нада 
êлопотать, без êлопотó нічоãо не бóває… 

В мене вобще діти всіãда, племінниêи всіãда воспитóавалися в нас. 
Мама яê тіêи позабирає їх же до себе на літо, і водю êóпать їх. Приве-
ла, поêóпала, вêладаю спать. Нó це яê яслі, êажóть: “А, Марóсьêа свої 
ясла веде”. На Дніпро, аяêже. А вода чиста, хароша, видно дно! Видно, 
хай яê ãлибоêо не йди. Ніêоли не цвіла. Вона дóже бистра бóла річêа, 
Дніпро. Це ж Каховêи не…, вона таêа бистра, шо не встоїш і ó воді, оце 
яê ãлибоêо зайдеш… Дніпро бóв ãлибоêа річêа, но не дóже широêий, 
êілометра півтора-два ширина до плавнів. А ó вóзьêих місцях не знаю 
я. В нас тóт êоса бóла страшна аж, не можó ж сêазать, Нова, єслі знаєте, 
Нова, ото êоса таêа сполошна бóла. Це ціле літо êóпаємось на êосі. Ха-
рашо, чиста вода, оце ідеш, ідеш, ідеш, о! Нó, тіêи бережись, нада óміть 
плавать, причом харашо, бо зносила течія. Збиває з ніã, да. Вобще нада 
внімательно бóло бóти, баãато… 
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Тóт бóла я ó війнó. Нас óсих мобілізóвали, ми на правомó березі ó 
заводі пиляли дощечêи таêі, на снаряди робили ж ті… ящичêи невели-
êі. Таê ми таê оце: одвезóть нас тóди, а ми перед войною взяли та поті-
êали. Йшли дівчата, це наші осьо, потіêали, прийшли і поховалися. Нó 
нас не дóже і шóêали, бо в сêорості одстóпали. Одстóпали вони, тіêали 
вони, їм не до цьоãо бóло. Одстóпали через Бєлєньêó, тóт оце до нас 
прямо, ото до Дніпра бóло всі вибиті стеêла, всі віêна, все. Та ãрабóва-
ли шо хотіли… хто оставався тóт. Нас переãаняли, а оце до Дніпра… 
Нас німці виãнали відтіля óсих, а ми далі… Тоді поãнали нас етапом 
прямо на Мар’ївêó ото, аж на Марãанець хотіли. А ми в Мар’ївці взяли 
та втеêли. Баãато ж людей…  

Маêсим Іванович: [Працював я після тóт на Дніпрі, êоли ще не бó-
ло Каховêи], нó да. Ще плавня бóла. Дніпро бóв – чиста вода таêа пить, 
пий і пріятно бóло пить. Вода прозора таêа, світла, хароша. Плавня, в 
плавні бóло сіно, оãороди там бóли, ãриби, – та все бóло. Плавні бóли – 
золоте дно. Не стало плавнів, не стало в нас дощів, не стали іти дощі, 
от. Дніпро дóже бóло хароше, нó і тєчєніє бóло сильне, переносило пе-
реêатами, риба заходила з моря сюди, от. Разна таêа морсьêа риба сюда 
заходила… Я не дóже розбираюся в цій рибі, нó севрюãа бóла і ті, яê її… 
Осетри бóли і та, ãорбóша, бóла. 

Марія Федорівна: Осетри аж до платіни доходили. В нас зять бóв 
рибаê… 

А в плавнях ліс, êосили сінó, сіна хароші, зелена трава таêа росте. І 
ожина, і, нó все бóло ó плавнях, плавня – це хароше діло бóло, хароше. 
Жалêо, дóже жалêо. І в нас же оце, ви ж от тóди подивіться, – самий 
очерет. Тож ó нас бóли ãороди, золоте дно, таêі ãороди бóли, шо там, 
шо не посадиш і все вроде! Воно то пізніше êопалося, бо там сиро ще, 
низина ж. Нó а баãато óтіряли, в нас половина ãорода осталось. Бóло в 
нас 50 сотих, осталось – 28. І то це півсотих ми прибавляли, – там оче-
рет і все. Вобщем перевели ãороди та і все… 

Маêсим Іванович: Ото ж ми плавні випилювали… шоб бóло Кахов-
сьêе море, … 

Марія Федорівна: Залило ж оце все! 
Маêсим Іванович: шоб не затопить ліс. Помню, ширина бóла тóт нó 

може з півêілометра, нó до êілометра бóла ширина до плавнів, а там 
бóли ліса, озера, риба, êачêи, там все бóло. А тоді ж яê начали…  

Марія Федорівна: Каховêа. 
Маêсим Іванович: Нó Каховстрой начався там ми, нас попросили, я 

там елеêтропилой випилював ото ліс. Я бóв по цьомó ділó мастер, і 
двіжоê, всі двіжêи, вобщім, нó óсячесêи, баãато óсяêе бóло по Дніпрі. 



 
264 

 

Яêий ліс óспіли вивезти, яêий не вспіли, той поплив весь. Ліс весь під-
ряд спилювали, даже êóстарніêи вирóбóвали. Да. 

Марія Федорівна: Шоб же ж не мішало двіженію. 
Маêсим Іванович: Ми по óчастêах, пиляли до самой Каховêи, всю 

плавню отó за три місяці все випиляли. А почали пилять… 
Марія Федорівна: Нó той, холодно бóло, да? 
Маêсим Іванович: Нó да. На 54-й ãод, 54-й ãод. Ще осіню, осіню 

почали ото вирізать підряд óсю плавню. Ліс вивозили. Шо вспіли ви-
везти, вивозили на береã, на сêлада, а тоді ãрóзили на баржі, десь везли 
вверх, вниз. А шо не вспіли вивезти, вода забрала тóди понесла все. 

Марія Федорівна: Усе зрівняло. 
Маêсим Іванович: Все зрівняло. Нó êой-де островêи пооставалися, 

дерева ростóть. [Хати, шо там бóли], – все позносили, все позносили!  
Марія Федорівна: Все заставили óбрать.  
Маêсим Іванович: Все заставили óбрать і все. Таê тóт ó нас ото ха-

ти êоло береãа позносили, а воно там і не позатопляло даже, а хати по-
зносили. 

Марія Федорівна: Нó а êрóча валялась. 
Маêсим Іванович: А êрóча валялась, да. Це вже при моїй. При моїй 

жизні, шо я вже тóт живó оце піїсят ãод, нó взяло наверно півêіломет-
ра, півêілометра взяло береãа.  

Марія Федорівна: Аяêже! О! 
Маêсим Іванович: Півêілометра береãа взяло… Таêа бистра вода. 
Марія Федорівна: Тихо, тихо…  
Маêсим Іванович: “А зараз êалюжа”, – êазав Тарапóньêа і Штеп-

сель, з Дніпра зараз зробили велиêó êалюжó. 
Змєй, змєй з плавнів! Начали заливать водó, вони всі сюда, на цей 

береã плили. Баãато, страшне. 
Марія Федорівна: Кóчами отаêо, не можна ó дворі. Я випóстила 

дитинó, Лідочêó, а вона êричить: “Ой, мамо, ой, ãадюêа!”. А вона ви-
сить óже на томó, на заборі, і êрóтиться. Аж на ãоріщі бóли на хаті, це 
ви представляєте? Отаê ãадюê бóло! Страшне. Це з плавні всі сюди, 
аяêже. 

Маêсим Іванович: Да. Значить, лодêою попливóть на тó сторонó, а 
вони сюди, ми тóди, а вони сюди пливóть. Це яê почали затоплювать. 

Пóстили водó, я рибачив трохи, розêажó яê рибачив до цьоãо і піс-
ля. Ще до цьоãо рибачив я таê: на Дніпрі рвав переêати, таê êинó шаш-
êó, – взривається і риба ãлóшиться. Нó матрос лове, наловим ото, на-
варим, нажарим, людям роздамо, от. А тоді яê залили плавню, шось 
там непорядоê бóв, вони водó спóстили [з Каховêи в 54-мó році]. 
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Марія Федорівна: Спóстили водó. Да, да, да. 
Маêсим Іванович: Да. І ó томó… І в плавні появились, пооставались 

озера. 
Марія Федорівна: Ями. 
Маêсим Іванович: Ями, нó невелиêі ями таêі. То êарася і лина ос-

талася, значить, отаê, вже води отаê, не може таê же плавать, – боêом 
лежать, пропадає. Поїдемо з одним парнєм, по мішêó наберем підсаêа-
ми, наãрóзили ó лодêó, поїхали. Ото таê рибачили [сміється]. А тоді 
шоб сидіть, то шоб сидіть з óдочêою та ждать поêи êлюне, я цьоãо нє. 

Марія Федорівна: В нас на ãороді отóт вже риба є. Це ж Дніпрова 
вода ó нас на ãороді… 

Маêсим Іванович: У нас ó ãороді лиман. 
Марія Федорівна: Ось ми Вас поведем, ідьомтє, подивимось. А чо ж... 
 
 

Первóхіна Варвара Гриãорівна, 1929 роêó народження,  
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Народилася ó селі Біленьêе, 29-ãо ãодó, 19-ãо деêабря. Варвара 

Гриãорівна, тепер Первóхіна, а бóла Близнюê. 
Батьêи здєшні. Близнюê Гриãорій… і Домніêія Марêіяновна. Нó 

по-óêраїнсêі Домаха, а по томó – Домніêія. Таê, шо ще тепер? 
Бабóшêа мамина óмерла, óмерла мати ó 20-м ãодó, а батьêа вбито в 

14-мó. Ой ні, яê бóло із німцями война, ãермансьêа война, – там він 
óбитий. А батьêівсьêих батьêів помню. Близнюê Христя Амосововна, а 
дєда – Близнюê Павло Гриãорович бóло. 

Миêола2: Таê шо-то вы далеêо, с прадеда. За деда… 
Варвара Гриãорівна: Із предêів, да. І вони бóли Білянсьêі! Таê оце 

мої батьêи обоє і їхні батьêи тóт і родилися. Таê, ще шо? 
Яê, дітêи, вони жили? Самі хазяйнóвали, я ж не знаю. Нó хазяйнó-

вали, вони імєлі óчастоê. Плавня тоді бóла, тепер вона залита, там рі-
зали ліс, продавали, отаê. Нó яêе там своє хазяйство бóло, дітêи, я цьо-
ãо не знаю, бо самі вони хазяйнóвали. Мама моя, то в їх бóла в невіст-
êах. Самі. Сêільêи землі бóло, я нічоãо не знаю. А яê став êолхоз, яê 
пройшла революція, дєд Павло, це Близнюê (батьêів батьêо), і мати ó 
êолãоспі все время мили... Він діжóрив ó êладові, а вона мила там тоді. 
Тепер же ми êонсервірóємо, а раньше ж не êонсервірóвали, засолюва-

                                                           
1 Опитóвання провели Ю.І. Головêо та В.М. Циберт, 26 червня 2002 р. 
2 Пристóній при опитóванні, ймовірно чоловіê Варвари Гриãорівни. 
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ли все в бочêах. І от на степ їдóть, полóчають і êапóстó êвашенó і помі-
дор, і все, щоб варить на степó. Ще що дітêи, тобі?  

Та яê вони жили? Нó яê? Моãо батьêа рідна тітêа, оце дєда Павла 
рідна сестра, – бóла ó нашоãо пана еêономêою, от. Вона ó ньоãо слóжи-
ла. Нó ó ньоãо дітей не бóло, ó пана, ó Мазараêа. У нас Мазараêа бóв. 
Жінêа бóла молода, він бóв паралізований. Коли-то ó нас і хфотоãрафії 
бóли: паня і… Нó тепер їх нема, дітêи. Здали їх ó мóзей… 

Миêола: Фоторãафии все эти есть, ó Борисовны Находêиной. 
Варвара Гриãорівна: Здали вони ó мóзей, ó нас, ó Біленсьêий. 
Миêола: Это в сельсêом совете надо… 
Варвара Гриãорівна: Чи хто там єсть, хто там відав ним, вони здава-

ли тóди. Яê ó нас бóв диреêтор шêоли Пазюê Іван Самійлович, нó і яê 
воно тоді мóзей отêривався в нас і собирали. Там бóла і наша церêва, 
êоторої нема… Нó тепер з фотоãрафії із маненьêої перерисóвали, ó нас 
ó церêві єсть наша êолишня церêва, таê вона отóт… Не малюноê, прос-
то фотоãрафія. Нó шо ще вам сêазать? 

Миêола: Она церêовь большая была, высоêая. 
Варвара Гриãорівна: Церêва яêа бóла? Цеãлова, дітêи, трьохêóмпо-

льна. А далі забора висоêа бóла. У забор таê óходиш, а таê по цю сто-
ронó бóла ó нас оãрада і дві йолêи там бóли, оці тóї. Там бóли поховані 
дочêи пана, яêий ó нас бóв перший. А вже в 37-м ãодó, ó 37-м ãодó, яê 
анóліровали церêвó, розібрали. Оце церêва наша, що розібрали, то оце 
тіатр наш по вóлиці, ото із тієї цеãли частина, ото там низ. Ото із цієї 
церêви розбирали, а сюди перевозили і ото робили. То їх яê виêопали, 
я не бачила і не ходила, яê їх перевозили на ãроби. Казали, що шóêали 
золото, чи в їх бóло, чи не бóло. Нó тільêи помню, що êазали, на їх бóли 
білі черевичêи, дві дочêи поховані там бóли. А ще що там бóло, дітêи, я 
не знаю. Не знаю, доченьêа, [речі з церêви] розібрали, це ж совєти, розі-
брали, хто йоãо знає êóди воно подівалося. Боã святий знає, не знаю я. 

[Сестра дідова] працювала ще ó пана еêономêою, да. Вона відала… 
ãотовила їм, стірала, подавала, óбирала. Оце вона одна їм тільêи цим 
робила. А яêе ó них землі сêільêи бóло чи чоãо, дітêи, я це нічоãо не 
знаю. Знаю шо, наші батьêи розêазóвали, яê повінчалися в церêві (оце 
ж в цій, шо я êажó), то приїхали, – це бóв заêон, не тільêи наші батьêи, 
а всі, – всі їздили до пана, поêлонялись. Він їх одаровóвав, – чим, не 
знаю, дітêи. Ото таê. Бо вони ж робили. А яê там, шо там, дітêи, я не 
знаю. 

[Пан до неї ставився] харашо. Вона ніêоли нічим не обіжалася, 
шоб нó жестоêий чи шо. Він бóв дóже лаãідний! Пані, тож бóла хороша, 
но пані бóла молода, а він бóв інвалідом. Він на êалясêі бóв, він не хо-
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див, йоãо паралізóвало, і ото... Яêий там офіцер бóв ó їх, нó при еêоно-
мêі, я цьоãо вже не знаю, от. Вони ó революцію, яê оце став переворот, 
не знаю, діти, ночью виїхали. Що даже баба Меланія, оце ж там все і 
вечеряли, і êóпались, і мили, а на óтро встали, – і нема ніêоãо. Вони 
виїхали ночью, тайêом óшилися. Шо вони з собою брали, я нічоãо не 
знаю, дітêи. Ото вот таê. 

Миêола [питає в інтерв’юерів]: А для чеãо вам таêие сведения? Ис-
торию писать? 

Варвара Гриãорівна: Оце таê. 
Не знаю, дітêи, яêó зарплатó вона полóчала, це я нічоãо не знаю. 

Жила вона там, всім розпоряжалася, а що вона полóчала... Нó ніêоли 
вона не обіжалася. Уже ось і чоловіê, це ми побрались ó 52-м ãодó, то 
він до їх часто ходив. Вона їх óãощала, іще по-старинномó настоювала, 
яê вона робила там настойêи разні із вишень, із малини… То яê вона яê 
робила там, таê вона і поêи й вмерла, таê вона сама себе вела. А єсли, 
бóла óже ó нас совєтсьêа власть і де сейчас тюрьма, в нас там бóв МТС. 
То там ó нас бóв диреêтор, – Бардиш Іван Омелянович. А бабóшêа ця, 
яê прийжали тóди, то вона їм і ãотовила, і всі ó їх ночóвали.  

Миêола: Нó êаê Дом приезжих. Кто в МТС приезжает всеãда, она и 
ãотовила всеãда. 

Варвара Гриãорівна: Да, яê Дом приєзжих. Всєãда і ãотовила, і вона 
мастериця на все. Бóла вона óже стара женщина, но на сêільêи вона 
бóла чистоплотна і таêа шо, – це нам до неї не добратися. Це я чесно 
êажó. В неї одна дочêа бóла, но вона давно óже óмерла, мабóть в 53-м 
чи 54-м ãодó, боліла і óмерла. А вона óже послє óмерла. 

Миêола: Дочêа еще до войны настойêó делала с водêи… Литр вод-
êи, тóда розó – лепестêи, и сахарó. И эта водêа еще до войны была сде-
лана, в поãребе стояла. И вот она óãощала меня, – это еще дочêа, ãово-
рит... Таê я чарочêó выпил, да и заãóлял сразó. 

Варвара Гриãорівна: Що вам іще таêе? А тоді ж яê оце постала со-
вєтсьêа власть, оце ж я тобі êажó, все время вона бóла [дома]… в неї 
Дом приєзжих. У полі вона не робила, дітêи. Уже ж, дітêи, вона бóла… 

Миêола: Та стара вона! 
Варвара Гриãорівна: [Посміхається] Уже моїм батьêам по сто ãод, а 

оце ж моїх батьêів тітêа… 
В нас бóв первий пан, яêий-то Мазараêа, а яê же цей… [Вона бóла 

тільêи в цьоãо].  
Миêола: Та хто там до Мазараêи, Маêлаш что ли, Маêлашов? 
Варвара Гриãорівна: Матлашевсьêий? 
Миêола: Или Маêлашевсêий. 
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Варвара Гриãорівна: Матлашевсьêий бóв ó нас первий пан. Нó ми 
йоãо не знаєм і батьêи наші не знають. А той пан, де вони там ãóляли 
(нó раньше ãóляли в êарти), і він оцьомó нашомó панó проãрав іменіє і 
оце він сюди переїхав. А яêий той, не знаю. Чи яêийся бóв чи Стрюêов, 
чи шо. 

Миêола: Стрюêов, да, Стрюêовêа есть, называется. 
Варвара Гриãорівна: Да, да, да. Но тоãо ми нічоãо не знаєм, за тих 

ми не знаєм. А оце, де вони там ãóляли і він проãрав, і оце сам виїхав… 
Миêола: Эти справêи знаешь, ãде можна навести хорошо – ó нас по 

немецêи преподаватель, êаê еãо звали? Я еãо фамилию помню, забыл, ó 
наш в шêоле был. 

Варвара Гриãорівна: Та вже їх немає. 
Миêола: Та преподавателя-то нема, таê он историю Беленьêой пи-

сал. Вот таêие архивы ó неãо были, он мне поêазывал. 
Варвара Гриãорівна: Нó не знаю я.  
Батьêи бідні бóли, орãанізóвався êолãосп, дітêи, – вони і пішли. 

Кóди іти робить, надо ж чимся жить, яêось же сóществовать. В їх, ó мо-
їх батьêів не бóло ні êоняêи, шоб яê óстóпають ó êолхоз, шо ото. У нас 
не бóло нічоãо, діти. Бóло ó моãо діда і баби, бóло ó їх семеро дітей, то 
шо померли, а то семеро дітей бóло. Шо там моãло бóти, ó їх не бóло 
нічоãо дать, тоже. 

Миêола: Та здесь все бедно жили. 
Варвара Гриãорівна: І тóт óсі отаêі, оце яêі возраст на рівні з моїми 

батьêами, то всі бóли таêі. Нó стали нарізать ãороди по 50 сотих, і по 
2 сотих під двір давалося. А впослє стали по 50 давать і під двір і óсе, 
вот. 

[Більш заможні люди, ó êоãо бóли і êоні, і хозяйство бóло], – нó це, 
дітêи, бóли ще до революції, ó революцію. Я ж з 29-ãо ãодó, я цьоãо не 
застала…  

Миêола: В 30-м, в 31-м, в 32-м êолеêтивизация была и все поãоло-
вно в êолхоз пошли.  

Варвара Гриãорівна: У нас не ó 30-м, ó нас вже Гриша маленьêий 
бóв, 24-ãо в нас óже… Це ó вас там, а ó нас, яê після революції в 24-м 
ãодó, – ó мене брат. Троє первих óмерло ó мами, а цей, то вже бóло ор-
ãанізовóвали яê êолхоз чи нó… Соєдінялися, бо не бóло ж чим оброб-
лять землю. А тоді стали поãоловно óсі входить і робить. Потомó шо не 
бóло чим оброблять землю. 

[Батьêи мої яê жили, яê ó них хата бóла?] Ой, хата [сміється]! У 
êолãоспі, доченьêа, [робили]. Яê революція пройшла, вони построїли-
ся оце ó 20-м ãодó, ото поламана хата, – ото їхня. Простеньêа хата, ніде 
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нічоãо не бóло. Уже після, ó войнó, перед войною, батьêо робив ó нас 
літом в êолãоспі, а назімó, там ó нас бóла еêспедиція ó Запорожьї… І 
вони там з êіньми, вони на êонях робили, – вивозили на риноê сольоні 
оãóрци, помідори, êапóстó êвашенó, – шо бóло ó êолãоспі, шо прода-
вать. Ото таê. Приїжав же на виходний чи там на день, на два, та обратно 
їхав. Це ãлибоêою осенію, це вже після Оêтябрсьêої, яê роботó отóт в 
êолхозі зроблено, – тоді тóди їхали і до весни. Попопродóють óсе, êвас-
нинó, все чисто, нема чим торãóвать, – óже тоді вони дома бóли. 

Мама робила рядовою, а потім бóла ланêовою ó êолãоспі і до вой-
ни. Нó êоли, дітêи, óтром óстали, óправились і пішли. Може ó сім ча-
сов, може ó восім. Ні, не ó восім, ні, наверно часа в сім. Отаê вот. 

Рис сіяли ó нас ó êолãоспі до войни, во. Та й після войни, êоли вже 
наладилося, трошêи сіяли. Молотили рис, шеретóвали, продавали то-
же. Розплачóваться надо бóло чимось êолãоспниêам. Раз ó ãод давали 
ãроші, по сêільêи êоли і яê, на зароблений рóбль. 

А я, до войни êончила, дітêи, чотири êласа. Но в нас начали сіять 
цибóльêó, чернóшêó, от. Ви знаєте, цибóльêа чернóшêа? То ми, дітво-
ра, в нас отóт оãород бóв, – пололи. Пололи за те, що обід зварять. Для 
êолãоспниêів варять всім обід і нам дадóть пообідать. А потім стали ó 
38-м ãодó, на 39-й і на 40-й, ó нас начали сіять рис. Чеêи робили, зали-
вали водó, із Дніпра êачали водó, заливали і ото сіяли. А мишій, ми по-
лоли, от заллють, мишій підніметься і рис отаêий. От ми, дітвора, оце 
нам дадóть чеê, – малі виривають, а більші, – тоже шêольниêи, там і 
хлопці і дівчата, виносять той бóр’ян. Оце таê, а потім яê óже він дозрі-
вав, óже вирос отаêий, дозрівають, із чеêів водó зливають. Вона із дня 
п’ять-шість постоє, рис тоді дойде, тоді êосять. У рóчнó êосили і жінêи 
в’язали. Нас заставляли, де êолосся повалилося собирать. 

Миêола: Рыбó ловят. 
Варвара Гриãорівна: Шо ти êажеш? 
Миêола: Чеêи ж рисовые были, нó от, рыбó выловят, а потом про-

сохнет чеê и êосят рис. 
Варвара Гриãорівна: Да. Нó що ж вам іще…  
Доченьêа, бóв ãолод ó нас. Нó шо, сама я помню тоже. От ó нас óже 

орãанізóвалося, от де совхоз, чóли ви, де совхоз ó нас? Совхоз Вороши-
лова він називався бóв. То оці землі, êолхоз тоді не занімався оãоро-
дом, а тільêи сіяли степи, то оце займало цю землю, оце де êрайня вó-
лиця, – оце все і тóди, це совхоз цей займав. То отóт бóла плантація 
êартошêи. Яê êопали êартошêó, дітêи, я не знаю, не помню. А яê óже 
ми ходили мерзлó собирать êартошêó, оце в ãолод, то і я бóла мала, а 
ходили лазили, собирали, бо нó яê, обчистиш, а воно ж мерзле і ãрязне 
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і все. І оце бóло отаê. Нó пережили ми ãолод, отóт ось де наш êрай, то 
щоб з ãолодó… ó 47-м ãодó померли, а ó 33-м, бóв ó нас в 33-м ãолод, то 
ніêоли мої батьêи не êазали, що і та вмерла і та. Нó таê ми знаємо, то 
óсі таê люди і бóли, отаê. А в 47-м ãодó бóв ãолод, то óже, даже ó нас на 
нашім êраю óже смертность проходила. Мабóть чоловіê п’ять чи шість 
сімей, таê ото. 

[А чомó ãолод бóв ó 30-ті? Мати не розêазóвала?] Ні. Неврожай 
бóв, засóха бóла, дітêи. Ось яê ó 54-м ãодó, ó нас, доща не бóло. І хтозна 
яê йоãо і цей ãод з зерном бóде, нема. Таê і то, засóха, не єдиноãо доща, 
раз доща нема, дітêи, то. От сейчас, зіма, – не бóло сніãó, щоб напита-
лась зима. І пройшов ó нас той, ó нас доща не бóло. І ось тóт ãроми-
лось… Нó вже... Отаêий ячменчиê, дітêи, óсьо.  

Миêола: Голод в 30-х ãодах распространился на весь Советсêий 
Союз. 

Варвара Гриãорівна: Да, да, да.  
Миêола: Он Алтай êаêой баãатый был, и там ãолод был. 
Варвара Гриãорівна: Нó стіхія таêа чи, Боã тільêи знає. А після вій-

ни, а хто ж де шо робив, óсе ж бóло вивезено, все ж розбóровано. 
В шо [до війни ãралися], в хатêи ãралися, êóêли бóли, на Дніпро 

ходили êóпаться. Но це на Дніпро ходили тільêи в неділю, серед бóд-
ньоãо дня, – ні. Оце отам бóв ставоê, може ó ставоê побіãти, або ó маãі-
стралі поêóпаться. А в неділю розрішали нам ходить на Дніпро. А маãі-
страль, – оце яê ó нас стали рис сіять, то от самої Лисої... Лиса ви знає-
те. І от яê їдете, бачите шо ров таêий, і по ньомó тече вода, – то ці êопа-
ли óрóчнó люди. І êолãоспниêи, і всі, наносили, наãортали на оце. І во-
на шириною отаêа, нó і ãлибиною отаêа, і оце по неї теêла вода, тяãнó-
ли із Дніпра водó. А тоді, яê оце ó нас бóв рис, пóсêали ó чеêи рибó, цю 
водó. Яê ó нас рис садили, то ров таêий, шість êілометрів тянóвся, по 
яêомó вода теêла. Ров мілêий, а що ж ти дóмаєш, ми плавали чи що? 
Ми в ãрязі бовталися, моя дитино [сміється]. 

[Ходили до війни в чомó?] Двоє байêових плаття помню, що ходи-
ла вже ó третій, в четвертий. Одне бóло таêе вишневе, дітêи, а одне 
прозеленêóвате. Чорний фартóх в мене один бóв. А один бóв таêий êо-
ричневий, от, – це бóв шерстяний для праздниêа, êоли ó шêолі, нó от 
Новий ãод або там справляли йолêó, або це там Перве Мая. То в нас 
бач, тоді ходили вже наші діти в формі. А в нас форми не бóло, дітêи, 
хто в чомó ходив.  

Бóла піонерêою, ó вторім êласі нас приймали, дітêи. Нó яê вам 
сêазать, не всіх нас принімали. Хто лóтче занімався, відмінниêи і óдар-
ниêи тоді считались, оцих первих приймали ó жовтенята, тоді таê і іш-
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ло ж воно тóт. [Посередниêів] яê бóдто би наêазóвали. В êомсомолі, 
дітêи, я не бóла, бо êончила чотири êласи, а тоді ж война, а після вой-
ни, дітêи, ó êомсомол я не встóпала. Оце ж в первом êласі і до полови-
ни второãо, я бóла жовтенятом, а тоді вже от половини і до четвертоãо 
– óже прийняли нас, оце ми бóли піонерами. Бóв і ãалстóê, і зажим, 
дітêи, бóв. У шêолó обов’язêово óсі носили. Кóпляли ãалстóêи, прода-
валися, дітêи, ó маãазині.  

В маãазині продавалися і товари. Кожі здавали ото, ріжеш шо то 
там, свиню, примером. Тепер шмалять, а тоді, Боже сохрани, обдерли і 
здали, ото. В нас бóв маãазин, ото там де я êажó, це в центрі, там і маãа-
зин бóв. Продавались і одіяла, дітêи, і матеріали, і платêи, і шалі. Усе 
продавалося. 

Волосся, я все время ходила в êоси, з самоãо малêó. Підрізали ме-
не, яê пішла в перший êлас, а тоді яê одросло і все время я бóла з êо-
сою. А яê мила? Мати, яê помиє, хіба ж ми мили? Мати ó всьомó рóêо-
водила, дітêи. Милом, обиêновеним, доченьêа хазяйственним милом. 
Я і не помню, щоб ó нас тóалетне мило бóло. Не бóдó я брехать, дітêи, 
ото таê. А ó войнó і мила не бóло. Нó оце, рицинó, ви знаєте чи ні? Зна-
єте. От ходили по степó собирали зьорнóшêа, лóпали, потім давили 
бóтилêами, брали êостоїд (ãородсьêі приносили і продавали), сêільêи 
êидали, яê, – варили дітêи мило. Таêе чорне бóло, нó хоть трошêи отс-
тірóвалось. А ãолови, бóвало дітêи, óсяêоãо мили. Хто чим міã і яê міã. 
Бóвало, яê дощова вода єсть, то сполоснеш, то волося м’яêе. А яê êоло-
дязною водою сполоснеш, таê на дрóãий день і ãрібішêа не потянеш. А 
ãрібішêи ó війнó бóли не роãові таêі, а залізні ото. Носили ж із ãорода, 
приносили. І в селі робили мóжиêи, і ãребінці робили, щоб чесаться. 
Потомó шо не бóло ж роãовоãо нічоãо. У êоãо остався од войни, таê во-
но ж не вічне. Привозили з ãорода, і мóжиêи робили. От ó нас тóт за 
ãородами бóв óпав самольот, наш рóсьêий, розбився. Три дня до ньоãо 
не допóсêали, льотчиêів там повиносили, хто там, що там, – ми нічоãо 
не знаєм. Це от нас бóло заêрито. А самольот розбився, нó і люди нача-
ли поманеньêó деталі одêрóчóвать. То êрила êóсоê, то шо, отаêий êó-
сочоê, вот тобі вже і ãребінець, ãрібішоê чи розчісêа. Робили, приміня-
лись вже врóчнó. 

Дітêи, яê до нас війна? Яê об’явили війнó, я, доченьêа, сêажó тобі 
отêровенно, – не помню. Нó знаю, що началася война, – це бóла неділя, 
це я знаю. Ми ходили, ó садó ó нас ãрала дóхова мóзиêа, всєãда. Яê не-
діля, всєãда дньом збираються, всі селяни ідóть ó сад ãóляють, о. Хто 
шо êóпляв, там ларьêи бóли, і êанфети і мороженно бóло, і сітро, і ви-
но, і може водêа бóла, нó вообщем все. Хто шо міã, ó êоãо шо бóло, êóп-
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ляли і там ãóляли. Коли об’явили войнó, мої батьêи… У нас бóло радіо і 
по радіо об’явили ó шість часов óтра. Це ж радіо óêлючене, зразó і той. 
То я не чóла, не бóдó і êазать шо, нó а старший брат (йоãо вже немає, 
він óмер óже два ãода), той почóв. А він бóв ó ãороді, работав ó ãороді, 
тоді бóло, дітêи ФЗО. Може і чóли, ремесляний ФЗО. Но він бóв ó 
ФЗО. На яêім заводі він робив, я вам не сêажó, бо не знаю, не бóдó 
брехать. І він óêлючив, чи вêлючене радіо бóло, і він почóв, що пере-
дають, що началась война. То він сразó одівся і поїхав тóди ж, на завод. 
То йоãо на третій день мобілізóвали êопать оêопи, противотанêові 
оêопи. Вони не в Запорожжє êопали, а десь по Дніпропетровсьêій тра-
сі, де точно, я не знаю. І не бóло йоãо поêи німці зайняли.  

А німці 22-ãо іюня об’явили нам войнó, а 19-ãо авãóста вже бóли ó 
нас в Бєлєньêомó, ó чотири часа. А ó нас, дєтêи, ó той час… Ви в цетрі ó 
нас в селі бóли? Де наш маãазін в даний момент, тіêи оце де сейчас, я 
не знаю шо, там бóв стареньêий-стареньêий маãазин. Там бóло ó боч-
êах вино продавали і об’явили, шо бóдóть продавать мед, êолãоспний 
мед… Продавали розливне вино, не в бóтилêах, дітêи, а ó бочêах бóло. 
Качали в бочêах, а відêіль йоãо привозили, нó наверно ж із Запорож-
жя? Фрóêтове вино. А може робили самі, я цьоãо не знаю…  

Но мед не вспіли продать, а вино там мóжиêи ото. Таê ó чотири ча-
са із Мар’ївêи німці проêатилися вóлицею, і прямо оце сюди. Шо вони 
жорêотіли, ми не знаємо, бо ми їхньоãо язиêа тоді ще не знали. У вой-
нó óже стали понімать німецьêий язиê, а до тоãо я чотири êласа êончи-
ла, ніяêих язиêів не вчили. То шо вони там джерêотіли… Сміялися, шо 
ми сільсьêі люди, нó яê, не розóêрашені, сêажó тобі, дітêи, одêровенно. 
Простеньêо, яêа êосинêа на нас бóла, таêа і є, простеньêа. Вони фотоã-
рафірóвалися, сміялися, брали дівчат. Там же людей бóло баãато, бо 
хотіли ж на праздниê на 19-ãо авãóста ж, хотіли ж їсти яблóêа з медом. 
Каждий поприходили, щоб êóпить медó, дітêи, і люди стояли, ждали, а 
тóт вони. Таê вони дівчат отаê хватали до себе і фотоãрафірóвали, щоб 
пошлють мамêі, яêі мов рóсьêі швайни. Шо, прості люди ми. В ãороді, 
знаєте, ще êóльтóрніше, а ми яê сільсьêа людина, от. А потім ми, не 
знаю сêільêи пройшло, дітêи, врем’я, нó не бóдó я брехать. У нас тóт, де 
оцей маãазин, де сейчас ó нас в даний момент аптєêа, там бóла стара 
аптєêа. Тепер новó построїли, а там вона бóла чій-то дом, я не знаю 
чий-то бóв, êоãо-то наверно вислали, яê ото розêóрêóлювали, бо цеã-
ловий бóв дом. У таêих простих не бóло циãловоãо дома, не бóло за шо, 
дітêи, а то цеãловий дом. Таê там ó нас бóла аптєêа. Отам ó нас бóло в 
аптєці три сестри, фамілії, дітêи, я не знаю, сêажó вам отêрито, – Аня, 
Ліда, а трєтю от не знаю, яê звать. Вони таêі неêрасиві бóли, но насêі-
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льêи бóли ãрамотні – ми дóмали, шо вони єврейêи, повірте, носаті таêі, 
неêрасиві. А яê німці приїхали, їх не тронóли. А Софа Алєêсандровна ó 
нас, не знаю, яê бóло її, дітêи, фамілія, бóла врачом і вона не еваêóюва-
лася. То її на дрóãий день, де êіровсьêий театр, от, де дєточêи, де пере-
ход, там річóшечêа тече, отóт її óбили. Тóт вона собі ямêó виêопала, 
отам її і поховали, нó не похована, вона там тліла. Врачиця бóла моло-
да, шо êрасива, і добра бóла, дітêи. Таê шо на сêільêи я ще молода бóла, 
а êоли обратимося ó нас, то вона ніêоли, ночь-полночь, – всєãда при-
йде на встрєчó.  

Не знаю сêільêи, дітêи, êоли почалась война, то ó нас яê солдати 
отстóпали наші… А нашим батьêам, от їх 900-й ãод, іще на два ãода ра-
ньше, бо батьêо мій старший, а мама 900-ãо ãодó, – об’явили мобіліза-
цію. То вони зібралися, до береãа дойшли осюда до нашоãо. А наші во-
єні, там бóли і начальниêи, не тільêи рядові, êажóть: “Розходьтися всі 
по домам. Єсли ми зможем, щоб перебраться”… А платінó, дітêи, зірва-
ли, і шол вал води! Горнóло óсе, яê óспіли солдати ó два етапа там пе-
реправитись паромом, паромом. А треті вже не óспіли, вже і êоні, і пó-
шêи, – óсе вода понесла. Таê шо вони вже не моãли. Може хтось спас-
ся, не знаю, дітêи. Яê вона óже вода пройшла, шо спала, таê баãато… 
Моя бабóшêа Христя, оце батьêова мати, всеãда їздила ó плавні за ща-
влем, щавель рвали, а потім по 5 êопійоê пóчоê продавала на базарі, ó 
нас тóт. То вона, яê вода спала, яê поїхала, таê не знаю сêільêи чоловіê, 
видно ж люди спасалися, лізли на дерева, а вода ãорнóла, понімаєте, і 
яêщо дерево товсте, то може б видержало, а яê тонêе, то ноãнóлося і… 
То баãато óтоплених. Де ремньом прив’язаний до дерева, находили, 
спасаться ж людина може спасалась. То роздітий без нічоãо, де йоãо 
одежа, Боã святий знає, а сам роздітий бóв солдат і розбóтий, Боã свя-
тий знає. То тоді, дітêи, яê наші вернóлися, оце яê сêазали, що вода пі-
днялася, хто він за начальніê бóв там, яêа армія отстóпала, я не знаю, 
не бóдó брихать. То наші поверталися, і оце їхній возраст, їм бóло по 43 
чи по 44 ãода чи по 45, я точно даже не сêажó, по сêільêи, вони всі ос-
талися тóт. Їх óже ніêóди бóло брать. Нó наші одстóпали, óже не в си-
лах. Уже ж платінó зірвали, нó шо ж, ото таê.  

Еваêóірóвали наші, яê одстóпали, сêотинó óãнали, сêотини не ос-
тавили, дітêи. Там іде ó нас тóт на нашій вóлиці, де сейчас длінний са-
діê построєний бóв êолхозний, то там бóла построїна êонюшня. Виво-
дили ó нас жеребець бóв, яêий, не знаю яê йоãо звать бóло, шо він пле-
менний бóв. І виводили êоней тільêи, щоб бóли виїздні êоні, хороші 
êоні. Сêільêи ó нас êоней в êолãоспі, дітêи, я не знаю. Но ó нас Ілліча 
êолãосп бóв, а там Кіровсьêий, то разом вони поеваêóірóвались. Забра-
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ли сêотинó і забрали вівці, бóли ó нас вівці, о. Кóди вони доїхали із 
цим, я не знаю, дітêи, не бóдó брехать. Нó і таê, êомóністи, дітêи, чи 
партійні чи êомóністи, – óсі еваêóіровались, не остались ó нас ó селі. 
Після войни на нашім êраю жив орденоносець, Коваль Миêола Серãі-
йович. То вони аж після войни, не знаю в яêім ãодó, чи в 49-м, чи в 50-
м – вернóлися сюди. То він ó êолхоз не пішов, а пішов в совхоз, бо óже, 
дітêи, бóв старий. Жінêа там ó ньоãо в еваêóації óмерла, син óмер, о, а 
дочêи, – хто де притóлився. У ньоãо бóло ще три дочêи. Нó він приїхав 
сам.  

Німці отходили, яê німці отходили, вони ж не щадили ні з щим, ді-
тêи. І палили, і взривали. От нас виãнали із, от Дніпра, шоб тот… Нó ó 
нас четверо сóсідів осталося в ямах, поховалися і переждали, поêи 
прийшли êрасні, о. Красні до нас зайшли яê раз на Новий ãод. Поãнали 
німця, нó таê, перва посадêа, нó сêільêи це êілометрів от села? Нó êі-
лометра три, таê, Коля? Перва посадêа от села нашоãо? 

Миêола: Нó таê примерно, да.  
Варвара Гриãорівна: І там німці остановилися, там посадêа бóла, 

вони там оêопалися. Потім обратно наших прижали, шо наші отó по-
зицію бросили і óвійшли в село. Но тóт оêопалися і не впóстили в село 
більше німців. А потім пройшло три дня, проãнали вони там, ó нас по-
сьолоê, він счітався Білянсьêий, бо там нарізи бóли. Білянсьêі земля, 
білянсьêі там люди жили, – Новопавловêа. Ото яê доãнали і півтора 
місяця стояв фронт, не йшов. Наші війсьêа пішли по Дніпрó, потім пе-
реправились аж на Ніêопольсьêомó плацдармі і здєлалі êольцо. Мар-
ãанець, ви знаєте, де Марãанець? 

Миêола: Они заблóдились и опять в Беленьêóю… 
Варвара Гриãорівна: Та то, заблóдились то да... То німці яê здали 

Запорожжя, поїхали на Томаêівêó, із Томаêівêи повернóлися і ó Бєлє-
ньêó приїхали. Це ó нас німці стояли. І питають ó мене, хотя плохо, но 
понять можно бóло, шо вони толêóють. Шо “далеêо ми от Запорожья?” 
А ми êажем, нó сêільêи, 27-30 êілометрів, о. А êомандір дивиться, що 
це ми брешемо, êаже. Тоді витяãли êартó, що вони поїхали на Томаêів-
êó, на той, а потім же вони вернóлися ж і сюда приїхали, і тóт обратно 
остановились. Но вони остановилися, ó нас тільêи, не знаю, може не-
діль три постояли. 

Миêола: Не, êаê бабóшêа рассêазывала, êаê черти их поãоняли там 
по беломó светó, наши прижали, они начали дряпать, а потом опять 
сюда попали. Таê êоторый этот…  

Варвара Гриãорівна: Шо приїжяв офіцер?  
Миêола: “Ой, матêа, плохо”, – заãоворил óже по рóссêи. 
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Варвара Гриãорівна: Це ó нас стояв êомандір, о. У ньоãо, ó німців 
бóв таêий заêон, діти, – передовó дві неділі отбóли, потім нові сили 
пополняються, а ці отходять ó тил на отдих. І от вони заїхали ж оце і 
тóт ó нас остановилися. Вони простояли ó нас неділь три.  

Миêола: От здесь в этой хате танêи были. 
Варвара Гриãорівна: Да. Нó вобщем таê, шо, яê воно вияснить… 

Требоватєльний бóв до своїх солдатів. Кажде óтро, ó їх êоні бóли здо-
рові, виставлялись і він їх провіряв… Чи ãотовность, на êаждий пóть. 
Потім отдихнóли вони, о, прийшов їм приêаз зайнять позицію. Занять 
позицію, – переправиться через Дніпро, плавні тоді бóли. Там Вовче 
бóли, Сапате, нó посьолêи наші бóли, білянсьêі. Там і ó войнó, і до 
войни, і після войни наш êолхоз все время випасóвав сêот. Тепер ніде 
сêот не правлять, а тоді, яê тільêи весна і до самої ãлибоêої осені, – мо-
лодняê, óсе тóди одправляється. Нó і то считалося яê за нашим êолãо-
спом. І от яê вони, німці зайняли позицію, ото, я ж êажó, по Дніпрó пі-
шли на низ, а вони тóт. І їх яê наãнали. Бóло, не знаю, це деêабрь мі-
сяць бóв, – êінець ноября. Яê раз сбили самолета, нашоãо рóсьêоãо, він 
фотоãрафірóвав тóт і йоãо збили, він похований на старім базарі бóв. 
Йоãо рането, ще він живий бóв, рането йоãо бóло сюда, в ãоловó. І він 
вів самольот і хотів може ж чоловіê вивести, щоб самольот не попав в 
хатó, нó а попав ó хатó і таê і бряснóвся. Нó ще йоãо витяãли з êабіни, 
хоть оêровавлений, – це ми, оце сóсідêа моя і ця, ми дівчата біãали ди-
виться, яê. Усе село тóди біãали, дивиться, но він таê óмер. Йоãо не да-
вали ховать, хто йоãо діти і яê, я не знаю. У нас бóв сад, там де пансь-
êий, там бóв сад. Там бóла ó нас бóла алєйêа, а за алєйêою може рядів 
шість-сім, через ето вобщем, – êрасна смородина. То хто цьоãо летчиêа 
там заховав, ніхто не зна. Чи може наші яêі плєнні. Тóт ó нас баãато 
бóло плєнних жило, орãанізовóвали подпольщиêи чи Боã святий знає, 
хто йоãо поховав. Но бóв він похований, а потім яê оце ó нас переноси-
лися воєнні і ãраждансьêі ó братьсьêó моãилó. Бо братьсьêа моãила бó-
ла отóт-о, біля базара зразó, а тепер óсіх тóди перевезли. То тоãо летчи-
êа, нó що моãли, то виêопали. Нó тільêи ще осталося, що не спріла по-
лностью йоãо êóртêа, бо вона бóла êожана. Ото таê дітêи, без трóни, 
без нічоãо. Йоãо êості забрали і все таê положили. Нó а трóна, дітêи, 
сêазать вам отêровенно, таêа, – велиêий таêий ящиê, бо êості виноси-
лися з солдатів, собиралися по степах, де хто бачив, де хто... Ось мій 
чоловіê, óже ó 54-м ãодó орали вони на степó і виорали óже êості стлі-
вші, а [балсанêа] яê солтатсьêа, [балсанêа], вода. І таêі давали, дєтêи, 
мóштóчêи, – нó це де похоронêа, нó, заãорнóто воно і воно ж заêрóчене. 
Яêщо лежатиме в землі, не пропаде. І от вони найшли, фамілія бóла 
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Іванов Олеêсандр, а по-батьêові óже не знаю… Нó здали бóли тóди, ро-
зшóêóвали, а чи розшóêали, дітêи, не знаю. То óже ж, я êажó, ó 54-м 
ãодó наші мóжиêи, ото шо там забрали і ото сюди, до братсьêої моãили. 
Оце таê отêопали, дітêи, і тóди положили, ото і все. Нó що ж вам іще 
сêазати? 

Це ж не тільêи в нас в хаті німці стояли! В óсіх хатах вони стояли, 
дітêи! Вони ноччó не ночóвали на дворі, під отêритим небом. Ні. Вони 
всі ó хатах. Оце êóхня бóла, ó êаждоãо в хатах розташовані бóли німці 
по êвартирах. 

Доченьêа, яê стояли німці, нó яê вам сêазать... І пóшêи стояли, ось 
ó цих сóсідів, яê óїзжала танêа, таêа здорова, що не вмістилася в двір. 
Таê вона оцією ãóсеницею подавила, дітêи, óсю лісêó і êолодязь, óсе 
чисто, ввійшла ó двір ото. Нó це стояли австрійці до нас, заїзжі. Їм бóло 
отдих і вони сюда заїджали, от. Потім не знаю пройшло неділь дві, во-
ни поїхали, там бóв Карло, значить Миêола і Павло, два брати, і на од-
ній танêі вони бóли. То яê вони здавали, дітêи, Запорожжє, тіêали від-
ціль, і німці, а то австрійці… Таê ó цьоãо, простіть що бóдó êазать [смі-
ється], розстройство таêе полóчилося, ó Карла! Шо він, таê ізнився за 
два сóтêи, що той Павло поêазóє, шо не знає шо робить. Він один ó ма-
тері, нас шестеро, а він один, і не дай Боã, шо мов шось слóчиться, яê 
же я матері бóдó розêазóвать. Отаê він, нó перенєрвнічав чи Боã свя-
тий зна. Наверно ж дóже перенєрвнічав, шо тіêали ото, і приїхали, а 
тóт вже той...  

А потім оцей німець, що я вам êазала, шо оце стояв на отдихі, вони 
оце Сапате, – це їхня бóла зона. Вони переїхали Дніпро. Це ве ж Дніп-
ро стеêло, це ж пóстили водó, яê наші зірвали плотінó, а тоді воно вже 
ішло своїм рóслом. То хто там, яê там, дітêи, не знаю, но вони поїхали. 
Там їх видно таê добре прижóчили наші, шо оцей êомандір… Уже в 
ньоãо бóв ад’ютант один, а приїхав óже яê до нас ото, таê часа ó п’ять, а 
може ó шість вечора, о. А сніã ішов, і дощ, отаêе, сêляãа! А я êажó своїй 
мамі, це я чесно, дєтêі, êажó: “Мам, наш офіцер приїхав”. А вони êа-
жóть: “Звідêіля? Їх навєрно вже побили”. Коли він óходе в хатó, зняв 
фóражêó свою, і сêазав “Добрий день, мамо”. Оце істіно. Но а він бóв 
сам есесовєц, дітêі, ото. І ãрязні, [без паãонів], шенель вся подроблена… 
То він яê оãóрчиê бóв, шо стройний, шо êрасивий. Це не те шо там ні-
мець чи хто, но людина достойна бóла тоãо… Нó то він боявся, шо з 
наших рóê, що взять. А то поїв і ліã отдихнóть. А цей шо з ним приїхав, 
не той ад’ютант що вже, тоãо вже сêазав, шо нема, óбитий. А там Валь-
тер бóв, він стояв через два двори ó нас, ó женщини, о. І побіã до тієї 
женщини провідать, там баба Наташêа. Потім він прийшов, а офіцер 
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цей заснóв, він і êаже: “Матêа, ми їдем в Новоêиївêó, понімаєш? Ново-
êиївêа”. А мама êаже може де тóт, тóт недалеêо Томаêівêа, Новоêиївêа, 
той, Грóшовêа, – він називає. Отêрив нам êартó, оце ж êажó, що в нас 
êарта, отêрив і поêазóє, що це ó сторонó Марãанця. [Очерентєве] там, 
село таêе. І там цьоãо офіцера стояла часть і вони приїхали за попол-
нєнієм. Яê ó нас бóла тóт, вони той, а тóт в сóсідів бóла êóхня і там ста-
риê бóв, повар, [повель] таêий. Таê вони йоãо забрали, поїхали і êаже: 
“Матêа, ми завтра вернемось”. А моя мама і êаже їм: “Мабóть тільêи 
п’яти поêажете”. Да, а він: “Ні, матêа, надо”. Нó на дрóãий день на ве-
чір, діствітєльно вони вернóлися з пополнєнієм, з солдатами. Кóхню 
їхню розбило, тоãо поваря вбило, новий повар їхав, нова êóхня, дві êо-
рови, двоє овець, – солдатам вони везли. І не знаю, дітêи, шо в мішêах 
бóло, чи мóêа може, чи вобщем нічоãо не знаю. Оце вони в нас перено-
чóвали і на óтро поїхали тóди. Пройшло время, не заню, дітêи, нас ста-
ли аêóвіровать. Німці одійшли ото це, отходять, нас стали аêóвіровать і 
ми аêóвіровались. Зразó в Новоêиївêó, нас доãнали. А в цей час, на на-
шім êраю, отóт де хата строїться на тій стороні, ото там óже нема ні ха-
зяєчêи, син там живе. І то їхній батьêо виліз попращаться з дітьми, їх 
бóло три хлопця, о, а тóт німці. І йоãо захватили, і в нас де сейчас в да-
ний момент почта, на тó сторонó, не отóт, там êльон бóв, два êльони. 
Таê вони на томó êльоні йоãо повісили, а нас стали зãортать, óсі щоб 
ми побачили. Виãаняли, оце все побросали, хто в чомó бóв і яê, яê бó-
ли, таê і той.  

Нас проãнали цілó ніч, вот, і ми приїхали в Новоêиївêó і там Ло-
маêовêа бóла. Два поселєнія вмісто. І оце отсюда, дітêи, із етапа ми 
втеêли. Стояв мóжчина нó ãод 50 може, нó не знаю сêільêи, êоло воріт. 
А німці нас знали, а в нас обламалось êолесо, там ó нас шось бóло. Тя-
нóли ж êолесо і воно обламалося, і він побачив. Чи таêа доля бóла, чи 
таêа мінóта бóла, що німці пішли вперед і він нам поміã заїхати до себе 
в двір. Оце ми в них дві неділі прожили, – освобонили наше село, яê 
раз Новий ãод. То нас, яê німців тóт поãнали, стали там виãанять, і їх-
ніх селян і нас. То ми після цьоãо, Овчаренêо… Овчарêа – село, оце ми 
там перебóли п’ять днів, а потім ó Марãанець доãнали нас. У Марãанці 
ми остановились, дітêи, поêи прийшли êрасні. Красні зайшли, 10 часов 
бóло óтра. Проїхав перший солдат, отаê шанеля, а ãрязіща таêа! Шене-
ля таê підêнóта під пояс і їде він на êоняêі, ні сідла, дітêи, нічоãо. І êа-
же: “Граждане, ó êоãо, або де знаєте, де є німці, êажіть, щоб зразó їх ви-
водили. Шоб не бóло ó нас оãняноãо перестрєлêі”. Нó а люди ж висêа-
êóють, той. Потім дрóãий, навєрно яê розведчіê бóв, а тоді вже êоман-
дір. То êомандір проїхав і сêазав: “Бóдьте добрі, люди, можете допомо-
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ãти, солдати три дні без піщи”. Фронт движеться, а êóхня не движеть-
ся, потомó шо чи не вспівали, а ще таêа ãрязіще бóло, розтало, розêва-
силося, óжасно! Наші солдати, це не можна бóло їх сêазать, що це наші 
солдати. Лежиш на моêромó, все на тобі ж все моêре. Отаêі солдати нас 
вирóчили. То люди в êоãо що бóло, дітêи, сêлалися і зробили їм обід. А 
нам сêазали: “Єслі є хто еваêóірований, не рóшайте (6-ãо марта вони 
нас освободили), не рóшайте, після 8-ãо марта ми виставим дороãó, 
щоб по їй ви ішли, щоб в сторонó ніде”. Потомó шо бóло мінірóвані по-
ля. То ми дождалися, дітêи, цьоãо дня, 9-ãо марта ми вийшли і ішли за 
обозами. Ранених везóть, а ми йдемо із ними. Дойшли ми до Новопав-
ловêи, це наш білянсьêий посьолоê. А в Мар’ївці бóв посьолоê, а в 
Мар’їівці бóв ãоспіталь, наших оце ранених всіх їх тóда звозили. Тами-
чêи, дітêи, ó Мар’ївці єсть ãерой, – Маêóха Миêола, от. Може ви бóли 
чи не бóли? Оце він заêрив своїм тілом, яê от ó фільмах поêазóють 
той… І оце наші піднялись ó бой і визволили Новопавловêó. Новопав-
ловêó визволили, тоді поêатили наші німців. Наші зайняли і соєдени-
лися з цим êольцом, що я êазала, що преходили аж за Ніêопольом. І 
êольцо таê зробили. Нó що ж вам іще?  

Таêих партизанів, щоб сêазать, я не знаю, не бóдó брехать. Но бóли 
в нас, нó яê вам об’яснить?.. Це ті, êоторі êончили десять êласів, а ні-
де… Яêі попали в Германію, яêих забрали, ті в Германії. Зразó німці не 
брали, один там син чи дочêа, а батьêи старі, зразó вони не брали, а по-
слі ãорнóли вже всіх. То ці [яêі осталися] орãанізóвалися, підпілля бó-
ло, дітêи. Яêе, що, – я не бóдó брехать, я не знаю. Там [Явір] бóв, не 
знаю яê йоãо звать, но він до войни êончив десять êласів, от. Він цим 
відав. А яê там, доця, не знаю, не бóдó я брехать. Шоб не наêазала, шо… 
Бóла яêа-то подпольна орãанізація, нó я нічоãо не знаю. Потомó шо нас 
іще б не виãнали, не аêóвіровали, яê німці поãнали нас... Нó це наша 
вóлиця Медянêа, Миêолаївêа. [Протів] тюрми, оце центральна вóлиця, 
нó таê за половинó, на Велиêій вóлиці, – там óбили німця. Хто, що, – 
не знаю. Із за тоãо німця оце нас швирнóли óсіх, і дітворó, і всіх. Хто 
йоãо óбив дітêи, я не знаю, не бóдó я брехать. Нó óже може хтось із по-
дпольщіêів, не знаю...  

Да, бóли, дітêи, і поліцаї. Я не знаю точно сêільêи, но чи три чи чо-
тири, не знаю. Наші, привезених ó нас не бóло. Аяêже, бач, один самий 
молодший бóв, Михайло, а забóла фамілію… то він отбóв своє. Після 
войни оце ж там той, сêільêи там бóло, йоãо сóдили. Йоãо пощітали, яê 
малолєтêа. Нó він і бóв молодий, він і досі живе ó нас ó селі. А бóв 
[Лонсьêий] – бóв противний. Дрóãі прийдóть, подивляться там… Зби-
рали німцям шапêи теплі, êашне, яê вони піддвиãалися до Мосêви. А 
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вони ж ó літньомó, в них зимньоãо, дітêи, не бóло. У наших шанелі со-
лдатсьêі, сóêонні і товсті, а їх тоненьêе бєльйо. У нас і ватяні брюêи і 
êофайêи, а в них цьоãо не бóло. В їх óсе леãеньêе, бо в них Германія 
леãêа, там і Австрія, і все. В їх все леãêе бóло. Таê вони ото все собира-
ли ó мєстних êожóхи, шапêи, ó êоãо хороше. Оце приходили поліцаї, 
шастали êрóãом і забирали. 

[Німці прийшли, тóт êолãосп бóв], да. [Люди працювали] таê яê і 
при наших. [А чим розраховóвалися?] Таê наверно яê і в êолãоспі. 
Наші оставили óсе, нó і зерно, і все. Сіялися всі поля, оралися все. Ні-
мці одстóпали, яê фронт бóв, то в нас поля бóли засіяні. Хліб ó нас, діт-
êи, бóв. Жито бóло і пшениця. А весняне, – нічоãо сажено не бóло. Бо 
ми вернóлися вже ó мартó місяці, це ми… А є люди вернóлися аж ó 
маю.  

У войнó [мати] óже не ходила, нó а після війни ходила на роботó. 
Яê вернóлися з аêóації, яê нас німці виãнали, тоді вернóлися. Зразó її 
мобілізóвали плотінó робить, нó там не тільêи її, – óсіх.  

Прийшли ми із аêóвації, яê вернóлись, дітêи, ні êорови не бóло, ні 
êóриці, ніде нічоãо. От шо ми моãли брать? Шо не вирили, яê зайшли 
рóсьêі, нó чи рóсьêі отêривали ями, де ó êоãо бачили, то в нас óсе поза-
бирано. Картошêа бóла заêопана, фрóêта сóшена бóла заêопана, то все. 
А таêоãо ó нас більш нічоãо не бóло. Вот, нó шо тобі ще, дєтêа? 

Я сама бóла дома, мені бóло чотирнадцять ãод і ніхто на мене вні-
манія не обращав, дітêи. Яê я живó, що я, ні топилось, ні варилось, си-
дю на сêамеїчêі та і все. А потім ó нас отêрилася шêола. Стали люди 
вертаться з аêóації. Таê це осінь пройшла, – ми не занімалися, зіма 
пройшла, аж 24-ãо марта ó нас одêрилася шêола.  

Писать не бóло на чомó, ні рóчоê не бóло, нó в êоãо де, після шêо-
ли, де сохранилося шо і все. Нó в нас стояли німці, ото таêа поãаненьêа 
хата, но ó нас бóв охфіцер стояв. І в них бóло дóже баãато êарт наших, 
не тільêи Запорожсьêа область, а все. Даже помічені, дітêи, бóли бал-
êи, не тільêи шо там село, а й балêи, – яê іти і яê їхать.  

Миêола: Нó êилометровая êарта… 
Варвара Гриãорівна: Да, ото. Таê одна ж половина за той, а дрóãа 

чиста. Яê êонтрольна робота, – я на чистомó êонтрольнó пишó, а до-
машнє завдання пишó на цій стороні. Отаê занімалися. 

Миêола: [Он Стёпа] приезжал с Крыма на машине по летной êар-
те, ãоворит, даже óборные, тóалеты, и то, ãоворит, все обозначены. 

Варвара Гриãорівна: Нó а потім шо тобі, дітêи, сêазать? 
Зразó яê звільнилися ми, за êолхоз зразó не дóмали. А мобілізовó-

вали, дітêи, всіх, хто моã, от моя мама, строїла плотінó, забрані на пло-



 
280 

 

тінó. [Її забрали на три місяці і додомó приходила два рази]. А за нас не 
бóло речі. А потім óже стали... Уже таê, в 47-мó… 45-46-й ãод, доченьêа, 
ó нас іще по степó зривали міни, після війни. Проходе з таêими лаза-
рями, чи шо воно. Нó таê шóêали, во. Яê найдóть, розмінірóють, бóли 
тóт сапьори оце, і брали наших молодих хлопців і ходи в поля. Аж по-
тім, після цьоãо, доченьêа, стали перший ãод, яê ми прийшли, поêоси-
ли, що при німцях сіяли, жито і пшениця. А ярове нічоãо не садилося, 
бо поля бóли мініровані. Аж яê розмінірóвали на 46-й ãод, дітêи, аж 
тоді. От може томó 47-ãод і став ãолодом, потомó шо освободилися зе-
млі, а землі, дітêи, всі бóли замініровані. Сêільêи людей ще ãибло. Па-
цанів сêільêи тóт ó нас поãибло. Дітвора, то запал найдóть то шо, нач-
нóть бить, цоêать, – і ãлаза, і пальці відривало, і шо хочеш, і насмерть 
вбивало.  

А я êим бóла… Сиділа, доченьêа, дома, поêи отêрилась шêола. А 
шêола отêрилася, дітêи, нема ні чорнила, нема на чом писать. Не бóло 
в нас ні єдиної êнижêи. Учительêа ó нас бóла – Базалевич Галина 
Юхимовна, óêраїнсьêó мовó приподавала. Таê вона тільêи êончила три 
êóрси інстітóта, і оце яê орãанізóвались, – вона ó нас бóла і êерівниê 
êласа, і мати нам бóла… А потім вже яê востановилося, то вона поїхала 
доóчóватись ó Київ. Там вона ó Запорожье, а там ó неї в Києві тітêа, і 
визвала її, і там вона довчилась. Там вона і понині. 

І в степ нас водили робить, дітêи. У рóчнó жінêи дорослі êосили і 
в’язали, а ми отаê – дві палêи, одна тóт, а я ззаді. По три снопи, бо ми 
бóли отаêеньêі, по три снопи носили доêóпи і сêладали… У шêолó ми 
зійдемося, – óроêів ó нас немає. Ідемо ó степ. Ми, я ж тобі êажó, шо ó 
мартó отêрилася шêола. А яêа в нас шêола пробóла? А яê жнива нача-
лися, то ніяêа шêола не бóла, моя дитино. Убирали хліб, оце таê яê мо-
ãли, ото.  

А потім óже отêрилася наша шêола, 5-й êлас, яê вобще сентябрь 
місяць. І ото я проóчилася, дітêи, до весни. А потім батьêо наш бóв вже 
ранетий, лежав ó ãоспіталі. Півãода пролежав, чотири операції переніс, 
потім написав, що “должні мене привезти на поправêó”, щоб одпочить, 
дітêи, от ліêарствів. То йоãо привезла медсестра ó Запорожьє і добила-
ся, щоб… У нас ходила наша моторêа і привезли йоãо додомó на êости-
лях. То ó нас бóла дерев’яна êровать ó мами, посадочêа піднялась, нó 
може отаêі чотири штóêи вирізали, отаê сêрóтили, і отаê од цьоãо би-
льця на це і на це [поêазóє]. І оце він таêоãо, дітêи, не лежав, а отаêо 
сидів, опершися об стєнêó. Трошêи бóло êоли ноãи спóсте, а то... Тоді 
вже мамó одпóстили, бо він не моã… Йомó ранело од пóповини і позво-
ноê. Чотири рази чистили êость, і оце яê перерізали, – шість метрів 
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êишоê виêинóли і половинó желóдêа. Нó вобщем, що вирвало, оце таê. 
Таê шо, дітêи, êоли він óмирав, йомó бóло вже 89 ãод, то він ó нас 
[óстяженний] ходив, óбинтований. Бо яê розêриється, то оце ж порва-
но бóло, не бóло пльонêи, щоб стянóть під низом. То в ньоãо оце все 
отаêо, яê тільêи розêриється обмиваться, – êишêи всі випали. Таê шо 
він ó моãилó тільêи пішов, щоб ми йоãо не óтянóли. Ото таê, дітêи. 

А мати працювала рядовою. Це ланêовою вона бóла до войни, до-
ченьêа, вона молодша бóла. А тоді вже за сороê ãод, óже піднімалися 
молоді. Хто бóв ланêовою ó нас, а вона вже бóла рядовою. А її ото зво-
лили вже од тоãо, що ó нас же батьêо бóв таêий.  

[Я заêінчила] шість з половиною [êласів], доченьêа. От яê батьêа 
привезли, мама на роботі, а êоло ньоãо ніêомó. Ще дві неділі до мене 
дівчата приходили, приносили óроêи і все. А потім еêзамени, я пішла... 
А ó нас приїхала наша, білянсьêа, но вона аêóвіровалася, Мар’я Гриãо-
ровна Кавóнічêа. Рóсьêó преподавала. Кажó: “Нó що ж, я ж с óдовольс-
твием, но те що дівчата мені принесли, то я знаю…” А я ж то, дітêи, не 
присóтствовала, і таê я і осталася, бо з батьêом нада бóло сидіть.  

А потоім ó êолãоспі працювала, дітêи, ланêовою бóла. У 1950-м ãо-
дó ó нас бóла в Запорожьє виставêа респóбліêансьêа, то наш êолãосп 
зайняв перше місце. Ми тоді бóли не в степó, а оãород. Занімались оãо-
род. Оãóрці хорошо тоді óродило ó нас на ãеêтар. Яê брали план, таê ми 
йоãо і виполнили. То в мене, дітêи, і диплом єсть, шо я оêончила оце 
отаêі êóрси, – аãрономію. Диплом один за вирощóваніє цибóлі первої 
стєпєні, а за оãóрци – второї стєпєні. Потім ó 52-м ãодó вийшла заміж. 
От і все. [І далі працювали] ó êоãоспі, ми ніде. Яê родилися, таê в êол-
ãоспі і бóли.  

Ішли і робили. Бо не підеш, не робитимеш, – тобі ж нічоãо не да-
дóть, надо чимось-то жить. 

Де [з чоловіêом] познайомились? Ой, моя дитино. Мій брат 1927-
ãо ãодó і він 27-ãо ãодó. Нó брат слóжив в авіації, і він в авіації. А потім 
надо бóло, наша совєтсьêа власть яê освобонили, яêі там порядêи бóли, 
я не знаю, – Китай. І наші війсьêа тóди направлялися, може ви чóли, 
може не чóли… Що непроходіма 24 паралеля. От їх тóди авіацію і пос-
лали. І отам брат мій із ним познаêомилися, в Китаї. У мене бóв хло-
пець дрóãий, таêоãо ж 27-ãо ãодó. А брат пише, шо я тебе познаêомлю із 
Ніêолаєм. А я йомó написала: хай не їде, я йоãо не знаю, в мене є хло-
пець [сміється]. Да, це чесно, дєтêи. Нó а він приїхав. За те шо вони 
там пробóли півтора ãода, в яêих обставинах, – це бóла тайна, бо тоді 
розãлашать нічоãо нельзя. Давали там на десять на двадцять ãод, під-
писóвалися, що розãлошать… Шо вони там робили, óчили, то нас не 
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êасалось. Не те шо нас, менене не êасалося. А потім, яê вони там своє 
отбóли, приїхали під Мосêвó в ãород Ржев, їм дали отпóсê за те. Не 
тільêи йомó і братові, по порядêó всім давали, нó за те, що вони там 
пробóли. В яêих обставинах, то діло їхне бóло. Нó яê їхали вони із Ки-
таю, то баãато попривозили льотчиêів, яêі поãибли, то вони зразó ж 
нічоãо не розãлашалося, нічоãо не знали. А яê óже наші вони їхали, то 
льотчиêів, яêі вєщі бóли, то вони попривозили сюда ó часть, ó Ржев, а з 
части розсилали по домам. Пам’ятêó, ото таê. Нó от він приїхав і ми 
познаêомилися, і на третій день пішли в заãс і розписалися в сєльсовєт. 
Оце і всьо. Наверно чи сóдьба таêа, чи доля таêа, не знаю, доченьêа. 

[Чоловіê мій з] Новосибірсьêої областіь, Барабінсьêий район, ãо-
род Барабінсьê. Він триста êілометрів, дітêи, от Новосибірсьêа. Нó яê 
вам роз’яснить? Барабінсьê – це вóзлова станція ó Сибірі. 

Я сêазала [чоловіêові], яê хочеш, а я ніêóди не поїдó. У ãості ми їз-
дили, і яê побралися їздили, і таê через ãод, через два. Ми їздили поêи 
мама жива бóла, нó свеêрóха. А потім і свеêрóха вмерла, а потім і брат 
йоãо вмер, і племениê. Невістêа там осталась і племениê в Алма-Аті, 
невістêа маминó êвартирó продала… 

Свадьба бóла і óже, доченьêа, це ж він в отпóсêó бóв. А яê вже де-
мобілізóвався в 52-м ãодó перед Оêтябрсьêою, після Оêтябрсьêої при-
їхав ó четвер, а в сóботó в нас вже вечер бóв. Нó яê сільсьêа свайба, до-
ченьêа. Подрóжêи, поêаталися, сфотоãрафірóвалися ó центрі, і всьо. А 
потім прожили дві неділі чи три, поїхали до йоãо на родінó, до батьêів. 
Но батьêо в ньоãо нема, батьêо йоãо вбитий. А мати прийняла і всьо. 
Побóли ми дві неділі і приїхали додомó, і таê ми і жили. 

[Придане?] Нó аяêже. Тепер не той, а тоді ж надо бóло щоб… нó яê 
вам сêазать отêровенно. І одіяла шили в рóчнó, ватяні. В маãазині не 
êóпляли, а êóпляли вати, набирали сітінó, таêі бóли пявильця, напина-
ли, рисóноê на оцім стороні робили і штопали, насêрізь по цьомó рисó-
нêó. А тоді витрóсь êрейдó щетêою і все дітêи.  

[Давали в придане] ó êоãо що бóло, моя дитино. І подóшêи ж дава-
ли. Кажда ж мати дбає для своєї дитини, щоб бóло і одіяла, і простин-
êи, і подóшêи, все чисто. [У мене бóло придане] чотири подóшêи, ва-
тяне одіяло, сóêоне і марселєве, і дві простині, оце праздничні. А то бó-
ли таêі ситцеві, не білі шо чисто, а ситцові. То в полосочêó, то ще, за-
êривали постіль, ото і все, дітêи. 

Мати і вишивать óміла, і плела, і яê я заміж ішла, мені рóшниêи ще 
мати повиплітóвала, поробила все. Я не вишивала, плести плела, а ви-
шивать ні. А рóшниêи вішали на êартини, хто над віêном, бóв портрет, 
– на портрети.  
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Мати нам сама рóêами шила, ніде не заêазóвала. Наверно ж, ãоре, 
доченьêа, її шить навчило.У цієї сóсідêи бóла машинêа, а ó нас не бóло.  

Люди більше êóпóвали матерію. Тепер ви ãлянете, і на отаêоãо 
єсть, і на отаêоãо, і на таêоãо. А тоді дітям, набрали там байêи, яê хто на 
машинêі, а хто і рóêою, врóчнó пошила дитині або фартóшоê, чи шо. 
Тепер, бачите, і êолãотêи, і плавочêи і шо. А ми проходили, цьоãо не 
бачили. Ще і моя дитина ходила, дочêа, то цьоãо нічоãо не носила. 
Шили ми і шароварчиêи і чóлêи. Мої порвóться чóлêи, я виріжó і по-
шию. Ото таê, дітêи.  

Мати до церêви ходила, і я, дітêи, ходила. Я ще до церêви ходила, 
ще в нас церêва на площаді, де остановêа автобóса, ото там вирито, де 
тóалети... Ото в нас там бóла стара церêва, о. То я ще до шêоли, помню 
яê ходила вербó святить, ото із своїми бабêами старими. 

В нас яê оце розібрали в 37 ãодó, – не бóло церêви. А яê німці при-
йшли, то в нас на площаді, нó яê… Де піêарня ó нас знаєте? Нó де наша 
остановêа центральна, оце отаê прямо, отаêоãо тóди, тільêи щас там 
поселилися люди, тоді оця сторона, що оце де остановêа. Тоді там бóв 
сад фрóêтовий обêопаний, не обнесений, а обêопаний. Оце той, а на цю 
сторонó, дітêи, оце ó нас тепер пеêарня, яê раз це там воно бóло. Там 
бóла шêола і з цієї шêоли бóли зробили первó церêвó, оце при німцях. 
Нó ми дітворою ходили. Шêола ж бóла заêрита, дітêи. При німцях ми 
не занімалися. Тільêи до чотирьох êласів. А я же чотири êласи êончи-
ла, а п’ятий, аж поêи прийшли наші і тоді той. То ходили. А потім аêó-
вація, а потім вернóлися, стала обратно церêва бóла ó нас. Потім за-
êрили, дітêи, а потім обратно отêрили.  

Кожнó неділю не ходили. Нó сейчас, яêщо в мене єсть возмож-
ность та є сила, то сейчас êожнó неділю ідó. А тоді, дітêи, яê я бóла 
ланêовою, то нас не питали, чи неділя, чи праздниê чи шо. Даже от сьо-
ãодні Оêтябрсьêа, а надо що на роботі бóло не поãрóжено, чи там êача-
ни на степó ще êóêóрóдзó ломали, чи ще сємочêи, то ми не празднóва-
ли. Надо отвозить і все. 

Тепер êóди не ãлянь, – п’яниця, а не бóло таê, яê тепер. Молодежь 
блóêає, пють…  

Співала я, доченьêа. Нó яê народні пісні співали, їхали на роботó 
співали, і з роботи дітêи. Зразó, яê прийшли після войни, ні, після аêó-
вації, о. Перві пісні, яêі нам фронтовиêи сêазали, отаê і отаê. А потім 
одна по одній, там тó почóєш, там тó почóєш… І таê і óчили, дітêи. 
Фронтові співали. Нó і мати наша співала, те що і ми, дітêи. Старинні 
пісні співала, нó яêі, яê вам сêазать, не знаю… Нó радостних не бóло, 
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щоб там, а все жóрба, ото таê. Потомó шо жили ó бідноті тоді, а тоді ба-
тьêа ó них ó 14-м…  

 
 

Підчоса Віра Ісаêівна, 1924 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Мені óже сємсят восем, я 24-ãо ãода, да… Що я можó сêазать за те, 

шо батьêи яê і шо? Чóть помню. Вже батьêо з матір’ю нерідною жив та 
яê хазяйнóвали, ó êолхоз яê зводили та батьêо двоє êоней, віялêó, плóã 
там, все ж одвіз на дрóãий день. Баãато не хотіло ó êолхоз, таê вони 
[ссіãнóвали], продавали за бєзценоê. Оце сêазав батьêо матері: “Тіêи 
ноãа твоя там бóде – людсьêі сльози”. А вони за півціни – і êорова, і 
сіно, нó шоб там не бóло, все, – хто не хотів в êолхоз… Баãатеньêо не 
хотіло, а тоді пішли. Мало хто з нас, сóсід не пішов, остався, пішов êо-
нюхóвать, таê йоãо розпродали – все шо в хаті бóло: êорова, сіно, óсе... 
Нó це в роêах бóло яêих? Мені бóло ãод дев’ять-десять. Це бóло, щі-
тайте яêі ãода, сємсят ãод назад. Мені щас 78, нó восєм-дев’ять – я тіêи 
помню, шо воно бóло. 

Я сама з Томаêівêи, це я в Томаêівêі, а сюди заміж вийшла і óже 
п’ятдесят два ãода живó, із 41-ãо ãодó. Яê тіêи война, ми переїхали до 
батьêів, і з 41-ãо ãодó тóт. 

А моїх батьêів звали – Ісаê Сидорович, матір – Гаша, Аãафія Пав-
ловна. Підчоса – це вже чоловіча фамілія, а дівоча – Мірошниченêо 
бóла фамілія. Оце таêе дєло, дóже помню це. А тоді пішли вже в êол-
хоз, баãато пішло, мало хто остався, вже попродали все, пішли в êол-
хоз. 

Батьêи чим займалися? Батьêо в êолхозі робив. Мати, вона ж при-
йшла на нас шестеро, ми осталися от мами шість дóш, – сама старше-
ньêа чотирнадцять ãод і менше, менше, менше. Мені два ãоди з поло-
виною бóло, ще братіê бóв півтора ãодіêа, то ми отаêі остались. Мати з 
нами, з дітьми, і своїх ще двоє сóêóпніх, то нас бóло восьмеро. Анó-êа, 
восьмеро дітей ó хаті, шо ми бачили? Кóліш та ãарбóз. Тепер же діти 
паньêані, а тоді ж воно бóло… 

По-моємó, [до êолеêтивізації] землі в нас вобще не бóло ó батьêа, 
шоб він... А чим заробляв? А шо, ó êолхозі робив, заробляв, зерно заро-
бляв, там êопійêó ó êінець ãодó давали. Таê шо не за êаждий місяць 
давали, в êінець ãода. Та яê ми жили? Таê яê тепер? Шоб і сахар, і мас-
ло, óсе бóло. А тоді сахарó не бóло, оце ãарбóзи спечóть êóсочêами: 
                                                           
1 Опитóвання провели Т.Г. Бобêо та Н.І. Швайба, 22 червня 2002 р. 
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“Ой, êанфет, добре!”, – сладêе, потомó шо ми не бачили. То пасльонó 
насóше мати, таê пиріã з ãарбóзом і пасльоном… То тепер êопійêó нада, 
бо тепер діти в нас баловані, то молоêа нада, то масла нада... А тоді… 
ãарбóзом та êóлішом, та ãалóшêи наварять та й жили ми, êóча нас. Ба-
тьêо на роботі, мати ніде не робили, потомó шо нас êóча бóла.  

Діда, бабó ні тої, ні тої не знаю. Матір ріднó не знаю, два ãодіêи, 
даже не помню нічоãо, яêа бóла мама. То хоч би раз приснилась, шоб 
побачить, яêа ж вона бóла на лиці. Не помню. А батьêо, вже я бóла за-
мóжем, батьêо вмер ще до еваêóації... 

[Голодомор?] Пам’ятаю, мені дев’ять ãод бóло. Ой, Боже! Нас бóло 
іще менший брат бóв, це вже після ãолодó мати прижила ще двох. По-
мятаю, о! Не бóло ні êрихти хліба. Оце щавель êінсьêий на томó, мати 
нарве, наріже, стаêанчиê êóпе жита. Стаêанчіê жита стоїв тоді 
12 рóблів! Кóпим стаêанчіê, ó стóпі потовêли, висипали, сиреньêа во-
дичêа, посолили, ні зажароê, нічоãо. Ото таêе сьорбаєм похльобêó і 
щавель êінсьêий, не таêий, не наш, шо оце ми їмо, а яê ото подорожниê 
росте, отам вилазе по леваді. Ото ми таêе їли ó 33-м ãодó. Мати оце не-
рідна вже, їздила ó Запорожьє. У Запорожжі робив моїй тьотêи дядьêо 
на піêарні, їм там давали додомó можна винести півêіла êóсочоê, а він 
бєдний ще й в êармани, ще там в штани яêийсь êóсочоê заховає. То ма-
ти раз ó тиждень бóло поїде, привезе ті êóсочêи, дали нам по êóсочêó, а 
те під замоê. Обід дали, щоб ми не пóхли… ми пóхлі не бóли, но хóді 
бóли! Таêі – за вітром пóсêай, но не пóхлі. Ото по êóсенечêó хліба та 
отó баландó. Тоді батьêо ходив робить, мій батьêо ходив робить – за 
100 ãрам маêóхи цілий день робе. У мастєрсьêій робив столяром, одро-
бе, 100 ãрам маêóхи ще й одважóють. Дає, приходе додомó, мати в стó-
пó потовêла, ó водичêó, біленьêа водичêа, посолила, зажарить нічим. 
Ото таêе ми їли. Поêи вже повиростали, поêи вже пішли на свій хліб… 

[До церêви] ходю, тільêи рідêо, в мене дóже ноãи болять. А êоли я 
бóла мала, я не знаю, ходила там ó Томаêівці. Там бóла церêва хороша, 
велиêа. Я знаю, шо мати ходила в церêвó. [А священниêів] не знаю, і 
тóт фамілій не знаю. Людей тоді більше ходило, чем тепер, більше. То-
ді яêось… і молоді ходили. Тепер молодьож ходе, но по празниêам. Те-
пер я тіêи по празниêам підó, де посидю… пасêó святить, яблóêа свя-
тить… таêі хлопці молоді, я вдивляюся їм. 

А раніше тóт же ж, бачиш, запрєщали весь час. Оце стали до церê-
ви. А тóт, Боже сохрани, вечерю носить, дітям ó шêолі: “Анó, рóêи той, 
– аãа, значить êрасили яїчêи!” Тóт дóже запріщали. В яêих роêах це? 
Це мої діти ходили. Самомó меншомó сороê ãод, це він ходив ó шêолó 
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ãод двадцять томó назад, а то ще більше, ãод двадцять п’ять назад. Тоді 
вже дóже запріщали, а щас, бач, ніде шêола і начальство…  

Яê мала бóла, ãод сім-п’ять, то знаю, шо вечєрю, батьêо возив мене 
по сóсідах. Тіêи ми, батьêо тіêи дядьêам, тьотêам, рідні і сóсідам. А тоді 
їдемо до êóмів, до моєї хрещеної матері, вона бóла таêа баãачêа, не ба-
ãачêа, но лóчше нас жила. У нас êóча дітей. Ото там вони батьêи собі 
випивали, а ми ãóляли. Там всіãда мені мати пальто, або плаття, або… 
шо ж ми тóда їдемо всіãда. Це я яê малою бóла помню. А вже яê більше, 
шо мені, п’ятнадцять ãод мені бóло, пішла в ãород, в сестри жила… [за-
пис перервано].  

А то я бóла в Томаêівці, малою вже полола з бабами на степó і все. 
Мати ж нерідна, а нас восьмеро, нема за шо, ходю в латаномó платті, ні 
трóсів, ізвіняюсь, нема, ні ліфіêа. Коли приїхала сестра, [Сіма] і Галя, 
там дві сестри моїх бóло, êаже: “Давай ми тебе заберем ó Запорожжя?” 
Нó мені ще не бóло шістнадцять ãод, а тоді давали паспорт, тепер ó ві-
сімнадцять, а тоді в шістнадцяти ãодах. Ніде не постóплю, нема ще па-
спорта! А сестрин чоловіê робив ó міліції та єлє мене óпросив óчени-
êом на заводі, завод бóв проволочний, “Інтернаціонал” називався, та 
óченицею на пресó, пресовщицею. Таê я ото там побóла óченицею, óже 
моãó работать. Каже мастєр: “Я моã би перевести тебе…” [запис перер-
вано]. А в шістнадцять ãод перевели мене в робочі, то ми там познаêо-
мились. А ó войнó, яê началась война, оце ми поженились. Ми в Запо-
рожжі бралися і в Запорожжі ми там жили, таê ми прийшли до батьêів. 
В ньоãо мати вмерла, батьêо один, то ми приїхали сюди в Бєлєньêóю. 
Це вже не ця хата, ми вже строїли самі хатó. Ото таêе дєло, таê шо на-
ãорювались, з двох ãодіêів з сестрою сиротою! 

Чоловіêа моãо звали Підчоса Петро Яêович. Він за баãато мене 
старше, він з 11-ãо ãодó, на тринадцять ãод старше за мене. Я сирота, 
ходила – плаття латані…  

А тóт [ó Біленьêомó] óже ми шо? Прийшли ó войнó (чоловіê воб-
щем бóв на фронті, а тоді попав ó плєн). І він щас же пішов ó воєнêо-
мат, бо сêазав батьêо, шо щас же ó воєнêомат, бо сêажóт “дєзєртір”. 
Пішов, а я осталась, пішла ó водниêи робить, тóт ó нас воєнні робили. 
Ми робили все на фронт, там і êартошêа, і морêва – це все. Ще êолãосп 
бóв, ще батьêо з войни пришов, ó 45-мó вона êончилася, а в 47-мó ба-
тьêо пішов в êолхоз і ще робив тридцять ãод ó êолхозі. І оце ж тіêи по-
міняли, а то весь час бóв êолхоз. Я тоді до êолхозів не знаю, шо тóт бó-
ло, я тóт не жила. А яê з 41-ãо ãодó, то весь час бóв êолхоз, поêи оце сі-
час óже йоãо розпався… 
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[А в часи оêóпації тóт] бóла, да. [Яê німці ставилися до населен-
ня?] Ой! Німці, не дай Боã! Німці таê: надо, – зайшов, êабан є чи поро-
ся, шо є – забрав. “Матêа, тіêай, бо “пó!” І то забрало, êоровó нада – 
забрав. Нас виãнали, об’явили, хто не еваêóірóється, – розстрєл бóде. 
Таê ми, німецьêі бóли таêі безтарêи, здорові êоні таêі, отаêенні ноãи, 
êоні бóли сильні! Хто не мав чим, а ми… свеêор мій робив ó êолхозі 
бриãадіром, а тоді оце ж еваêóація, таê він ãарбó взяв і êоні, та й сóсіди 
тóт п’ятеро дітей і… Вобщем повна ãарба. Оце ми на ãарбі і нас ãонять 
німці верхом на êонях, таêі бляхи тóт на томó, і ãонять нас. Нó ми поті-
êали. У Томаêівêó доãнали, там же мої батьêи бóли, таê ми там… хоч і 
полóчив пльотêи добре, батьêо, свеêор… бо таê хата впопереê бóла 
длінна, таê він нас посêидав, а тóт німець зайшов. Таê він ото сêільêи 
їхав ãарбою, стільêи пльотêою чесав. А він опять би пішов, нада ж десь 
êоні оставить, опять же пішов ó ряд. А рядовêа бóла – начало бóло в 
Мар’ївці і аж ó Бєлєньêій êінець бóв, – отаê людей зіãнали, ãнали нас.  

Гнали нас ó Германію, нó на [Мировó] станцію ãнали. Може людей 
поãрóзили, но ми в Томаêівêі повтіêали. Вони, там таêе здорове село, 
сарай заãорожено проволêой, тóди заãнали людей на ніч і той… Таê я 
вже, батьêо там повисêаêóвав, я вже осталася, бо одежêа бóла на ãарбі, 
а тоді вже і тіêала з-під тоãо… На воротях німець діжóре, а там за сара-
єм отаêа забора, – я перелізла рачêи, рачêи до сосєдêи, і óтеêла із оãра-
ди вже, де бóли заãорожені. А всіх ще хто бóв, мати, тоже ж тóт нерідна 
мачóха, свеêрóха, і Катерина, і батьêо, і ми. В чотирьох оце ми еваêóі-
ровалися. Батьêо ж їх сêинóв…  

А то ó нас хтось ãеройство поêазав – óбив одноãо німця ó Бєлєнь-
êій. Може це й партизани, може й з наших хто таêих, шо хто з мóжиêів 
остався. Таê вони шо зробили: в êажнó хатó (тоді ж молодих не бóло – 
всі на фронті) дідів і пацанів та сороê чоловіê за одноãо німця, сороê 
чоловіê отóт, на оцій слєдóщій вóлиці… Рюхівêа, чи Німецьêа… Царів-
êа, мать. Я вже не знаю, тепер же по-новомó переоформили. Царівêа. 
Сóсідсьêа мати там жила, оце через хатó… Заставили їх бєдних самих 
на себе ямó êопать, а тоді бабів заставили заãортать. По дворам, всіх 
зіãнали з пльотêами, надо бóло іти, бо б’ється, і ото заãортать. Їх там 
сороê чоловіê положили за одноãо німця! В яêомó ж це ãоді? Це бóло ó 
42-мó чи 43-мó році ó войнó, ó войнó. І тоді заставили бєдних бабів… 
Земля ворóшилася, воно ж застрелив, а чи вбив чи не вбив. Над ямою 
вистроїли, стріляють, вони падають ó ямó і ото тобі, êаже, заêидаєм, а 
воно движóться і рóêи, і ноãи... Ой, не дай Боã! Це тіêи… не можна і 
зãадóвать. 
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Поліцаї ó нас бóли. З місцевих бóли. У нас бóв Кравченêо Іван, бóв 
ãлавар поліцаїв, їздив на тачанêі, даже наших білян він бив. Бо біляни 
наші сêазали, шо яêі там шо [принавачаться], а німці ж ãребóчі. Не 
знаю, де там яêе поміщєніє вони там, таê поліцаї бóли. Кравченêо мо-
лодий бóв, може роêів двадцяти. До цьоãо яê він бóв? Жив яê óсі, ó êо-
лхозі робив. [А чомó на фронт не пішов?] Потомó шо він, видно, захо-
вався, а тоді пішов ó поліцаї. [Коли наші прийшли], він ховався дома 
на ãорищі, шось люди бачили, шо він по дворó біãав і ховавсь, поêи 
наші встóпили. Мій чоловіê, значить, бóв три рази ранений, прийшов 
óже ж із фронта... Нє, це, мать, êоли він з плєна прийшов, він з плєнó 
прийшов, а той ховався. Тоді тóт два дні побóв, êаже батьêо: “Йди, бо 
бóдеш той…” А воєнêомат бóв ó Хортиці, я йоãо тóди проводила. Коли і 
цей надóмав оêóпитьця, сóмочêó таêó батьêовó óзяв і в Хортицю ж. 
Ми ж там сидимо, їх вистрояли пообщаться, чи яê воно називається. 
Визивають: “Єсть?”, – “Я”, “Я”, “Я”, – питають. І Кравченêо цей Іван 
там. Це я свідєтєль, сиділа яêраз там, баãатеньêо нас виряжало тóди на 
войнó чоловіêа. Коли видно хтось з білян пішов ó воєнêомат шепнóв, 
шо тóт поліцай, самий ãлаварь, яêий бив наших білян. Коли виходе ві-
дтілля яêийсь чоловіê з воєнêоматó: “Кравченêо Іван Васильович?” – 
“Я”. – “Виходь зі строя!” Вийшов, повели йоãо тóди ó воєнêомат. По-
вели, довãеньêо не бóло, нó ми сидимо, дóмаєм, шо ж з ним бóде, видно 
заберóть, посадять чи шо. Коли вони оце Хортиця, за óлицей тóди єсть 
таêа балêа, êоли йоãо вже вивели без сóмêи і рóêи назад, вивели через 
дороãó і повели. Видно, яê собаêó вбили в балêі і все. Потомó шо з ним 
возиться…., хто з ним бóде возиться. Тоді ж воно война ще ж бóла. Це 
тоді яê батьêо з плєнó прийшов. 

А в йоãо [ó Кравченêа] не бóло ще жінêи, ніêоãо, він нежонатий ще 
бóв. Сестра бóла, він жив ó сестри. Сестра отóт жила і брат маленьêий 
бóв. [А яê до неї люди ставилися?] Нó знаю, шо поãаненьêо… 

…Німці, ви знаєте, єсть і хароші. Приходив, він же бóв іще ото на 
войнє, іще бóв з півãодó може, німці забрали. Оце цьоãо пацана вже, 
Івана-поліція, він вже підріс, бóло 14 ãод йомó, пацана цьоãо і батьêа, і 
ще там одноãо. Таê вони поплиãали з поїзда. Доїжжяли вже до Германії 
і там той, шо ходив діжóрив, êаже: “Хто хоче тіêать – тіêайте, бо даль-
ше вже всьо, там вже стріляють, тіêайте”. Таê вони поплиãали на ходó, 
поїзд на ходó ішов, воно ж зімою, сніãó баãато бóло. То первий цей па-
цан, а там один не пацан, но тоже маленьêий таêий, боявся, таê первий 
мій чоловіê êаже: “Я бóдó стрибать, дивіться, я бóдó йти по ходó поїз-
да, бо поїзд тóди пішов, а ти бóдеш назад, а хто дрóãий – стій на місті, 
бóдем сходиться”. І то вони поплиãали з поїзда, ото там сахарний завод 
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та там де êоні ночóвали, з êоньми вмісті. А тоді прийшли, тіêи прийш-
ли, два дні побóв і опять на фронт пішов. 

У нас ãолова êолхозó бóв весь час, до войни і після войни, двадцять 
два ãоди бóло ãолова êолхозó, сóсєд наш Маêсименêо. Таêий він не-
ãрамотний, він там всьоãо чотири êласи êончив, но хазяїн бóв! Він піс-
ля войни êолхоз миãом востановив і бєдні, в 47-м ãолод яêий, баби хо-
дять на роботó ãолодні. “Дівчата, потерпіть, дівчата, потерпіть, тіêи 
óмолотим, ось бóдете ãалóшêи самі їсти”. І ото тільêи первий óêос – 
намололи і на степó оце ж сосєдêа робила на êоровах… На êоровах же 
тоді робили, бо ó войнó êоней забрали, ніêоãо не бóло, на êоровах ро-
били… [запис перервано] 

Врожаю не бóло, êартошечêó ми наêопали, посадили ми 50 сотоê 
бóло ãорода, таê весь ãород виêопали – піввідеречêа отаêеньêої, мале-
ньêої. Тоді не вродило… Тепер не вроде – таê привезóть звідêільсь, 
хліба чи шо, тепер не страшно, шо не вроде… [запис перервано] 

У 47-мó [під час ãолодó], жили ó нас на Німецьêій, на цій вóлиці. 
Іде мати бєдна, óже все поміняла, іде подóшêó несе тим двором сóсід-
сьêим, а мені баба, сóсідêа, êаже: “Пішла Анюта, бєдна, óже подóшêó 
понесла”. Четверо хлопців ото дітей, пішла бєдна поміняти, хтось дав 
їй êóсоê хліба. А тоді робочим давали по півêіла пайоê, ніêомó, тіêи 
хто робочим. І видно хтось дав їй той пайочоê, і вона сіла, не витерпіла 
та й з’їла там на східцях біля маãазіна, там і êончилась. Усьо, і дітей 
тоді ж, остались діти, не знаю, десь забрали… 

…Голод 1947-ãо, ми не ходили, а люди ходили роãозó êопали і з êо-
реня мололи, таêе вона біле-біле, яê мóêа. Воно ж дерево, а спечóть ле-
пениêи, то воно полежало, – синє-синє зробилося. Їли, но ми не їли, ми 
ото ж щавель їли, таêе… 

А рибó, а хто бóде ловить рибó, нó хто бóде ловить? Раньше бóло 
баãато риби. Но тоді ж залило, все залило, мабóть, я вже не помню, яê 
перемичêó зірвали ó войнó залило. В 42-м мабóть, чи в 41-м зірвали 
німці перемичêó, таê залило всю плавню все водою. А тоді, тіêи часто-
чêи пооставались, а то все ж ó воді бóло. Там вже яêа там риба, яêа там 
риба, залита бóла óся плавня. Море і все, не бóло. Це там в двóх містах, 
êазали, де возвишеность таêа бóла, êóсочоê землі, а то все бóло ó воді. 
Отаêі дєлішêи, дівчата, не дай Боã вам оце...!  

Вóлиця Німецьêою це ж давно-давно називалася. Я не знаю чо це, 
не знаю. Вот тепер наша бóла Павловêа – тепер Космічєсьêа, це я пом-
ню, Гарбóзовêа бóла – тепер Партизансьêа. Гарбóзовêа, Медянêа… і 
сюди знаю по-старинномó. Оце щас Рюхівêа, тоді Медянêа, а тоді – 
забóла, не помню… А сюди я і не знаю яê називалась. Павловêа ó нас 
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споêонвіêó Павловêа. Я яê прийшла сюди, то вона бóла Павловêа, і я 
вже п’ятдесят два ãоди тóт прожила, вже і більше. Це я п’ятдесят два 
ãоди прожила вмєстє з чоловіêом, дарма шо він старше на тринадцять 
ãод, ми прожили вмєстє п’ятдесят два ãоди. А тоді ó вісімдесят два ãоди 
він óмер, а я осталась, десять ãод сама… 

 
 

Топчій Олеêсандра Маêсимівна, 1926 роêó народження, 
Топчій Миêола Іванович, 1925 роêó народження, 

с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 
 
Олеêсандра Маêсимівна: Папаша мій – Хижняê Маêсим Тимофі-

йович, а мама – Хижняê Фьоêла Марêовна. Обоє – 901-ãо роêó. 
Дід і баба… нó бабó-то я ще помню однó, та і мачóхó маминó пом-

ню, а діда я не помню. 
Батьêи [чим займалися до революції?] 
Миêола Іванович: А они бедные. 
Олеêсандра Маêсимівна: Нó в êолхозі… чередó пас батьêо [смієть-

ся], а мама – êолхозниця. Колхозниця… 
Миêола Іванович: С бедноãо происхождения ее родители. 
Олеêсандра Маêсимівна: Нó мама трошêи бóла не в панів, а вобщє-

то десь трошêи няньчили вони, шось таêе. А то ó êолхозі робили, в êо-
лхозі. 

Вірóючі бóли. Та таê, чи пасêó посвятить, чи шо, – ходили, яê цер-
êва бóла. 

Миêола Іванович: Нó таêовой же церêви не было здесь. Временно 
бóла времянêа, êода-то вже… 

Олеêсандра Маêсимівна: Та ні, чо ж не бóла? Бóла настояща церê-
ва в нас, не нада. 

Миêола Іванович: Таê тó ж разваляли, шо бóла. 
Олеêсандра Маêсимівна: Тоді ж оце той, яê став óже êолхоз, церê-

вó заваляли. Я й не помню, в яêомó це році, нó до войни.  
Нó я з мамою ще тóди ходила, яê пасêó святить, чи шо, а таê я не… 
Коãо-êоãо? Священниêів? Одноãо пам’ятаю, одноãо яê отой… Не 

знаю, яê йоãо і фамілія…  
Миêола Іванович: …И релиãиозный, и советсêий. Це вже після 

войни, да. 
Олеêсандра Маêсимівна: Нó оце ó нас Совєцêій Союз бóв же ж, а 

тепер же вже ми…  
                                                           
1 Опитóвання провели Т.Г. Бобêо та Н.І. Швайба, 24 червня 2002 р.  
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Миêола Іванович: Самостійні стали. 
Олеêсандра Маêсимівна: Самостійні поставали [сміється]… 
Миêола Іванович: Я сам з Донбасó, [25-ãо роêó народження]. [Яê 

потрапив до Біленьêоãо?] А мы в Германии встретились с ней, в лаãе-
ре. 

Лаãерь… Город назывался с трех бóêв – КДМ. Это соêращенно, а 
êаê расшифровать, я не знаю. Последний адрес был таêовой – Фольц-
ваãен “В” – народный ваãонный завод. Нó там мы ж во время войны 
нас тóда забрали, от… Завод был ãромадноãо значения, большоãо воен-
ноãо значения. Там значит все выпóсêалось для фронта. Там были, я не 
знаю, сêольêо национальностей, очень мноãо таêие молодые, êаê мы в 
то время. Вся продóêция была военноãо значения. В 45-м ãодó нас 
освободили америêанцы. Но я óже был инвалидом, инвалидность там 
на заводе полóчил…  

Инвалидом был и я óже работал в лаãере. Нó значит, что я, êаêая 
работа ó меня в лаãере… Ходил в баню в мóжсêом лаãере и, извините за 
выражение, за одним тóалетом óхаживал. Ото ó меня работа…  

Олеêсандра Маêсимівна: То в лаãерях бóла баня само собою, а тоді 
êаждий місяць йоãо ãаняють в ãородсьêó… 

Миêола Іванович: Городсêóю, – там дезинфеêция полностью, не 
тольêо ãоловы там, но и даже постельных принадлежностей… Там на 
счет этоãо очень строãо, таê сêóпчилось людей, Боже мой… 

Нó занимались, там ó меня были ребята таêие, что я сам-то… Там 
были ребята таêие, что ночами не спали, доставали продóêцию, от. И я, 
а я [в лаãере, я] их трошечêи береã… Они ночью лазили… 

Олеêсандра Маêсимівна: У баóрів. 
Миêола Іванович: Да, да, да, да… 
Коãда в лаãере я стал работать… Коãда меня после лечения повели 

на завод, мастер отêазался от меня, мол, инвалид, êаêóю я моãó пользó 
дать, надо на станêе работать. Привел полицай меня в лаãерь до êоме-
нданта, от, êомендант значит с переводчиêом вышел, потом пошел тó-
да, полиции доложили, что меня назад вернóли. Комендант с перевод-
чиêом и ãоворит: “Вот это видишь первóю баню, а за ней тóалет мóжс-
êой? Это ты бóдеш хазяином”. А ó меня были два товарища, один с 
Донбаса, правда, а дрóãой с Харьêовсêой области, êоторые, значит, не 
работали, а сêрывались ó меня, на ãорище в бане. А ночами они зани-
мались таêой работой. Я и êопейêи в лаãере не полóчал, ничеãо, тольêо 
пищó давали и все. Тольêо пищó давали и все… Нó я жил неплохо там, 
потомó что и êартофель был, и мармелад был, и маêароны были, êоро-
че ãоворя я хорошо за счет их… 
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Нó êороче ãоворя, ближе ê делó… Нó вот эти товарищи занимались 
таêой работой и я возле них жил. Нó а раз я стал не ãолод, стало быть и 
на девóшеê потянóло. Таê и познаêомился с ней. 

Олеêсандра Маêсимівна: У нас в нашом селі баãато дóже забрали 
[ó Германію]. Нас óже в 43-м ãодó забирали 26-й ãод поãоловно, óãна-
ли, поãоловно. 

Працювала на зоводі.  
Миêола Іванович: Там завод в 37-м ãодó был сдан в эêсплóатацию. 

Там êоãда входишь на завод, цифрами на стене… большими цифрами – 
1937-й. Нó я вже сêазал, шо завод военноãо значения. Там “Фаóэр-1”, 
“Фаóэр-2”, там “амфибии”, машины выпóсêали, самолеты ремонтиро-
вали. А я работал на пресó, – противотанêовые мины штамповали... Нó 
шо я ще моãó добавить… Уже после освобождения мы решили, значит, 
поехать… [запис перервано] 

…Тóда приехали в этот же лаãерь. Там было несêольêо областей, но 
большинство было из Харьêовсêой области. Среди них были мноãо 
полицаями, работали в лаãере, то вобще полицаи, а то при лаãере... 
[Добровольцы], да, да, нó раз полицаи, – понятно… Нó что я еще моãó 
добавить? 

…И оставались там, да, êоторые óже в Францию óехали. 
Олеêсандра Маêсимівна: У нас із Біленьêої дві êажеться, це ж та 

[Грóньêа]…  
Миêола Іванович: Плавні? 
Олеêсандра Маêсимівна: Жила там одна племенниця папашина. 

Вона там трохи пожила і той… Ходили і ми тоже, ходили. Нó це óже 
після войни, після войни. 

Миêола Іванович: Дело в том, что плавни раньше были – это баãатс-
тво, до построения Каховсêой ГЭС. Коãда построили Каховсêóю ГЭС, 
всю плавню затопило. Уровень воды подняли, там таêие баãатства были! 

Олеêсандра Маêсимівна:Сіноêоси бóли… 
Миêола Іванович: Рыби сêольêо! 
Олеêсандра Маêсимівна: Хароша риба. 
Миêола Іванович: Рыба обиêновенная, днепровая. Дальше, сена, 

лóãа там были, сеноêосы, еще что-то… Хозяйство же, êоллеêтивное ха-
зяйство, или êолхоз, мноãо сêота держал там.  

Олеêсандра Маêсимівна: Колхоз, нó êолхоз. 
Миêола Іванович: Колхоз, нó я сêазал êоллеêтивное хазяйство. 

Даже и зимовали там. Это было баãатство, для людей это росêошь бы-
ла. Там стольêо êорма, сêот там выпасывался. Далее, и сюда же надо 
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было привозить, содержать сêотинó. А êоãда подняли óровень воды 
через Каховсêóю ГЭС, все затопило… 

Олеêсандра Маêсимівна: Дрова заãотовляли в плавні… 
Миêола Іванович: Оãороды были… 
Олеêсандра Маêсимівна: І Оãороди бóли... А сіноêоси… 
Миêола Іванович: [В Беленьêом до Маêсименêа] было два предсе-

дателя в êолхозе… Коваленêо и [Филоненêо]. 
Олеêсандра Маêсимівна: Коваленêо Михайло Спиридонович. 
Миêола Іванович: Короче ãоворя, они довоенные специалисты и 

таê далее… 
Олеêсандра Маêсимівна: А тоді став Маêсименêо. Вони всі мєсні. 
Миêола Іванович: Он сам местный, он приехал с армии маленьêим 

офицером, не большим, но маленьêим. Но блаãодаря еãо способностям 
председателя êолхоза, êоãда еãо приняли в êолхоз, он стал председате-
лем, – êолхоз вырос “от и до”, êолхоз – миллионер. 

Миллионы óже на счетó, хазяйство. Председатель – ãерой хозтрóда 
стал. И в нашем êолхозе, это бывший êолхоз Илльича, и по соседствó 
êолхоз Кирова, там тоже женщина ãерой, да, [Бóãаева] стала… Она бы-
ла рядовой, не была начальниêом, но подняла что называется.  

Да, Боже мой, мы ãоря не знали. Америêанцы ê нам приезжали. Не 
помню, в êаêом ãодó, делеãация была. С дрóãих ãосóдарств приезжали. 
Короче ãоворя, жить можна бóло, можна. 

Олеêсандра Маêсимівна: Яêби воно бóло все записане…  
 
 

Торохтій Варвара Василівна, 1927 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Торохтій Варвара Василівна, 27-ãо роêó народження. Тóт, в Біле-

ньêомó народилася. Нó а шо? Отаê і родилась, і хрестилась, тóт і в 
шêолó ходила… 

Я жила раньше, дивись, на тій óлиці... Раньше вона бóла Рюховêа. 
Це бóла Рюховêа, це Павловêа, навєрно ж, хто первий там строївсь, 
зачиняли вóлиці ці, – на йоãо ім’я, навєрно ж, називали і вóлиці. 

Я поміщиêів ніêоãо і не знаю. Мама моя, Єлізавєта, слóжила в тоãо 
Мазараêа, – це де стара шêола. То там вона слóжила в цьоãо помєщіêа, 
яê наймичêа бóла. В Павла Мазараêа, де ото шêола, не оця шо нова, а 
ота менша двохетажêа, наверхó. Там ви бóли? Це ж тóт чотирьохетаж-

                                                           
1 Опитóвання провели Т.Г. Бобêо та Н.І. Швайба, 22 червня 2002 р.  
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на шêола, це вже оце строїли, а то помєщіêова ж ця. [Помєщиê цей] не 
обіжав людей і вона бóла пам’ять таêа вродє приятна. Парê там бóв… 

А ото, де больниця – ото, по-моємó, Маêлашевсьêий там бóв. А це 
Мазараêа. Це мама ще дівчиною там слóжила в їх. Вона 1901-ãо роêó, а 
батьêо 1903-ãо….  

Батьêів я помню, а дідів я не знаю. Бабів одних помню трохи, бать-
êа й матір. Батьêа звали моãо Василь Кирилович. Він поãиб на войні, 
нема йоãо. Тільêи це, шоб записóвали, він би бачив [сміється]!  

Нічоãо таêоãо разãоворó не бóло, шоб про революцію батьêи. Нó я 
не знаю, навєрно ж може батьêо мій óчастóвав ó революції. Молодий 
ще ж бóв тоді. Батьêо то бóв ãрамотний, êонєшно, три êласи сêінчив. 
Він всєãда на рóêоводящих роботах бóв.  

А до êолãоспó навєрно самі ж хазяйнóвали, тоді я не помню цьоãо. 
Це ж воно ó яêом ãодó? Мені навєрно ãод чотири бóло, яê êолхози ор-
ãанізовóвали. То забирали в êолхози, в êоãо шо бóло, сêотинó там чи 
êоні, чи ще шо. Нó хто йшов охоче, а хто бóв, ще я помню сóсєд ó нас 
бóв, таê він вже пішов ó êолхоз, вже мені, мать, бóло ãодів восєм, яê він 
пішов в êолхоз. А то не здавав він ні êоняêó, нічо, сам хазяйнóвав. Нó 
яêось тоді бóло таê: хто в êолхоз, хто той… Ото таêе.  

Я помню, що ми ж бóли малі, а вони половó робили для сêотини. 
Таê ото таêа тьорêа і ото сідаємо на êоняêó і ãаняєм, нам же êататься ж 
харашо. Бóли вітряêи, помню, бóли трохи. А тоді вже вітряêа ж не ста-
ло, при êолхозі млин таêий бóв… 

[В дитинстві] … то в Квача, то в Матêи на вóлиці ãрали. В Матêи – 
це там стоять чоловіê чотири в полі, а нас тóт чотири, вобщєм дві пар-
тії. А тоді той палêою м’яч підãилює, а той палêою б’є. А ті яê піймають 
м’яч, значить ãóляються по садові. То в ãóсей, то в Квочêи, вобщєм, ба-
ãато ж в êнижêах пишеться наші бивші іãри. Ото таêе діло, дєвочêи. 

Мама в мене бóло вєрóща, но вона в церêвó не ходила. Вона в Боãа 
вірила, тільêи дома. Іêони в неї всіда бóли. А ми, я разів два бóла в це-
рêві це й óсе. Не ходила в церêвó і сєчас не ходю, бо я не дойдó вже тó-
ди, томó не ходю. Іêон не має, я не знаю де вони в мене ділися ці іêо-
ни…  

Мати вчила молитвам: “Во ім’я Отця і сина, і Святоãо Дóха, і нинє і 
прісно, і во вєêі-вєêов. Амінь!” “Отче наш”, – оцю вона нас заставляла 
за нею повторять. 

Батьêи в êолхозі робили. Я ж мала бóла, шо я, – в 27-м ãодó роди-
лася, а в 33-м це ж трошêи помню ãолодовêó отó, шо не бóло чоãо 
жрать. Таê ми малі бóли, нам шо?  
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У войнó трохи ж еваêóіровали нас, під сêирдами ночóвали… Тóди 
нас виãнали аж за Ніêополь, еваêóіровали. А бóло вже ж январь місяць, 
чи фєвраль. Холодно бóло, а під сêирдами ночóвали. Ото позаãрібали 
нас матері, шоб ми не позамерзли в сêирді. А тоді вже там посьолоê, 
забóла яê називався, там німецьêа êолонія бóла аж за тим, за Ніêопо-
лем. Там недалеêо станція Чортомлиê єсть, то êоло станції там ми бó-
ли недалеêо, там сильні бої бóли, ми там жили. А тоді яê освободили 
наше село і там освободили, тоді ми повернóлись додомó. Приїхали 
додомó, а тóт віêна-двері повитяãóвані, ні жрать, нема нічоãо. Ями, шо 
ховали в ями, там цілі баãатства, – поодриване, позабиране, а хто йоãо 
зна, хто забрав. Ото таêе діло. 

А тоді вже після войни мене забрали на завод “Запорожсталь” на 
востановлєніє, бóло мені шіснацять ãод. Ото завод “Запорожсталь”, 
[востонавлювали тоді листопроêати], на домнах, на мартенах, ЦМК, це 
сêрізь. А ми шо? Діти бóли. Вам по сêіêи ãод? А мені бóло шістнацять. 
А тепер сидю êаліêа з ноãами з яêими, ой… [плаче] 

В 47-м? Ой, моя дєтêа, я яêраз на Запорожсталі робила. Голодóва-
ли, бóло і хліба нам дають... Тоді тіêи в 44-мó нас забрали, баãато моло-
дьожі забирали з села, а тоді з Германії навезли. Нó вобщєм, дóже баãа-
то бóло молодьожі. Нó хто охоче з домó піде, дєточêа? Заставляли. Іди 
і всьо. Ото мости строїли, це шо щас Преображенсьêоãо ó нас. А нас 
тоді на Запорожсталь поставили, баãатеньêо нас бóло звідсиля. А баãа-
то потіêали. Хто тіêав – сóдили, по п’ять ãод давали, трибóнал сóдив за 
êаждий проãóл. Я приїхала додомó, бо повєстêа, шо батьêо поãиб, таê 
два дні не бóла. Правда, мене не сóдили за те шо батьêо ж поãиб, а таê 
все равно зарплатою наêазали. Не дивилися, шо батьêо помер, все рав-
но зарплатою наêазали, – не видали зарплати половинó. І зарплата та-
êа бóла... А хлєб ото пеêли з проса, таêий êóсочоê, нó нам давали êіло-
ãрам, бо тяжолая работа. Нó ãолодовêа яê ãолодовêа. А тоді вже, я по-
мню, в 48-мó році, да, в 48-м році америêансьêі посилêи нам óже стали 
йти. Стали давать нам ó посилêах êрóпа, тóшонêа, там ото сахар, нó 
хароші продóêти. Це через Красний Хрест давали, тоді вже нам трохи 
полеãше бóло. А тоді вже реформа пройшла після 47-ãо ãодó, вже хліб 
свободний бóв, в маãазинах продóêти свободні бóли, óже… 

[А на село ці америêансьêі посилêи не йшли], нє. Оце дванацять 
ãривнів давали пенсії êомó, тоді рóблі бóли, по старості ото таêа пенсія 
бóла – дванацять рóблів. 

В общєжитії це ж ми жили, я на одинацятом жила, ви там не бóва-
ли? Біля êлóба Горьêоãо, там наше бóло общежитіє. 
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Яê дівчата ворожили? То сапоãи êидають, то замовляють там, то 
замêи чіпляють. Нó замоê ото берóть і чіпляють до рóбашêи, а хто 
прийде одмиêать, той бóде жених [сміється]. Вобщєм, хто шо придó-
мóвав. Нó яê молодьож, що ж робить бóло. У êлóб êаждий день не пі-
деш, бо нема за шо ходить. А то самі собі орãанізовóвали, ото там в êо-
мнаті яêісь ãóльбища, там іãрó яêóсь або шо. Це ж наша êомната, на-
примєр, десять чоловіê, ми таê собі êóчêою óже і держалися. А таê бó-
вало, пам’ятаю, із Сêельêи дівчата – Таня Брициха, Кóщиха Марія, чи 
ще звідêіля там. Нó тепер, яêщо вони ще живі, то вони старі, таêі яê і я. 
А тоді ж оце молодих прислали оце на стройêó, таê яê і нас, понаселя-
ли, я ж не помню…  

Бóли самі собі êонцерт яêийсь робили, то яêісь п’єси видóмаєм 
[сміється], нó посміяться. Нó ми ж, напрімєр, до войни ходили в êлóб, 
хоч і малі бóли ще, а отóт бóв літній êлóб, де ця нова шêола в нас, – лі-
тній êлóб бóв. Тóт же постанови ставили. Або цей êлóб, де сєчас і êол-
хозний бóв, постанови хароші ставили. І “Наталêó-Полтавêó”, і “Гри-
ця”. Ото ми вже самі собі робили êонцерти ці, розвлєêалися. Щось же 
надо робить, не бóдеш же сидіть таê, рóêи сêлавши. Молоді дівчата, по 
шіснацять там, по сімнацять ãод… 

Пісні співали всяêі. Воєних баãато ж пісень бóло, вже позабóвала 
їх, баãато воєних пісень співали. [Нó парóбêів не пóсêали], ти шо, – в 
нас êоменданти ãаняли. На вóлиці – пожалóста, ãóляй сêіêи хочеш…  

В 48-м ãодó я йшла заміж, ще война йшла. Яêе то в мене весілля 
бóло? Прийшли додомó, мама дала мені одіяло, дві простинêи і три 
подóшечêи. Зв’язали в одіяло і на плечі, і пішли з женіхом. Отаêа сва-
дьба в мене бóла. В ãороді ми жили, êвартірó знімали. Він же ж там че-
êістом робив. Таê яê от тепер бóли заêлючьоні, їх же ж тоді баãато за-
êлючьоних бóло, отóт в охранці робив. І там і познайомились. Дівчата 
бóли, на роботó ходили, вони ж там із зеêами робили на заводі. І там і 
познайомились, то таêе в нас весілля бóло [сміється]. Яêе там весілля? 

Я в êолхозі двацять шість ãод тóт проробила. А то на Київщині, ми 
там жили [нерозбірливо]. П’ять ãод на Запорожсталі робила…. 

…Бóли неприятності, всяêе, мол, наїхали сюди… Бóвало і таêе. А 
знаєш, оці, шо приєжжі, вони бóвало таêе, шо посади висоêі займали. А 
наші ж люди возмóщалися, шо ото тіêи поприїжали, і вже посади таêі 
позаймали. Нó це приблизно, êоли ще партія бóла. Ти ж єслі ãрамот-
ний чоловіê, він, êанєшно, пробивав же собі дороãó. Я тоже робила ó 
êолхозі, бóла член правлєнія, ланêовой десять ãод бóла, депóтатом бó-
ла чотири ãода. Ой [зітхає]. А тепер все… 



 
297 

 

Да, тóт êрасіво бóло! Плавні, та сêіêи цвітів бóло, дерева таêі, ãря-
ди таêі, сіна бóло сêіêи, вобщєм, дóже харашо бóло. А тоді в 54-мó йоãо 
виêосили та зробили Каховêó вже.  

Жили люди в плавнях, хóтори в них. І в них бóло там і êартошêó 
êолãоспом насадим, і сіно заãотовляєм бóли їздим тóда, от. Тепер си-
димо з ціпêами, ніêомó не нóжні, êаліêи. Ото спасібо, хоч пенсію да-
ють.  

 
 

Тюпа Ганна Єлисеївна, 1909 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області 1 

 
Ганна Єлисеївна: Я дев’ятоãо ãодó, мені вже баãато, дітêи.  
[Доньêа]: Їм бóде 12 іюля, оце в цьомó місяці, вже 93 ãоди. 
Ганна Єлисеївна: Уже баãато, діти, я пережила і переãорювала. Іще 

й на старість – “іди жить”, – довãо заставив. Це вже баãато.  
Я жила в Біленьêомó раніше [не на цій вóлиці], раньше називали 

[місце, там де я жила] Бóãор. Да. А тоді ото там Тифанівêа, Озьорêа, 
оце таêі вóлиці. А тепер вже ж переіначили, тепер я вже не знаю яê її 
називають. Це ó батьêів [я жила]. А тоді я вже заміж вийшла сюди на 
Рюхівêó, за Тюпó. А моя хфамілія бóла Фоменêо. Дівоцьêа хвамілія 
бóла Фоменêо. 

Батьêа Єлисей звали, а мати – Парасêа. Вони білянсьêі, а тіêі я 
вже забóла все…  

Батьêо в мене бóв рибалêо, рибальчив, оселедців ловив він ó Дніп-
рі. Оце яê Гриãорія, праздниê велиêий, всіãда вода настóпає, і ото вони 
бóло з [нитоê хвастêó виплетóть], і êрóча висоêа-висоêа! То ж Дніпро, 
параходи ходять. І батьêо ото прибиває стовпи залізні зãори, а внизó 
êаюê. І ото на êаюêó стоїть і цю [хвастêó] êидає проти води. Це сєтêа 
бóла, ловили оселедця на цьоãо Гриãорія, те шо продають ó маãазині. 
Осельодêа, осельодêó ловили ó нас ó Дніпрі.  

Оце зразó Дніпро є, таê тоді ото бóло. Наловлять, а я ото бóло від-
рами носю по стóпцям. Зробили стóпці таêі, щоб на ãорó носить, з 
Дніпра на ãорó стóпці, бо таê не залізеш. Тоді бóло понесó, візьмó вед-
ро, однесó. У нас бóли хати здорові, старинні хати. Бóло понесó, а мама 
стоїть êоло діжêи, бере в мене це цеберêо, дрóãе мені дає. А сама стоїть 
êоло діжêи і сêладає їх таê, яê вобще ó діжêі продають ó Запорожьє. 
Посêладає, посоле їх ото соллю, і тоді ото батьêові… Налове бóло… А 
[Поздняêи], [Поздняêи] бóли ó нас зразó оце, де в нас больниця, таê 
                                                           
1 Опитóвання провели Т.Г. Бобêо та Н.І. Швайба, 27 червня 2002 р.  
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там жили [Паздняêи], називались вони, торãóвали маãазінами. В їх 
свої бóли маãазіни і вони ото бóло заêóплюють оселедці, і ó моãо бать-
êа. [Коли це бóло] не знаю. Після войни оцієї. [Після яêої?] Та я тобі, 
дочечêа, не сêажó. Тоді бóла война, я знаю шо, бóли ті, яê їх назива-
ють… не êрасні, забóла яê же їх називають. Червоні бóли і бóли оті… 
Да, це ще бóло до цієї войни. Але я ж êажó, шо батьêо здавав ó маãазін, 
в маãазіні йомó ото платили. А потом бóв ãолод. Дóже велиêий бóв ãо-
лод. Знаю, шо бóв ãолод дóже здоровий… 

Після тієї войни, шо ото пройшла та война, а тоді ото бóв ãолод ве-
лиêий. І на степó вже таêий поспів ячмінь, вже білий-білий. А брат мій 
забрав барахло жінêи і мама поêойна давала, і поїхав ó Полтавó мінять 
хліба. Бо нема ж, ãолод, нема ж нічоãо. Поїхав він ó Полтавó, а вже яч-
мінь ó нас спілий, тóт де Кіровсьêа територія, де оце маãазін, яê їхати 
по дорозі на Тарасівêó… А тоді за цим маãазіном бóла річêа велиêа. І 
ото бóло тóди їдóть, там ото ловлять рибó, а тепер óже все перемінило-
ся зовсім. Уже ж нема нічоãо, тепер óже все воно повимивалось, де бó-
ли постройêи, де бóли люди жили, таê їх вже немає ніêоãо...  

Ми ж над береãом жили, з Дніпра водó пили, ходили по водó. А тóт 
ото толоêа, таê хата од хати далеêо бóло. Ми сюди на низ, а вони тóди 
на ãорó. Таê ми бóло тóди ідемо, там м’яч, і ми в м’яча ãóляємо. Гóляє-
мо ó м’мяча, а тоді ж біãом ó Дніпро êóпаться! Побіãли, бросили м’яч і 
все чисто. Гóляли ãарно тоді, тоді співали харашо, пісні отож співали 
таêі… 

[Зãадóє епізод з дитинства] …Батьêо запряã êоні і поїхали. Поїха-
ли, а ãрóша вона таê висоêа, вся в терені росла, а на ній ãрóші страшні, 
таêі яê дольêові! Вони лізóть, а мама на êрóчі стоїть, і я на êрóчі стою, 
бо там же êоні пасóться. А жовтобрюх той свистить, свистить яê ото 
чоловіê, таê ото. Мама êричить: “Єлисей, Єлисей, ой, спóсêайся додо-
лó, бо ондо обêрóтився навêоло ãрóші!” Ми тоді сêореньêо-сêореньêо, 
біãом-біãом спóстилися додолó і почали біãти протів сонця. Протів со-
нця він нічоãо не зробить, бо він сонце дóже боїться і падає, і падає. І 
вони тоді біãли аж прямо до Тарасівсьêої межі, ходили там. Тоді запря-
ãли êоні, поїхали їх óзяли, а він не доãнав тата. А тоді ото лежить на 
шляхó, на дорозі, і свистить! Свистить і хвостом ото яê дасть, яê хто 
дрючêом. Отим хвостом вбиває людей. Ми на êрóчі бóли з êіньми, а 
батьêо пішов проти сонця, йомó мама сêазала: “Йди проти сонця, він 
не бóде тебе займать, він не бóде бачить де ти, а яê ітимеш відтіль, то 
він баче”. Велиêий! Вони здорові бóли. Звідси і аж до стовпа тоãо. Здо-
ровий…  
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Бóв ó нас [пан]. Оце де зразó, я не знаю яê тепер називать, оцей 
дом велиêий, шо оце тепер мабóть там заêлючонні. Шêола тепер, а то 
бóв дом. Він êрасивий бóв, êрасний, êрасна цеãла, обêладений. І він 
там жив, баãатий. І він держав землю. Землю він держав яêó? Оце де 
оцей дом, там бóла êрóча висоêа і він там ото займав. Там в ньоãо сад 
бóв, велиêий, над êрóчею, Дніпро ж, параходи ходять… А в ньоãо рабочі 
ж там, роблять, полять, а тоді ото фрóêтó зривають. І він там бóв дóже 
баãатий. А тіêи ãодóвав сêверно людей. Платив сêверно і ãодóвав сêве-
рно.  

[Яê йоãо звали?] Не знаю. Мазараêа бóв, Мазараêа оце держав оці 
землі. [Поденно до ньоãо] ходили, а плохо ãодóвав. А дівчата робили 
там, сестра моя робила, Вєра, Вєра Єлисеївна… І там вони співали над 
êрóчею: “Яê наварем ãалóшоê і він óстане з подóшоê! Яê наварем бор-
щó-êаші, – і похлянóть дєвêи наші…” Це ж вони йомó вже співають, бо 
він їх таê плохо ãодóвав, от.  

А тоді ото порозêидали…  
У ньоãо бóли і діти, і жінêа, і він держав цей дом велиêий. А тоді 

ще ó дворі ó йоãо бóло, – ó ворота входять, ідóть до йоãо до хати, а з ха-
ти тоді ідóть ó садоê, а там [лілєйêи] пороблені і ото там ãóляють. І за-
пóсêає тóди дівчат, хлопців тóди ãóлять, і ото вони там ó йоãо ãóляють. 
І ото там басейни здорові пороблені, там ãóляють, о. Я яê бóла дівчи-
ною, там тоже ходила, ãóляла. Ми жили яêраз над береãом і то бóло 
перебіжó із дівчатами тóди, і ото там ãóляєм, співаєм. А співала я, діт-
êи, і тепер ще співаю.  

У мене óсі пісні оті, шо я пережила. Мене дочечêа лає, а я не моãó, 
– я яê співаю, должна плаêать. Сниться мені мій хазаїн, він же ж вби-
тий, а мені він сниться це вже, мать, місяця два, та більше! Таê він мені 
сниться: “Анюто, йди сядь êоло мене”. А я êажó: “Чоãо?” А він êаже: 
“Іди, сядь êоло мене, я тобі заспіваю пісню”. А я êажó: “Ой! Ти ж, – êа-
жó, – не вмієш. Я тебе сêіêи не вчила і не вивчила, а танцювать, – êажó, 
– вивчила”. А він êаже: “Нас тепер óчать співать”. – “Нó яêó ж ти бó-
деш мені?” – “Сідай êоло мене”. Я сіла, мої діточêи-онóчêи, а він мене 
обняв і êаже [співає]: 

Моя ти ãолóбêо, йди сядь êоло мене, 
Бо сêоро настане розлóêи нам час. 
Давай посóмóєм, обнявшись з тобою,  
І я ще заплачó хоч раз. 

Давай посóмóєм, обнявшись з тобою,  
І я ще заплачó хоч раз… 
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Бо може поãинó в далеêій êраїні, 
І знаю, вернóсь я чи ні?  
І там десь далеêо без тебе я заãинó 
В далеêій чóжій стороні. 

І там десь далеêо без тебе я заãинó 
В далеêій чóжій стороні. 

Ти вийдеш і станеш отам êоло тинó, 
Зãадаєш про ласêó мою. 
Й ти сêажеш: “Мій Соêіл, ой там за ãорою, 
Яêби він сюди прилетів!” 

Ти сêажеш: “Мій Соêіл, ой там за ãорою, 
Яêби він сюди прилетів!” 

Ти вмиєшся, личêо, дрібною сльозою, 
А сердце твоє заболить.  
За золото щастя ніêоли ти не êóпиш, 
А серденьêо можна зãóбить. 

За золото щастя ніêоли ти не êóпиш, 
А серденьêо можна зãóбить. 

І оце він мені, онóчêи мої, таêó пісню заспівав, вона яê стала мені 
отóт-о, не моãó я, діточêи. Я должна заспівать її. Вона мене даве і даве, 
шо я отаêе все перенесла, і ще він мені таêó пісню… Це він мені прис-
нився і він мене позвав до себе, я сіла êоло йоãо, і він мені оце співав. А 
я й êажó: “Ти ж не вмів співать. Я ж тебе, – êажó, – вивчила танцювать, 
а співать ти не співав”. А він êаже: “Нас там óчать співать, нас там, – 
êаже, – óсе óчать”… 

[Співає нової пісні]: 

Я сидєла і мечтала возлє отêритоãо оêна…  
Ко мнє циãанêа подошла. 
Подойди бліже, ê серцю віже,  
Дай-êа мнє рóчêó поãадать. 
Розêажó я тобі всю правдó 
І ні о чьом не станó врать.  

Вона вже й плати не хоче, вона їй тіêи правдó розêаже, а плати во-
на вже не хоче… 

 
Розêажó я тобі всю правдó 
І ні о чьом не станó врать. 
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В тебе на сердці точно êамінь, 
Ти в одноãо вже влюблєна.  
Он любить êарти і міліарди, 
І любить водêó і вино. 
Он любить дєвóшеê баãатих,  
Тебе щітає ні за шо.  
 
А на прощання бóло вже поздно, 
Вона вже бóло і вмира… 
На прощання бóло вже поздно, 
Вона вже бóло і вмира… 
 
Вона йоãо дóже любила, дóже любила, а він її бросив. 
 
На прощання бóло вже поздно, 
Вона вже бóло і вмира… 
 
Пішла я [êолись] ворожить. А вона êаже: “Ой! Він тебе таê любе 

дóже!” Каже: “Принеси êóрêó” [сміється]. І я ото взяла ó матері êóрêó і 
понесла. Вона мені ото там наêазала, тоãо й не бóло нічоãо, а брехать 
брехала [сміється]. Да, білянсьêа, і ото вона мені ворожила.  

Яê óже співать, я співала ãромêо, а це вже таê поманеньêó. [Спі-
вать] сама навчилась! Хто мене óче? Я всі пісні, óсі в мене лежать, а я 
óсі пісні маю…  

Нічоãо я не записóвала, дочечêа, я неãрамотна. Я в шêолó не ходи-
ла. В шêолó не ходила, батьêо бóв бідний, а я ходила по няньêах, ãля-
діла дітей ó баãачів. А тоді вже я от баãачів і заміж вийшла, сюда вийш-
ла. Прийшла додомó, побóла, мене хазяїн на ресорці, на êонях, ще й по 
слободі ж êатав. Гóêала, зãóêóвала рідню на свадьбó. Свадьба ж бóла. 
Мені бóло шістнадцять не шістнадцять, – сімнадцять ãод. А чоловіêó 
бóло… він 7-ãо ãодó. Я знаю, шо мене з ним не розписóвали, таê од йоãо 
одірвали і приписали до мене, і тоді з ним мене розписали. А то в мене 
не хватало тоді ще, щоб з ним розписаться.  

Де ми встрілися? Оце і встрілися в оцьомó ж садó, Мазараêи. Там 
же ãóляли, там басейна бóла здоро-о-ова! І ото там посходимось, там і 
мóзиêа, і сêрізь там ãóляємо, ото там і зійшлися. 

[Яê сватали?] Нó яê, прийшли, питали: “Чи соãласна ти, чи не соã-
ласна?” Нó я ж сêазала матері, батьêа не бóло óже, батьêо в мене вмер 
óже, яê я заміж ішла. Нó я сêазала, шо ãóляли, співали, танцювали… А-
а, бóло всьоãо, всьоãо бóло...  
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Жили вони [родина чоловіêа] на Рюхівці оце ж. Це вона тоді бóла 
Рюхівêа, а тепер Партизансьêа… Поїзд бóв, приїзжали тóт до мене сва-
ти, свашêи, світелêи, от. Співали… У дрóжоê і свашêи шишêи проси-
ли… “Свашêа не ліпашêа, шишоê не ліпила, дрóжоê не дарила. Однó 
зліпила та й тó сама з’їла”. [Сміється] 

А тоді ви питали мене за свайбó. Свайба бóла, приїзжали свашêи, 
світилêи, бояри, а ми бóло співаємо: 

 
Старша дрóжêа одêрий віêонечêо,  
Подивись на сонечêо. 
Яê іще рано, то поãóляймо, 
А яê пізно – розійдемося різно. 
 
І отож молодій співаємо: “Розêотилися êислиці, розійшлися сест-

риці...” Це ми молодій співаймо, з нею прощаймося. Її молодий забира, 
а ми ж з нею прощаймося. Да, а тоді ж ото приїдóть і світилêи, свашêи. 
А світилêа сидить, а ми їй співаймо:  

 
Світилочêа-паня, вечеряй із нами, 
Не бóдь таêа пишна, яê ó садó вишня. 
 
А вона êаже: 
 
Не веліла мати з вами вечеряти, 
А веліла мати з вами поãóляти. 
Хоть з вами не з вами, з нашими боярами. 
 
І ото бóло дóріємо за столом, бóло êажем: “Ви боярі з чóжой сторо-

нці, не беріть по повній ложці, а беріть по половинці, шоб стало нашій 
сторінці”. 

То ж бóвало ото несóть лоêшинó, яê сидить молода за столом, óже 
молодий забира молодó, то ми бóло їм співаємо, хлопцям:  

 
Їжте бояре лоêшинó, 
А на перець вибачайте! 
Придавили бабó за двери, 
Розсипала баба перець!  
Ви бояре не ãóляйте,  
Підіть перець позбирайте.” 
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Ото ми бóвало співаємо хлопцям...  
А тоді ж ото война началась, проêлята. Виãнали нас із хати [нероз-

бірливо]. Троє дітей. Пара êоней. Дітей посадили ó бричêó і поїхали. А 
тóт Томаêівêа одразó, Томаêівêа і Настасівêа, ото нас тóди ãнали. А 
тоді в Новоіванівêó нас поãнали і в Новоіванівêі ми вже і остались там. 
Я в Новоівановêє все врем’я ходила на передовó, на оêопи. А хазяїн без 
рóêи бóв ще з тієї войни.  

І мене одно на оêоп, одно на оêоп, а тоді я êажó : “Я тіêі-шо при-
йшла”, – êажó нашомó, добровольцю. Противні вони бóли, не дай Бо-
же! У німців, пішли до німців, добровольці. На передовій ото, возили 
німців… 

Я їх не моãла переносить, шо вони свої, а отаêе робили! Отаê через 
дороãó – êóêóрóз, таê баãато, таêий êóêóрóз. Я ото побіжó ó той, нарвó 
êачанів дітям натерти та êаші наварити. А він, ідіот, візьме êоням 
дасть. Шо йомó важêо перейти дороãó, взять? Таê я йомó êажó: “Яê 
тобі не стидно? Чи тобі важêо перейти дороãó, наламать? Чоãо ти ãото-
ве береш, ãотове?” Таê він взяв ãвінтовêó, хотів мене вбить, а дядьêо 
Льоня, хазяїн цей, êаже: “Анó поêлади, поêлади вінтовêó! Вона ж пра-
вдó êаже! Ти ж сидиш цілий день, не можеш підти наламати êоням êó-
êóрóзи? Вона прийде з оêопів, піде наламать дітям шоб зварить, а ти, – 
êаже, – ãотовó підбираєш!” Ой, противні бóли, ой противні!  

То я прийшла з оêопів, тільêи в хатó óвійшла, ще й дітей не бачила, 
забіãає доброволець наш: “Збирайся, на оêопи!” Я êажó: “Та я тіêи 
прийшла, ще й чóні не зêинóла”. А там ото [êлива] земля і ото чóні яê 
óстромиш, поêи-то витянеш відтіль! А він “Я сêазав збирайся!” Таê я 
зняла отово і полізла на піч, там діти всі бóли на печі, і хазяйêини та-
êож. Полізла до дітей попрощалася, êажó: “Прощайте дітêи, óже може і 
не верóсь”. І таê тіêи за хатó, отаê бóла наша землянêа… У них хат там 
нема, ó Лóêіївці, землянêи і ото верх помазан, називаються хати таêі. І 
я ото пішла, тіêи за тó хатó, ото стара хата стояла, тóди наші доброво-
льці німцям дівчат ловили та водили тóди, ідіоти проêляті! Я тіêи за 
óãол зашла, мені схотілось помочиться. Я тіêи помочилась, а він тóт 
німець яê ãлянóв, шо мене нема, таê собаці сêазав. Собаêа бóла яê зло-
вив мене, яê начав мене шматать, таê харашо, шо в мене бóв ватніê та 
жаêет, таê він до тіла не дістав.  

Нó пішла я, сідаю на тó бєдêó, сідаю на оêопи ж їхать. Десь óзявся 
цей, добрий, я йомó блаãодарила: може в мене дитина яêа щаслива бó-
ла, що я осталася жива. А він êаже: “Бабóшêа, знаєте шо, яê óїдемо в 
балêó, яê тіêи поїде попереді цей ãлавний, таê я вас ó балці сêинó, а ви 
тоді рачêи яêось до села долізете”. Поїхав він попереді, цей, шо наць-
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êóвав на мене собаêó. Доїзжаєм в балêó, а наші, – снаряд за снарядом, 
бо вони ж бачать, шо німці їдóть, на оêопи везóть людей! Всьо, він мене 
сêинóв. Я тоді рачêи лізó-лізó, Боãа молю, хоч би, Господі, дітей поба-
чить! А снаряди за снарядом! А в мене не попадають. Снаряди за сна-
рядом. 

Долізла я до села, пішла я в хатó до дітей, êоли відстóпають німці. 
Господи милостивий, яê засêаêóють ó хатó – шо нóжно і не нóжно! І 
відра берóть, і êастрюлі берóть! А я ляãла на печі, леãла на дітей, діти 
зверхó на мене, шоб мне не забрали опять на оêопи. Бо ми їм óже не 
нóжні, а шоб самі виселялися і ідти за німцями. І ото привезли отих 
остальних тóди до тоãо…, там отаêий міст, здоровий бóв міст! Ото тóди 
êоло моста, а вони одстóпають…. Заãрóзло. Він став і пішов, і пішли, і 
пішли, і ото вони таê одстóпали.  

А тоді вернóлася я ото відтіль, бóло наших білян там баãато. І ото 
дядьêо êаже: “Їдь, я тебе, – êаже, – одвезó додомó”. А свеêор мій вже 
пішов додомó, тіêи німці одстóпили і вони пішли додомó. А мене з 
трьома дітьми остався, і йоãо дочêа бóла там, – тіф бóв, хвора бóла, і 
свеêóха, мати, êоло неї. І цей дядьêо Гнат, – завтра ідьом додомó і êа-
же: “Нó ідьом, êоней ó êоãось просить, я тебе отвезó додомó”. Дали ді-
дові цьомó êоней, дід приїхав, мене взяв, дітей моїх взяв, а ó ньоãо доч-
êа бóла в тіфó і мама там бóла осталася, і дочêа там осталася. А мене 
дід Гнат привіз, Царство Небесноє! Таêий же бóв дід, шо батьêо не сто-
їв тоãо. Батьêо не пішов êоней просить, шоб там троє – вирóчать, а він 
пішов, бо йоãо там тоже бóла дочêа і з дітьми! Він ото забрав дочêó з 
дітьми, і забрав мене із дітьми. Вже не взяв ні мамó, ні Марóсьêó, ніêо-
ãо. І привіз мене додомó. А дома ó хаті немає нічоãо. Там ó мене поãріб 
бóв, êолідор, і в êолідорі поãріб. У томó поãрібі лантóх мóêи хтось поê-
лав. Возьмеш тó мóêó і перенеси де-небóдь до êоãо-небóдь. А то поêи 
прийшла, вже нема. Ото хто поêлав, вже і забрав. Нема. Ой, Боже-
Боже!  

Война ця êончилась, вже óнічтожилось, вроде би харашо жить. Ха-
зяїна ж óбили, нема! Усі вертаються, а моãо нема, а в мене троє дітей! І 
таê ото ãорювала з тими дітьми! Горювала! Наплаêалася… 

…Миêола йоãо звóть, він бóв парóбêом і хотів ідти ãóлять. І бóло яê 
тіêи йде, ó нас там бóв млин, тепер оце де Кіровсьêий êлóб, там озеро 
бóло. Там рибó ловили… [Млин êолись бóв] Ревенêів. І той млин розі-
брали, їх розêóрочили… І оцей Миêола бóло яê іде, а це ж озеро, води 
баãато бóло, а тепер вже нема там нічоãо… Це яê їхать на êладбіще, – 
[одразó вправо]. Я не знаю, чи в ньомó є сейчас вода, чи нема, він ма-
бóть сóхий óже, дощей немає, не підливає. З Дніпра поливають на сте-
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пó, таê в Дніпрі вода є, маãістралі, вода є. З маãістралі ідóть в чеêи. А в 
чеêах рис сіяли. Бродять по йомó, виривають бóр’янець ó томó рисó. 
Баãато, баãато бóло... То він доходе до тоãо млина, а він вже розібра-
ний, то він іде і співа [далі співає]: 

 
Ой, я-я-я… [нерозбірливо] зі мною, 
У сні приснилося мені... 
Стоїть мой милой із дрóãою 
А я волнóюся [в оãнє], 
Стоїть мой милой із дрóãою, 
А я волнóюся [в оãнє]. 
 
Підó я, ляãаю, спать не спиться,  
Любов споêою не дає. 
Дóша до милоãо стремиться, 
І час розлóêі настає. 
 
Дóша до милоãо стремиться, 
І час розлóêі настає. 
 
Підó я, одєнó ó спальню, 
Вінчальноє плаття висить. 
Ой, шо ж ти міліньêой надєлал? 
Поêинóв, не хочеш любить.  
 
Ой, шо ж ти міліньêой надєлал? 
Поêинóв, не хочешь любить. 
 
Підó я, одєнó, ó спальню, 
Наêинó я двері на êрючоê, 
Бóтилочêó з йодом розболтаю, 
І вип’ю отравó до дна. 
 
Бóтилочêó з йодом розболтаю, 
І вип’ю отравó до дна. 
 
Отрава моя недороãая, 
Всьоãо ж вона стоїть п’ятаê, 
А жизнь моя молодая  
Пóщай пропадаєт вона таê! 
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А жизнь моя молодая  
Пóщай пропадаєт вона таê!  
 
Нема в мене ãолосó, діти, одібрало… 
Бóло нó всьо, заспівала! Молоде, яêі неãодні, а всеãда Єлисеївна 

спередó. Біãом, і виводю, хоч найдóжче, хоч найнижче, начнóть, а я її 
тяãнó. І не охрипала, нічоãо. [Далі співає]: 

Усі ãори зеленіють, óсі ãори зеленіють, 
Одна ãора тіêи чорная.  
Одна ãора тіêи чорная, одна ãора тільêи чорна, 
Де сіяла бідна вдова... 

Вона сіяла, волочила,  
слізоньêами примочила. 
Сіла вдова спочивати, сіла вдова спочивати, 
З рідним братом стала розмовляти. 
 
Ой, братіêó-родиночêó, ой, братіêó-родиночêó! 
Возьми ж мене на зімочêó! 
Сестро моє, перепілêо, сестро моє, перепілêо, 
Ой, ó тебе дітоê сêільêо!  
 
Бóдó брата доãождати, Бóдó брата доãождати,  
Дітей з хати бóдó висилати.  
Ідіть, діти, ідіть з хати, ідіть, діти, ідіть з хати! 
Сідай дядьêо обідати! 
 
Не таê дядьêо яê дядина, не таê дядьêо яê дядина. 
Вона сичить, яê ãадина!  
Поêи дядьêо пообідав, поêи дядьêо пообідав, 
Син батеньêа вже й одвідав. 
 
Устань-óстань, тато, з ãробó, óстань-óстань тато з ãробó, 
Тяжêо жити без рідньоãо родó, тяжêо жити без рідньоãо родó! 
 
…Шо немає рідні ніяêої.  
Це вчора поховали племенницю, сестри дочêó. Таê бóло до сестри 

яê поїдем, невістêа, вмерла вже, її сестра… То ми бóвало яê поїдем до 
сестри в Тарасівêó, то на дворі стіл і ми ото співаємо. То бóло сестра 
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піде на роботó: “Бóли ó тебе біляни?” – “Бóли”. – “Ми цілó ніч сиділи, 
слóхали яê біляни співають”. А ми ото сестра і сестра, і її невістêа, ото 
стіл надворі, êрóãом стола сидимо і співаємо [Співає]: 

Ой, там на ãорі, ой, там на êрóтій, 
Ой, там сиділа пара ãолóбів. 
Ой там сиділа пара ãолóбів. 

Вони сиділи, ворêоталися,  
Сизими êрилями обнімалися. 
Сизими êрилями обнімалися. 

Де взявся стрілець, парень молодий, 
Розбив і розлóчив парó ãолóбів. 
Розбив і розлóчив парó ãолóбів. 

Голóба óбили, а ãолóбêó óзяв, 
Узяв під полó і поніс додомó. 
Узяв під полó і поніс додомó. 

Приніс додомó, пóстив до долó, 
Насипав пшенця аж поêолінця, 
Насипав водиці аж поêраєчêа.  

Голóбêа не їсть і водичêи не п’є, 
Та все під êалинó плаêати іде. 
Та все під êалинó плаêати іде. 

Голóбêа моя, сизоêрилая, 
Яêа ж ти ó мене непоêірливая! 
Яêа ж ти ó мене непоêірливая! 

[Співає]: 
Біжить вода êаламóтна, чоãо дєвêа таêа смóтна? 
Я не смóтна, я сердита, бо звечора бóла бита. 
Я не смóтна, я сердита, бо звечора бóла бита. 

Била мене мати зночі за Іванові êарі очі. 
І êазала бóдó бити, щоб Іванêа не любити. 
І сêазала бóдó бити, щоб Іванêа не любити. 

А я Йвана таê любóю, де застанó там цілóю. 
Ой, Іванêо, серце моє, нема êраще яê нас двоє! 
Ой, Іванêо, серце моє, нема êраще яê нас двоє! 

Ми з Іванêом спаровані, ãолóблята мальовані, 
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Ми з Іванêом спаровані, ãолóблята мальовані! 
 
Я зараз ще заспіваю, хоч поманеньêó, а заспіваю. А я оце яê бóла 

вдовою, бóвало прийдó з роботи та зразó не сідаю їсти, а сядó та напла-
чóся, а тоді їсти. А тóт левада бóла, баêлажани, оãірêи посіяли. То бóло 
прийдó, поїм і начинаю. Радіо балаêає, а я начинаю співать. Радіо ãрає, 
танцюють, і я пішла танцювать. Виходю на обід, після обідó додомó, 
пообідали, тепер должна работать до вечора. А дівчата ідóть, я êажó: “А 
я таê натанцювалась!” – “Із êим?” – “Із радіо!” Вони сміються! 

Я сядó на дворі, поêи співала харашо, сядó ото там і сама собі бор-
мотю, і співаю [Співає]: 

 
Ой підó я ó лóãом, лóãом-долиною, 
Може десь зóстрінóсь із родом-родиною, 
Може десь зóстрінóсь я з родом-родиною. 
 
А там óже сестра, вона жито жала. 
Я до неї: “Драствóй”, – а вона не сêазала. 
Я до неї: “Драствóй”, – а вона не сêазала. 
 
Це бóло ãромêо співаю дóже: 
 
Ой тоãо я, брате, драствóй не сêазала, 
За нимими слізьми тебе не впізнала. 
За нимими слізьми тебе я не пізнала. 
 
А він їй і êаже: 
 
Ой, чоãо ж ти, сестро, таêа стара стала?  
Чи синів женила, чи дочоê давала? 
Чи синів женила, чи дочоê давала? 
 
Синів не жинила, дочоê не давала, 
На чóжій роботі таêа я стара стала.  
На чóжій роботі таêа я стара стала. 
 
Діти плачóть, їсти нема чоãо зварити.  
Третє êаже: “Мамо, ой, нещасні ми діти!” 
Третє êаже: “Мамо, ой, нещасні ми діти!” 
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Це бóло співаю і плачó, отаê от. Оце вже про дочêó [співає]:  
 
Вітер віє, ой, вітер повіває,  
А мати дочêó, ой, про життя питає. 
Питай мати, ой, сижó я ó тяти,  
Ой, воно сіре і на морі, 
Воно сіре і на морі ночóє.  
 
Це ж вона писала, яê дочêа живе, і вона їй êаже: 
 
Воно сіре і на морі ночóє, 
І всі ãори êочóє…  
Перве ãоре, – то дитина малая, 
А дрóãе ãоре, – мій милий ревнивий, 
Дрóãе ãоре – а мій милий ревнивий.  
А трете ãоре – а мій милий ревнивий. 
Сам він їде, ой, ó поле орати,  
А мене він бере і волів поãаняти. 
 
Ой, прошли ж, ой, літа мої молодії. 
Ой, ви воли, ой, ви воли êрóтороãі,  
Ой біле личêо і чорні брови. 
У батьêа жила і волів не водила, 
А в неньêі жила і боса я не ходила… 
 
Оце отаêе, дітêи. Зараз ще однó заспіваю, свайби, свайбишню [спі-

ває]: 

Ой, зорвó я, зорвó êвітêó і êинó на водó. 
Ой, пливи-пливи з рози êвітêа 
Аж до, аж до моãо родó.  
Ой, пливи-пливи з рози êвітêа 
Аж до, аж до моãо родó. 

Пливла-пливла з рози êвітêа і стала êрóжиться, 
Вийшла мати водó брати та й стала, та й стала жóритися. 
Вийшла мати водó брати, та й стала, та й стала жóритися. 
 
Ой мамо моя таêа стара стала, 
На чóжині, на чóжині милоãо-милоãо сховала, 
На чóжині, на чóжині милоãо-милоãо сховала. 



 
310 

 

 
[Співає настóпнó пісню]: 
Ой під вишнею, під черешнею  
Стояв старий з молодою яê із яãодêою. 
Стояв старий з молодою яê із яãодêою. 
 
І просилася, і молилася,  
Пóсти мене старий дідó на вóлицю поãóлять. 
Пóсти мене старий дідó на вóлицю поãóлять. 
 
Я і сам не підó, і тебе не пóстю,  
Бо ти мене стареньêоãо та й поêинеш на бідó. 
Бо ти мене стареньêоãо і поêинеш на бідó. 
 
Це я все онóêі своїй співала…  
Плавні? Ходила! Щавель рвала, ожинó рвала, бродила. Бóвало ні-

хто більше не нарве ожини яê я. А щавель рвать, таê ми тоді бóло на 
пристань, а параход іде в ãород, – продамо по чьом бóде. А вобще перед 
Троіцею, то бóло їздемо, він ще малий, таê ножем підрізали йоãо. А то-
ді ото на параход і в ãород. Ой! Та! Яê би, діти, я це балаêала таê, яê я 
тоді балаêала, я б вам розêазала, а то вже дóрінь з ãоловой. Вже не таêе, 
дітêи, вже ãолова болить, êидає! Яê êине, таê яê ото тоêом… [Запис пе-
рервано] 

Церêва? Біла бóла, ãолóбим поêрасена бóла, висоêа бóла. В нас це-
рêва дóже здорова бóла. На Троїцю, на Рожество, на Пасêó [ходили], 
оце таêі празниêи. В неділю, в восêресеньє всеãда ж правилось. В сере-
дині бóло баãато іêон стояло. 

[Доньêа]: Раньше бóли іêони, дєвочêи, рóшниêи вишиті êрасиві. 
Тоді ходили в церêвó часто. 

Ганна Єлисеївна: В сóботó йдóть на вечірню, правиться, а в неділю 
ото до слóжби, до óтренньої. [У хорі церêовномó я не співала].  

Батюшêа бóв, батюшêа та й батюшêа, а яê йоãо, я не той. [Коли це-
рêвó розібрали, що бóло потім з батюшêою?] А батюшêа тоді виїхав 
десь, не бóло йоãо тóт.  

А тоді óже тóт стали пóсêать êнижêи, шоб ходили ж в церêвó, тоді 
ж до чорних, яê їх називають? А батюшêа сêазав: “Я тóди не підó, я 
свою бóдó правити, те шо я знаю, а тóди, – êаже, – не причьом”.  

[Після війни чи баãато людей сюди приїхали з інших сел, міст?] 
Нó баãато із Западної тóт, баãато поприїзжали сюди, на роботó ходили, 
на хвермах робили, а тоді вже построїлися. Тепер ó нас баãато тóт чó-
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жих. Тепер тóт мало білян, білянсьêі діти óсі щитай ó ãороді, батьêи 
поотдавали тóди. А таê осталося зовсім мало. Ото в ãороді óчилися і 
там пооставалися… 

 
 

Філоненêо Віра Дмитрівна, 1930 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області 1 

 
…Філоненêо [прізвище моє, а дівоче] Моїсєєнêо. 30-ãо роêó наро-

дження, тóт народилася, на цій óлиці і народилася. Ми жили отам, че-
рез переóлоê, зразó дрóãа хата от êраю. Я родилася-то на Медянêє, ме-
ні два чи три ãодіêа бóло, яê ми êóпили хатó тóтечêи, на Гарбóзовці. А 
вийшла заміж óже сюди через переóлоê. То на Велиêій Гарбóзовêі 
сêраю, а це на Малій Гарбóзовêі сêраю.  

Це чоловіêова хата, це ми вже вдвох построїли. А яê я ішла заміж, 
тóт стара хата бóла. Стара хата бóла, а тоді тó хатó почти оддали даром, 
а тóт построїлися з чоловіêом óдвох.  

Батьêів моїх звали Дмитро і Анна. Вони білянсьêі бóли.  
У батьêів нас бóло троє, або бóло четверо. Брат óмер із близнюêів, 

а брат остався, сестра і я. Нó брат оце ходячий óмер, óже три ãода яê 
óмер. А сестра осталася ця одна єдинственная, це їзде до мене. Немає 
ніêоãо... [зітхає] 

І баба бóла, таêа, проста, а дід і êоней мав. А материн батьêо êóзню 
держав, підêовóвав людям êоней. І ото êóзню, варив там, все чисто. Нó 
рано він óмер, і бабóшêа таê рано óмерли. [Но я їх застала]. Хати, я по-
мню, мамин батьêо, нó то длінна бóла постройêа, êлóня, там вони дер-
жали êоровó, соломó, сіно для êоней, для êоров. А сюди на вóлицю, яê-
раз [нерозбірливо] êóзня бóла і êонюшня бóла. Отам бóли êорови і êоні. 

А батьêів батьêо жив на Медянêє там, бóла тоже бóдêа і êонюшня, 
от. Дід тоже держав парó êоней. А тоді став êолхоз, пішли… Нó я б вам 
сêазала при êолхозові лóчше жили. І дрóжніші люди бóли, і êолхоз… 
Ідеш бóло на степ, їдемо ó три часа ночі на степ, дівчатами це після 
войни, спать хочеться. Тільêи ж прийдеш, переодінешся, і їхати на 
степ. Ляжеш на ãарбó, оце вріжóться таêі желізні прóти з ãарби і їдеш, 
весело таê бóло, а тепер люди злі один на одноãо, зависні. Нó я ось тóт 
живó, я сама живó, мені сестра помоãає. Одна єдинственна ó мене сест-
ра осталася…  

Бóла земля. Я за материноãо батьêа не знаю чи бóла земля, а ó цьо-
ãо батьêа бóла земля. І спряãалися, молотили і все чисто. Нó тепер діти 
                                                           
1 Опитóвання провели Ю.І. Головêо та В.М. Циберт, 27 червня 2002 р. 
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ж мої, Господи! Цьоãо не надо робить, і ми до цьоãо не доживемо. Ра-
ньше жили по три невістêи, три сини в дворі. Той траêторист, той êом-
байнер, той óсе. А тепер же, нó шо ти яê оце ó нас отóт-о по Гарбóзовці 
пройди, де-не-де, хто робе. Чоловіê п’ять, яê робе таê óсе, а то ніхто не 
робе, всі бізнесом оцим занімаються. 

Нó при панах ще не те, я не застала, це не знаю. Нó а яê жили, ра-
ньше ходили по наймах. Да, ходили по наймах. Та дитинó няньче, ті 
ходили там молотили, тошо, їм платили, ãодóвали. Таê яê і сейчас най-
маються, люди наймають, хто не в силах. 

[Яê батьêи пішли до êолãоспó?] Нó яê пішли, забирали, а не то. 
Забирали і ó êоãо воли бóли, в êоãо êоні бóли, в êоãо ті ярма бóли, все 
зносили, все зносили!  

А тепер розтасêали êолхоз! Ось ó нас, Мар’ївêó-то не допóстив 
Гринь, а в нас председатель…. …Мій батьêо – траêторист, рив êанави і 
отаêені трóби заêопóвали, щоб óрошеніє робили, поливали поля. По-
випилював наш председатєль із своїми дрóжêами, поздавали, ãроші!….. 
і виїхав, тепер на місто Гóменюêа, а Гóменюê далі пішов, а він хай ще 
район обберóть. 

Батьêо з матір’ю мої в êолãоспі працювали, а ми, діти, в яслах бóли. 
Да, ясла бóли, ясла бóли. Батьêо і мати ходили, батьêо – траêторист, а 
мати таêа проста êолхозниця. Зразó до трьох там ãод няньчили дітей, а 
тоді здавали в ясла. Садіê бóв на êаждій вóлиці ó яêійсь там хаті. Не 
дєтсадіê, а яê би сêазать, нó садіê, нó сейчас садіê-то здоровий, а тоді в 
хаті оце там дóш 15-16. Там няня бóла, êóхарêа бóла, їсти варила. Дві 
бóло няні, на вперємєнêи… На обід і ó вечорі приходила мати додомó. 
Вони на оãородній тóт робили. Вихідний, аяêже, в неділю, ó неділю там 
чи постірать, чи шо.  

Гралася я з дітьми, нó я не в êóêол ãралась. А я ото строїла, ліпила 
хатêи, а в êóêол я не ãралася. Ото бóло ж замісю, ãрязичêою ж, став-
ляю. Поставлю тóди там із чоãось êамінець чи щось столиê, застелю 
ãазетêою. Оце тóт êорова, êонюшня, поставлю шось, а таê я ó êóêол не 
ãралася. А бабóся, мамина мати, прийшла раз до нас, вони жили на Рю-
хівці, а ми ж на Гарбóзовці. А бабóся і êажóть: “Анюто, ó оцієї дитини 
дітей не бóде”. А мама êаже: “Чоãо?” – “Вона ось бóде строїть, от поба-
чиш”. Таê і полóчилося. Все мені надо строїть, осьо сімнадцять ãод чо-
ловіêа немає, оце забор без чоловіêа поставила…  

Яê мала бóла, то по ãосподарствó і вишні рвала, то оãірêи збирала, 
таêе. Потім ó хаті бóло трóсила травичêою, прибирала, мазала, тоді ж 
полів не бóло, і стірала, óсе.  
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Щедрóвать тоді юрбою ж ходили, не таê яê тепер, із десятої вóлиці 
ідóть, чóть лі не через óсю Біленьêó. А ми тіêи по своїх і по сóсідах, да-
леêо ми не ходили.  

Нó вечерю ж влаштóвали мама, там êóтю, там пірожоê ложили, чи 
êанфет, чи бóлочêó яêóсь чи шо. До хрьосноãо батьêа бóло ідеш та чве-
ртêó несеш йомó, там чи носêи чи трóси, чи майêó, чи яêись подароê. 
До матері хрещеної – там чи на êофтó, чи хвартóх, чи платоê, шось на-
до нести. Нó а тепер однією êóтьою чóть лі не по всій Біленьêій. 

Приходили, êазали: “Добрий вечір, святий вечір, прислали мамо і 
папаша, вам вечерю, а я підросла і вам принесла”. А за це давали оріхи, 
і там нó яê хто, яê хто шо. Яê яблóчêо це дадóть, – “Ой, несіть отóда 
вечерю, там яблóчêо дають!”  

А êолядóвать ні, я ото вечерю носила, а êолядóвать і щедрóвать ні. 
Єсть ходять люди, а я не ходила. Ото вечерю понесó бóло до хрещеноãо 
батьêа, до матері, по сóсідах і все. 

Малі бóли, ходили [сміється] ó чóнях. Нó це таêе яê êолоші. Нó це 
після війни, чóні бóли. А до войни êалоші ж бóли. Калоші бóли. Одежа 
бóла нó яê, обиêновена, й шили і êóпляли. Мама сама шила, бóла ма-
шинêа, да. Шила тіêи для своїх, для свеêра, для свеêрóхи, для дітей. 
Носêи в’язала. 

Господарство бóло в той час ó нас – ãород 50 сотих. Нó раньше ж 
не бóло оцих пльоноê, нічоãо не бóло. Ото ходили люди на роботó, а 
тепер êинóлися ó пльонêи, а на роботи не хотять ходить… На ãороді 
бóла êартошêа, êвасоля, сояхи, êóêóрóдзó, óсе то шо. Зразó після вой-
ни жито сіяли, бо не бóло ж шо свиням давать, мололи та 50 сотих, ото 
25 сотих. Або сіяли сóданêó êоровам. Коровó держали, молоêо здавали, 
оце там чи 200 літрів, чи стіêи повинна ти здать молоêа. Яїчêа здавали 
чи по 250 штóê, чи шо, зразó це після войни бóло. Зразó після войни. 
Помоãали піднімать êолхоз. І таê трóдно ми піднімали êолхоз, шо хто-
зна. Бóло врóчнó і сêирдóвали, снопи в’язали і все чисто. І з ãорода 
стóдентів привозили снопи носить.  

Тоді бóло там їде з однієї вóлиці шість ãарб, а на êаждій ãарбі по 
дванадцять чоловіê. А тепер з óсієї Біленьêої чотири чи п’ять чоловіê ó 
êолхоз ходе. А то всі пороз’їзджалися. А тоді молодьож не пóсêали в 
ãород, ні. Ні-ні, не давали справêи. Я ж хотіла поїхать ó швейпром пос-
тóпить, – не дали з êолхоза справêи, тоãо шо надо робить, сила нóжна 
тóт. А тоді óже, яê óже ми трошêи ó той, тоді ó ФЗО брали, оце слюса-
рями там óчили тошо. А таê не те, не спішили ó ãород.  

Бóв ãолод, бóв ãолод [ó 30-ті]. Нó не таêий ãолод бóв, яê таêий, 
шось. А ó 33-мó чи 31-мó мабóть, чи в 30-мó, бóла в мене сестра, óмер-
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ла. Голодовêа тоді бóла. Нó ãолодовêа, мені тоді три бóло, а їй ãодіê 
бóв. І вона ó садêó бóла, і мама в садêó робили. Нó мама саме тоді дома 
осталися, я захворіла, вони зі мною бóли, а меншó ó садіê понесли. І 
напала дизентерія і óмерла. 

І ó яêім ãодó? Уже після войни бóв ãолод ó нас, мабóть, я вже вам і 
не сêажó, яêий ãод. Не вродило тоді. І êартошêа не вродила, êартошêа. 
Бóло ó нас 50 сотих ãорода, я прийшла сюди ó 54-м ãодó оце, êартошêа 
не вродила ніяê, мисочêó наêопала отаêої… Нó раньше ж не поливали, 
а дощів тоді не бóло. А тоді начали люди поливать. Я ішла в 54-мó ãодó 
заміж, то папаша ж робили ó “Комóнарі”, де оце сейчас зона, зеêи. Там 
бóв МТС, з МТСó посилали людей, заêóпляли êартошêó ó дрóãі села. І 
ото 50 êілоãрам папаша êóпили êартошêи і отбóли свадьбó. І таê і ви-
жили. Нó хліб бóв тоді, хліб бóв, а êартошêа не вродила. Оце в 54-мó 
ãодó.  

А в 47-мó ãолод бóв, нó невеличêий. Тоже недород бóв, нó вижить 
можна бóло, вижить можна бóло. І тоді, осьо я вже на пенсію пішла, 
полóчала я 57 рóблів. Я на 57 рóблів і óãля êóплю, нó трошêи притор-
ãовóвала там із ãорода. Я давно-давно, êартошêó ото посадемо, то êар-
тошêи там чи помідор яêийсь продаси. А то ж я пльонêами не занімаю-
ся, бо я сама не в силах. Бóло на три рóблі сêóпишся, підеш. А тепер 
полóчила пенсію, за свєт заплатила і за ãаз заплатила….  

…Спеêóляції, – Боже сохрани! Спеêóляції не бóло! В маãазині пі-
деш, за 16 êопійоê êóпиш хлібинêó, а тепер рóб шістнадцять хліб…. І 
давали êоровам хліб. А тепер? 

Нó война началась в 41-мó, я в перший êлас саме ходила. Война ж 
бóла, шêолó заêрили. А тоді при німцях тоже трошêи ходила, ото яê 
німці зайшли. А тоді ото яê война êончилася, ó мами близнята бóли, а 
робить надо бóло, яêось жить надо бóло і я бросила і пішла… В шêолó 
ходила можна сêазать чотири êласи. Папаша після войни бóли ó плє-
нó, а мама народила близнят, на êорові не бóло êомó робить. Бросила 
шêолó і робила. Коровою і êосили, êоровою і водó возили, все робила. 
А мама дома, приймали молоêо мама тоді. Люди здавали молоêо, а ма-
ма ото з дітьми вдома і молоêо приймали. Приїжджали оце в обід, це 
люди знесóть, вóлиця знесе з óтра ó битони, а приїдóть êіньми, забе-
рóть. Тóт молоêовоз бóв, маслозавод бóв, тóди звозили. А тепер я не 
знаю, я не знаю яê оце стариêам сейчас жить [плаче]. 

Яê война началася? Це неділя бóла, яêраз на Спаса. Мама із мен-
шим братом пішла до береãа, êажóть шо пливóть і ящиêи, і шо хочеш 
пливе! І вони пішли до береãа подивиться, із сóсідêою. Коли пиляêа, 
страшне, відтіля! Коли мотоциêли, німці óвійшли. Нó а ми ж, одна êо-



 
315 

 

са розплетена, дрóãа заплетена, нó яê дітвора ж позбіãалися ж. Тóт ні-
мці нас вистроїли, нó а ми жили зêраю почти, дрóãа хата зêраю. Рань-
ше ж заборів не бóло, таê люди виêопали рівчаê і наêидали ãорб, шоб 
êорови не лізли ó двір. І вони нас вистроїли отаêо, на маãістраль на тó, 
фотоãрафірóвали. “А нó ставайте, ми вас сфотоãрафірóємо”, – і фотоã-
рафірóвали ото. А таê німці нас ніêóди не ãнали, нічоãо. І в шêолó хо-
дили тоді, в шêолó ходили при німцях. Ото таê ми знаємо.  

А тоді яê зайшли німці, я і [êовчиêи] ходила збирать, нó ходили на 
роботó всі. Платили, ходила на роботó. А тоді вже і папаша прийшли. А 
тоді ãнали німці ото ж людей, і батьêа опять забрали. 

Німців баãато стояло ó нас, яêраз óсе ж, на тій… А я тіêи прийшла 
до хрьосної, а в хрьосної повний садоê од вóлиці і аж вêрай ãорода... 
Садоê бóв, там на дрóãій вóлиці, і бóли êрасноармійці в садêó, сиділи 
хто шо, той їв, той êóрив. А тоді я прийшла, а тóт її те, нó і німці, зразó 
ж часа мабóть через два. То ті тільêи óспіли êрасноармійці переїхати 
на той біê, тоді німці приїхали. 

Працювала тоді в степó: носили і віяли, носили ж з-під віяння, – 
більша яê бісєдêа ãора і по тій ãорі, шо ти, нам бóло по п’ятнадцять ãод, 
êомó восімнадцять, êомó шістнадцять. По зернó носили 40 êілоãрам в 
ящиêах, а тепер êажемо в нас ноãи болять, чоãо? 

Нó трóдодні ж тоді бóли. Тоді трóдодні бóли. Аж ó êінці ãодó там 
ãроші давали, а то трóдодні бóли. І по трóдодню і по два давали, і по 
півтора, нó в êоãо яêа робота і сêільêи зробив вобщем. Трóдодні тоді 
бóли. А ãроші ó êінці ãодó, за це і не сêажó, не помню я. Нó обходилися, 
обходилися ж, і не торãóвали таê яê оце сейчас. Бóв базар ó нас тóт, 
мисочêó êартошêи винесе хазяйêа яêа, чи молоêа, чи сирó, чи сметани 
чи шо. І в ãород їздили і пішêи ходили, табаêом торãóвали, і мали. Тоді 
ж не таêа дороãовизна бóла, а тепер яê дороãо, шо ти. 16 êопійочоê тоді 
хлібинêа стоїла, а тепер рóб десять, рóб шістнадцять. 

У нас по-сóсідсьêи [німці] там стояли, і в нас ó садêó стояли êоні 
німецьêі. Даже ó нас ó хаті, ó велиêій хаті, жив начальниê їхній і два 
солдати, то бóло пєченьє, êонхфєтêи. Ми отêриємо двері, візьмем êон-
фетів та печєнья, êішêó êинем, яê бóдто це êішêа поїла [посміхається]. 
А старший прийде, доãадається, шо це я з братом зробила та êаже: “Ай-
я-я! Повісять, яê бóдете êрасти”. Сміявся. А таê нічоãо. А єсть, êажóть, 
і били і все чисто. Нó напримєр мене не били. 

Партизани бóли, бóли. Ото ж 30 чоловіê [розстріляли]… Забирали, 
ãнали і все. Тоãо сóсіда батьêа óбили, а мати ж тóт, жінêа ж йоãо, – і 
сина забрали і чоловіêа. Таê чоловіêа óбили, а сина отпóстили. Таê 
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дóже мати плаêала, німцям ó ноãи падала, шо те. Жива йоãо сестра – 
Таня Кóліш, на цій вóлиці, її батьêо ото óбили, а вона бóла в Германії.  

А ми ото перевозили, менші, êоровами перевозили… Вони ставали 
ж ото над ямою і їх óбивали, і вони таê і падали. А тоді ж ó сêорості ж і 
война êончилась. То ми ото бóло, жінêи перевозили самі, мóжиêів же 
тоді не бóло. Та зачеплять жінêи êанатами і ото дóш три витяãóє, а ці 
помаãають. Витяãли, ó нас тóт один бóв [Котя Бедриê], ó нас сóсіда мо-
ãо óбили і аж êрайньоãо, йоãо рідноãо брата óбили. Таê ми дрóãий ряд 
отаêоãо положили, один проз один лежав, а тоді нари робили, а тоді дрó-
ãий ряд на нарах. То ó êоãо, дивилися, в томó фотоãрафії бóли і паспорта 
бóли із собою, то забирали, витяãóвали ж там, хазяйнам отдавали. 

А на Виводові, моãо батьêа рідна сестра жила на Виводові. У неї 
бóв партійний чоловіê, бóв ó êолхозі він старшим над óліêами і бóв ді-
рєêтором шêоли і занімав даже, і партійний бóв. І їх, це історія ціла... В 
їх садоê оце êінчається і зразó ж ãробêи. А там один із Виводової бóв, 
яê би вам сêазать, яê їх називали, добровольці чи ні, чи яê воно? Нó 
їхній, і продавав оце людей, понімаєте? Поліцай, да, поліцай, продавав 
людей. І однó єврейêó і оце моєї тітêи рідної чоловіêа, заставили ямó 
êопать. Но вона ще не виêопала ямó, а мій дядьêо виêопав. І ó ньоãо 
бóло 30 óліêóв, а він і êаже німцеві: “Я вже êончив êопать ямó, дай мені 
пожить, поêи прийдóть мої діти зі шêоли і жінêа з роботи прийде. Я з 
ними попрощаюсь і тоді можете мене óбить. А я вам за те дам бочêó 
медó, заêопана в êонюшні ó мене”. А він же оце êопав ямó і обдóмав, яê 
йоãо ж óтеêти. Каже: “Ідьомте, я вам поêажó”, а в ньоãо в êонюшні дір-
êа таêа бóла ó лабаз, а з лабаза тоже двері бóли на ãород. І тільêи на ãо-
род висêочив, сояхи, а тóт і êолхозні сояхи, він і втіê. Утіê, а тоді пере-
мінив він фамілію свою, і ім’я своє перемінив і те, там пожив. А яê за-
йшли вже êрасні, він вернóвся і оцьоãо поліцая син йоãо дочêó сватає. 
А він і êаже: “Ні, моїх враãів я не хочó бачить і біля дворó”. А воно ж 
тоді після войни хлопців мало бóло, а вона 28-ãо ãодó. “А я підó, – а він 
30-ãо ãодó бóв, – я підó і все”. А дядьêо êаже: “Єслі ти підеш, іди в чомó 
стоїш”. І вона наділа на себе платті і два платêи, пальто наділа і пішла. 
І вона з ним прожила три ãода. І за три ãоди ó неї óмерло два сини і чо-
ловіê. А до батьêа і матері не ходила. Мати бóла, яê мати, шось та й по-
несе їй, нó а таê не ходила вона. Дядьêо сêазав, щоб я їх не бачив. І по-
ховали в тó ямó, шо дядьêо êопав. І бóло сестра вийде і плаче: “Та ле-
жить же моїх три соêоли!” А дядьêо бóло êаже: “Та лежить три враãи 
моїх”. Це ж óже і дочêина там êров тоже ж. А таê дядьêо бóв злий на 
німців, шо нó розстрілювали, тоді партійців розстрілювали. Вона ж 
прийшла додомó, батьêо її прийняв, прийняв. А їх ні, таê розсердився, 
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шо нó представляєш, той поліцай, шо йоãо продав, “Ось партієць і мол 
йоãо надо розстрілять і все”. Вийшла вона потім ще заміж, дитинó 
прижила, і тоже він óмер, він бóв прорабом та не помирився з хлопця-
ми, та йоãо на жопó посадили і він óмер. І вона тепер живе сама, із си-
ном. 

І в нас ó Біленьêій однó женщинó, да, розстріляли женщинó, вона 
бóла партійна. А мій батьêо, яê началася война, мій батьêо траêторис-
том робив на велиêомó траêторі. І він тяã бóдêи таêі здорові, нó яê хати 
на êолесах, і ото партійних сім’ї вивозили тóди, не знаю. І ото там ó 
плєнó попали вони десь. То тих шо вивозили не порозстрілювали, а ті 
шо тóт осталися, – порозстрілювали.  

Нó яê началась война, батьêо партійців вивозив, з партійцями виї-
хав. А тоді їх там ó плєн забрали десь, я вже тобі і не сêажó, в яêім ãо-
роді їх чи в селі забрали в плєн. І він приїхав, при німцях робив тóтеч-
êи, їздовим робив, не траêторістом, а їздовим. А тоді яê німці óїхали і їх 
забрали все чисто. Батьêа на Троїцю чóть і не повісили. Розãрóжали 
вони десь ваãон, ãолодóвали ж там дóже та вêрали êонсерви, таê їх хо-
тіли повісить. Там один на Рюхівці і на Гарбóзовці один і оце папаша, 
óтрьох ото вони... [чихає] Правда! І вони сêазали, німці, шо ми не бó-
демо вішати, сьоãодні ãріх, Троїця, а ми завтра їх повісим. І вони ньоã-
тями продрали дірêó, там десь ó яêомóсь ваãоні їх заêрили, і ото поті-
êали і ото живі остались. Це бóло яê Троїця, і на Троїцю батьêо і мати 
мої женилися і оце спасла Троїця батьêа. Ото на Троїцю бóло це пере-
мир, тоді там ãóляли... А батьêо ото десь ó прийми зразó пристав таме-
чêи, а яê зайшли êрасні, то тоді він óже додомó прийшов. А то тоже там 
переменив фамілію, óсе чисто, і переховóвався там.  

А êоли наші зайшли, вже батьêа тоді не брали. Траêторістом пра-
цював все врем’я поêи… А тоді, я не знаю, сêільêи йомó ãод óже бóло, 
вони вже і на пенсії бóли, нó а робили. І їх зімêнóло рóêи і ноãи, заїхав 
траêтор ó посадêó, і ото сêочили молоді хлопці та остановили траêтор. 
Таê тоді після тоãо він робив на зерносêладі слєсарем, справляв там то 
віялêи, то шо. А робив почти до 80-ти ãод, а в 86 ãод помер. У мене жив, 
бо мама вмерли, хатó продали і він жив ó мене...  

Батьêи раньше до церêви ходили, а тоді ж óже церêви не бóло, то 
не ходили. Бóла ó нас отóт де оце сейчас яма вирита біля…, ото там ó 
нас церêва бóла здорова! І в моєї бабóсі вона і сфотоãрафірована, дядь-
êо мій фотоãрафірóвав. Нó не знаю, де та фотоãрафія ділась, їх немає 
вже ніêоãо. Вимерли, хатó продали, розваляли вообщем, там построї-
ли... Бóла церêва і я ж, хрестили ж мене, все чисто. Ходили раньше в 
церêвó, яê бóла церêва. А тоді церêва стала отóт-о, де оце заправочна ó 
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нас, таê ото на óãлó де хата стоїть, то там бóла шêола раньше. Ото там 
бóла церêва, а тоді заваляли і те. Тоді оце ось стала, тепер церêва ó нас є. 

Бóли ó батьêів іêони, і в мене є, но óже не батьêівсьêі, при німцях 
нас же еваêóірóвали, таê побили, порозбивали їх німці і те… Приїхали 
ми, вони вже побиті, все чисто. Іêони ó мене дрóãі вже. Я в церêві бóла 
трошêи, біля батюшêи слóжила, не бóло ж мóжиêів, ніêоãо. І то батю-
шêі êадило підпалювала, подавала, тільêи в алтарь не пóсêали, бо жі-
ноê не можна в алтарню. А таê ходила, і сейчас ходила в церêвó, а то на 
ноãи впала зовсім… Батюшêи тóт жили, тóт жили, а тільêи присилали, 
а таêочêи… 

У войнó не бóло церêви, ó войнó не бóло церêви. Нó тó церêвó ро-
зібрали ще до войни, а оце построїли оцей êлóб, шо оце сейчас ó нас, – 
то з тієї цеãли. Не знаю, хто розбирав її, знаю шо êазали жінêи старі, 
той шо лазив хрест ізнімать і сам óпав і óбився.  

[А êóди майно церêовне ділося?] не знаю. Но ó нас одна ó церêвó 
ходе, Ліда Тимошенêо, ó пєвчó, співає, її батьêо ó пєвчій співав, то ó її 
батьêа із церêви здорова іêона бóла, Матір Божа. Він таê і помер, і яê 
церêва отêрилася, вона принесла в церêвó тó іêонó. Тóт живе вона, не 
знаю, яê сейчас та óлиця називається, раньше Лисоãорêа вона назива-
лася і яêраз вона маненьêа хатêа, отóт на óãлі, Тимошенêо Ліда. Там ви 
тільêи з Німецьêої вийдете і повернете сюди… 

[Чомó таêі назви вóлиць, Німецьêа, Широêа?] А хтозна [посміха-
ється]. Оце Гарбóзовêа називалась, – дід Гарбóз первий построївся на 
цій вóлиці і ото Гарбóзовêа називалася. А Медянêа ото бóла, то êазали 
яêийсь дядьêо медяниêи дóже любив, із êавóнів ото мед варили і ме-
дяниêи дóже любив, і ото Медянêó призвали. А Рюхівêа оце бóла, оце 
отóт-о почти зêраю, Рюхівсьêе озеро бóло. А тоді воно висохло, а люди 
там построїлись і ото Рюхівêою назвали. А чоãо Німецьêа, я вам оце і 
не сêажó. Лисоãорêа ще, Царівêа, Козача. А на Козачій, êажóть, раньше 
це тамочêи бóли ãробêи, то може яêісь êозаêи або шо. Та порозтасêó-
вали та позаêопóвали та і все. Я вже не застала, це давно-давно, я не 
застала. Я яê бóла, таê óже там вóлиця бóла, óже люди построїлися. 
Бóли чóтêи, шо хтось êопав êолодязь і череп виêопали. А таê нічоãо. 

[По-вóличномó людей в селі] звóть. Напримєр [посміхається], ось 
мене, Філоненêо фамілія, а дразнять, Срачêо. Кажóть, це прадіда моãо 
чоловіêа, та прадід таêий бóв ледачий, а самі ж хазяйнóвали і те… Бóло 
оце їде на бричці, це він щоб спинить бричêó, це ж задержиться время. 
Таê він, êажóть, ото бóло там заêине за бричêó віжêи, êоні ідóть, а він 
ото справляється. Таê і назвали йоãо Срачêом [сміється].  
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Та тóт одна є Невисерачиха, Кóліши – Кандьори називали, тóт ось 
Дніпровсьêий – Найдьони називають, нó баãато таêих шо. Там Шевче-
нêо фамілія, а [Кіньдюê] називали. А чоãо я незнаю, нó êаждоãо. Нó і 
теперечêи êаждій людині, ось ó мене сóсід молодий ще, а Чаймодан 
йоãо дражнять. У шêолі придражнили йоãо, ото тобі. А для чоãо це ви 
переписóєте?… [запис перервано] 

Я в плавні робила сама лічно, після войни вже. І оãірêи сіяли, і по-
мідори сіяли, і пороном переправляли сюди і здавали. Тóт піщторã бóв. 
Ой, ó плавні бóло золоте дно, ото золоте дно! Зробили, розпóстили. 
Там риби бóло! Оце сêинемо рóбашêи, зав’яжем, тоді ж на підтяжêах 
рóбашêи бóли, зав’яжем оці ті… І отаê одна іде і дрóãа та повнó рóбаш-
êó! Отаêі êрóãлі êарасиêи, аж чорні бóдто би таêі, таêі солодêі, добрі, 
тепер їх немає. Коропчóêи називалися, êоропці. Таêі добрі бóли! 

А ще там в’юни бóли, нó яê ãадюêа, в’юни. І щóêа бóла, сомів я тоді 
не помню, ні êоропів не помню. А оце êарасиêи, тарань оця бóла, щóêа, 
оце сóдаêи бóли. А ні êоропа, ні сома не помню, шоб бóли.  

Та рибаêів не бóло тоді. Тоді оце там хлопці ж робили, хто їздовим, 
хто телят пас, êоров пасли, там же бóли з ферми. І êорови, і доярêи там 
бóли, ото нажарять, наловлять, нажарять, наїмося. Ловили я ж êажó 
тобі, рóбашêами. Там в озеро зайдеш і вони отаêо стрибають прямо, 
особєнно після дощó, ó êалюжах, там бóло êарасиêів. Ожина бóла, та 
царство бóло там!  

Жили і люди там, і робили і жили. Не дóже баãато, оце по сім по 
п’ять хат, ото почіпляються то там, то там, то там. Ото ж на Кóшóãóмі, 
на Вовчомó бóли, ó Кóшóãóмі тоже. А то ще яêось, óже забóла. А потім 
поприїжджали сюди, ó Біленьêó, тоãо шо плавні ж тоді випиляли та 
пóстили водó. Самі переїхали, хто ж їм помоãав, самі. Нó êолãосп, аяê-
же ж, з êолхозó ж брали і цеãлó, і êоней на вальêи. Хто з вальоê робив, 
хто те. Черепицю êолхоз продавав, раньше ж шифєрó іще не бóло. Со-
ломó давали, соломою люди вêривали хати, очеретом. У плавні різали 
очерет, і ото ложили очеретом, óêривали, хто чим. Баãато їх приїхало 
до села, баãато. Моя тітêа там жила ó томó… Гóсей там держала, там 
таêе стадо в неї, штóê сто ãóсей бóло, êоров, бичêів бóло. Там всі дер-
жали таê баãато. Нó хто торãóвав, хто продавав, хто сам їв. І рибó вози-
ли ж сюда продавать, зловлять і везóть. І ожинó привозили, і щавель 
там рвали, привозили сюди на базар продавать ті люди. І наші люди 
їздили, рвали там і щавель і ожинó, на базарі продавали. Плавня бóла 
баãата…  
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З щавлю пироãи пеêли. Помиють, наріжóть, таê яê на борщ на-
êришóть, а тоді êип’ятêом обдадóть ó дрóшляêó, êип’ятêом обдадóть, 
сахарêó тóди, і пиріжêи пеêли.  

А я êонсервірóю на зимó щавель. Сей ãод не êонсервірóвала, ó мене 
є ще прошлоãодній. Оце оêріп êришó та щавель ó здоровó мисêó, баãа-
то солі сиплю, перемішала, а тоді ãарно ó півлітрові баночêи ото стовп-
чóю, а тоді іще зверхó таê солі і êапровановою êришêою наêривала і 
все. А раньше ні, це оце тільêи тепер стали. І сóп, і борщ і все те, ото 
помідорів пережарю або тоãо….. Солили. А тепер же ó бóтиля морс, по-
ставила, бóрячоê пережарю на сêовороді. Або я в діжêи, яê бóв чоловіê 
живий, свеêрóха, ото я сêибó перерізаю бóрячоê на два, більші на три 
часті, на чотири і ото в діжêó. А тоді помідори розсолом заливали, по-
мідори поїли, а тим розсолом заливали бóряê. І таê борщ варили, з êва-
солею, з бóрячêом, хто з êапóстою, хто з щавлем.  

Раньше в нас і êорова бóла, нó це шоб серед тижня сирниê там, чи 
пиріã, чи варениê чи шо, не бóло ж êоли пеêти. А бóло ж це яê ó сóботó, 
мама, помню дóже хорошо, ріжóть петóшêа, варять борщ із ãалóшêою, 
варять варениêи ó маêітрі. Наварять повнó маêітрó варениêів і в плитó 
поставлять на жар, сêовородою наêриють, шоб собаêи не розêрили. І 
ото тоді ідóть на роботó, а ми їмо, діти.  

Хліб пеêли, да. Оце бóло мені мабóть ãод десять чи одинадцять, таê 
вони ото сêажóть на яêó стрєлêó витяãти хліб, ото я подивлюсь, витя-
ãóю. А бóвало і таê, шо і садю, ще не підійде, а тóт óже матері надо ідти 
на роботó, і садю. Це на дворі построїна бóла зверхó плита, а óнизó піч, 
і ото там лист поміщався. Ставили триноãи і на триноãи лист, і то штóê 
три тих хлібиноê. Батьêо бóв траêтористом ó нас, на сóтêи ходив на 
роботó, нó то бóло ж хліб печóть. 

Вже і я заміж яê вийшла, на вила ãазетó візьмó, яê ãазета розова, 
значить можна хліб садить, а яê ãазета ãорить, значить поãорить хліб. 
Пеêли хліб час двадцять, а то на ãлаз. Оце бóло отаêо притóлиш, яê 
дóже пече, значить ще не те, не спіêся. А яê не той, значить óже ãото-
вий і яê леãêа, яê важêа, – значить ще сира. Ото таê óзнавали.  

[Чи зразó полóчилося хліб спеêти?] Зразó ні [сміється]. Зразó по-
лóчилося таê, шо сире в середині, таê я виêинóла свиням та і все. Ра-
ньше ж дрожжей не бóло, а на опарі. Це дрожжі в êоãо там є, анó, наêо-
пися дрожей, а то опари оставляли і ото сóсідêа ó сóсідêи бере опарó, 
ото таê пеêли. Пеêли за раз по три хлібинêи. Нó хліб здоровий же бóв, 
не таêі хлібинêи яê тепер. Нó бóло таê, шо на тиждень не хватало, не 
хватало. Полочêи в êладові бóли, і на полочêи ложили, наêривали чи 
рóшниêом, чи ряднинêою яêою та і все. 
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Пеêла мати ще і пироãи, і пасêи, і бóлочêи пеêла, і бóблиêи пеêла, 
все. А тісто, нó в хліб сладості не êидають, а в бóлочêи і в бóблиêи ж 
êидають, і êрашанêи êидають. Пироãи та пиріжêи бóли з êапóстою, із 
êвасолею, із ãарбóзом, із êартошêою, із вишнями. Розпарять бóло аб-
риêоси сóшені, це яê ó ãолодовêó, хліб тоді ж не вродив, êóêóрóдзяна 
мóêа бóла. Розêолотять на êисломó молоці, соди тóди вêинóть і отпа-
рять сóшених абриêосів. Потовчóть, отаê потовчóть, а тоді розêолотять 
êóêóрóдзянó мóêó на êисломó молоці. Розтелять таê, а тоді абриêоси 
поêидають, тоді розстелять опять êóêóрóдзянó, а тоді опять абриêоси. 
Таêий торт бóв добрий, дівчата! І мамалиãó варили. Помню я, ó нас там 
один сóсід бóв, прийде оце до дівчат ãóлять та êаже: “Ой таê п’ється 
вода після той, êóрочêи”. – “Шо ж ти Ваньêó їв?” – “Та êóрочêó мамо 
зварили, таê їв.” – “Та шо твоя мама êаждó сóботó êóрочêó варе?”, “Ді-
вчата, анó ідьомте, ó віêно подивимось, шо Ваньêа їсть”. У них бóв Ко-
стя, Василь і Іван. Пішли, ó віêно дивимося, а вони мамалиãó і отаêі 
здорові, алюміневі ложêи, і ото сидять ложêами їдять тó мамалиãó. Нó 
добра мамалиãа. Я оце прошлий ãод варила. Оце розêолотиш на воді 
êóêóрóдзянó мóêó, таê яê на блини, а тоді заêип’ятиш водó, і ото ва-
риш. Яê пісна вона робиться, ãóста таêа, ото мамалиãа. Тóди зажарêó 
на олії, цибóлю пережарить. Ото таêе. У плиті і в печі її робили.  

Раньше ж бóло êирпич ó ãрóбах топимо і ото на êирпич положемо 
таêі êóсêи ãарбóза, і він аж êрасний зробиться таêий. А я таê ãарбóз 
жарю: спеціальний ãарбóз, ото поріжó êóсêами таêими і в дóховêó на 
сêовородó, олійêою помажó, а зверхó сахарêом притрóсюю. Аãа, розове 
стало, – я взяла на дрóãий біê переêинóла, опять перетрóсила сахар-
êом, і з тоãо боêó розове. Яê витяãнеш, та таêі ж ото êóсêи, бóдто би 
мармелад...  

Чоловіê місцевий бóв, тóт заді їхня хата бóла. Батьêо в êóзні робив, 
а мати в степó робила, їх троє бóло. А тоді батьêа забрали німці, він ті-
êав із ваãона і йоãо розстріляли. А чоловіêа забрали бóли в Германію, 
прийшов з Германії, робив зоотєхніêом ó êолхозі. А послєднє врем’я на 
переробатóющем цехó робив êладовщиêом. Партійний бóв. 

[А яê познайомились?] Пішов ãóлять і я ж осьо [Сміється]. Я на 
цій вóлиці, а він на цій вóлиці жив. По дорозі ішли ж вся молодеж, нó і 
познайомились. 

Самі, самі вирішили одрóжитись. Батьêи тоді, да і тепер не міша-
ють, і тоді не мішали. Нó раньше, аж раньше то бóло да. Хоч хоч-не-
хоч, а ти іди за тоãо. Там чи батьêи доãоворились, чи батьêам понара-
вились, чи баãачі, чи шо. А теперечêи, а тепер зразó наживóться, а тоді 
виходять заміж і то розходяться.  
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Чоловіê приходив сватать, прийшов, сêазав, шо я ó п’ятницю при-
йдó з батьêами балаêать. Прийшов ó п’ятницю, побалаêав, а на дрóãий 
день зі старостами прийшов. У старости хрьосноãо брав, мати йоãо і 
брат, і все. Втрьох, вчетверьох вони приходили, з хлібиною. Ми ж бóли 
на дворі, а вони самі там балаêали, а тоді ãóêнóли. “Чи ви соãласні?” – 
“Соãласні”. Та і все. 

Через дві неділі свадьба. Чоловіê 50 тоді бóло. У хаті ãóляли, тоді 
ж тих не бóло, балãанів. А в хаті чоловіê 50, нó хай 60. І ãармошêа бóла, 
і бóбон бóв. Та хіба тоді таê ãóляли, яê сейчас ãóляють? Плаття бóло 
біле, фата, нó яê обиêновенно. Нó сейчас! Тоді ãóляли, – ãримить óсе 
село, яê свадьбó ãóляють! І співали, і частóшêи, і êóри збирали, і сні-
дать носили. А тепер проїхала молода, ніхто і не баче, і не чóє.  

Частóшêи співали яêі хоч, і з матюêами і без матюêів [сміється]. 
Пам’ятаю [сміється], но дóже велиêі матюêи [сміється]. Ой, та нє, то 
дóже вóльãарні [сміється]… 

Ой, топнóла і притопнóла.  
З’їла сороê пироãов і не лопнóла... [сміється] 
Уже позабóвала. Нó це не дівчата співали, а це співали жінêи на 

свадьбах. Нó там же бóла і молодеж, і всі. Таê і хлопці ж розêазóвали, і 
за Хрóщова бóли частóшêи, і за Сталіна, за всих. Та я вже позабóвала. 
Ой! Раньше веселіше бóло, чи то шо молодші бóли. 

Но раньше шоб оце, встрічалася дівчина з хлопцем, ішла по вóлиці 
і держалася за рóêó, Боже сохрани! А тепер…  

Фісóн Катерина Олеêсандрівна, 1911 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Еêатерина Алеêсандровна Фисóн, 11-ãо роêó народження.  
Батьêи, батьêо – Олеêсандр Афанасійович, а матір – Марія, óже 

забóла, сêлероз, таê я прям óже забóваю. Уже ж до ста ãод, це можна? І 
ще Боã держе.  

Батьêи робили яê êати. Раньше, знаєте, свої бóли землі, сіяли самі, 
êосили, óбирали, ото таêе. То на тоêó молотили. Оце поїдóть, ãарбó 
привезóть, зроблений [тіê] таêий, помочóть йоãо, êачають, а тоді на-
стеляли пшеницю і молотили. Котоê, запряãають êоні, а ззадó таêа до-
сêа, отаê завширшêи і таê завдовжêи, звали її драчêа. Ото ж четверо 
дітей сідають, до êотêа прив’язóють і пошол. І êатаються, і половó 
трóть ото тією тьорêою для сêотини.  

                                                           
1 Опитóвання провела В.М. Циберт, 27 червня 2002 р. 
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Город ó батьêів бóв з ãеêтар. Бóло четверо êоней, дві êорови, свині 
бóли. Ото таêе. Жили вони самі êрайні, яê на Славãород їхать дороãа. 
Це вони ж не в Біленьêій, батьêи, жили, а жили в Червоноармійсьêім 
районі, Новоãóпаловêа. Чóли? Я родилася в Новоãóпаловêє. А до тоãо 
ж жили ó Оріхові, чоловіê бóв вітінаром. 

[У плавнях жила я] ãодів шість із першим чоловіêом. Чоловіê мій 
бóв ветірінаром, ліêóвав сêотинó. Платили зарплатó – сто рóблів ó мі-
сяць. Тоді знаєте, сто рóблів, велиêе діло бóло. Не таê яê тепер, 
п’ятдесят рóблів дали… Це все до войни бóло. 

Ми робили, полóчали зарплатó та й óсе. Я робила там ó лісничест-
ві, таêó роботó виêонóвали: пололи, садили. Лісничество велиêе бóло, 
ліс, дерево садили.У лісничестві тоже работа бóла, лозó рóбали, вари-
ли. Усе те проізводство тоже бóло таêе яê і в êолãоспі. Там стóла роби-
ли, варили лозó, різали, варили, чистили. Бóв таêий мастєр, ото лозові 
стóлья робив, ó ньоãо бóли помошниêи. 

Я не бóла там в êолãоспі, но êолãоспи і в плавні бóли, там сêотина 
êолãоспна бóла, і телята, і êорови і все. Там же і êолхозні бóли, êолхоз-
на сêотина бóла, випасалась до зіми. На зімó забирав êолхоз ó село. 

Сіно там росло ó плавнях, ó річêах разна риба ловилась. І соми, і 
êарасі, і яêі тільêи, смотря в яêій річêі. Люди ловили, шо ж, тоді не ãа-
няли таê яê тепер. Солили її, продавали. А мій чоловіê êоло сêотини 
бóв, на чорта та риба йомó. 

Там таêі ж хати бóли, яê оце пороблені. Самі бóдóвали, óдвох, óчо-
тирьох, спряãалися. Баãато, баãато там жило. Оце одна хатêа, це дрóãа, 
ото третя… Раньше там то Вовче бóло, то… не моãó я óже вспомнить.  

Держали ж êаждий êоровó, теля там, свиняêó. В плавнях жили, ãо-
тóвали все яê тепер, таêі і тоді. Борщи, êампоти, óсе ãотóвали. Там же 
бóло ожини баãато, вишні лісові бóли невелиêі. Цóêор êóпляли в маãа-
зині. Там бóв маãазин, і хліб возили тóди і все. А êомó надо, то і в село, 
шо там, два êілометра пройшов, на лодêó переїхав, там понад береãом 
бóли маãазіни. 

А паром êаждий день ходив, два і три рази на день, сюди і тóди. 
Велиêий бóв, по дві, по три підводи ставало. Паромщиêа два бóло, хо-
дили, їздили. 

З плавнів ó êоãо бóло шо, возив, торãóвав, а в êоãо не бóло, той не 
возив. Конєшно возили, бо жить же треба бóло чимось. А садили ж то-
же і êартошêó, і êóêóрóдзó. Возили торãóвать ó Біленьêó. А тóт ходив і 
параход, і трамвай.  

[Приписані ми бóли] до цьоãо сєльсовєта, до Білянсьêоãо, воно тóт 
не далеêо, ось через Дніпро.  
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А після війни вони ж затопили, зірвали ж мост. Затопили плавню, 
залили. Таê шо там, Боже! Сêільêи солдатів потопилось, тоді яê зірва-
ли перемичêó.  

У 41-й яê еваêóірóвали, ви може чóли, та êоні êоростяві êаптили 
сірêою. Чоловіê мій і ще один робили таêі халачі, êоняêó тóди заво-
дять, надівають хамóт на неї і ззадó заêривають двері. І ото тóт плита 
зроблена, отаêа трóба і іде ó оцей халаш, під пóзо. А воно ж сірêа щіпа, 
êонь яê óдарив, êоні німецьêі здорові, яê óдарили ó двері, двері розби-
ли і вони двоє бóли потравились. Їх одливали, но після тоãо вони довãо 
не жили, от чоãо і померли. Він ó 41-м óмер от тоãо ãазó. 

[Чи бóли партизани ó селі], чорт їх зна, я за це не дивилась, не 
знаю, не бóдó êазать. 

Ми в плавні тоді жили та нас німці переãнали ото з плавнів сюди. 
Паром ставили через Дніпро і перевозили. Німці ж тоже переправля-
лися, таêий парон зроблений, здоровий і ото на парон, і тяãли. Виãнали 
нас разом із сêотиною, з óсим. Ганяли і аж на Марãанець і êрóãом.  

Німці самі повтіêали... Кóди там нас еваêóювали. Отóт під соломó 
нас виãнали на ãорó до свиней. У свиней посиділи та прийшли сюди…  

А після війни бóло все хорошо. Всьоãо бóло, і êоров, і свиней, і 
всьоãо бóло. А де яêісь ідіоти взялися!...  

Сюди [ó Біленьêе] приїхали оце ó войнó. Один страх бóв та і все, 
більше я нічоãо не бачила. Отаêі хати ó людей бóли, оце хата, осталась 
я одна…  

Це вже яê óмер цей чоловіê, з дрóãим познайомились… Почали з 
ним жити. Свадьби не бóло, на чорта вона раньше, не робили свайби. 
Таê жили і 25 ãод я прожила із ним. Оце ж я вийшла заміж за дрóãоãо, 
оце він тóт жив. Оце таêа хата ó їх бóла. Це вже я хатó ноãами строїла. 
А ото ó таêій хаті вони жили, чоловіê із первою жінêою. А йоãо батьêи 
в Сêельêє жили. Раньше, знаєте, ãолод бóв, таê їхали де хто попав. Із 
Сêельêи пішêи ходили сюди. Чоловіê цю хатó êóпив, тóт бóв лісниê, 
ото він таêó хатó построїв з паличоê, ой! Давно-давно, óже давно. Уже 
я не бóдó вам êазать, не знаю, сêільêи вже тій хаті. Ото тільêи фóнда-
мент підвели, щоб не завалилась, вона на сохах.  

Яêе там ó нас ãосподарство бóло: êорова, свиняêа, більше нічоãо. 
Ой, я це вже замоталась… 

Ким бóла? Робочою, сапó тяãала і на волах робила, водó возила, і 
шо ти хочеш. От рóêи, бачиш яêі, поêрóтило. А тепер пенсії… [запис 
припинено]. 
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А працювала ó êолхозі óсе врем’я. А ó êолãоспі, що заробиш, три 
êопійêи. Бо тоді платили 50 êопійоê, таê це таêе велиêе діло бóло! А 
тепер… 

Е-е-е, яê би ті бóли председателі. Всі ті хароші померли, а ці, бляді 
остались... Вони й дороãи понастеляли, вони і людям помаãали і все, а 
ці ãади… 

Ходили одяãнені в чомóсь, яê і тепер таê і тоді ходили. І êóпляли, і 
шили одежó, хто яê моã. Я і шила собі, троє дітей бóло, оце дочêа 
остання і два сини. Уже тепер і діти постаріли…  

[В церêвó] не дóже я ходила, мені ніêоли бóло ходить, в мене бóло 
троє дітей. 

[А свята церêовні] святêóвали і тоді, і тепер. Ми святêóєм êаждий 
день. І Троїця, і Пасêа, Рожество бóло, óсі. На шо воно оце тобі?… 

Що на Пасêó робили? Що ти заãадóєш, чорті-шо! Що робили? Па-
сêи пеêли. Святити ходили. А он церêва, де базарь, там таêа церêва бó-
ла, шо… Здорова. Яê її рóйнóвали не бачила. Бóли таêі паразіти, що й 
óбивались, лазили, хрести знімали та тольêо падали та й повбивалися. 

Дітей хрестила, до батюшêи носили. Батюшêа жив ó Біленьêій, 
отам êоло базарю. Хрещені – сóсіди, знаêомі… Іди, раді Боãа, вже…  

 
 

Хижняê Анісія Петрівна, 1911 роêó народження, 
Важненêо Тетяна Опанасівна, 1931 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Анісія Петрівна: Батьêи мої? Я батьêа своãо, Петра, не знаю, яê пі-

шов ó 14-м ãоді і не вернóвся. Мати Настя бóла ó мене, мати тоже та-
мішня бóла. Мати неãрамотна бóла, а батьêо ãрамотний бóв. 

Тамошні вони бóли, одна хата стояла на óãлó, на їхній землі. Вони 
бóли переїжджали на надєли, ото їх вивозили, вони там і жили. Нó во-
ни там жили, а я ж [за рідноãо] батьêа не знаю зовсім, батьêа я не знаю. 
Спитайте [ó доньêи], де її батьêо [сміється]. Тітêа тóт ó Біленьêій жи-
ве, батьêова сестра сама менша, 17-ãо ãодó, тóтечêи.  

Материні батьêи жили небаãато, бідні бóли. У батьêа їх бóло 
дев’ятеро.  

Тетяна Опанасівна2: П’ять дівчат і чотири хлопці, це ó Марченêів. 
Анісія Петрівна: У Марченêів. А ó Коваленêів, там бóли баба Тетя-

на... і Марія… 
                                                           
1 Опитóвання провела Ю.І. Головêо та В.М. Циберт, 22 червня 2002 р. 
2 Доньêа Анісії Петрівни. 
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Тетяна Опанасівна: Нó чотири дівчати. Чотири дівчат і чотири 
хлопці – восім дóш. 

Анісія Петрівна: Батьêа звали Петро, а мамó…  
Тетяна Опанасівна: бабó Коваленчихó? 
Анісія Петрівна:: Тетяна. Батьêо Петро і баба Тетяна, маненьêа бó-

ла таêа бабêа. 
Тетяна Опанасівна: Ми з бідної сім’ї.  
Анісія Петрівна: А в 19-м ãоді переїхали сюди і от з 19-ãо ãода ми 

тóт живем, мати жила тóтечêи.  
Біленьêе бóло велиêе, в ній бóло хорошеньêо тоді. Не таê яê тепер, 

добили до рóчêи. Менше яê тепер, менше, но тоже велиêе село бóло. 
Це вже опосля тóт достроювалися хати, а то бóло ото трохи ó вóличêó 
дворів, ото бóли тóди вóлиці, там бóли ó êожноãо [хати] в дворі, а тепер 
по дві хати в êаждом дворі. 

Переїхали, бо мати бóла вдова і ніде бóло жити. У наймах слóжила 
ó німців, ó нас êолонія з боêó бóла, нó наймалася по строêах, слóжила. 
Вона на êóхні робила, помаãала, доярêою. Бóло яê йде êóхарêа з êóхні 
êоров доїть і іде вона помаãать тóди. Ото таê. Бóло наймóть, і я таê 
слóжила, найняли і вперед ãроші забрали. І таê бóло, бо не бóло дома, 
мать, êомó з чоãо жить. І вони таê само слóжили.  

А тоді óже ó ньоãо [дрóãоãо чоловіêа] жінêа вмерла, троє дітей бó-
ло, і пішла до ньоãо, отаê і жила. Батьêо з однією рóêою бóв цей, дрó-
ãий. І ото таê і жили. 

Нó тоді ж нам землю дали по два ãеêтари на чоловіêа, дванадцять 
ãеêтар. Я в ãороді бóла, а тоді забрали нас додомó. 

А я в ãороді ó наймах бóла, в Запорожжі. У одних бóла, найняли 
няньêою до дітей, там двоє дітей бóло, êорови в їх бóло дві. Їсти поêла-
дó, вправлялася, із дітьми бóла, ото таêе робила. Мені тоді дев’ять ãод 
бóло. Найняли мене од Петра до Поêрови, ото набрали мені на плаття 
[сміється], óділи мене і той, ото таê бóла. У хазяїв, отóт на Слободêє в 
одних бóла, а потом на томó тоже…, а тоді додомó забрали.  

А тóт дома вже яê бóли, дома поробимо, – ідемо до людей. Аãа, на-
йматься, ó них сім’я мала, двоє-троє, наймають полоть, на степ.У плав-
ню ходили посадêó садили, ó ліснічество. А ось шêола бóла тóточêи, 
наймали людей, і ми ходили. 

[Сама в шêолó не ходила], тоãо шо в матері не бóло за шо нас 
óчить. І в батьêа не бóло, яê сюди перейшли.  

[Громадянсьêó війнó після революції?] нічоãо не помню, то дóже 
нам бóло… Знаю, що ãолодовêа бóла, і êóрай їли і êачани мололи і їли, 
яê ãолодовêа бóла. Яê мама пішла в 19-м, в 21-м ãоді, оце таê.  
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Тетяна Опанасівна: В 21-м і в 46-м ãоді.  
[В 33-мó ãолод бóв], но що ж мені бóло, я 31-ãо ãодó…  
Анісія Петрівна: Та, óже пройшло, шо бóло óже пройшло… 
Голодовêа бóла то шо бóло не вродило. А тоді, яê êолхози зãаняли, 

óсе позабирали. То êажóть “незаêонно роздано” та óсьо. І нічоãо не бó-
ло, і ото тобі ãолодóвали. І після війни цієї ãолодóвали. Нó й вижили ж 
таê.  

Бóзина поспіла, варили з неї [половêи] [сміється]. Кóплять стаêан-
два, óсипали, заêолотили її, тоже їли, нó щоб не ãолодні бóли. Що при-
ходилося, те й їли. 

Тетяна Опанасівна: І лободó їли, тóт же і плавня бóла, і по щавель 
ходили, роãозó êопали. Орішêи в воді ловили таêі, на ті рожêи та й ро-
зрóбóвали, і очерет їли. Роãозó витрóювали êоріння та варили отó мóч-
êó, і маêóхó їли, що тільêи не їли. 

І наймалися до людей, баãаті наймали, а вони ходили робить.  
Анісія Петрівна: Поденно ходили. І в лісничество ходили, ó Черво-

нó (в нас балêа відціля 7 êілометрів) по бóзинó ходили, рвали бóзинó. 
[Що нам мати ãотóвала їсти?] Що й óсим, бóла і мамалиãа, і борщ 

не виводився, зварять, що бóло те і ãотовлять. Таê яê тепер, то й тоді 
таê ãотовили. 

[Малими] робили те що і óсі вдома, і пололи, і все робили. [У що 
дітьми ãралися?] Та, в чоãо ми ãралися. Ходили… Нічоãо, я цьоãо не 
помню нічоãо.  

Тетяна Опанасівна: Їх своїх êапела бóла, хватало [посміхається]. У 
них батьêо бóв строãий, із дворó не випóсêав. Уже я стала, ó їх ми жи-
ли, таê бóло Боже сохрани, щоб на вóлицю вийшла ãóлять до дітей. У 
дворі ãóляй і всьо. Нó вобще, раніше таê бóло, що дітей на вóлицю не 
випóсêали. Із тряпоê, із êлаптів êóêлó пошиєш, то платічêа робиш, то в 
садоê підеш, по дереві полазиш та обірвишся, жопó наб’ють [сміють-
ся]… 

Анісія Петрівна: Мати в êолãоспі робила рядовою, а чим вона бóде 
працювать? Ходила сюди, ãород отóт бóв, ходила сюди на оãород. 

Зразó, яê в êолãосп приймали, він то ж сходився, то розходився, бі-
ãали до 30-ãо ãодó. А тоді вже вêрепився. А то таê, аãа, то звели, то роз-
вели, ото таê. Сюда-тóда біãали, êолхози, отаê яê сейчас орендатори 
[сміється].  

Я не знаю, [чи баãато людей в êолеêтивізацію розêóрêóлили], до 
тоãо я не êасалася. Бóває, знаю, що по нашій з боêó баãатчий жив, а то 
бідний один бóв. Вона ãóêнóла, – ó бідноãо êоровó забрали, а в баãача 
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не взяли. [А хто це рішав, в êоãо що забирать?] Нó тоже бóв таêий бід-
ний, óстроївся ó партію і робив... 

А в матері шо бóло, в неї таêоãо нічоãо не бóло. Коні бóли, пара êо-
ней, – забрали, в êолхоз здали. А в мене нічоãо не бóло, бо я в їх жила, 
од їх і строїлася. Мати жила по цій вóлиці, тільêи під той êрай. Тепер 
та вóлиця Партизансьêа, а тоді Рюхівêою звали. 

Та шо там мати розêазóвала…  
Тетяна Опанасівна: Од êотлів одвернóться нельзя бóло. Кóча дітей, 

попробóй тó аравó наêормить, та ще чим придóмай.  
Анісія Петрівна: [Взимêó вечером] ó хаті сиділи. Мати і вишивала, 

і шила, і êрóжево плела. Шила мати рóêами. 
Тетяна Опанасівна: Баба шила таê, шо машинêою таê не постро-

чеш. Я помню ó її êофтó, таê отóт таêі сêладочêи бóли, одна повз однó, 
і ні одноãо стіжêа не бóло видно. Отаê пошито, лóтше чим машинêою.  

Анісія Петрівна: Шила і на правó, і на лєвó рóêó. У німців ще шила. 
Яê осталася вона сама, ó німців тих, що слóжила, то німêеня давала, 
щоб дітей обшивала. 

Тетяна Опанасівна: І ви сêажіть, яê ви êрасиво вишивали.  
Анісія Петрівна: Вишивали і плели, êофти плели, шо мати вчила, 

шо яê. Вишивала, поêи молода бóла, поêи бачила.  
Тетяна Опанасівна: Тепер на один ãлаз, після операції. Рóшниêи 

вишивали, потом оці простині вибивали…  
Анісія Петрівна: Десь і сейчас повибивані вони лежать. Ними êро-

ваті застеляли, а рóшниêами перед віêнами, над іêонами вішали.  
Тетяна Опанасівна: Бóло баãато ó нас в старій хаті, тоді ж вішали. 

Тепер не вішаєм.  
Анісія Петрівна: Рóшниêів вже немає, вже порвалися. Одна прос-

тинь осталася. Мені ж óже 92-й ãод, а ви хочете, щоб воно бóло [смі-
ється].  

Тêали з вовни, і êоноплі сіяли. Ходили в плавню рвали, мочили, 
вимочóвали, пряли. Тêали, таêі верстаêи бóли. Нó в мене немає, в тебе 
є, – ти даси їй. Ото тêали таê. 

[З одяãó], – я ж слóжила, ото собі заробила і ото в мене бóло. А та-
êоãо нам нічоãо, нічоãо таêоãо не бóло… 

Мати довãо сам жила, а тоді перейшов нерідний син тóди та жив з 
нею. У церêвó мати ходила.  

Тетяна Опанасівна: І празниêи празднóвали і піст держали. Це ж 
перед Пасêою сêільêи неділь, це вони бóло на первій неділі постó од-
ãовіються і держóть пост. 
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Анісія Петрівна: [Що їли тоді], – олією зажарювали, сала не їли, 
молоêа не пили. У них êорови не бóло.  

Тетяна Опанасівна: Раніше бóли базари, носили, продавали і êо-
пійêó торãóвали. Базар бóв оце де остановêа. Отóт же бóла церêва, ве-
лиêа. У нас тóт бóла церêва і от яê стала êолеêтивізація оця, її розбили, 
розібрали і там бóв базар. А тоді відтіля перевили, оце яê ви ідете на 
остановêó на автобóс, хати по цю сторонó і в них в êінці ãородó отам 
бóв базар êожен день, тільêи в понеділоê не бóло.  

[Чи торãóвали там приєзжі люди чи тільêи свої], хтозна, яê воно 
бóло. Я дóже не вніêаюсь, бо тоже бóла молодою, пішла óже робить. 

Анісія Петрівна: Церêвó пам’ятаю. 
Тетяна Опанасівна: Я помню ще церêвó. Красива. 
Анісія Петрівна: Велиêа церêва бóла, дóже велиêа. Висоêа бóла, 

êрасива церêва.  
Тетяна Опанасівна: Комóністи, êомóністи розібрали. 
Анісія Петрівна: [А строїв її] Позняêов, баãач, баãатий. Він бóв і за-

хований ó церêві. Батьêи йоãо бóли заховані êоло церêви. А вони яê 
розбирали церêвó та йоãо витяãли, і батьêів виêопали і попалили êоло 
церêви. Нó спитайте, [на шо?] І їх тоді яê забрали і вже ми нічоãо не 
знаєм. А їм пришили, що цьоãо ви не іміли права робить. А що люди 
бóдóть êазать, вони дóже людей питали? А тепер дóже питають, що êо-
лхоз розорили? 

Тетяна Опанасівна: Цей [баãач], він занімався строїтельством. 
Шêолó поставив, больницю поставив, тоді в Розóмовêе построїв…  

Анісія Петрівна: В Розóмовêє построїв на посьолêó, одномó і дрó-
ãомó. В Мар’ївêє поставив шêолó, він занімався стройêою.  

[А яê він до людей ставився?] ми не знаєм… Таêих балачоê ó нас не 
бóло не з êим, а таê чóєш через людей, що ото êазали...  

Бóла я [до одрóження] Марченêо. А тоді яê заміж вийшла, тоді 
Хижняê. Чоловіê білянсьêий, тóтечêи [жив], на слєдóющій вóлиці. 
Зійшлись (ó 30-м році) та й жили. Сватався? Хто тоді сватався. Весіл-
ля не ãрали, в нас не бóло за шо. У придане дві подóшêи, сóндóê не-
êрашений дали [посміхається]. 

Тетяна Опанасівна: Дерев’янó êровать. 
Анісія Петрівна: Та ні, то ми êóпили з ним êровать [сміється]… Ні-

яêоãо вечора не бóло, нічоãо не бóло.  
Тетяна Опанасівна: Приїхали, забрали і все.  
Анісія Петрівна: Забрали та óсе. Ніяêоãо вечора, нічоãо не бóло. 

Люди ãóляли свадьби, но нам батьêо нерідний свадьби не ãóляв. І не 
хотіли, щоб я йшла за ньоãо, тоãо що робить не бóло êомó ó йоãо. Мене 
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не отдавали за йоãо, бо робить надо бóло. Пішла і все. А що мати? А 
мати що зробе? Моя сестра йшла, свадьби не ãóляли. Йоãо дочêа ішла, 
– ãóляли свадьбó за йоãо дочêó, і син женився ãóляли свадьбó. А за на-
ми не ãóляли. Нó нерідний батьêо і все.  

Казав сóсід, яê він під розписêó одежó отдавав, êаже: “Іван Федо-
рович, яê вам не стидно? Вони ж в вас робили, – êаже, – яê мóхи. Пла-
вня, – óсе їхнє, в селі – їхне, а таê ви односитеся…” А що ж ти зробиш. 
Те що в мене бóло, в мене бóло чотири êофти і чотири спідниці, і дві 
подóшêи, і одіяло, і бóв ліжниê сóêонний (мати тêала), – і це перепи-
сав і отдав, щоб я не требóвала з ньоãо. Ото таê. 

У свеêрóхи жили, хата під соломою, ãлинобитна. Крім свеêрóхи ще 
дівчина-êаліêа, йоãо сестра, ото і все. До тоãо яê чоловіê óбився, восім 
місяців пожила, а тоді після тоãо я ãод жила ó неї. З чоловіêом пожила 
восім місяців і він óбився…  

Тетяна Опанасівна: З воза спóсêався, ãолольод бóв. Коняêа бóла 
норовиста, óхватила, він вилетів із бричêи і об пеньоê, а [пола], та що 
спідня ó бричêи бóла, по йомó і йоãо і óбило. 

Анісія Петрівна: Сама осталася, а тоді, вже йоãо не бóло, цю родила 
я без ньоãо. Нó я в свеêрóхи ãод жила, ó свеêрів, а тоді пішла в êолхоз, 
в êолхозі дали êватирю. Пожила на êватирі, мабóть ãод жили, а тоді 
перейшла до матері сюди, тоді поставила собі тóт хатó і жила тóточêи. 

Хатó сама строїла. У бриãаді робила, аãа, сьоãодні в мене бóдóть 
вальêи. Приãотовила ãлинó, все. Дадóть заêолотить êоня, заêолотили. 
А виробили, і та робила, і та, прийдóть на вальêи до мене, люди помо-
ãали, ãóêали і помоãали. Ото таê бóло. Попросила і вони той… Вони 
строять, – я ідó одробляю, ідó до неї. В одноãо ми даже із Таїсою маза-
ли, – “Я на вальêи не ãóêаю, прийдете мені помажете”. Ходили мазать, 
і таê бóло. У Запорожжя на сêлад їздила спеціально, [сêло, дерево] êó-
пляли. 

Бóли діди, знаю, робили, верх поставили. [Піч в хаті] стариêи хо-
дили êлали. І мама êлала в мене в хаті, і тóт êлали, – наймали діда. 
Плита, топêа, ãрóбó êладóть…  

Тетяна Опанасівна: Той хто не вміє, не піде êласти плитó. Тóт надо 
óміть плитó поêласти. 

Анісія Петрівна: В êолхозі робила рядовою: і доярêою, і в бриãаді, 
яê хочеш. 

Всяê бóло, день проробиш, палочêó поставлять [сміється]. А вона 
нічоãо не стояла. А платили таê, аãа, жнива дойшли, давали людям мó-
êó, прийшло розплачóватись, – перебрали, ще й должні. І таê бóло. Бó-
ла норма, її правлєніє визначало. 
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Тетяна Опанасівна: [А яêщо не виробляли нормó, тоді] менше за-
робляли. Тоді ж бóли, називалися трóдодні. Значить, аãа, ти должна 
виполоть 30 сотих чи 35 чи 25. Єсли ти не виполола, бóде тобі 50 сотих, 
заробиш. А за нормó, – трóдодень. Ото таê бóло. 

Анісія Петрівна: Бóло таê, що робимо п’ять-день, дадóть мóêи на 
п’ять-день чи по півêіла, чи шо. Це я пропо…, той, а немає, – не дали. І 
таê бóло. І ідóть ó плавні, щавель рвóть, і в ãород возили, яê хочеш, пе-
реживали яê… 

Тетяна Опанасівна: Яê війна розпочалась, êосовиця яêраз ішла. 
Отóт яê раз êомбайн êосив на ãорі і ми біãали дивиться...  

Анісія Петрівна: Ти ходила ó швейпром… 
Тетяна Опанасівна: Таê це яê аêóвіровали нас, яê німці нас аêóві-

рóвали. Воно яêось, шо ó наше село вони залетіли з мотоциêлів, проле-
тіли, яêось і ніяêоãо не бою, ніде нічоãо.  

Анісія Петрівна: Німці зайшли сюди, ні одноãо вистріла не бóло ó 
нас. А тільêи бóв на Капóстяній, це ó мене нарив бóв на спині, таê вез-
ли ранених сюди в больницю. Тоді плотінó зірвали, вода… Плотінó, яê 
зірвали та вода яê пішла, тóт де ó нас больниця, то тамочêи вода бóла. 
Їх еваêóірóвали сюди, а ті на плавні, а тóт яê зірвало і все воно тóди. 

Тетяна Опанасівна: Там де Канівсьêе, ото там ó нас бої ішли.  
[При німцях] таê і жили, вони нас не троãали.  
Анісія Петрівна: Ніхто не троãав. Тóт ó нас їх баãато не бóло. 
Анісія Петрівна: В Мар’ївці боїв більше бóло, нó це вже яê одтстó-

пали.  
Тетяна Опанасівна: І таê саме розêазóвали, êоли вони одстóпали, 

тоже таê само, шо не затронóті люди. 
А от яê отстóпали, тоді вони нас аêóвіровали… Виãаняли людей із 

села і все. Тó вóлицю виãаняють, тó не виãаняють, óспів втеêти на тó 
вóлицю, значить остався. Попав, значить поãнали. Нас заãнали за 
70 êілометрів. Доãоняли вони до Кривоãо Роãó, до Бóãó, а тоді ãрóзили 
на те і одправляли на Германію. 

[Партизани бóли]. Про це вже потом дізнались. 
Анісія Петрівна: Тóт ó нас бóв патронат і один із патроната, яê він 

одправлявся на плавню тóди, таê йоãо піймали. І яврейêа бóла тóт вра-
чихою, їх ото забрали і тóтечêи êоло êлóба їх постріляли, побили.  

Тетяна Опанасівна: Розстріляли 28 чоловіê, німці. Це заложниêів 
óзяли, óбитий бóв німець чи шо, це ми вже бóли ваêóірóвані, і заствили 
виêопать ямó для себе. І 29-й хлопець бóв малий, попав по счетó, отс-
читали, зіãнали. Вистроїли їх, отсчитали 28 чоловіê і ото виêопали ямó 
і їх побили. 
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Анісія Петрівна: А хтозна хто [німця тоді] вбив.  
Тетяна Опанасівна: А ó Моісеєнêа [рацію] забрали і йоãо вбили. Це 

бóв рóêоводитель партизансьêої армії, передавав сводêи по рації. Засі-
êли, він передавав і йоãо засіêли, що він передавав.  

Анісія Петрівна: Він ó партизанах, а він ó їх в поліції, передавали 
тоже.  

Поліцаї бóли, свої бóли. То самі бóли шêóропродавці. Хтозна яê 
вони ставилися, нам не приходилося з ними стиêаться… В Германію 
дітей забирали. У мами сестра нерідна, рідний брат ó Германії. Сестра 
ó Франції опинилася, а брат ó баóрів бóв. Таê ãарно бóло, шо він раз 
йоãо підпалив. Сестра попала ó ãоспіталь, їй перебило ноãи, ãільзою їй 
те… І вона яê начала помаленьêó ходить, начала помоãать перев’язêи 
робить, за больними óхажóвать. А ця врачиха тоді її до себе додомó за-
брала. А тоді врачиха оця розисêи послала і їй письмо прислали. При-
йшло, шо хазяїн йоãо застрелив, він підпалив і тіêав сам, а він йоãо 
вбив. Баãато не вернóлося, баãато не вернóлося [з Германії].  

Тетяна Опанасівна: Єсть же ó підвалах бóли. 
Анісія Петрівна: Бомбили.  
Тетяна Опанасівна: В мене чоловіê тоже бóв ó Германії, більше 

пробóв ó êонцлаãері. Він бóв на [пороховомó] заводі, засеêреченомó, 
під землею. І з тоãо, з байраêа втіê і дійшов аж до польсьêої ãраниці. І 
там, êаже, яêби через ліс перейти, шоб дньом, êаже, бóв переходив, 
прийшов би. А я, – êаже, – побоявся, він дóмав шо днем охрана єсть, 
остався на ніч і йоãо піймали. Нó і êаже, яêщо мені сêазать шо я, мол, з 
таêоãо лаãеря, з таêоãо-то завода, привезóть до лаãеря і повісять. Таê 
він поміняв, шоб не забóть, материнó фамілію взяв, і сêазав що нас ве-
зли і я остав од ешелона. Нó однаê, йоãо одправили в êонцлаãер і ото 
він все время пробóв в êонцлаãері. І ото яê освободили їх, ãнали на 
Ельбó, ãнали восєм тисяч. Із восьми тисяч їх осталось 800 чоловіê. Йо-
ãо бóло 48 êілоãрамів, таêий він істощавший бóв. І ото яê наші освобо-
дили, йоãо забрали в армію, і до 50-ãо, в êінці 50-ãо ãодó він прийшов. 
Таê розêазóвав шо, страшне, шо робили німці.  

Село, нас освободили, я і не знаю êоли, а ми аж 1-ãо марта прийш-
ли. А шо тóт, прийшли: ні віêон, ні дверей, ні стеêол, ніде нічоãо. Люди 
порозтяãóвали, свої ж.  

Анісія Петрівна: Та вóлиця совсєм не еваêóірóвалася, та вóлиця не 
еваêóірóвалася, а цю вóлицю ãнали.  

Тетяна Опанасівна: Оце таê, сьоãодні еваêóірóють, через день 
опять…  
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Анісія Петрівна: Раз óтеêли, óтечем, перебóдемо, óже тихо, переї-
хали обратно. А тоді начили з вóлиці на вóлицю переходить. 

Тетяна Опанасівна: Тричі тіêали...  
Анісія Петрівна: [Господарство яêе бóло?] Бóла телиця, німці за-

брали.  
Тетяна Опанасівна: [Після війни] тітêа дала дві êóриці і петóха з 

посьолêа… А тоді сіяли табаê, і то насіяли табаêó, понесли мама прода-
ли, за три тисячі êóпили двохнедільне теля. І ото ми таê розживалися.  

Анісія Петрівна: Сіяли, перед тим яê нас виãоняли німці, засіяли 
ãород пшеницею. А мама моя засіяла житом. Яê вернóлися ми додомó, 
воно виросло і бóло ó нас шо їсти, а таêочêи хто не посіяв, той ãолодó-
вав... 

Тетяна Опанасівна: Наші, тóтечêи шо бóли, êомісія спеціальна, в 
êоãо яêий хліб на ãорищі бóв, ями находили. Оце яê освободили... І во-
ни під чистó все забирали. 

[У êолãоспі після війни, яê освободили] óрóчнó садили, і сонях, і 
êóêóрóдзó, і сіяли зерно. 

Анісія Петрівна: Кіньми êосили і жінêи сêидали з êосароê, óрóчнó 
сêирдóвали. Коровами, êоло êоров бóли, êоровами робили. 

Тетяна Опанасівна: Колхози яê вони і до войни бóли, таê і вернó-
лися, таê êолхози. І при німцях же êолхози бóли.  

Яê звільнили, [председателем êолхозó бóв] Маêсименêо Семен 
Андрійович. Він спочатêó бóв траêтористом, а тоді йоãо поставили ãо-
ловою êолхоза і він вивів êолхоз дважди міліонером. А при німцях бóв 
Хижняê, на ньоãо êазали Гаман.  

Анісія Петрівна: Це при німцях Гаман бóв. А до німців? 
Тетяна Опанасівна: А до німців Гавриленêо.  
Анісія Петрівна: Гавриленêо і той, яê йоãо? 
Тетяна Опанасівна: Коваленêо. 
Анісія Петрівна: На тім óчастêó Корній.  
Тетяна Опанасівна: Корній Овсейович Хижняê. 
Анісія Петрівна: Да. А тоді їх ото ó місто.  
Тетяна Опанасівна: Нó Корній Овсейович, він вернóвся при нім-

цях. Сêривався і тільêи додомó прийшов, і тóт зразó замели і йоãо за-
брали. 

Анісія Петрівна: Йоãо не дома, він ішов бóв ó Бєліêа сêривався, а 
тоді Бєліê êаже: “Я далі не можó тебе сêривать”. І пішов десь він на се-
ло, і попав до тоãо, шо він óчився з ним і той заявив. І йоãо забрали і 
розстріляли, йоãо розстріляли. Сестрó розстріляли йоãо і йоãо розстрі-
ляли. А Коваленêо яê і пішов і не вернóвся. 
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Тетяна Опанасівна: 46-47-й та ще і ó 50-мó ãарноãо нічоãо не бóло. 
Виêачали хліб. Хліб бóв велиêий, сильний, а вивезли. Нам дали по 
300 ãрамів на трóдодень. В ãод 200 заробиш, 150, 180. Люди бідно жили. 

Анісія Петрівна: Я ж êажó, сіяли в ãородах.  
Тетяна Опанасівна: Ото посіяв в ãороді… 
Анісія Петрівна: Робили ó êолхозі і все. Колхоз бóв два рази міліо-

нер, а тепер зробили [сміється] із ньоãо…  
Тетяна Опанасівна: Довãе дишло.  
Анісія Петрівна: Розêóрêóлили йоãо [сміється]. Тоді розêóрêóлю-

вали баãатих, а тепер êолхози розêóрêóлили. Тоді баãатих розêóрêó-
лювали, а тепер нас розêóрêóлили [посміхається].  

Тетяна Опанасівна: Дівчата, отêровєнно сêазать, жизнь ми побачи-
ли тільêи при Брежнєві. Ото ми пожили і все. А то сóществóвали, таê 
яê і сейчас… [нерозбірливо]. 

Анісія Петрівна: І трóдоднів баãато бóло, і полóчили хорошо…  
Зі старих [вóлиць], – то Гарбóзовêа, а то Павловêа, оце підряд. 

Слєдóща Медянêа, тоді Миêолаївêа, а тоді Ремесляна, а тоді Козача. 
Но там бóла моãила êозача, дóже висоêа моãила, та запомню, êладочêа 
бóла наверх неї поставлена. Її розібрали, то там люди строїлися та зем-
лю брали, і таê її і розібрали. Ото на Козачій бóла одна здорова моãила, 
і тóт на ãорі і сейчас є моãилêи.  

Тетяна Опанасівна: Воно ж ще сêіфами понасипано...  
Грóшівсьêа балêа ó нас ó степó, Чаóсовсьêа – це осьо поза ãорою, а 

тоді óсе-во іде вона з совхоза, вона іде аж із Мар’ївêи і ото рóêавом во-
на сходиться і аж ó Дніпро падає вона. 

Анісія Петрівна: Червона балêа велиêа. А хто йоãо зна, чоãо таê на-
зиваються. Воно не за нашоãо рядó, називалося воно таê. 

Анісія Петрівна: [Навêоло Бєлєньêої] Мар’ївêа ото 7 êілометрів од 
нас, а Новопаловêа – це білянами населена. Ото тільêи це яê їдеш на 
ãород, то це cовхоз заняв опослє, а то Канівсьêе одне і дрóãе. 

Тетяна Опанасівна: Тамочêи ó Канівсьêомó, там більше мар’ївці в 
Канівсьêомó.  

Анісія Петрівна: Ото под Мар’ївêою посьолêи, їх по три-чотири ха-
ти бóло, їх переселяли.  

Тетяна Опанасівна: А Червонянсьêий посьолоê, то тоже білянами 
населений. 

Анісія Петрівна: Зразó я знаю, що ó 32-м ãоді я доярêою бóла, таê 
небаãато бóло хат тамочêи. А тоді те, тепер ми ото їздили, там óже дві 
вóлиці зроблені. Уже не дві? Нó теперечêи їздили, таê я нічоãо не пой-
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мó тепер. А тоді бóло балêа, приїдемо, пішêи ходили, людей мало бóло 
там.  

Тетяна Опанасівна: Нó це ж по тó сторонó Дніпра [плавні бóли]. 
Нó що там бóло, дерева, озера бóли. Сіно êосили, щавель рвали, рибó 
ловили. Тоді риби, дєвочêи, баãато бóло і яêа хочеш риба бóла. 

Анісія Петрівна: І оце вже ходимо ó плавні, ожинó рвали [посміха-
ється]. З неї варення варили. Яêщо баãато нарвем, на базар винесемо, 
яêі не ходять, берóть, на блюдечêо продає. І таê ото ж бóло дівчатами 
підемо, понариваємо, ходили. 

По плавнях люди жили хóторами. Вони там хати не ставили, в них 
землянêи бóли, землянêи в землі виêопані, здєлані.  

Тетяна Опанасівна: Ото там хóтір Вовче, Яшниêове, Савине, там 
хóтора, озера бóли, і люди тамочêи жили. А потім оце плавні яê зали-
вали, випилювали, оце яê Каховсьêó ГЕС робили, їх виселили. Висе-
ляли êóди хотіли. Баãато в Біленьêó переїхали, баãато в Сêельêó пої-
хали, хто êóда. На Червонó баãато виїхало. А тóт êóпляли хати. Сели-
лися, де êóпили хатó, де продавалася хата. У нас ó êóми, чоловіê її хре-
стив ó них, вони самі з плавнів бóли, по-моємó з Вовчоãо вони бóли, 
Ведмеденêи, тóт êóпили хатó. У неї дванадцятеро дітей… 

Анісія Петрівна: Город? Бóв 50 сотих. І êартошêó, і оãірêи, і помі-
дори, óсе садили.  

Тетяна Опанасівна: Цибóля, êапóста, ãарбóзиêи... І для себе, і про-
давали. 

Анісія Петрівна: І для себе бóло. Хранили ó поãрібах.  
Тетяна Опанасівна: Солили. Помідори солили, раніше ж ми не 

êонсервірóвали, яê теперечêи. Вареня варили, повидла варили. А êон-
сервацію ó діжêи, бóли діжêи дóбові. Оãірêи солили, ó діжêó помідори 
солили, от, êапóстó тоже ó êастрóлі там шатêóвали. Бóряêи êвасили, 
для борщó, знаєте шо це таêе êвасили? Нó êислили, для борщó. Борщ 
варили зимою з êислими помідорами. Томат робили, – варили, одва-
ремо, тоді на решето перетремо йоãо, тоді варимо, шоб він… 

Анісія Петрівна: Одіб’єм насіння шоб не бóло і жабóриння. А тоді 
варим, шоб він ãóстеньêий бóв і все.  

Тетяна Опанасівна: І ó бóтилі, оці з вóзьêими ãорлишêами.  
Анісія Петрівна: По три по чотири літри.  
Тетяна Опанасівна: А тоді [нерозбірливо] розтопляли і соллю за-

бивали, а зверхó в стеêло мочили і ãарячий біê придавлювали, шоб він 
не переêисав, не ãрав. Тоді таê же і одêривали, йоãо візьмеш і воно от-
ділиться.  
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Варення зберіãали ó відрах і в ãлечиêах. У ãлечиêах, таê оце таê, 
насипали, бóмаãó вирізали, поêлали бóмажêó наверх, а зверхó 
зав’язали бóмажêою, а тоді тряпочêою чистою і таêочêи воно і бóло. А 
ó відрах, тоже бóмаãою заêлали, тоді ж відра з êришêами бóли, êриш-
êою наêрили, обв’язали і таê і хранили.  

Повидло вариться з абриêосó, з яблóê, з ãрóш, а варення з вишень. 
Грóші-яблóêа êвасили, сóшили. Сóшені фрóêти на ãорищі держали ó 
мішêах. В цьомó миші не заведóться. 

Анісія Петрівна: Ось сейчас і ãілля поламали вишні, бóря поêрóти-
ла, розломило вишню… 

Тетяна Опанасівна: У нас отаêоãо ряд бóв вишень, сêільêи дліна 
ãорода, стільêи бóло вишень. А яê начали обêладать налоãами по де-
сять рóблів от дерева, йоãо óсе повирóбóвали. Це при Хрóщові. В лю-
дей садêи бóли тоже, – оце півãорода сад. У мене в свеêра бóло три ря-
ди ãрóш і абриêосів через óвесь ãород. А яê обіêлали налоãом, – їх óсе 
поспилювали. 

Анісія Петрівна: У êоãо таêі бóли абриêоси, пароходом їздили ó 
Київ, возили.  

Тетяна Опанасівна: І вишні рвали ми тоді, ходили тоді водний тра-
мвай, і параход ходив. Оце нарвем, мама, одправимо їх на водний той, 
тоді ж автобóси ó нас не ходили, повезóть, продадóть ó ãород. А тóт êо-
мó воно нóжно бóло, тóт воно ніêомó не нóжне бóло.  

Тоді і понятія йоãо ми не знали, шо це êолорадсьêий жóê, шо надо 
бризêать, шо êапóстянêа, цьоãо ми не знали. Цьоãо нічоãо не бóло. Це я 
вам і не сêажó [êоли вони з’явилися]. В 69-мó, да?... І êажóть, ой, яêісь 
жóчêи êрасиві, таêі полосаті [сміється]! Коли вони яê êинóлися на êа-
ртошêó та через тиждень одні стовбóри остались з êартошêи. Бризêать 
не бóло чим і оце ми їх і не виведем. А раніше і понятія не бóло. 

Анісія Петрівна: Яê сейчас помню, êосили на степó і жóчоê лізе та-
êий полосатеньêий, êрасивий таêий, яê оце стою і дівчата [сміється]: 
“От êрасиве, аби таêа матерія на фартóхи!” Да, яê сейчас помню те. Та-
êий же êрасивий жóчоê, а тепер таêі êараãати!  

Тетяна Опанасівна: М'ясо, сало, êовбаси заãотовляли яê заріжемо. 
Батьêо різав, і чоловіê мій, швайêою, ніжем… 

Тонêе переêришóвали на êóсочêи маленьêі, жарили смалець. А êо-
вбаси, м'ясо, êишêи мили, а тоді солили, а тоді перемивали, чистили їх 
от тоãо всьоãо, шо вони остаються тонюні-тонюні. І заãотовляли фарш, 
м’яса, сала êлали тóди, часниê. 

Анісія Петрівна: Яê заріжемо, поробимо, поїмо [сміється]. У нас не 
хранилося довãо, розіêлали по êошолêах і êончилося [сміється].  
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Тетяна Опанасівна: В мене двоє дітей, це дочêа та син ще ó ãороді. 
А тóт тоже син, невістêа, двоє дітей….  

Анісія Петрівна: А раньше товсте сало солимо ми, хто ó ящиêи со-
ле, таêий ãóстий ящиê. А хто соле ó мішоê. Потім зразó поставиш ó ми-
сêó, там чи шо, переêладеш, в один ряд, постоє. А сьоãодні поставили, 
завтра йоãо переêинóли на дрóãий біê, через день переêидали йоãо, 
щоб сіль проходила. А тоді ó êладовці стоїть…  

Тетяна Опанасівна: Дóже хорошо баба ãотовила. Вона таêий спеці-
аліст бóв по ãотовêє. Таê ніêто не здєлає, варениêи таê отаêі манепóсі-
ньêі один в один.  

Анісія Петрівна: І ріжечêів немає.  
Тетяна Опанасівна: А хліб, таê на цій вóлиці ніхто таêоãо хліба не 

спече яê вона. Самі пеêли. Бóло парять опарêó на дрожжі…  
Родичêа1: Баба êоли хліб з печі витяãає, оце бóває, що не може з 

печі витянóть, таê підійде. Оце дверчата, аж приãинає хліба, щоб витя-
ãнóть, отаêа хлібина. Ми малі бóли, їй вже тоже за піїсят. Ото одріжем 
êрай через óсю хлібинó і сидимо, це лóчше не найдеш. Ще смальцем 
помажóть або таê, або олією, або часниêом яê начистять! Баба ãарно 
пеêла хліб і ãотовила тоже. Вона то таê, за мамó розêазóє, ви за себе 
розêазóйте [сміються]. 

Анісія Петрівна: Нó я бач, я ó печі не пеêла, ó ãрóбі я пеêла. 
Тетяна Опанасівна: А на вóлиці, на дворі? Пасêи наша баба добрі 

пеêла. Крашанêи, мóêа, сахар, сметана.  
Родичêа: І все в ãолові, вона ж і розписаться не може. Щас я все 

пишó і бóмажêи позаãóблюю, де воно написано. А ó неї все в ãолові, все 
помне.  

Анісія Петрівна: А на свадьбах ãóртом ãотовилося все.  
Родичêа: Помоãать помоãали, а таê.  
Тетяна Опанасівна: В нас тóт бóла êóхарêа, спеціально êóхарêа хо-

дила, на свадьби на виряжання. Умерла вона вже.  
Анісія Петрівна: Шишêи пеêли, дивень, ото яê де дівчина дивень 

роблять і шишêи. Нó êлали дивень на листи, переêладали, êрóтили із 
тоãо, із очеретó різали трóбочêи і êрóтили, – це прісне тісто. А шишêи 
із здобноãо тіста пеêли. Воно ж наãотовлять, вони на столі стоїть. А те-
пер не дóже свайби. 

Родичêа: Це таêий обичай.  
Анісія Петрівна: А тоді хлібинó здоровó спечóть і [насторомляють]. 

Тоді ж яê молода сидить за столом, – роздають то рідні, то дівчатам. 
                                                           
1 Підêлючається до опитóвання родичêа, ймовірно доньêа Тетяни Опанасів-
ни, онóêа Анісії Петрівни. 
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Тетяна Опанасівна: Нó яê дарять, і вона дає по шишêі. Раніше, яê 
виходили заміж, то дрóжêи бóли дівчата співали, молода на тачанêє 
êаталась.  

Анісія Петрівна: Нó страва вся ãотóється. І êатлєти, і óсе ãотовили. 
Тетяна Опанасівна: І риба, і все. 
Анісія Петрівна: І смотря яê ãóляють… 
Тетяна Опанасівна: Теперечêи, яê той êазав, ãóляють сóбота, неді-

ля. А в понеділоê вже можóть і не ãóлять.  
Анісія Петрівна: А раньше яê бóло, молода іде до молодоãо вече-

рять з дівчатьми. У сóботó йде молода до молодоãо, брат веде, іде брат 
із нею. Яêщо нема своãо рідноãо, тоді чи сóсіда, чи то родичів êоãо ві-
зьме. А ó неділю вже молодий приїжджає до молодої, забирає, своїм 
поїздом їде.  

Тетяна Опанасівна: На третій день, – “êóри” називаються. Зносять 
по êóриці, ці що ãóляють. На вечір ãотовлять лапшó, варять êóри оці, 
êóри витяãають, а в цю водó êидають в юшêó лапшó. А тоді на столи 
ставляють óсе, – і холодне, і риба, і м’ясо і êатлєти, і êовбаса. Оце все 
розставляють на столи, сідають, сходяться всі що ãóляють на свадьбі, 
приãлашоні. Сідають і та же сама свадьба начинається. А ó вівтороê 
приходять “мóхи ãанять”. Нó щоб батьêів “мóхи не з’їли”. Берóть по 
ãілêі, нó яêі ж не на роботі, шо дома. Приходять з óтра і начинають ãó-
лять, чай пить. А в середó тоді вже чай п’ють. То вже приходять ті, яêі 
чай п’ють, поснідали і розійшлись, і êончилася свадьба. А тепер вже 
зовсім поіначомó.  

 
 

Хижняê Галина Миêитівна, 1929 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Хижняê Галина Миêитівна, 29-ãо роêó.  
Батьêів своїх, êанешно, пам’ятаю. Батьêо – Миêита, мати – Дóнь-

êа. Чим займалися? Батьêо бóв êаменщиêом… Мама просто дома, з ді-
тêами бóла… тоже помоãала, робила батьêові… Він êамещиê сам от се-
бе, він [не вчився ніде]. Йоãо батьêо ні, не бóв êаменщиêом. Нó тóт він 
ото на Кіровсьêій території – там êлóб бóв, ото він там êлав, над озе-
ром бóла баня, він бóв бріãадіром, – тоже êлав. Тóт на вóлиці, вона 
Широêа, не знаю яê її тепер переіменóвали, тóт зерносêлад бóв – тоже 
батьêо мій êлав. Вобщім він бóв яê дóже тих ãодів велиêий спеціаліст. 
Пазюê, Пазюê Миêита Трофимович. 
                                                           
1 Опитóвання провели Т.Г. Бобêо та Н.І. Швайба, 24 червня 2002 р.  
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Діда не пам’ятаю, а бабóшêó пам’ятаю, маминó мамó. Пам’ятаю, шо 
хороша в мене бóла бабóшêа, да і все [сміється]. Я тоді ще бóла мале-
ньêа. Шо мама, шо бабóшêа бóла трóдяãа, вобщем трóдилася… У їх свій 
оãород і шість ãеêтарів землі бóло за ãородом. Звали бабóшêó Килина. 
Ще тих ãодів, ще тих ãодів мали вони êоней, вівців, êоров! Бабóшêа 
пряха ãарна бóла. Мамó êоли отдала заміж, ó неї там і вишивêи, і шо 
тільêи не бóло зроблено. Мережечêи всяêі, хрестиêи, нó вобщем… Уже 
я помню, шо ó моєї мами, значить, бóло баãато всяêоãо приданоãо… 
Вишивала бабóшêа для себе. Сім’я бóла велиêа, в тó війнó поãибло два 
сина, ó цю войнó два сини поãибло… 

А Мазараêа, – це вже розêазóвала бабóся мами моєї, значить, – ó їх 
бóла земля, ó бабóсі ж, шість ãеêтар. Усі снасті машини бóли, одноãо 
êомбайна не бóло яê молотить. То вони брали в цьоãо Мазараêи, най-
мали тó машинó, êомбайн. Обробили цей хліб, помолотили, а тоді шо 
він сêаже: ілі платили там зерном, ілі одробляли своїм трóдом. То, – 
êаже, – платив, принесе хоть би хлібинó там на общество, це ж не тіêи 
вони і дрóãі одробляли. Хоч би, – êаже, – хлібинó та по êóсочêó порі-
зали хліба. А то оêрайошоê (раньше êрóãлі хлєбóшêи бóли), оêрайо-
шоê одріже, принесе на ãóрт та бóтиль сироватêи. Не таê яê, наші ж дід 
і баба тоді тих времен, значить, жили баãато, бо трóдилися добре…  

Мама моя, це вона вже вмерла дев’ять ãод, таê розповідала. Коли 
óже оце Горбачов став до власті і став рóêоводить, то я êажó мамі: “Ма, 
тепер бóде таê яê, – êажó, – раньше бóло”. А мені мама і êаже: “Хай Боã 
не доводить таê, яê раньше бóло”. У них бóло велиêе ãосподарство, таê 
я і êажó шо бóде значить таê, яê раньше мати розêазóвала. А вона êаже: 
“Хай Боã не доводе, – êаже, – яê вспомню, бóло мені одиннадцять ãо-
діêів та віяли рóчними віялêами, та я значить отãортóю зерно од віял-
êи, таê поêи, – êаже, – і заснó…” Таê шо…, а тепер дітêи по двадцять ãод 
і ãóляють… 

Ви пишите оце, шо я балаêаю? Ой, дівчата!  
Нó це я бóла ще малою, шо я не помню [про розêóрêóлення], не 

помню. А мама мені розêазóвала, шо, êаже, називали êóрêóлями. А я 
тепер переêоналась, óже бачóчи яê люди і тепер трóдяться, і то шо êа-
жóть “баãатії, баãатії”. Яêі ж вони баãатії, вони трóдяться, ось вишеньêи 
рвóть, поливають… 

[До êолãоспів] яê заставляли, то здавали. Напрімєр, мій папêа, ба-
тьêо мій, він ó êолãосп тоді не йшов. Орãанізóвали êолхоз, а він не 
йшов ó êолхоз. Таê вони йомó сêазали, шо ми тебе на Сибір виселим. І 
прийшлося йти. Отаê тоді попривиêали, нó а вони шо здавали, а шо 
оставляли… Не знаю, це те шо мені розêазóвала мама моя, шо, мол, ве-
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щі забирали… От напрімер вони дóже велиêі хазяї бóли, начинаючи таê 
по-нашомó: бричêа, тара, таêий ящиê, ãарба… нó таêі длінні дві яê лєс-
ніци по боêах і вона таêа длінна, запряãають же ж двоє і êоней, назива-
лася по нашомó ãарба. Сані бóли, тоді ще називалися яê от везóть мо-
лодих, – [ãлапці] таêі називалися, нó і те все вони поздавали в êолхоз…  

Чóла, шо бóли, [шо не здавали в êолхоз], да, і яêих тоже виселяли, 
бóло, бóло… Це вже мама мені розêазóвала. [А êóди їх виселяли?] Нó 
таê же, яê бабóчи моãо батьêа, хотіли ж виселити ó Сибір, шо не ідеш ó 
êолхоз. Сім’ю не бросе, дітей не бросе… 

До війни водила мене мамêа і мамêина подрóжêа ó церêвó, то бóла 
я тіêи пам’ятаю, шо яêа êрасива бóла церêва! Про священниêів не 
знаю, мала бóла, нічоãо не знаю. 

А тоді, пам’ятаю ще, яê її розорили… Тоді ж я таêа невелиêа бóла, 
тіêи пам’ятаю, шо ми з дівчатêами-подрóжêами пішли дивиться. Забо-
ра бóла êам’яна з таêими дірочêами і ми в ті дірочêи дивились, яê на-
ложили, яê сьоãодні бачó, êóчó іêон і палили… [А хто палив?] А пали-
ли, êомó приêажóть. Комóністи, яêі тóт во ãлавах бóли, і заставляли, 
значить, і палили. [А яê люди ставились до цьоãо?] А тоді ж, я не можó 
сêазать, тоãо шо малолєтêа бóла ще. А тоді вже, êоли начались при ні-
мцях орãанізóвать церêви, – ті ж люди, яêі палили оті іêони, стали вє-
рóющими в церêвó ходить, співать, êажóть, Боãó молиться! [сміється]… 
У нас бóв доміê невеличêий, орãанізóвали, молилися і люди ж, êажóть 
яê, ходили. А чи людей баãато ходило тоді до церêви? Не знаю, я ніêо-
ли не ходила при німцях. 

Нічо не знаю, тоãо шо я тоді бóла малолєтêа, ãод мабóть тоді 
п’ятнадцять бóло, може більше, то нічоãо не пам’ятаю. Правда, один 
раз з подрóжêами, – це яê святили пасêи і наші мами ходили пасêó 
святить, – то я пам’ятаю, шо мені нравилось яê там співала ота пєвча.  

А ó війнó бóли ми тóт, ó Бєлєньêім. А тоді нас німці аêóвіровали і 
доїхали ми – Мар’ївêа, Томасівêа, яêа-то Іванівêа. Там ночóвали і на-
ші, мої батьêи, ще дрóãі сóсіди ноччó, оцією ãарбою, що я вам… У нас 
троє дітоê ó батьêів бóло, в сóсідів двоє, в третіх троє, в четвертих одно 
і ото самі шли пєшêи, êоні запряжені, а дітоê везли. А з харчів шо там 
взяли, êóсоê сала, хлібинó та й все. І тоді з Іванівêи цієї орãанізóвали 
наші батьêи і яê-то óвільнóли і óїхали аж на рóдниêи, таê називалося. І 
там всьо равно ж німці бóли, там ми селилися, люди нас попóсêали 
жить ó хати. Їсти нічоãо бóло і то ходила мама, ходили ті тьоті, просить 
хто шо дасть. І бóла в мене подрóжêа Люда і ми йдем з нею теж, попро-
сить хто êóсочоê хліба… [Запис переривається]  
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“… Прийдó до тебе”. А я мамці êажó: “Та, ой, ма…” А мама боялась, 
тоãо шо знóщалися німці, насилóвали. По-сóсідсьêі бóла таêа êрасива 
дівчина! І вони її розшóêóвали, і вона десь збіãала до своїх родствєнні-
êов. І êоли ото той же êаже: “Я вечером прийдó”, а мама вже і пережи-
ває за мене. А тоді і êаже: “А ти знаєш шо? Шо то, – êаже, – не нємєц 
поїхав, то він, – êаже, – тольêо в німецьêій формі, то – êаже, – наш со-
лдат поїхав”. Коли таê і вийшло. Підійшов вечор, він êазав – я вечором 
прийдó. Підійшов вечір, началася стрілянина! Німці лізóть по ãородах, 
óже виснажені от боїв, значить, просять водичêи, один забіãа, хліба не 
бóло, мати спеêла êоржиê, – схватив êорж із столó і подався ним! Коли 
ê вечерó стóê ó двері, одêриваємо, êоли óже прийшли наші: “Заêривай-
тесь, не виходьте, бо пєрєстрєл…” І оце, дівчатêа, то, шо я помню.  

[Партизани…] Даже мій чоловіê, це він тоже óже бóв взрослим, бо 
він в Германії бóв. Бóли, це він мені розповідав, шо отóт по сóсідствó, 
значить, що вбили, на ãорищі переховóвались, і вбили німця. І за тоãо 
німця, значить, пішли по хатах і шóêали там чи ó возрасті, нó мóжчин, 
мóжчин. “А я, – êаже, – саме дома… – Він жив на слєдóющій вóлиці. – 
ховався в ямі, а тоді, – êаже, – мати êаже вилізь та хоть воші почеши, 
вилізь! А тóт, – êаже, – на тó минóтó німці, схватили мене і нас назби-
рали двадцять з чимсь … нó вобщем баãато…” Ні, не 29, це 29 чоловіê 
вони розстріляли на братсьêій моãилі, де бóла раньше… Назбирали нас 
баãато, повели тóди на следóщóю вóлицю, виставили рядами і, оце вже 
не помню, значить шо, чи хто в Германію поїде добровільно, хто, і баãа-
то таêих значить піднімали рóêи. А забрали сóсідсьêоãо батьêа і сина і 
той син значить піднімать рóêó, шо я поїдó. А той батьêо йоãо дьорãає, 
êаже: стій тебе не просять, значить. І через одноãо тоді, через одноãо 
êаже отщітали, 29 чоловіê розстріляли. Таê шо тоді вже остався він 
живий, той паріньоê, шо хотів піднімать рóêó. А таê би розстріляли… 

Я ж тож невелиêа, помню, там де я жила, на тій території наш сóсід 
і трошêи дальше, шо вони перейшли тóда до за Дніпро. Нó яê óтіêли од 
німців і партизанили. І êоли один вже перебрался з тоãо боêó сюда… 
помню тільêи йоãо фалілію, Маêаренêо, – і йоãо тóт німці розстріляли. 
А следóщих не знаю, тоже розстріляли. 

[Шо вони робили яê партизани, яê вони партизанили], – не знаю, 
це я не сêажó. Одне тільêи знаю і йоãо лічно, ілі він білянсьêий наш 
бóв, ілі не білянсьêий? Прийшов до нас таêий обшарпаний, наче жен-
щіна в юбêах óсе, сів на лавочêó волохатий, а ми і я ж старшеньêа, і ті 
дві меншеньêі бóли. Сів і попросив чи то їсти, чи то хлєб, і мама дала 
хліба і він пішов. Коли оêазóється, шо то бóв партизан і в ньоãо під тим 
дрантям бóла рація. І він довãо промишляв отаê, ходив по дворах, тоді 
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там ó нас ото іде річóшêа, що йде отаê через мостіê, таê оно там неве-
лиêа таêа річечêа бóла. І ото він бóло ходе понад тим бережêом яê ні-
щая яêась, прохачêа хліба, щоб передавать тóди за Дніпро… Навєрно 
він немісцевий, бо ніхто яêось... А в последствії êазали, шо йоãо таêи 
піймали і розстріляли. Нó є ж таêі, шо розêазóвали, шо підозрювали.  

Один слóчай можó тоже розêазать. Їсти нічоãо бóло і батьêо мій 
піддєлав êлючі і там, де бóла êонюшня, там бóл підвал, – німці тóда 
сохраняли цибóлю, сипали êартошêó. Нó а їсти ж нічоãо і батьêо рішив 
êрасти, нас ãодóвать троє, мама. Батьêо ото і поліз ó цей підвал. Раз 
набрав, два набрав там, три… і наêонєц підозріли, шо óменшається в їх 
цибóлі. А ми, возьме батьêо та ще продамо на êóсочоê хліба. І той, хто 
рóêоводив цим підвалом, підозрів батьêа і видав німцям. Німці забра-
ли батьêа, там де били, допрашóвали, знóщалися, розстрілювались 
впоследствії. Нó то ж блаãодаря Боãа, шо по сóсєдствó сóсід жив, один 
чоловіê, він сам приєзжий в Бєленьêім, знав німецьêий язиê і він ó ні-
мців бóв яê переводчиê. Йоãо фамілія Олейніê, а звать не знаю, тоãо 
шо я ще мала бóла тоді. І спасібо йомó, він батьêа ото зволив.  

А йоãо дочêа, êрасавіца, тоді ж раньше ото брали ж ó Германію і її. 
Схватилась, дóмала шо це батьêо мій переводчиê, для неї всі бóдóть 
блаãа, поїхала в Германію добровільно. І відтіль привезли, таê яê бать-
êо ж переводчиê бóв, во власті можно сêазать, привезли її мертвою з 
Германії. Там же ж не мед бóло, там не дивились чи твій батьêо де пе-
реводчиê, ілі може вбили… [Що з цим Олійниêом потім сталось] – не 
знаю, дочечêа, не знаю.  

Бóв тóт ó нас іще яê староста сєльсьêоãо совєта, тоже він знав ні-
мецьêий язиê, нó і рóêоводив яê селом вроді. А помаãав тіêи на сторо-
нó нашим людям. Йосип йоãо звали, а фамілія не знаю. Йосип. Стояв 
óсе ж за наших людей, яê де хто яê мій батьêо провинився, таê той ви-
рóчив йоãо, таê і він тоже ж вирóчав людей, êажóть, од німців. Щоб не 
йшли на смерть, а сховалися в оãородах.  

[А ó плавні щоб біляни ховалися ó війнó], – не помню. Ото тільêи 
помню, шо ото я знаю Рóêас та Маêаренêо втіêли од німців, êоли сюда 
заходили та й партизанили. Рóêас і Маêаренêо, з місцевих. У Рóêаса 
одна дочêа ó ãороді живе, а одна тóт живе… 

Свою дочêó я яê отдавала заміж, то обрядó придержóвались тоãо 
[староãо]. От яê виряжається…. Виряжає мати там сина, нó ó нас дочêа 
бóла, а зять, ó нас тóт воєнсьêа часть на ãорі бóла, він там слóжив рабо-
тав, значить. І ãóляли свадьбó ó нас. То êоли вони їхали розписóватися, 
їх же обсипала мама êонхветêами, нó і ãóляли свадьбó. А тіêи всіх зви-
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чаїв придержóвалися по-старинномó, і по-совремьонномó яê тепер, і я 
счітаю бóло справедливо… 

 
 

Хижняê Наталія Степанівна, 1924 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Хижняê Наталя Степанівна, 1924-ãо роêó народження. Тóт наро-

дилися і жили, тіêи тóди трохи дальше по тій стороні. 
Ця вóлиця Павловêа називалась раньше, Велиêа Павловêа, а тепер 

– Космічна. Павловêа, там Рюхівêа, там Гарбóзовêа, а тепер же óсі вó-
лиці я даже і не знаю [сміється]. А тóди Німецьêа, Лисоãорêа, Царівêа, 
а тепер Краснознамьона.  

Батьêів пам’ятаю, êонєшно. Мама вмерла десять ãод назад, їй без 
трьох місяців дев’яносто ãод бóло, ні, дев’яносто один, мать, бóв. Вона з 
Катьощини, аж тóди дальше Томаêівсьêий район, Катьощансьêий по-
сьолоê. А батьêо – Тюпа Степан Семенович. [Яêоãо він роêó наро-
дження?] Ой! Хіба я помню, сто ãод пройшло вже. Батьêо в Бєлєньêім 
жив. А хто йоãо знає, яê вони жили? Нó раньше, знаєте, хазяйнóвали 
êажен собі, êосили на степó êосарêами, в’язали. Я ще в’язала, да. Я оце 
в’язала [постать], вив’яжó [постать], а тоді [ліфочêи] шию. Або êосин-
êи обêрóчóю тими, êрючêами, цвітними нитêами… 

Родина невелиêа бóла, оце січас ó мене значить таê: батьêо вмер, 
сестра батьêова вмерла одна, дрóãа, третя, і брат óмер, нó вобщем всі 
повмирали. У 1932-мó ãоді батьêо вмер. Братові бóло нó мабóть ãодіêів 
два, в мене брат один. А вже мама приймала дрóãоãо батьêа, – сестра є 
Люба. Таê оце він 30-ãо ãодó, а я 24-ãо ãодó. Яêраз носили вечерю, нó я 
ж óже більшеньêа бóла, а він же ж малий. [Постілено в хаті] і мене ж 
приãлашають, [набрали ãостинців] і таê долі прослано, ãостинці… Ба-
тьêо лежить на êроваті, мама біля йоãо… і ото батьêо попросив сніãó в 
матері, може йоãо пеêло, попросив сніãó. Мама принесла йомó сніãó... І 
прийшов до йоãо брат, він бóв вітєрінаром. А тоді, знаєте, яêе врем’я 
бóло, троцьêісти… і вони, вобщем вони йоãо заставляли, шоб ó êлодєзя 
насипали шось. Нó вобщем діло бóло êепсьêе. Нó бóли вищі за йоãо і 
ото йоãо заставляли… А ще вищі бóли, може вони бóли яê фашисти, да. 
І заставляли йоãо, а він не моã цьоãо зробить, – êолодязі травити, чи 
сêотинó може напóвали, да. Бóло це… нó батьêо вмер в 30-х, в 32-м, 
значить це дє-то бóло в 25-м, до 30-х ãодів. Оце таêе дєло. А потім я 

                                                           
1 Опитóвання провели Т.Г. Бобêо та Н.І. Швайба, 22 червня 2002 р.  
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вже не знаю. Чи йоãо посадили в тюрмó, нó вобщем я вже не помню, 
сêіêи вже ãод прошло! 

Колеêтивізацію ні, не пам’ятаю. 
В 33-мó… ще знаю ãолодóвали. А в нас ó мами тóт, де я жила, бóла 

олійниця рóчна. Ото êрóтять отаêо, êрóтять, а масло видавлюється. 
Там бóла просорóшêа таêа, шо там насіння теребило. Ми пристроїли 
таêе, шо зерна тóди, [сміється] жарили та їли. Таê ми не ãолодóвали, 
мама продавала маêóхó, олію… Кóпляли зайців, люди ж били зайці і 
продавали, êóпляли зайців, їли. Потом ãодóвали порося маêóхою. А 
тіêи нас обêрадали, знаєте, люди ãолодні бóли, видрали ззадó в êладо-
вці віêно, – óêрали ãоловó êабанячó. Потом êоровêа в нас бóла, мама 
робила ряжанêó, ото зробе цілó маêитрó на відро і хльобаєм.  

А тоді ми з братом робили на оãороді. І оце яê наберем з домó хар-
чів, – ó нас поêрадóть там, повісим êошолêи і в нас поêрадóть. Таê ми 
начали, там в нас до роботи, це на Гарбóзовці бившій там і теплиця бó-
ла, ото оãірêи виращóвали, все чисто… І там дворів через три до роботи 
жили папашина сестра, вона ще жива бóла. І ми там оставляли êошол-
êи. І знаєш, яê óже їсти зварять, тоді прапор піднімають, біжать люди 
ãолодні! А добіжать до маãістралі і ждóть, поêи діжóрний підніма пра-
пор, а êóхарêа êóхарила. Це від êолхозó, і давали 100 ãрам мóêи на чо-
ловіêа, і там робили затірêó таêó êрóãленьêó. А хто може пізніш при-
йде, десь зайнятий, останеться, а люди ãолодні, поїдять. А той бóде без 
нічоãо...  

…А тоді ж êоней баãато бóло, на ãарбах їздим на степ, [êóрзиння] 
рóбаєм, сêирдóвали соломó, все ãарбами, все оце робили вилами. І ãо-
дóвали êоней, а êонюх óêрав [сміється] ó тоãо мóêи, таê і в рот заãля-
дали [сміється]. Ой, не дай Боã, сêіêи я всьоãо пережила!  

Значить таê, ходила в шêолó в ботінêах, ноãи я простóдила. Оце я 
йдó в шêолó, ó шêолі вже начинають в мене êрóтить ноãи, я отаêо під-
ãинаю ноãи під партó і сидю, плачó. Отпóсêа мене додомó óчительêа. 
Тепер там РСУ мабóть, де раньше моя бóла шêола. Вона давня шêола.  

Одна шêола бóла біля церêви, стара шêола, ой, біля сєльсовєта. 
Там бóла церêва êолись, я ще там і зомліла. Знаю на Пасêó бóло жарêо, 
а я бóла [пльошêа] і білий платоê вовняний, товстий таêий, êрасівий. І 
я êажó подрóзі: “Ой, давай вийдемо”. В мене в óшахото дзеленчить, 
дзеленчить… 

А я помню тó церêвó, ходила в тó церêвó. Це шêола оце, шо біля 
сєльсовєта, вона давня, но там бóла церêва. А я не помню, чи при нім-
цях, êоли розібрали. А тоді ще бóла церêва, знаєте де, де оце бєнзозап-
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равочна сєчас, таê на óãлó, мабóть, щас там хата, забор там – там бóла 
церêва. 

Священиêа не пам’ятаю, ви шо. По-моємó [він небаãато жив]. Тоді 
ходили ж вони по хатах… з помошниêом, святили іêони. Брали хто шо 
дасть, хто шо дасть... Яê один êаже, він óже поêойний: “Маріє, дай мені, 
я одправлю сам!...” [сміється]. Ой, сêіêи людей вже померло!... 

Бóла я ó плавнях, в плавнє. Значить там таêе, яê би тобі сêазать, не 
то посьолоê, хóтір, Марачêи називалося. Потом одне бóло Вовче Гор-
ло, там і маãазинчіê бóв, там робили раньше із лози, плели лозó, стóлля 
робили, êроватêи робили. Там таêа ріêа бóла широченна, нó протоê 
бóв, і там бóли латиші, білим цвітóть, лілії, білим цвітóть. Ото яê ноччó 
спим, там êомарі, баãато êомарів, таê ми на êроваті [полоã] зшили та-
êий з марлі… Там шêоли не бóло, а одні дєвочêи, значить, Марія, Галь-
êа, Таня, Грицьêо – це вже парóбоê бóв, жив на êватирі, а тóт робив. А 
дівчата оце в шêолó ходили, о. І ото я яê підó до їх ó ãості, і Марóся, 
вона бóла тóт доярêою, а жили в плавнях, а ó нас бóли на êвартирі. Таê 
вона оце сяде на êаюê, ãребе, а я співаю: “Ой на ãорі [та й сóхий дóб]…” 
А воно лóнêо! Річечêа вóзеньêа таêа і співаємо [сміється]! А тоді вони 
ото в нас бóли на êватирі, яê навезóть нам лози переросшої, дрова таêі 
пóчêи, велиêі таêі, за êватирю, шоб тепло ó них бóло. 

Там же озерців баãато, таê вони ото там êорзинêами [рибó лови-
ли]… там в’юни бóли, êоропці бóли, лини бóли, нó таê ãарна риба бóла… 
А мій чоловіê óже яê óвійшли німці, вони з одним товаришом… риба-
лили êорзинêою, настояща êорзинêа. Ставлять êорзинêó і рóêами ло-
влять там, або [заêрихó] яêóсь êида. Нó, êаже, ми ж ãолі, барахло десь 
вони поховали, а тóт, êаже, німці. І ведóть, êаже, нас… ой [сміється], в 
óправó. Подóмали, що партизани. Чоловіê, він в армії бóв, в настоящій 
армії, а при німцях вони ж поховалися… 

Тоді я вам розêажó, яê я бóла ó плавнях. Колхоз наш, Ілічча, бóв 
передовий, це тепер він засрався. Маêсименêо полóчив Героя Советс-
êоãо Союза, предсєдатєль. Там таêа орãанізація, траêтори, сівалêи є, 
все чисто бóло. І я там êóхарила, варила їсти. Нó я помню, я вже ж êó-
харила, а сêіêи мені ãод бóло? [сміється] Це до війни бóло... Нó знаєш, 
яê зімою, яê молодий, висêочиш на двір за дровами, то й простóдилася. 
Вродє би, яê би тобі сêазать, чи êропова малярія бóла, нó вобщім шо-то 
таêе бóло. І ми переходили додомó яê ішли на виходний, таê на верх 
льодó (там тоді ж Дніпро стояло) бóла вода. А ми ж тоді ó чóнях бóли, 
це щас êалоші, валянêи, а тоді – чóні. І я співала, а брала первою, і вро-
дє би яê охрипла і просто не балаêала. Я пішла в больницю, а мені 
врач, він поêойний вже, і êаже: “Шо, сиділа під вербою та простóди-
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лась з êавалєром?” Нó я мабóть трошêи полежала там, давали мені 
[фіноêрін], таêі пілюлі жовті бóли яê от малярії. І я не схотіла êóха-
рить. Диреêтор розсердився і посадив мене на вола. Там парниêи бóли, 
бóла таêа ãарбичêа, бричечêа, водовозêа бóла. І віл таêий бóв здоро-
венний, роãи таêі здорові! Нó він дóже óмний бóв. Там один бóв на 
смєнє, мені êаже: “Етот вол мноãо шêоли êóшал”. І я оце на парниêи 
водó возила. Потом там êорови бóли, поãрóзять мені два бідони моло-
êа, я на бричечêó і “цоб-цобе, цоб-цобе…” і до Дніпра. Через пісоê, че-
рез плавні, а там бóв наш перевощиê, êаюêом забира оце молоêо через 
Дніпро, порожні бідони везó тóди назад. А молоêо відвозили ó масло-
завод. Маслозавод ó нас бóв там, де січас сєльсовєт.  

А бóло оце їдем зі степó, яê оце я в бриãаді робила зразó, а дóхова 
мóзиêа ãра в садó. Тоді де шêола, бóв парê, – ото зроблена таêа, шо на 
висоті, – мóзиêанти ãрають, дóхова мóзиêа, ларьêи бóли, сітро бóло, 
êонфети бóло. Таê ми бóли ще тими, пацанами, з роботи прибіãла сяê-
таê, не наряжались, не êрасились нічоãо і біãом отóди. Посідали десь на 
алєйêі, там частóшêи чи разне таêе прибаóтêи. Там літній театр бóв, 
êіно бóло, ой... 

Я ветеран войни, льãоти єсть. [Під час війни тóт бóла], бóла там на 
старім дворищі, де я родилась. Під хатами підêопóвали яê оêопи, отаê 
на причілêó. І помню, шо саме на Спаса стояли в маãазіні за медом, яê 
німці зайшли. І приїхали мотоциêли зразó, тóт порозбіãалися, всі поро-
збіãалися: “Німці, німці приїхали!” А в нас хата бóла стара. Уже мама 
тоді, після тоãо яê оженила брата, построїла дрóãó хатó новó. А вже ніч 
прийшла, поляãали спать, а мама êаже: “Та ти шось сêладно надівай”, 
нó шоб ніхто не чіплявся. А тоді ж óже начали більше заїжжять, заїж-
жять. А в нас баãато людей, мама óже послі з êоровами еваêóіровались 
дальше ó посьолоê, Новопавловêа, ó сêирди ховалися... А далі я не по-
мню… 

А я бóла ото, яê êолхоз передовий бóв, всі ж їздили. Америêанці 
приїзжали… Нó це ми в 60-м ãоді стролись, да. Бо я знаю, шо я замєс 
замісила і яê приїхало машин десять леãêових, о-ой! Іди сêореньêо ãо-
тов їсти. А я ото збираю, в мене вже дівчата є таêі, шо êóхарять, а я ото 
посóда êрасіва, сêатерті і ми ó тіатрі на втором етажó ãотовили їм. Го-
товили дома, но звозили тóди. Там ó них таêа êомната і ото ми тóди 
звозили êонячêою. Яê літом, таê виноãрад, фрóêта всяêа і яê бóли вони 
на баштані, один америêанець заãóбив золоті часи, і таê і не найшли... А 
я оце бóло і до трьох часов ночі там. Мені ж треба позбирать посóдó, яê 
óже ж ніч настане позбирать посóдó, перемить óсе, впаêóвать, все чисто.  
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Оце приїжали ãості раньше. Приїхали таêі яêісь висоêоãо мнєнія, і 
ми в Маêсименêа дома ãотовили їсти. Я помаãала, а хазяйêа, Марія 
Петровна, ãотовила. Значить, зãотовили óêраїнсьêий борщ, óêраїнсьêе 
жарêоє, óêраїнсьêі варениêи, êóрчатêа молоденьêі і прийшла із санча-
сті, бóла нахальна таêа жінêа, провірять [сміється], êóшать, чи шоб їх 
не потравили. Нó ця бóла таêа, шо от дóші – не хвате, вона своãо доба-
ве. А навпротів замісниêова бóла жінêа – [Яремшичиха], вона вже по-
êойна, таê та бóла сêóпа. Те шо полóчіли в êладовій, те й зãотовили, я 
êажó: “Тьотю [Фросю], я вже йдó додомó”. – “Ой, не йди, може не хва-
те, таê ми самі на стіл поляãаєм” [сміється], – сêóпа бóла. Нó вобщем 
дєлов баãато. І в ревізії бóла, ліс переміряла… Майстерсьêа дальше ó 
[Царівêі], дрова – настоящій êрóãляê. Там же лісопилêа, пиляли, ви-
писóвали, відêільсь ваãонами привозили, а тоді возили машинами… 

Я бóла завєдóюща семи точêами яслів. То я сєчас стара таêа, а я 
бóла дебела, зразó бóла хóда, а чоловіê бóв неважний, пив… А яслі в 
мене бóли – на Ремесляній точêа, на Медянці точêа, на Гарбóзовці то-
чêа, на Німецьêій точêа, на Широêій точêа, на Озерêі точêа і на Чер-
воній – сім êілометрів чи восім відсіль. Я берó бєдêó чи лінєйêó і їдó 
тóда провірять, шоб бóло полотенце чистеньêе, шоб бóло все на мазі, 
іãрóшêи êóпляла, êнижечêи êóпляла, нó вобщем…  

Мою старшó дочêó яê сватали, таê прийшли батьêо-мати женіха, 
êрьосний йоãо, доãоварюються і все. А наша свадьба бóла, яêби тобі 
сêазать, не в діêабрі, а в ноябрі по-моємó, в послідніх числах, отаê 28-
27-ãо. Пісні співали яê завжди… Нó яêó вам заспівать? 

 
На ãороді верба рясна, 
Там стояла дєвêа êрасна. 
Вона êрасна ще й вродлива, 
Її доля нещаслива… 
 
Нó оце одна, тоді: 
 
Ой що то êінь стояв, 
Та сива ãривоньêа… 
 
Нó вобщем я щас не надóмаю. А то щедрівêи, êолядêи співали: 
 
Коляд, êоляд, êолядниця, 
Добра з медом паляниця, 
А без медó не таêа, 
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Дай дядьêо п’ятаêа! 
Яê не даси п’ятаêа, 
Возьмем вола за роãа, 
А êобилó за чóбринó, 
Та й поведем на моãилó. 
А з моãили та на дóб, 
Дай дядьêо цілий рóб! 
А з дóба та на тьорêó, 
Дай дядьêо пятьорêó! 
 
В мене бóла свеêрóха, шила êóêли тряпчані, і очі пришивала. А на 

вóлиці діти ãралися… êавóни ото в пиляêó заãортали і нассиêали тóди… 
Яê Каховêа, – ліс стали вирóбóвать, отправлять, а людей пересе-

лили в село. Хто де хатó êóпив, хто де построїв, бо плавні ж залило бó-
ло і всьо. Не помню, [чи ãроші давали їм, чи вони самі переселялися]… 

 
 

Хóдяêова Валентина Іванівна, 1925 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Я Валєнтіна Івановна, Хóдяêова Валєнтіна Івановна. 25-ãо [роêó 

народження]. Я народилася ãород Шпола Київсьêої області, недалеêо 
там од Києва. В Бєлєньêій з 60-ãо ãода. 

Чоловіê мій, Хóдяêов Ніêолай Віêторовіч,… я не знала, шо він і по-
дпольниê. Це вже йоãо дрóзя розêазали і свеêрóха розêазóвала. Яê він, 
значить, ішли вони, він же пацаном бóв іще. Він ніс… óнизó бóли пат-
рони там, чи шо в їх бóло, а зверхó бóли яблóêа. І німці й перестріли їх 
ноччю. А вони тóт ó балêє на полю повиривали ями, приêрили травою 
і там переховóвались. Оці хлопці… А нємець останавлює, шо таêоє? 
Аãа, яблóêа. Німець розãорнóв, а тóт баба моя, свеêрóха, зразó давай 
йоãо óãощать яблóêами. І харашо шо прошло отаêо. Це мені розêазóва-
ла свеêрóха.  

А сêіêи вони… Йомó, понімаєте шо, вони боролись не за медалі. Їх 
же, êоли вони язиêа переправили через Днєпр, їх же должни всіх на-
ãрадить бóли, понімаєте. На [Чапаях] взяли тóт два язиêа, тóт на Пав-
ловêє, оце Павловêа, вони тóт взяли язиêа. Нó там в мене єсть óсе в 
етом, в доêóментах все написано. 

Оце доêóменти про йоãо батьêа [свеêра]. …Оце Наталья Матвєєвна 
Хóдяêова, мати, да. “Еще прошó óчесть возраст моих сыновей во время 
                                                           
1 Опитóвання провів А.В. Бойêо та Н.І. Швайба, 28 червня 2002 р. 
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войны”, – яêі вони бóли дітьми, от… За батьêа, тóт єсть подтвєрждєніє 
йоãо товаріщєй, дрóзя йоãо, яêі во время революції йоãо знали, поніма-
єте. І вони подтвєрждають, шо таêий бóв… Почємó давали подтвєрж-
дєніє? Потомó шо яê постóпав Пєтя в партію, Ваня постóпав в партію, 
оце все требовалося, подтвєрждєніє батьêа. І він ще живий бóв, і дрóзя 
бóли живі йоãо, люди яêі знали йоãо. Тóт все надо тщатєльно приди-
виться, по-моємó, тóт все… 

Яê язиêа брали, тóт же написано. В доêóментах єсть, яê язиêа бра-
ли. Єсть і яê вони йоãо брали, яê вони êляп ó рот запихали йомó. Тóт їх 
бóло нєсêольêо чєловєê, понімаєте? Тóт єсть, тóт все написано. Вони 
йоãо доправили до береãа до Дніпра, на лодêó і на тó сторонó. На тó 
сторонó, в плавнях, бóли наші êрасні, 333-тя дивізія, от. І вони тóди 
переправили тоãо язиêа. І тóт же написано, “вони нам переправили та-
êоãо язиêа, шо оцей плєнний дав дóже хароші свєдєнія”, понімаєте.  

І він же нашов, оце Коля мій, все оце він добивався, все оце йомó 
обідно. А êоли це врем’я началося, шо всім же ж, нó наãраждали все, нó 
їм же ж тоже хлопцям обідно… Вони êажóть: “Ми не робили це із-за 
мєдалів, ми робили це все для Родіни”. Понімаєте. Їм, значить, обіща-
ли, шо переправили язиêа… Федя там, Бєрєжной, і ще один – він óмер, 
їх наãрадить ордєнами. А всіх остальних, шо помаãали їх в лодêє пере-
правляти... а цих всіх мєдалями. І сêазали: “Прийдіть на дрóãий день і 
візьміть доêóменти, шоб вас…” А вони пішли, нó молоді хлопці, шо їм 
там бóло – по тринадцять-чотирнадцать, по восємнадцать-
дєвятнадцать ãод. І пишóть же там же ці, поêазóють свідєтєлі всьо, шо 
ми не за мєдалями, просто із-за Родіни.  

Дóже слідопити, дєтêи… Ви понімаєте, я… [Плаче] Хоть він óмер, 
но я б хотіла, шоб оце востановили. Просто мнє обідно. І тóт же оці 
óчасніêи живі ще бóли, писали слідопитам пісьма. Він же найшов цьо-
ãо Сєдих, шо язиêа брав ó їх, він подтвєрждав, ми до ньоãо їздили. Він 
нам присилав отêритêи поздравітєльниє, êаждий раз Віêторовича по-
здравлял з Дньом Побєди всіãда. Нó щас óже нема йоãо. Він êазав, Ко-
ля, êолись послав йомó отêритêó – отвєта не бóло. Він же через Мосê-
вó, Фомін ó Мосêві, полêовниê чи подполêовніê, тоже ж бóв же тóт, 
333-тя дівізія. Він же ж тоже óчавствóвав при всьомó цьомó… Він же 
дав подтвєрждєніє, шо: “Да, я помню, в Бєлєньêой бóла подпольна 
ãрóпа, нó прошло стоêо врємя, я нє моãó пріпомніть хто шо”. Людям 
нєêоторим видали доêóменти. От Ольãа, Данилюêа жінêа, Ольãа Дмі-
тровна, вона вмерла, вона полóчіла. Нó понімаєте, в те врем’я яêось 
воно не дóже на це вніманіє обращали, яêось таê ото воно. І тóт в сєль-
совєті сидів же один ідіот, прості ви мєня, ізвінітє за вираженіє, шо він 
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бóв протів вообщє. Нєхароший чєловєê бóв. І ці доêóменти, êоли оці 
часті взяли в їх язиêа і передали списêи оціх хлопців, шо переправля-
ли, шоб їх наãрадить, дать їм доêóмент, шо вони бóли в подпольній 
ãрóпі. Він взяв доêóменти і на ãорище в сєльсовєті, а там миші пере-
ãризли. І êоли спóстя сêіêи время óже начали ж возобновлять це все, 
наче всьо. І мій чоловіê підняв це все дєло, поліз на ãорище, там миші 
всі бóмаãи передерли. Нєт, шоб сêазать, бачите яê полóчається. Сêіêи, 
тóт в Бєлєньêій є таêі люди, шо вони при нємцах…  

Він, та в ньоãо доêóменти, і батьêа там… Я приãотовила, поêажó…  
Це ж майор Сєдих, тóт же єсть от Фоміна поêазанія, шо в Мосêвє 

він сам тоже вчастóвав тóт ó боях, подполêовніê чи полêовніê він, тоже 
давав подтвєрждєніє, шо: “Я помню шо брав язиêа, но тіêи не помню, 
яêі фамілії не всіх помню, тоêа Бєрєжной. Ці два хлопця, шо переправ-
ляли на тó сторонó, а ці шо лодêи несли, їх охраняли – цих не помню”. 

…Ці вже хлопці, подпольщіêі, вже бєз плєнноãо, йоãо ранило і… Та 
тóт же все єсть, яê і радіоприйомніê бóв ó їх, врач, Назаренêо по-
моймó, в ньоãо бóв. І Мозãовий, бóв радіоприйомниê, вони слóхали 
Мосêвó, передачі слóхали. Нó яêби в це врем’я, яê ви дóмаєте… Або, 
шо в оцій хаті ховали в подвалі орóжиє. Яê ви дóмаєте? Тóт же все на-
писано, шо ó Хóдяêових ó хаті переховóвали орóжиє. У поãрібі. Каê ви 
дóмаєте?  

Моя мама розêазóвала, шо вони бóли протів, а в їх же вся сім’я та-
êа бóла, батьêо бóв – дєпóтат робочє-êрєстьянсêой власті. Це ж рево-
люція. Може ви знаєте?  

Батьêо моãо чоловіêа, Хóдяêов Віêтор Юхимович, – на трибóні, це 
ж во время революції, попа знімав. Це ж раньше попи – Боже сохрани, 
це ж престóплєніє. Піп вистóпає, він зайшов на трибóнó, за шêірêó 
взяв йоãо і, значить… А тóт êричать, êричать йомó шо: “Віêтор Єфімо-
вич, тіêайте, бо оно їдóть біляêи на êонях”. І він… Мама, свеêрóха, бóла 
бєрємєнная старшим сином, ó пєчêє ховалася. Пєчêа таêа рóсьêа, хо-
валась ó пєчêє. А батьêо і в житі ховався, яê ото Котовсьêий, таê і він 
оце. 

Я свеêра не застала. Він сам із Стрюêівêи. Батьêо вмер яêраз пєрєд 
войною на êóрорті. Поїхав на êóрорт і через нєдєлю він там óмер. Я 
êоли приїхала сюда, ми приїзжали в отпóсê… нó і ще живі бóли всі… 
Тóт же подтвєрждєніє єсть і на батьêа, яêий батьêо бóв, йоãо ж ще ж 
всі бóли живі ті… Да. І тóт ãрóзин ó нас жив, стареньêий вже. А цей 
ãрóзін вмєстє з свеêром моїм бóли подпольні, вмісті бóли революціо-
нєрами. І оце ж мій Віêторовіч êаже: “Ідьом, зайдем до ньоãо, бо приї-
хали”. Зайшли, він таêий дядьêо вже пожилий, нó тоже пожилий вже 
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бóв. І êаже: “Нó ми з Віêтор Юхимовичем давали розãон ãадам”. Вспо-
минав, яêий він бóв протів цих всіх êóлаêів, яê він боровся, понімаєте. 
От розêазóвав. Таê це я все, це я все знаю. Нó щас же ж… 

Вони не розêóрêóлювали, нó просто, понімаєте, вони бóли за тó 
власть, а вони за бідняêів, шоб вони, понімаєте. Вони не моãли цьоãо 
переносить, шо це таêа несправедливість. Батьêо бóв прєдсєдатєлєм 
êолхоза в Стрюêовêє, вобщєм, вони ãрамотні, я ж êажó, от. 

Та не тіêи, ãрóзін êазав ось оцей же ж, шо я вам розêазóю, шо ми 
приїзжяли. І тóт же єсть подтвєрждєніє цих, шо бачили йоãо, шо він во 
время революції це все, ховався… Вони не білянсьêі, вони Дніпропет-
ровсьêій області. Вони приїхали із Стрюêовêи сюда. Стрюêовêа тóт 
недалеêо, Дніпропетровсьêої області. Вони в Бєлєньêе приїхалі, томó 
шо там шêоли не бóло десятирічêи, вони сюда переїхали із-за шêоли, 
діти вже стали підростать, а там не бóло. Тóт êóпили тó хатинêó, тóт 
жили. А от êоли, оце вже я вам не сêажó. Вони стали ж óже хлопці ці 
старші, Ваня, Пєтя, стали óже в старші êласи ходить. А там не бóло 
старших êласів, понімаєте, тіêи в Бєлєньêім бóли старші êласи. І він із-
за тоãо, шо оце діти в шêолó ходить, він оце там продав хатó і переїхав. 
Оце таê по материнсьêим словам – і ото таêе. Яê мати êазала, таê я оце 
вам розêазóю. Отаêе. І вони сюда оце переїхали із-за тоãо шо діти. І оце 
розêазóє свідєтєлі, все подсêазóють, оце все, там же все написано, под-
твєрждєніє, там все, все оце єсть. 

Він [свеêор] робив ó сільпо. В совхозі робив він бóãалтєром, в сов-
хозі робив бóãалтєром, а потом в сільпо робив êасіром. В общєм, на та-
êих работах він отвєтствєнних робив. І потом… в 39-м ãодó, в 40-м ãодó 
по-моємó, в Одесó на êóрорти поїхав – і всьо. І там в йоãо ізліяніє по-
лóчілось. І він там óмер, там син йоãо і поховав. Томó шо там син, сина 
тóди в Одесó направили. 

Колхоз [свеêор] создавав ó Стрюêовêє все це робилось навєрноє. У 
Стрюêовêє. Мати яê розêазóвала, шо вона ходила бєрємєнная оце ж 
пєрвим, Павліêом, і êаже: “Отаêий живіт здоровий, і в пєчêó залазю, бо 
тóт же ãонêа, в пєчêó залазила і ховалася в пічі”. Це мати мені, свеêрó-
ха, розêазóвала сама. Колись êіно ми дивилися, вона êаже, оце плачє і 
розêазóє: “Дєтêі, дивися, оце Котовсьêий ховавсь, оце таê і наш батьêо 
ховався по житах, по все”. Вобщєм, я ж êажó, шо вся сім’я їх бóла таêа 
прєдана страшно яê. Нó ви самі бачите по êарточêах. 

Ваня, оце брат, шо начальниê [УГРа], він же тоже вмер ãода два 
назад, поїхав в Харêівсьêе орãан МВД, нó раньше НКВД, поїхав в Хар-
êов. І пише батьêó пісьмо шо: “Папа, таê і таê, мене не приймають”. – 
“Каê не приймають?” – “А таê і таê”. От вони прислали оттóда оцей 
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êомпартії, шо таêе-таêе шось наêапóють. А батьêо таêий бóв, свеêор 
бóв страшний, він бóв таêим за совєтсêó власть, а êоли оце попалося і 
він сêазав: “Сини мої! – п’ять синів бóло, – Сини, нема совєтсêой влас-
ті! Вона продана”. Це до войни, яê оце Вані сêазав. Він приходе… Мол, 
з райêома партії прислали, шо таêа таêа-то сім’я. Наоборот, понімаєте. 
Він заходить в райêом партії, ãлядь, – сидить êóлацьêий син за столом, 
сеêретар. Таê він яê óзяв за шêірêи, чóть не вбив йоãо. Він же тóт, дєт-
êі, оціх ãирь яê візьме бóло, таê він їх разãон давав тіêи таêий. А йоãо, 
їх не любили за це. Таê він êаже: “Ах, падлюêи, таê ви, – êаже, – тоді 
жили і щас живете, нам і нашим дітям дихать не даєте”. Понятно. Дав 
розãон, всьо образовалося, і прийняли йоãо, і слова-півслова. Таê він 
приїхав оттóда і êаже: “Сини, не дай Боã война начнеться, ми підем, я 
вас заберó всіх на войнó і сам підó. І вас всіх заберó синів на войнó, – 
êаже, – нема совєтсêой власті, її продали”… 

[До половини êóлачья] êазав мій поêойний чоловіê, шо з хлєбом-
соллю встрічали нємцев. От вони êанєшно, їм оце, шо ж ви хочте. А не 
êазав сóсід, óже вмер, шо: “Хóдяêи йдіть, вийдіть подивіться, яêа в них 
техніêа, шо, мол, êóди там вашим совєтам, подивіться”. Мовчали, томó 
шо боялись. І це принесе й êаже: “Дивись, на вас написалась, підêинóв 
під двері опять”, – а він же бóв пєрєводчіêом. І приходе і розêазóє: “На 
вас… Ідіть ó поліцію, бо вас розстріляють óсіх”.  

Тóт збоêó жила êóлацьêа сім’я, Чорні. І êричали, їх вже ніêоãо не-
має, êричали: “Енêеведісти, підіть подивіться, яêа в нємцев техніêа”. 
Канєшно ж, Пєтя бóв політрóêом, Ваня бóв в НКВД, Павліê êончив 
Артилерисьêе Харêівсьêе óчіліще, от. Всі ãрамотні. І батьêо бóв таêим 
– дєпóтат робочє-êрєст’янсьêой власті. Кричали їм, шо ідіть вийдіть 
енêаведісти, енêаведісти. Це ж вони знали, шо Ваня в НКВД, а Ваня 
вже і послє войни робив начальніêом лаãєря, в женсêой êолонії нача-
льніêом, в Одесі. Це брат Ніêолая. 

І тоже ж, êричали шо… Їх би розстріляли, повісили, обязатєльно 
повісили, понімаєте. А тóт ó їх бóв нємєц, пєрєводчіê. Він з Павліêом 
[братом чоловіêа] óмісті ходив в шêолó, з братом їхнім. І він приходе, 
êаже: “Павліê, от диви, тобі бєзвиходноє положеніє. Тобі нада йти в 
поліцію”. І рєшила подпольна ãрóпа одправить йоãо в поліцію, шоб він 
робив в поліції і робив полєзниє дєла. Він і орóжиє… В Германію óãо-
няли, він же їх розпóстив, на поле вивів, одпóстив їх – ідіть, êóди хоч-
те, понімаєте. Ой, це длінна історія розêазóвать. І брат же ж тоже таê 
само. Йоãо ранили, йомó дали отпóсê, він місяць бóв там десь ó людей, 
поêа підлічився, прийшов сюда. Він же тóт же бóв, а êоли вже наші 
êрасні, бóв в подпольній ãрóпі і робив же ж ó нємцев. Сêіêи ж таêих 
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бóло, повно таêих. А люди ж не знали. “А, поліцай, поліцай!” Понімає-
те. Нó тóт же дві дівчини бóло, вони роз’їзжяли при нємцах на бричêє. 
Дóдêо, це сестри Дóдêо. Таê вони шо роз’їзжяли? Вони бóли в подпо-
льній ãрóпі. Вони роз’їзжяли і видивлялися хто де, де яêе орóжиє, шо 
де стоїть, всьо. Таê шо ви дóмаєте? Послє войни їх же, сêазали шо вони 
прєдатєлі, ісêлючили з партії. Понімаєте, шо полóчаєтся… Тóт все на-
писано. Тóт вона пісьма писала Ніêолаю, шо: “Таê і таê, мене, мол, ісê-
лючили з партії, і я добиваюся, все…” От тє пожалóйста, справедли-
вість, да. І тоді била брехня, і тоді бóли ãади сиділи, і щас. А сêіêи ж 
таêих бóло, шо нада бóло це робить, понімаєте. Шо ó нємців і перевод-
чіêами робили. І оцей же, шо пєрєводчіêом робив, яêби не він, таê їх би 
всю сім’ю розстріляли, всю сім’ю розстріляли. Потомó шо вся сім’я та-
êа, шо êóди більше.  

Тóт же, дєтêі, й поãібло сêіêи. Чоловіê тридцять поãибло. Мальчиê 
один, Махмед бóв, поãиб. Їх яê оце побили нємці, я вам розêазóю, на 
Мєдянêе, яê оце Кóдрявцев з автомата. Їх же за це чоловіê тридцять 
розстріляли оце. І мальчіê маленьêий Ахмєдов, тóт написано яêий він 
патріот бóв. Чотирнадцять ãод бóло, маленьêий бóв, а таêий він бóв 
патріот. Моємó чоловіêó тринадцять чи чотирнадцять ãод бóло, а він 
тоже дома не жив пошти. Отам на полі, êаже, повиривали ями, травою 
приêрили, оце там і жили. І тóди їсти носили, і прибирались. Шо, не 
обідно? Вони це все робили не за то, їм просто… Люди в Германію доб-
ровільно поїхали, а вони ж ховались, вони ж не поїхали, не здались, 
переховóвались. Отож і обідно, дєтêі. І он бачите, хто нічоãо не робив, 
тот óже, я знаю таêих людей, шо нічоãо пошти не робили...  

Ох, дєтêі, тóт [êóлацьêих сімей] навалом. Я ж не білянсьêа. Тóт їх 
навалом бóло. У Бєлєньêій, êазала моя свеêрóха, шо половинó надо 
їх… Це щас óже понаїхало вже разних, а то яê тіêо зразó яê приїхала, 
êаже, з хлібом-соллю встрічали нємцев і шо хочеш. Яê вони тіêи живі 
[остались], я ж êажó оце, блаãодаря Йосипó, пєрєводчіêó. Таê він оце 
все переховóвав: “Павліê, хочеш-не хочеш, а йди”. Нó і прийшов він, 
давай хлопцям êазать, і подпольная орãанізація рішила таê – іди, там 
бóдь, а заданіє бóдеш своє виполнять. Ото таêе. Нó й тоже тиêали: 
“Поліцай, поліцай, в поліції бóв”. Тоді “енêаведісти”, а тоді стали “по-
ліцаї”, понімаєте? Люди ж не знають. Таê яê оце сестри Дóдêо. Їм за-
даніє бóло, шо роз’їзжять і розвєдêó робить. І пожалóйста, послє войни 
їм хтось êапанóл, шо вони êаталися на бричêє. А бóло таêе діло, шо во-
ни із нємцем заіãрóвали. Понімаєте, нада бóло, нада бóло. Ви ж бачили, 
фільми дивитесь, яê дівчата єсть таêі молоді, не хочóть, а їх ãоре, война 
заставила, шо вони із офіцерами, для тоãо шоб взнать всьо, може шось 
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пробалтається, вип’є дрóãий раз, от. А послє войни на йоãо [батюра] і 
êомпартії, “вони бóли ó нємцев, вони прєдатєлі, німецьêі шлюхи”. По-
нятно! Отаê. От і пожалóйста. Ісêлючили з партії. І де не бóла, де не 
їздили, êажóть, всьо на мєстнó власть – і всьо. Ті шо ісêлючили, до тіх і 
обращайтесь. А хто ж бóде защіщать, яê ті виêлючили тебе з партії, шо 
вони бóдóть ó защітó тобі йти? Вони себе вже защіщають. Я ж êажó – 
не розбирають, понімаєте. Тóт, по-моємó, десь ó пісьмі єсть ó цьомó 
шо… а то брат йоãо писав пісьмо, яê ісêлючили з партії, шо він же, дєт-
êі, на почві цьоãо… приêлючилося… серце в ньоãо. Яê ойêнóв. Йомó 
дóже обідно бóло, шо він таêий бóв прєданний цій власті, і йоãо ні за 
шо, ні про шо ісêлючили.  

А брат пише пісьмо йомó, шо: “Коля, не розстроюйся, билі падонêи 
– останóться падонêами”. І йоãо зняли з партії. І нема причини! Нема! 
Пішов, застóпився за одноãо, він же тóт в сільпо робив, в мєстном êо-
мітєтє бóв, в народном êонтролє бóв, нó от. І застóпився, поїхав в рай-
êом і êаже: “Отаê і таê, за что ви ісêлючілі? Він хороший чоловіê”. – 
“А, то-сьо..” Всьо, началось: “Ви во время войни билі в нємцев”. Найш-
ли, дєтêи, причинó, і йоãо оце от тобі і все. Ой, я вже не помню [в яêо-
мó це році бóло]. І він приїхав оттóда. “А!” – яê айêнóв, яê взявся за 
серце, ми йоãо єлє врятóвали. І валідол йомó, і одливали йоãо óсе, і з 
тіх пор серце в ньоãо, аритмія началась ó ньоãо. І таê оце він óмер. І він 
сêіêи жив, йоãо мóчило оце, понімаєте. 

Нó він, я вам шо сêажó, спасіба томó, шо люди йоãо знають хароші. 
Тоже в нас тóт Данілов, він óчасниê, в Ленінãраді, от. Йоãо люди почі-
тали і почітали всіãда. І от він бóв прєдсєдатєль по охоті, трідцать лєт 
він бóв прєдсєдатєль по охоті і по рибє. І до самой смерті він робив. В 
ньоãо êолєêтів бóв велиêий, йоãо всі óважали. Ховали йоãо, приїзжяли 
із Запоріжжя, з охоти начальство, і з Хортиці приїзжяли. Тóт на моãи-
лêє висêазóється, все. Нó я шо хочó сêазать, спасібо, блаãодаря томó, 
шо він зразó пав дóхом, йомó ж обідно, а патом він таê êаже: “Я бил чє-
ловєêом – і останóсь чєловєêом. Я не бóдó таê яê дрóãі – зняли з пар-
тії, запили вони, я – нєт”. І він яê остався чєловєêом, він не запив, він 
ніяêої… Він трóдився, таê це йоãо всі óважали, на роботó йоãо прийня-
ли, потомó шо люди счітали, шо це несправедливо. Яêі люди йоãо зна-
ли, їхню сім’ю, вони не вірили цьомó, понімаєте. І він оце і в почтовомó 
ящиêó робив послєднєє врємя, і в шêолі робив, а потом óже на пенсію 
пішов. Нó він на пєнсію пішов рано, в 50 ãод на пенсію пішов, а потом 
послє пєнсії робив. Но він не таê яê дрóãіє, шо мол, ісêлючілі з партії, 
він óже опóстив êрила. Він – нє, він боровся за жизнь. Він доêазóвав 
те, шо він невіноватий, понімаєте. Він невинóватий, от. І люди поняли, 
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поняли і піддержали йоãо. Спасібо людям, шо вони йоãо піддержали. І 
він чєловєêом бил, і остался чєловєêом. Тіêи то шо він вже серце своє 
нарóшив. Йомó ж обідно, дєтêі.  

Поїхав в Київ, тоже на апеляцію, і там же, розêазóвав мені, шо там 
робилось. Тоже, познімали з партії людей, таêих шо і прєдсєдатєль êо-
лхоза, шо вони ні за шо, ні про шо. Комóсь не вãодив – всьо, зняли. 
Знаєте, раньше тоже ж таêе бóло. Я робила тєлєфоністêой в почтовом 
ящиêó, почті тридцять ãод. Яê тюрма началася, таê я ото начала робить 
і до самої пенсії. А це ж вчора до нас приносили – сороêалєтіє почто-
вомó ящіêó нашомó. Да. Таê я оце надивилась і наслóхалася, яê воно це 
все робиться. Я надивилася це, дєтêі, і сêіêи несправедливості, шо він 
не виноватий, йоãо сêлючили з партії. Він і в Мосêвó, він і в Київ, то 
бєсполєзно, шо сêазав…  

В Бєлєньêій давно-давно, це мені таê баба розêазóвала, я ще пом-
ню, отóт церêва їх бóла, де автобóсна остановêа. І тóт бóли поховані 
оце Миêлашевсьêі, чи яê. Це ж шêола – це бóла помєщіêа óсадьба, тóт 
де шêола оце щас стоїть. Нó я ж êажó шо бóла церêов, то ж її розрóши-
ли, а тепер же тóт óже зробили церêвó. [А в яêомó році] я тобі не сêа-
жó, êоли це церêвó. Це навєрно ще при… яê тіêи революція началась, 
по-мойомó. Тоді вже церêвó тó вже зняли, бо я помню, ще розêазóвала 
мені свеêрóха, шо тóт же бóли їхні сêлєпи поховані. Нó а хто? Навєрно 
ж приêаз совєтсêой власті, дали óêазаніє, хтось розбирав óже. Шо з 
священниêами тими слóчілося, я не знаю. 

А тóт оце, де Дом êóльтóри, тóт трóба бóла велиêа… Я помню, яê 
ми приїзжяли з чоловіêом в отпóсê, в 51-м ãодó, злізли з парахода і 
йшли пішêом додомó сюда. А він êаже: “Пойдьом, я поêажó, ãдє ми хо-
вались во врємя войни, переховóвалися”. І ще трóба та сохранилася, 
таêа здорова широêа трóба. “Оце в цій трóбі, – êаже, – ми переховóва-
лися. Таêе бóло врем’я, шо ми в цій трóбі ховались”.  

 
 

Чóмаê Антоніна Ниêифорівна, 1922 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Чóмаê Антоніна Ниêифорівна: Чóмаê Антоніна Ниêифоровна, бó-

ла то я Книш, а тепер я Чóмаê. Тóт ó Біленьêім жили. Батьêи – Книш 
Ниêифор Гордійович і Книш Мотря Самійлівна. Я не помню, чи па-
паша 9-ãо, чи мама 9-ãо. Оце спитайте в мене, хто з їх, по-моємó мама з 
9-ãо, а папаша старші.  
                                                           
1 Опитóвання провели Ю.І. Головêо та В.М. Циберт, 24 червня 2002 р. 
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Жили вони тóт, ó Біленьêій. Мама дівчиною жила на Широêій, а 
замóжем тóт на Гарбóзовêі. Мами дівоче прізвище бóло Паталах. 

А дідів, та! Я не пам’ятаю їх. Бачила я їх, чоãо ж не бачила, бачила. 
Їхні хати ще живі і досі [сміється]. Да, ще дід мій строїв. Та я хіба знаю, 
в яêомó це ãодó бóло. Ще жива хата. 

Доньêа, присóтня при опитóванні: Та наверно вже більш ста ãод тій 
хаті. 

Антоніна Ниêифорівна: По оцій вóлиці, да, 46-й номер. Це мій онóê 
щас там живе, ó прадідовій хаті.  

Доньêа: Розêóрêóлювали їх, êоні бóли в них. Раньше ж це êóрêóлі 
бóли. Яê сейчас 75 лошадиних сил, це не êóрêóлі, машина допóстим, а 
раньше êóрêóль бóв. Сêільêи ó діда êоней бóло, одне, двоє чи сêільêи? 

Антоніна Ниêифорівна: Коней? Та ні, мать, штóê шесть. І лошаêи 
біãали, а ми тіêали од їх, за сêирдó з соломою [сміється]. І мама батьêа 
розêóрêóленоãо, і папаша. То дід бóв не розêóрêóлений, нó папаша вже 
бóв. Не знаю, може дід не занімався êіньми, я за діда вже не знаю. Нó 
за тоãо знаю, шо возили на Урал, вивозили діда.  

Доньêа: Розêóрêóлили і вивезли. 
Антоніна Ниêифорівна: Дід там óмер і баба вмерла там, а діти по-

верталися, і вже тóт померли. 
У батьêів бóли і êорови, і вівці, êоні, через шо і розêóрêóлювали. 

Нó вони пішли, папаша пішли в êолхоз в 39-м ãодó, по-моємó. А діди ж 
не бóли в êолхозі.  

Я знаю, яê розêóрêóлювали? Нó не доходило мені, шоб я óдóмóва-
лась, яêі ãода. Я знаю, яê і вивозили, на станцію везли ãарбами. [Яê ви-
значали êоãо розêóрêóлювать?] Не знаю. Не розêазóвали батьêи, хто 
орãанізовóвав êолãоспи.  

[Сêільêи землі бóло ó батьêів до тоãо яê êолãоспи бóли?] Не знаю, 
сêільêи там бóло землі. Не бóдó êазать, не знаю. Садили óсе на степó, 
земля бóла це ó батьêів. І сіяли і зерно всяêе, і êóêóрóдзó, і соняхи і на-
сіння. Пшеницю. 

У батьêів, нó ось, можна і подивиться на неї, яêа хата бóла, під че-
репицею. Оце вона таêа і бóла, її не переêривав при мені ніхто. А êоли 
її строїли, не знаю. 

Доньêа: Яêщо їй сейчас 80 ãод, допóстім, і вона ж бóла дитиною, 
вона ж жила, там народилася в тій хаті, значить їй ãод сто.  

Антоніна Ниêифорівна: Дід óмер, бóло 80 ãод йомó, таê дід той êо-
ли óмер.  

Доньêа: А то і за сто.  
Антоніна Ниêифорівна: Кóди там за сто ãод, їй більше набаãато.  
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До войни, êонечно, ó 33-м ãодó ãолод бóв. У нас дід, мій свеêор, ро-
бив ó плавні. Там ãород садили, в нас êóêóрóзяний хліб бóв. Не хліб, а 
блини пеêли. Голодóвали страшне. А пшениці не бóло в плавні, не бó-
ло, êóêóрóдзó ми садили та і все. 

Кóêóрóза, êвасоля… У нас там ó дворі сарай бóв, раньше ж для зер-
на сараї строїли, êосарêи там заêачóвали, шоб не на дворі стояли. І со-
вхоз найняв ó нас цей сарай, і êвасолю завезли. Завезли êвасолю, а па-
паша сторожом бóли і вони робили в совхозі плотниêом. Таê вони ото 
сторожóвали. А начальство приїде, êвасолі брать, та й папаші наберóть 
[сміється], чи півмішêа, чи стіêи. Вони берóть і папаші дають. І все, і 
таê ми ото і вижили êвасолею. Варили її, їли. Просто варимо і все, бóла 
олія, помастимо, не бóло, – таê їмо.  

[А по селó люди ãолодóвали]. Конечно! А ó 47-м ãодó, це вже я 
знаю, в мене вже дочêа народилася ó 47-мó ãодó, то я замóжем бóла. Нó 
тóт тоже хороший ãолод бóв, баãато людей пóхли і шо хоч. [А чоãо тоді 
ãолод бóв?] А Боã йоãо знає. Недорід видно ж бóв по степах.  

[Яê малі бóли, в чомó ходили?] Нó ó чомó, ó мами бóла одежа і пе-
решивали із своãо на нас, щоб не ходили ж ãолі. Нó і дід мій робив ó 
томó, ó сільхозі сторожом, і матерію тамочêи той óже. Бóло і ãолод, а 
бóло може ó êоãось і не бóло ãолодó, нó очеріддя бóли ó маãазині за ма-
терією. І дід там всєãда первий, візьме і матерію. Хоч не баãато, а таêи 
візьме, êомó необходимо.  

Та бóла ó нас на нашім êраю, шила. То їй яêись êлапоть матерії да-
си, бо ãрошей таê не має, – і вона пошиє. А мати не шили, а вишивали. 
А шо, нó от например, раньше бóло рóшниêи висять по іêонах. Нó і то 
на рóшниêах і рози, і шо хоч, те і вишивали. Бóло ж мóлине, це не таê 
там, шо прості. На рóшниêах êрасні бóли рози. Десь, по-моємó, вони і 
сейчас єсть, мамині рóшниêи, нó не знаю точно. 

Я вишивала, і тоже êрóжево плела. Мама óчила мене. Вчила не до-
вãо, бо то шêола, óроêи, а тоді ж Германія і всьо. А то ж дивилися, ó то-
ãо он щось вишите, давай і я вишию таêе, а та на тоãо дивиться, – ото 
таê і вишиваєм. Ні, одежó не вишивали. В наших цих, шо ми дрóжили, 
не бóло. Рóшниêи знаю, шо вишивали, а це ні. 

[У дитинстві хворіли], да, і êорі бóли, і шо ти хоч. Я знаю, шо врача 
привозили, а шо робив, шо він давав, а в больниці не ложили. Не лежа-
ли ми в больниці. А мати сама то молоêо заêіп’ятять, то смальця вêи-
нóть [сміється]. Ото таêе ліêóвання. [А яê самі простóдяться], тоже ж 
таêе саме, і мед, і молоêо. В нас пчоли бóли до війни, таê мабóть два 
óліêа. І ті в сêорості, не знаю, де їх діли, чоãо їх. Дóже мало їх бóло. 



 
358 

 

[Мати не водила нас ні до êоãо ліêóвать]. Може і бóли таêі люди по 
селó, та по-моємó, вони і раньше бóли, но тепер їх хватає. Чи на хоро-
ше, а на сêверне їх хватає. Таê яê ó ãороді, таê і в селі. Не знаю, я не хо-
дила ворожить.  

Церêвó я пам’ятаю, ще несли пасêи святить, а êомсомол орãанізó-
вав, і êомсомольці ó мене [сміється]…. пасêи. Там стояв пам’ятниê Ле-
нінó і вони там заховалися. А люди ідóть відтіля з тих êраїв, доходять 
тóди, а вони отнімають, а ті êричать: “Рятóйте, рятóйте!” [сміється]. 
Тоді позаходили в церêвó, без пасоê, без нічоãо, і стоять. Пасêи óже 
поотнімали ó їх.  

Батьêи ходили в церêвó святить пасêи, самі пеêли. А яê мати пеê-
ла, чи воно мені доходило в ãоловó? Нó мажóть зверхó êрашоночêою 
бóло та пшоно êрасили. Яê вони йоãо êрасили я не знаю, нó знаю шо 
êрасили і трóсили, біленьêим обмазóвали, цей сахар збивали в стаêа-
нах, чи… ой! Форми бóли обиêновенні таêі, і більші, і менші, яêі хочеш, 
желізні, з нержавеючêи, таêі біленьêі бóли. Знаю шо пеêли, а де вона її 
взяла, [êонешно десь êóпляла]. 

Мати в церêвó ходила, і нас водила. По-разномó, там сóбота та не-
діля, а таê же ж ó степó земля, надо ж тóди їхать, оброблять. А ó неділю 
ходили в церêвó. Нас êоли брали, êоли ми ідемо, êоли і не ідемо. А шо, 
лóчше ж побіãать, чим стоять в церêві. Нас в сім’ї дітей бóло троє. 

Мати приходила із церêви, сідали обідать, всі до столó і всі вмісті. І 
таê ото із однієї мисêи їли, не те шо êаждомó ó мисечêó. І борщ таê їли, 
тяãнеш з тої мисêи той борщ. Нó це зразó бóло, а тоді вже не бóло таêо-
ãо, шо оце тяãали мисêó тó. Нас троє малих і четверо, баба і дід, і папа-
ша і мама. Це всі сидимо за столом і тишина, ніхто не балаêа, нічоãо. А 
ми же діти, той на тоãо ãляне, той на тоãо, та й “Пр-р-р”, – “Пр-р-р” 
[сміються про себе]. А те чмихне, а раньше ложêи дерев’яні, батьêо по 
лобó “Цоê”, шоб не начинав сміяться.  

Мати, шо тепер варимо, то і тоді варили. Шо єсть, шо бóло, те і ва-
рили. Дітям печене всіãда бóло, в ãолод то не бóло, а ó таêе врем’я пе-
чене всеãда пеêли. У пічі і хліб пеêли самі. Пиріжêи пеêли, аяêже, чи з 
êапóстою, чи êартошêа, чи вишні.. Там це на сêовороді, – це небаãато, а 
яê листах, це ж пиріжêи ці, таêі шо не перевертаються нічоãо. Всóнóв, 
яê тепер дóховêа, в пічі. Бóли і на весь лист торт печóть і таê êвадрата-
ми зроблять, шоб не весь заêритий бóв, шоб соê не витіêав. З фрóêта-
ми робили. Взимêó пеêли з сохою фрóêтою, сóха бóла, розпарювали 
абриêоси, все, пеêли. 

Сахар êóпляли, аяêже. Бóв і пісочний, бóв і êóбиêами, бóв і таêими 
ãрóдêами. Сахарь бóв, та й по 80 êопійоê, не таê яê сейчас три рóблі. 
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А тоді ж в шêолó ходили, надо ж óроêи óчить. Нас до óроêів ãаня-
ли, шоб ми óчили óроêи. Яê сêверно полóчиш, ще й êричать або й 
наб’ються. Три, то це вроде і стидно бóло, шо тройêа [сміється]. Заста-
валяли óчить óроêи, а ó нас бóв старший, старший за нами дивився. 
Що не той, поможе, що там примерно не понімала там чи шо, не полó-
чалося щось, він поможе. Старший 20-ãо, а я 22-ãо, а третій – 25-ãо.  

Баãато бóло в êласі, нó вже ж не більше тридцяти чоловіê. А обич-
но êлас і всьо. Заêінчила десять êласів, ще до войни. Це я 22-ãо ãодó, 
раньше з восьми ішли. Нó в 30-мó, і десь в 40-мó – десять êласів, пра-
вильно. А тоді хто яê, хто бросав і серед пóті, бросали і всьо. Може ó 
людей не бóло таêої возможності, шоб óчиться далі.  

Книжêи êóпляли. Вчителів бóло, мабóть, таê яê і тепер. Чи по чет-
верті êласи, чи по яêі, – один óчитель, а тоді вже по предметах. Їх і ні-
êоãо немає вже, тих що вчили нас, ніêоãо. Вчителі бóли, нó яê, обиêно-
вені, яê знаєш óроêи, то не êричать, а яê не знаєш, то можóть і наêри-
чать.  

До шêоли ходили, зимою – валянêи, а літом – тóхольêи êóплять, 
там шо. В нас папаша бóли таêі, шоб діти ходили чисті, шоб óсе в дітей 
бóло.  

[Піонерêою бóла]. Да! Галстóêи носили. Питайте мене, яê вони 
приймали [сміється]? Не помню нічоãо дітêи. Це ж шо, почепили ãалс-
тóê, яê це не ходить в ньомó? Галстóê êóпляли, аяêже. А êомсомолêою 
я не бóла. Чи приймали, чи не приймали, нó я знаю, шо я не бóла. А 
чоãо не бóла, не знаю. 

Чорнило êóпляли, да. І ідеш із чорнилами і розіллєш, і обіллєшся, 
шо тільêи не бóло! Фартóшêи ті, біленьêий, знаю, в мене бóв. Но я не 
обливалася, а бóли ж таêі діти [сміється], шо… Нам мама пошила таêі 
сóмочêи, і тóди в сóмочêó чорнильничêó цю, і несеш. І не обливалися. 
А то несóть ó рóêах, і рóêó пообливають.  

Форми шêольної не бóло. Нó фартóх чіпляли, щоб не замазать 
плаття, яêе ти там надів. 

[Яê малі бóли, всі втрьох ãралися]. Конешно [сміється]. Ото сêир-
ди соломи, ó томó, за хатами, на ãород тóди. І біãаємо там, шо нам! А 
лошата за нами ãаняються, і боємося. А папаша бóло êричать: “Яê óда-
рять êоні, то знатимите”, шоб не біãали. Не давали нам біãать. А таê, 
ãойдалêа, ото і все. Іãрашêи? Коли там їм дóмать бóло за іãрашêи, яê в 
їх роботи бóло баãато, êоли дóмати про іãрашêи, вони на роботó ходи-
ли. 

Батьêи, – сонце сходе, і приходять сонце заходе. А ми бóли з бабó-
шêой. Із папашиними батьêами жили, дєд і баба бóли. Разом жили, ра-
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ньше ж бóло таê. Це тепер яê тільêи поженилися і нада десь êвартирó 
шóêать, а тоді жили і по дві, і по три невістêи ó хаті жило. І нормально. 

[Бабóся доãлядала нас], аяêже. [Чи розêазóвала вона нам щось, пі-
сні співала?] Ні-і [сміється], яêі там пісні. Сім’я, їсти нада наварить і 
надо за хазяйством там подивиться, бо ті ж на степó, а дома ще щось 
єсть. Бабóся, це яê ще мала бóла, вчила ãотовить. Бабóся вмерла до 
войни. А ми в Германії навчилися їсти варить, брóêвó, боби там їхні, а 
тоді вже прийшли додомó. 

Дома, яê вже ми бóли таêі, нó поприбираємо ó хаті. Нó я дівчина, 
êонечно. Позамітаєш, раньше ж долівêи бóли, не поли. Позамітали і 
все, а долівêи вже там мама маже. Долівêи бóли заслані самотêанними 
застьолами. 

Мама тêала, да. У нас станоê бóв той, верстат вєрнєє він називався. 
І ото вони тêали. А з чоãо тêали? Нó це ж примерно плаття порвалось, 
чи рветься, йоãо порвали на таêі ж завширшêи [поêазóє] і зшивали, і 
таê êлóбочêи змотóвали, а тоді тêали. Рóшниêи вони тêали. А нитêи 
теж яê, êоноплі і ото тоді везóть вимочóють ó Дніпрі. А тоді берóть та-
êий верстачоê і вони б’ють, б’ють, і він óже вродє, тоді вже з середини 
там все висêаêóє, [нерозбірливо] робиться, а тоді повибивають… А тоді 
óже начинають тêать. Крóтять веретено оте і вони êрóтять оце, нитêи 
полóчаються, а тоді рóшниêи. Нó вони для рóшниêів матерію не êра-
сили. Ви знаєте, я вродє і не бачила..  

Батьêи собі одежó êóпляли, êóпляли. І рóбашêи, і світера бóли. Ще 
мама й плели світера, і носêи плели, чóлêи плели ото з вовни, бо вівці 
ж бóли. Ой, лóчше йоãо не зãадóвать, те шо ми прожили. 

Доньêа: Да, таêе страшне бóло. 
Антоніна Ниêифорівна: Та де êóпóвали одежó? В маãазінах. Воно 

ж нас тоді не інтересóвало, привезли, той привезли. Ой, êрасиве! Може 
йоãо б щас і не надів, а тоді бóло êрасиве.  

Базар бóв ó Біленьêомó. Та шо в êоãо є, то везли, несли продавали. 
[Тóтешні торãóвали, а чи приїжджали з товаром сюди люди?] Не знаю. 
Це яêби ми знали, шо нас êолись це питатимóть, таê ми б óсе за-
пам’ятали б, додивлялися б. Базар, по-моємó, ó сóботó тільêи та в неді-
лю бóв, серед дня чи серед бóдня, по-моємó, не бóло базарó. 

А батьêи яê в êолхоз пішли, працювали на êонях. І мама на êонях 
робили, і папаша. І хліб êосили, êомбайнів то не бóло, êосили і хліб….  

А êоли молодою бóла, яêий там êлóб чи êіно. Нó оце ходили, то 
мене не пóсêали ãóлять. Нó раньше ж строãота бóла ó батьêів. Це яê 
ідти ãóлять, – дівчата зайдóть, а мене не пóсêають. Я вийшла до воріт, 
вирядила дівчат і пішла в хатó. А вони підóть тóди, шо вони там. Чи 
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вони довãо, чи не довãо, поприходили додомó, êажóть, аби ноãи бить. 
Шо там бóло, яê після войни?  

В мене до войни бóла êоса, оце дві êоси заплетó, товсті і отаê аж 
ниже пояса. І ото ж я заплетó, я сама і не заплітала, бóло то мама за-
плетóть. Ідó, а мене êоси прямо по полó тянóться. Конєшно ходили ді-
вчата з êосами, мало бóло підстрижених. Таê я êоли таê носю, а êоли 
ото візьмó віночêом зроблю, обêрóтю, а тóт ще й причеплю яêóсь лен-
тó, зроблена, яê і тепер роблять. А яê попала тóди ó Германії, а там ма-
зали нам чимось ãолови, нó шоб вошей не бóло, таê волос повилазив. 
Вони ж боялися вошей. 

Я робила, в шêолó ходила, а тоді в швейпром пішла, на старім ба-
зарі там, а тоді война, забрали і все. І ото робота таêа. [Де швейпром 
бóв], тепер óже там люди живóть, хати зробили, не знаю, шо там бóло 
до цьоãо. У швейпромі може дóш десять óчениêів бóло і всьо. Три ма-
шинêи. Таê машинêи бóли, я примєрно ідó тóди на роботó, і в мене до-
ма є машинêа, я везó свою машинêó. Потомó шо ми не ãосóдарствені 
бóли. А шили, шо люди заêазóвали. І шинелі перешивали, то мосêовêи 
шили, то шо. Отаêе-во все, все перешите. Ми ж óчилися, то нам по-
моємó нічоãо не платили. От даже не моãó опріділить, не знаю. А тоді 
нас забрали, не знаю, чи вони ще робили чи нє. 

Яê війна в селі почалася, аяêже, êонечно пам’ятаєм, ще. Стоїмо êо-
ло воріт, летить чи снаряд, свистить щось, тільêи бóбóх, аж там де фе-
рма бóла. А щось ж це таêе, що це таêе? Ми і не знаємо, шо це воно та-
êе. Коли той, “Та война началась!”, – біжать мóжиêи яêісь. Та ми давай 
же ховаться, нó вони ото один вибóх полóчився і більше не êидали, не 
знаю. Тоді яê тіêи êажóть, самольоти летять, а на базі вихідний поãріб 
бóв. Ми тóди пів вóлиці забіãаєм в той поãріб і сидимо, бо дома ж бом-
боóбєжищя нічоãо не бóло. А поãріба ó êаждоãо, то сторчове, то… а це 
на сêладі бóв хороший. Тóт êóрêóль жив і ото в ньоãо поãріб бóв хоро-
ший. Ой! 

Конєшно бачили [яê німці прийшли в село]. В нас в хаті не стояли 
німці, а літали вóлицями: ó êоãо побачать птицю, забирають, то êорова, 
молоêо, то ще щось. У нас êорова êонєшно бóла, далеêо і позаêривано 
все і всьо, там солома, там полова. Вони тóди і не ходили. А тоді один 
êаже: “А нó подивіться”. Узяли розêрили папаша, там де полова, соло-
ма, він подивився і всьо, бросив. А там далі і êоні…  

Вже яê німці одстóпали, тоді ãоняли всих мóжиêів, [і батьêо по-
пав]. І вони дороãою похворіли, тіф. Переправили їх ó Дрезден, я бóла 
в Маãдебóрãі, ó 42-м ãодó в Германію нас забрали. А вони óже це десь ó 
45-мó, мабóть яê êінчалась война… [Четвериêів, óсіх забрали] десь ó 
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таêих ãодах, і там вони і померли, ó больницю їх привезли. Хто їх там 
лічив? Може ще щось і дали, шоб померло. Не знаю.  

А нас визивали, от примерно таêий ãод, чи 22-й чи яêий там. Виз-
вали, ще провіряли чи ãодні чи неãодні, а тоді на підводи і везли в Хор-
тицю до ваãонів. Утеêти ніяê бóло і êóди ти тіêатимеш, яê хто дóмав. 
На шість місяців брали, таê би ми і самі подóмали, хто нас через шість 
місяців привезе? Це вже тепер ми óмні, а тоді бóли дóрні. Казали, шо 
везóть на роботó. На роботó везли і все. А там яê приїхали, яê роздиви-
лися, êиївці вже там бóли, плачóть! Нас привезли, а вони яê побачили, 
плачóть, тóжать! Це óжас один. І ãолод, і холод, шо хочеш, і б’ють. 

В Маãдебóрãі там óсі ж стали воєнні заводи, і там ото робили на 
воєномó заводі. Отаêі ãільзи і ми таêі завбільшêи. Бо ваãонєтêа на та-
êих êоліщатах і ãільза, і ото ó рівні вже з нами. І ото тоді везимо ó дрó-
ãий цех. А бóли в нас воєнноплєнні, тоже ж, яêі попалися ж тóди, і 
óчили нас, яê робить, шоб ãільзи бóли браêовані. Ото, êажóть, візьміть 
пісочêó, пісоê, оті ж стоять пожарні, от. І візьмемо там жменю чи дві 
пісêó, принесли. Таêі чани стоять, ми тóди пісêó êинемо, і начинають 
ãільзи драть. Яê ó два пальця смóãа на ãільзі, а воно ж должно бóть ãла-
деньêе, а воно все подране. Кричемо на мастєра “[нерозбірливо]”, – 
браê, – біжить, сюди тóди. Почистив, почистили ж це êольцо ó станêó. 
Тільêи пропóсêаєм ãільзó, оп’ять дере. Він виêидає êольцо і дрóãе ста-
вляє, нó все равно. Нó не піймали ніêоãо, шоб оце óзнали, шо браê, шо 
оце тóт пісоê.  

Воєнноплєнні тоже ж десь видно забрали ж. Не знаю я. Вони тоже 
там робили, смєна їх, а смєна наша. Жили ми, – бараêи дерев’яні, під 
проволêою ото обãорожені і ми, і ці ж воєноплєнні обãорожені. Колюча 
проволоêа в чотири ряди. Кажóть, шо підêлючають і тоê, щоб не лізли 
відтіля. Ми не лазили, не знаю, чи там бóв êоли тоê чи не бóв. Не знаю. 

Ой, êормили брóêва, êольраба, êартошêó це десь ріденьêо, десь ó 
чомóсь, а то і не бачили. Варили брóêвó і êольрабó. Капóста варена, а 
там таêі хробаêи зелені. Може ви бачили êоли чи не бачили, шо в êа-
пóсті єсть таêі робаêи, черви. І зварені, а їсти хочеться. Ти побачив той 
робаê, взяв ложêою на стіл ãепнóв, а далі їси, бо їсти хочеш.  

Хліба давали таêий êірпічіê, яê і в нас êирпичиêи таêі печóть. Це в 
п’ятницю бóло, вроде яê добавêа бóла, на трьох дадóть. А то не знаю, 
таêий береш, êóсочоê той шо вони дають, а воно і ломається...  

Там же бомбили і після бомбьожêи привозили на завод тряпêи. 
Там ми вибирали собі, êажда модистêа бóла, і êофточêó пошиє, і юпо-
чêó пошиє. 
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[Сêільêи ãодин працювали?] Це я і не знаю. По-моємó, з восьми до 
п’яти. Точно, óже шіїсят ãод, позабóвала все. Вихідні ж бóли, ó неділю. 
То пісьма додомó пишем, то плачимо. Писали, їсти хочеться, і êажемо. 
“Ой, це і те, і пироãи хочемо”. 

Я вернóлася в 45-м ãодó, [нерозбірливо] óже в деêабрі місяці. Уже 
мороз бóв, бо яê ми із ваãонів, а їхали в отêритих платформах, і óãоль, 
нó вообщем не вмивалися. Де ж ти óмиєшся, яê їдеш, і їдеш, і їдеш. 
Прийшли сюди вже на воêзал, давайте хоч повмиваємося. І давай óми-
ваться по отаê тіêо, – протерли очі, а шо тóт чорне, таê то нічоãо. І по-
замерзали тóт, позашерхав волос. Ой [зітхає]. Нó там же переночóвали, 
[нерозбірливо] на воêзалі. А тоді приїхали, пором бóв там, яê теплоход, 
моторêа і пором. І ото ми на поромі бóли, привезли нас там з нашою 
подрóãою, шо вмісті бóли, вмісті і приїхали. Брат робив на цій мотор-
ній лодêі, і він нас привіз без ãрошей. А там з воêзала, яê їхали, а в нас 
ãрошей то немає, а чим-то дядьêові надо заплатить. А ми яê робили в 
Германії, óже при освобождєнії, бóли в Берлінє, і там считали яê ми 
воєнні, і нам давали пайоê воєних. То там папіроси таêі, тот табаê. А 
хто брав той табаê, а хто нє. А ми там бóли старшими, там бóв білянсь-
êий і він поставляв êомандір ротний, та зводний, нó яê по-воєномó. І в 
нас остається цей табаê і ми йоãо забрали із собою, не виêинем же. Таê 
ми яê заплатили цьомó дядьêові табаêом, шо він нас привіз, яêий він 
бóв довольний! А ми êидали йомó, не дóмали, шо це хтось ще дома хо-
че êóрить там чи шо [сміється]. Приїхали, а тóт страдають наші без та-
баêó в селі. Тóт êаждий дома виращóвав, êонєшно, а де ж йоãо, не êóп-
ляли. Но я знаю, шо ó нас папаша не êóрив. 

Нó ми ж їхали, таê діти, малі вродє, а приїхали, мнє êажеться, Гос-
поди! І хати яêісь низьêі і вóлиці широêі. А ми ж побільшали і хати 
поêазóються нам низьêі. І яê жили? Ходили на роботó та і все, яê êомó 
вдавалося. Коли востанавлювали êолхоз, я не знаю. 

Після войни, да, швейпром тоже бóв, на тім місці. Трохи я там по-
робила, а тоді ж заміж вийшла, дитина, і не робила після тоãо. Дома 
бóла поêи дитина підросла.  

В 45-м ãодó з Германії приїхали, в 46-м ãодó ó маю місяці заміж 
вийшла. Я ж з ним ходила ще ó довоєнне, до войни начили з ним 
встречаться. Я з чоловіêом своїм ó шêолó ходила, в один êлас ходили 
[сміється]. А тоді прийшла і ото в 46-м ãодó ó маю поженилися. А в 49-
м óмер, бо хорошо бóло в Германії. Він вернóвся… Там робили, іспитó-
вали і хвороби, і шо хочеш. “Ми знаєм, дають óêоли, а шо вони дають, 
відêіль ми знаєм”. Вообщем… 
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Та яêе тоді весілля? Прийшов хрьосний, хрьосна, отаêе, посиділи і 
пішли. О, це раньше яê подароê, яêийсь платоê, раньше ж нó випина-
лися і молоді, і старі. Це яê платоê дали, таê це хорошо. Дав êрьосний 
платоê і рóшниê вишитий [сміється]! 

Придане, аяêже, бóло. Подóшêи, êровать, раньше ж не шифанер, а 
сóндóê. А в сóндóêó то одежа там, то простині, таêе все. Аяêже, сêриня 
непорожня бóла. Яê раньше êазали: “Яê ãод, таê і рóбашêó шиють”. 
Кладóть на придане, таê шо двадцять ãод, – двадцять рóбашоê. Не я 
збирала, а батьêи збирали. У нас папаша плотніêом бóв і сêрині робив. 
Не те шо вони мені спеціально, а може вони і робили спеціально, від-
êіль я знаю. Знають, що дівчина êолись ітиме заміж, да, та і зробили… 
Обиêновенó сêриню. Сêриня темною фарбою бóла поêрашена і таêи-
ми розами êрасними óсередині. Ми близьêо жили, через дві хати, мож-
на бóло і в рóêах перенести. Я і не знаю, яê ми перевозили, та… 

Нó це ж ми до йоãо пішли, я пішла до йоãо. У їхній хаті їхня сім’я і 
мене привели, і все. У нас оêрема спальня бóла, ó їх, ó дівчат отдєльно, 
а ó батьêів отдєльно і все. Хата бóла таêа, нормальна. Поміщались.  

І я óже од їх ó швейпром ходила. А по домó, ó мене бóла таêа свеê-
рóха, шо прийдеш із роботи: “Іди Тоня до мами, мама на роботі, іди там 
може óправиться, êорова прийде, здоїш êоровó”. Бóла свеêрóха хоро-
ша. Я до неї звертались, – мама, мама, папаша. Нормально, а шо. І 
óтром, раньше ж êазали, надо вставать невістêі первій, шоб їсти нава-
рить. Я тільêи начнó ворóшиться вставать, а вони почóли, ще лежать: 
“Таê, Тоню, іди і ляãай, тобі іти на роботó. Я їсти наварю, снідать є шо. 
Іди і ляãай”. Не давала, шоб я до роботи, шоб я щось робила, ні.  

Свеêрóха, мама, ходили по людях мазали. Там строїться хтось, ма-
зали під дощечêó. Хіба там раньше бóло таê шо, надо êаждомó на робо-
тó... Оце ж свеêрóха мазала по людях. Моя мама, то на степó бóла, а ця 
мазала.  

Тоді я ходила в êолхоз на роботó, ó зерносêлад. Не те шо там бóла, 
в мене робота таêа, штатня. Пішла, потомó шо той, ó заãотзерно. Зерно 
ж здавали, êоло зерна. А тоді на степ, тоже ж там таêе, і молотили зі-
мою…  

А дома топить нічим, носимо в’язêи соломи з степó, не носимо, ó 
нас підводи єсть, в зимнє время сани, і на сани ото в’язêи понав’язóємо 
і попритóляємося. Привезó по в’язêі, натопимо, і в хаті трóсили соло-
мою, щоб тепліше бóло. Таêа жизня бóла! А чим же топить, вóãля ніхто 
не привезе. Зразó після войни, де воно візьметься, хто йоãо добóва? А 
дровами, яê зима, їдемо ó плавні. Плавня бóла. Наріжемо тамочêи сó-
шняêа, на саночêи положили і веземо. То хіба баãато натопиш тим, сó-
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шняêом? Це надо на день двоє саноê привезти, шоб бóло хорошо в хаті 
тепло. Нó не то шо, ми двоє саноê не витопимо, бо розполоãаєш, шо ще 
і завтра в день надо топить. Ой [зітхає]. 

В плавні я знаю, може дальше там робили люди, а шо вони там ро-
били не знаю. У земляночêах жили, ті шо там робили, не баãато. У нас 
з Біленьêої більше тóди їздило і назад приїжджало, там не жили. Ото 
свеêор мій там десь діляночêó собі зробив та êóêóрóзó там сіяли. Та 
десь повиêорчóване дерево, ото ж там і взяли діляночêó таêó і посіяли 
може рядочêів десять, а там ще десь. І таê. Та тóт бóла êóêóрóдза, на 
блини на êóêóрóдзяні. Бо а шо ж тóт землі тієї. Яêось і сейчас, шо ж тóт 
землі… У нас садибної десять сотоê і тих немає, таê і раньше бóло. Нó 
раньше бóло, хата і 50 сотих землі. А тепер óже ж ó êаждом дворі по дві 
хати.  

Конєшно, яê праздниê, – святêóємо всі. Нó раньше ж яêі праздни-
êи бóли, реліãіозні ж. Хотя це вже і після войни бóло, нó все равно, на 
празниêи нічоãо не робили. Понаãотовляємо їсти та і сидимо, отходили 
от войни. Нó êонєшно празнóвали Різдво. 

Нó да ж, це ж óже бóло, яê це êажóть, при совєтсьêий власті, Пер-
ше Травня, дєтêа. Ідемо і на парад, і таê же дома, понаãотовляємо та 
сидимо. [В селі бóв свій парад, баãато людей], êонєшно. [А після пара-
да розходились по домам].  

[Чи дні народження святêóвали?] Та самі сядять, поїдять.  
Яê дитинêа вже, êóди бóдеш ходить ãóляти, і свеêрóха, ніêóди ми 

не ходили. Свеêрóха бóла таêа, аби óсі діти дома і вона з ними. 
Корови бóли, і сир. Сепаратори бóли, з молоêа віяли сметанó, а те 

отходи – там сир, а сироватêа ж, – свині єсть. Дають же свиням. У ба-
тьêів бóв сепаратор. Сметанó, масло робили. 

Поãріба бóли, холодильниêів не бóло, щоб ó холодильниê там 
примерно шось поставив. Те, шо на ãороді виросло ó поãріб ховали. 

Солили оãірêи, помідори, і для борщó солили, і для їжі солили. 
Помідори і цілі, і зелені бóли óмісті, не бóло, шо отдельно. Нó таêих 
дóже зелених не солили. Солили ото для борщó, оце помідори для бо-
рщó, а морс ніхто не робив. Бóряê робили, êвасили йоãо ó êастрóлі. Все 
робили. Та і батьêи ж êвасили в êастрóлі, і саморобêи бóли, яêі хочеш. 

В бочêах солили, солили ó бочêах помідори, оãірêи. І раньше ж де-
рев’яні робили, самі бочêи. Не самі, а спеціалісти тóт бóли таêі. Кажне 
не робило, шоб саме собі. 

М’ясо чи сало, яê свиню заріжóть засолювали. Сало в мішêи сêла-
дали. Тепер хоч сêладають ó бóтильêи, а тоді ó мішêи наêладóть. Нó 
старалися різать, шоб зима бóла. А яê таê різать, зарізав та поїв йоãо. А 
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таê на ãорище на піч повісим зимою, порóбаєм. Поліз, обрізав êóсоê 
той. Бóло порóбане, нó а держиться на проволіê, порізав і єсть вариш. 
А тоді яê вже шо заріжеш, і засолювали, і в êастрóлі сêладали… І м'ясо 
обріжеш… Яê зимою, таê воно мерзле на ãорищі висить, а вже яê тепло, 
засолювали і солоне. А варить завтра, знімаємо, êидаємо, вимочóємо. 
Робим таê шо, шо надóмаєм. 

Ковбаси робили обізательно. І м’ясні бóли, і êров’янêи бóли, яêі 
хочеш, нó з м’яса. Кишêи ж там же. М'ясо різали, ілі на м’ясорóбêó, ó 
êоãо яê бóло. У нас тоді ще м’ясорóбоê не бóло. Нó робили, все робили, 
все.  

Фрóêти сóшили, ó мішêи. Передивлялися зимою, висипають ó мі-
шêи, передивляють, чи немає червей. Сóшили, – порізали, порізали і 
на сонце там, на щось же сêладаєш йоãо. Нó воно посохло і в мішоê. 
Сóшили óсі, яêі єсть фрóêти: і абриêоси, і яãоди, і яблóêа, і ãрóші. Грó-
ші бóло і ó пічі – поставили ó піч, вони там прижарилися, і давай ще 
всóнóть тóди. А óже яê вони хорошо піджаряться, на сонечêо. Слєдó-
ющі сиплять. Раньше ж печі бóли, на дворі піч поставлять отаê. Потім з 
цієї фрóêти варили êомпоти, озвар раньше êазали, озвар варили, пили. 
Конєшно добавляли сахарю.  

Раніше бóв і чай, êоли ще батьêи бóли, êофе бóло, то яшне, то ще 
яêесь, в пачêах бóло. Кóпляли.  

[Коріна білянêа, – це] яê, батьêи тóтешні і я таê же само. Та сейчас 
повно приєзжих. Щас білян, мать, менше, яê приєзжих. А раніше не 
бóло таê сêільêи. Це хтось приїхав там, а щас… Та хіба вони заразом 
баãато їхало? Після войни, їдóть, приїзджають. Хтозна, чоãо вони їдóть, 
лóчше шось шóêали видно? 

 
 

Шêóропат Феêла Тимофіївна, 1914 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Забóла, дєтêа, [район], êоли це воно бóло… 
[Мені] вісім роêів бóло, яê нас сюди батьêо привіз. Ми жили в Ки-

ївсьêій, Київсьêої… Там же землі мало дають, а хлопців бóло ó ньоãо 
три. Він êаже: “Поїдó тóди, де баãато землі”. І нас сюди вивіз. Він сюди 
нас вивіз, а сам óмер. А тоді ми жили із мамêою.  

Звали мамêó Соломія, а батьêо – Тимофій. Два брати бóло, два 
Миêоли бóло. Бо ото раньше хрестили та понесли хрестить ó церêвó, 
таê вони обратно Миêолó принесли. Нó на шо ж, Миêола ó нас óже є. 
                                                           
1Опитóвання провели Ю.І. Головêо та В.М. Циберт, 21 червня 2002 р. 
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“Нó то бóде Коля, а то Миêола”. Таê я бóло ãóêаю: “Миêола, Миêола!” 
А він: “Коãо ти ãóêаєш, хіба я Миêола, я ж Коля”. В церêов носили, 
[священиê називав].  

Мати виховóвала дітей. Батьêо вмер, ми малі бóли. Вобщем, яê ще 
ми малі бóли, таê і батьêо, і мати, це ж не запомниш. Раньше яêось, шо 
вони самі хазяйнóвали, на базар їздили. Таê бóло мене бросять, а самі 
поїдóть на базар. Вернóться із базарó, а я досі їсти ãотовлю. А батьêо 
поêойний êаже: “Моя дитино! Відать ти, дєтêо, попадеш ó велиêó 
сім’ю, бо й досі ãотове”. Отаê я прожила. А таê…  

[Батьêо робили] там, ó Бєлєньêі. Ми малі, а він робив. А мамêа до-
ма бóла, мати моя дома бóла. [Яê малі бóли, мати нам шила одежó]. 
Матерію êóпляли і оддавала вона шить [за ãроші], а таêе, рóбашêи вона 
сама, а плаття таê ото отдавала яêісь шить...  

[Там ще ó Київсьêій] ... ó дрóãий êлас, там я ходила. Мені ж бóло 
вісім роêів чи сім ãод, і я там ходила в шêолó. А сюди яê я приїхала, 
óже не ходила. Хлопців ó нас бóло три. Та бóло яê отож, та село те, шо 
надо бóло через водó ходить в шêолó хлопцям. Таê батьêо бóло на вер-
хи, на êоні перевозе тóди, ó шêолó. Нó це таêе... Хлопці в шêолó ходи-
ли. 

Я не помню, воно там не êолãоспи, там де ми жили, там баãачі жи-
ли. Яê ми приїхали, таê ми там поселилися ó тім, де баãацьêо землі. [Де 
пóсте місце бóло]. Я не запомнила, чи баãато [ще бóло людей-
переселенців]. Батьêо сам строївся. Він сам отаêó земляночêó постро-
їв, таê там ми жили. А яê оце Біленьêа попало під той, під висилêó, нó 
там же Дніпро, а Дніпро занімало…. Яê óже батьêо помер, óже я там 
робила. Там же не êолãосп бóв, а яê це, совхоз. Таê я вже там, мені сім-
надцять чи п’ятнадцять ãод бóло, таê я доярêою вже робила.  

[Батьêи вірóючі бóли], да, да, да. Нас батьêо молив бóло по-
одномó, ото моле. Раньше ж молилися. Таê ми ото встаєм по-одномó, а 
яê óже йомó врем’я не має, таê він óсіх чотирьох поставить і молимося. 
Ті молитви я вже забóла, время яêе… “Отче Наш” і “Отче Наш”. Батьêо 
ãрамотний бóв. Нó раньше ж ãрамотні, êоли і шêолó, тепер не читають 
таê, а раньше читали же те. Оце “Во имя Отца…” і оце вони таê читали. 
[Батьêо] читав, читав, но більше на роботó ходив. Та раньше ж, яê 
отож совхоз бóв, а тоді, тоді самі.  

Яê ми сюди приїхали, таê ó нас êоні бóли, я знаю, і êорова ото. Яê-
би ж, а то ж маленьêа бóла. Та ó нас там же ó Київсьêій, яêі ж сади бó-
ли. Вишні бóли отаêі, тóт нема таêих…. Тóт мало бóло, мало. І там бóли 
садêи тоже. Ми насадили тóт, вони повиростали яêі. Ми сюди яê приї-
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хали в Біленьêó, таê тóт не бóло отоãо оріха. Мій син йшов ó армію і 
посадив отоãо ãоріха, і яêий виріс óже!  

[А на це дворище ми переїхали], по-моємó, мабóть ó 63-й, от я не 
запомніла, забóла. Хатó êóпила. А до тоãо жили ó Левонтівці, в Левон-
тівсьêій, вона тóди, за Дніпром. Йоãо сейчас немає тоãо села, но на ãорó 
повиходили. Таê ми жили отаêоãо ó біê, яê оце в Бєлєньêій, êоло 
Дніпра. А од Дніпра виселяли нас на ãорó, на землю, щоб ми строїли. 
Там і землю давали, щоб строїлися. А хто хотів строївся, хто хотів, де 
хатó собі êóпляв. Хто яê хотів. Но там поселялися. 

[Голод 33-ãо роêó?] Це ãолод бóв. Де ж ми бóли? Та мабóть ó Бє-
лєньêій, чи де. Єй Боãó, не запомнила. Це ж ще бóли малі мої діти. Ко-
ля бóв малий. [І де ми жили тоді ó 33-мó році?] Та мабóть ó том совхо-
зі, де землю êóпили, де привіз нас батьêо на землю. 

Що в ãолод їли? Нó шо в ãолод. Голод бóв, – я вже робила яê ãолод 
бóв. Доярêою робила, свинарêою, вже робила. В яêім це, в яêім же в 
нас ãолод бóв? В 33-мó. 

Я забóла ó яêий ãод [заміж виходила]. Но приходили свати. Я вже 
робила доярêою. Нó і прийшли. А він там тож робив, десь тóт, що при-
ходив мене сватать, Дорохфій. Нó прийшли, посватали: “Прийшли до-
чêó до матері, дочêó вашó брать, заберем, засватаєм”, – отаê вони êаза-
ли. Отож і засватали. А я вже робила, я доярêою робила. Тоді бóла я 
дома із мамêою. А тоді яê засватали мене, забрали тóди ж, до йоãо. А 
він тоже із своєю матір’ю жив, ó êазьонной êвартирі, той, що засватав. 
Оце хіба запомниш, аби я молодша, а таêе я вже забóваю. [А познайо-
милися з чоловіêом], там де робила. Він там бóв сêотарьом. Не сêота-
рьом, там же бóв совхоз, він же тоже робив, чи сêотарем чи таê робив. 
Боã йоãо знає. 

Весілля? А таê, трошêи людей зібралось та дарили мені êоє-шо. 
Тоді ж дарóвали, тоді ж раньше нічоãо таêоãо не бóло. Хто одіяло, хто 
простінь, – отаêе дарили. Отож таêе і придане давали. Хто одіяло, хто 
подóшêó, хто перинó. В мене плаття бóло таêе, що я носила, а на свадь-
бó не шила нічоãо. А мама, я вже не помню, шо вона мені, подóшечêó 
дала, одіялêи дала, яê óже забрали мене свати до себе.  

Ми [з чоловіêом] і êоні раньше держали, êоровó держали. А це яê 
война началась… 

[Зі свеêрóхою жила я] нічо, хорошо жила. А тóт і свеêрóха виїхала 
ó дрóãе село. А ми осталися тóт із чоловіêом, із цим, шо я жила. А вона 
виїхала ó дрóãе село. Її первий чоловіê помер, вона вийшла за дрóãоãо і 
ото óїхали ó дрóãе село. І ми їздили з ним, êоняêа ж тоді бóла. Мій чо-
ловіê, це ж óже, яê бóв на войні, таê прийшов із войни… Боã йоãо знає, 
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де він воював, [яê война началася, йоãо зразó на війнó забрали]… і пос-
тавили йоãо председателем. Він ото робив председателем, êоняêó ó бі-
дарêó і до матері їздили в ãості. А вже в нас бóло маленьêе…  

Яê війна началася я не знаю, не пам’ятаю, позабóвала я вже все… 
[Я всю війнó ó селі пробóла]. Та шо тоді бóло, нічоãо тоді не бóло. 

Їсти не бóло яêоãо ãреця. Шо хто де достане, то яê, забірали ходили. 
Таêі забірали, ті, щоб не жили, щоб óмирали. А хто забірал? Хто що 
достане, те і забірали, щоб ãолод бóв. 

У війнó це ж Коля бóв малий і Тольêа бóв малий. Малі ще бóли, яê 
война бóла. Таê я одноãо за рóêó, це старший бóв ó мене, Тольêа. Я на 
рóêи одноãо візьмó, а одноãо за рóêó. А вони, ото таê Дніпро ó нас, а 
там село наше, – б’ють, б’ють через Дніпро ãранатами. Но хата ó війнó 
ціла бóла. 

[Німці бóли в селі], бóли ó нас в хаті. Ще цей Коля мій, малий бóв, 
таê він бóв таêий чóтêоватий, він бóло ото біãав-біãав, а вони: “Коля, 
Коля, Коля, Коля!” А він біãа там сюди. Він же ж бóло біãає, ãрається, а 
вони до йоãо: “Коля, Коля, Коля!” [Німців] ó хаті бóло чи шість, чи чо-
тири, та хіба тепер запомниш. Боã знає, сêільêи їх бóло. Нó не знаю. Я 
до їх вніманія не обращала, вони більшество ото до дітей. 

А де ж я робила ó той час? Та на хвермі, мабóть. На хвермі мабóть я 
тоді, тоді ж война, на хвермі. Та бóв же не êолãосп, а чи совхоз, чи шо 
воно бóло тоді…  

А яê наші прийшли? Таê всі німці повтіêали. Німці êажóть при-
йшли, німці оце зайшли в наше село, а ми ó дрóãе село вийшли. Пови-
ходили самі чи повиãонили, я тот не запомніла. Бо бóли ми в нашім 
селі, а ми в дрóãе село вийшли. А тоді вони там побóли, я не запомніла 
сêільêи, а ми тоді поверталися назад ото, в свої доми. Нічоãо не поза-
бирали, отаê яê оце я собралася… Ще бóла ó нас êорова, та мамêа-
поêойниця êоровó тó взяла, êой-яêі вóзли позав’язóвала, повішала таê 
на êоровó і êоровó веде і те своє все барахло веде. А я нічоãо не брала, 
одних дітей візьмó і більш нічоãо.  

Після війни, шо ми держали? Усе держала. Та йоãо ж [чоловіêа] 
поставили [председателем], чи я знаю. Він же яê прийшов ото з войни, 
а я вже робила доярêою, і йоãо поставили председателем. Він то робив 
председателем і йоãо вбили. Боã йоãо знає, за що йоãо вбили. Я ото ж 
тóди яê їздила, таê сêільêи êомісія приїжяли, таê êазали, сам із той... 
Він же бóв председателем і їздив на бідарêі. І йоãо прив’язали за бідар-
êó, êоняêа привела йоãо ó êонюшню. В яêім це ãоді? Це аби ж йоãо за-
помнить. Нó це після войни. Мабóть де таêи з ãод [бóв він председате-
лем], більше він не бóв.  
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Оце мій син, сейчас він оце ó ãазеті читав, а чоãо він тó ãазетêó, де 
він дів, шо хто йоãо óбив. Він же êаже, це моãо папêó óбив, отóт один 
бóв із Дєєвêи. Таê він до йоãо причипивсь: “Ти моãо папêó óбив!” Де 
він дів тó ãазетêó? Писали ж ó ãазеті, це ж йоãо брат бóв, тож председа-
телем робив, моãо чоловіêа брат. Таê він помер, а цьоãо вбили. Предсе-
дателем робив і вбили йоãо. Міліція приїжали, підóть ото тóди на ãро-
бêи, і йоãо там в последствії, “сам себя забив”, “сам себя зробив”. А óже 
ми тóт, óже время стіêи пройшло і ото в ãазеті читав мій син, шо яê бó-
дто би йоãо хтось там óбив, яêийсь хлопець із Бєлєньêої, той де ми жи-
ли, і вбив. Ні, ми вже тóт жили, тóт в Білянці. 

Яê война êончілась, а там яê побросали і ãранати, і шо хочеш. [Ді-
ти] ото біãали, збирали, таê я їх бóло таê ãаняю: “Не займайте нічоãо, 
не беріть нічоãо”. Таê вони ж, не наші, а таêі зберóться десь там, поназ-
бирають ãранатêи, і одноãо вбило, товариша моãо [сина], дрóзья ж бó-
ли. А він же яê йоãо óбило, а він тоді хоронили йоãо, він êаже, мій си-
ноê êаже: “Вітя, Вітя, чоãо ти тóди пішов? На шо ж ти брав йоãо?” А я 
ж бóло, прибіжать: “Ви брали ãранати?” – “Ні, мамо, ми нічоãо не бра-
ли”. І оце яê вечір, то я їх ãаняю, щоб сиділи дома. Таê вони знають, що 
я ото бóдó ãанять, таê оце менший, там ó мене бóла діжêа ó сінях, він 
тільêи тóди всêоче і в діжêó, бо бóдó ãанять. “Мамо, ми прийдем, ми не 
займаєм нічоãо”. А дітей баãато побило... 

Нó оце ж, мабóть, після війни і бóв ãолод, чи êоли. У 44-м, по-
моємó, бóв ãолод. Яê же ми жили? Я жила на свинарні. То там давали 
таêі в свинарні свиням êочани, а ми ж ото êочанчиê візьмó, принесó 
додомó і здерó [дітям]. Що свиням дають, êóêóрóзяні! І люди таê само. 
Тоді бóло і в ãороді, а яê воно полóчилося, що ãолод став, я вже тóт не 
запомню. Хіба запомниш, це вже воно давно.  

В ãолод шо варили, шо в дрóãе село підеш, достанеш, надерем. Бó-
ло ж Коля ходив ó шêолó. “Коля, синоê, іди звари êашó”. – “Мамо, я 
вже надер і зварив êашó”. А вже в шêолó ходив. “Я зварив, – êаже,– і 
êашó вже зварив. Надер, вообщем і êашó зварив”. – “А óроêи повчив?” 
– “Бо я тобі п’ять принесó завтра!” 

[Нам ãрішми давали] зразó, а óже тоді, яê ãолод, óже нічим не пла-
тили. Ото таê, хто де візьме, поїсть і всьо. 

У Біленьêе я приїхала за тоãо, що наше там село, не село, а... Ви-
йшло ó … переселення. Там же Дніпро. Ми жили ó балочêі, а од Дніпра 
нас виселяли на землю тóди. Там ó село, но тільêи вище від села, бо 
там же Дніпро зайняли. Яê зайняли, то тепер óже, яêби це хто розóмів, 
а я яê вже позабóвала… 
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[Яê ми приїхали сюди село] таêе і бóло. Нó ми попали під виселе-
ніє ж, виселяло ж нас ãосóдарство. Госóдарство нам платило. Но а нам 
можна бóло там ó Леонтівці чи де…, в Леотнівці, аãа. Таê надо бóло в 
степ тóди вийти. Там можна бóло строїться. А хто хотів êóди… А тóт 
ніяêих родичів не бóло, знаêомі бóли, таê ми тóт хатó êóпили та і все.  

По ãосподарствó все бóло, все ãотовили, і садили, і в ãороді, все бó-
ло. Отаê яê тóт, все на ãороді, – і êартошêа, і сояшниêи. Яê тóт садем, 
таê і там. Усе бóло на ãороді. Тóт от ó Біленьêій таê більше солонці, а ó 
нас же там солонців не бóло, таê там все родило. І вже приперло мене ó 
Бєлєньêó, лóчше я б там бóла, построїлася б. Ото бач, наші сóсіди їха-
ли і мене ãрець привіз. І там би бóла построїлася, та і жила би там.  

На роботó ходили пішêи. [По дорозі пісні] ніêоли я не співала. [А 
вообще, яê праздниê яêийсь, або там в неділю] співали... То яêі празд-
ниêи, я вже позабóвала. І праздничні бóли раньше, співають. Я вже по-
забóвала. 

Я тобі сêажó, я почти праздниêи церêовні і не празднóвала. Яê пі-
шла на роботó, мені не праздниêа не бóло, не неділі. Раньше бóли, таê я 
ходила все на роботó, óже яê я на пенсію пішла, і то доходилася, чи 
простóдилася, чи Боã йоãо знає. Оêазався ó мене на льоãêих нарив. І я 
ото ходила вже, болить і болить, а я ж хожó, перестою і ідó. А тоді ж 
óже доходилась, що не можó чим дихать. Пішла в больницю, мені при-
знали на льоãêих нарив. І тóт один мене врач лічив-лічив, і послали в 
обласнó, щоб зробили операцію. 

Врачі бóли місцеві, жили тóт, в Бєлєньêій. І сейчас є в Бєлєньêій, 
живóть вони. Мене той, що лечив, жив ó Бєлєньêій. Ще молодий врач і 
помер. Отож яê привезли мене з больниці, він мене лечив… 

Яê я сама ліêóюсь? У больниці бóла. Яê простóдюся, таê ото розіт-
рóся тим, ой, яê… Раньше я держали ãóси, ãóсиним смальцем лічилась. 
А сейчас вийшли ãóси і не знаю. Гóсиний смалець помоãає, ãріє. І бóло 
оте ó чай розіллю смалець, ó молочêо смалець êидаєш, і пить. Мені 
операцію робили! 

Боã йоãо знає, яê мати мене не лічила. Вона почти мене не ліêóва-
ла, я почти все время робила. Діти мої дрóãий раз захворіє, таê там ото 
щось витриш, щось вип’є там, молочêа цьоãо, ото таêе. 

Яê êоров доїли, раньше? Таê це я ще яê ó совхозі бóла, таê раньше 
ото подоїм ó битони молочêо і отправля десь йоãо. Рóêами, я раньше 
рóêами доїла. Грóпа бóла ó мене 20 штóê. Три рази в день доїлися. Це 
мені дадóть двадцять штóê. Я ось, например, чи в совхозі я робила, чи в 
Біленьêій. Я вже забóла де, ó совхозі я робила, таê ó нас бóло по 
20 штóê. І ото ж раньше ж телятêа підпóсêали. Підпóстю теля, присосе, 
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тоді здою. Клєтêó отêриваю, заêриваю, теля випóсêаю, пососе, тоді те 
заêриваю. А тоді ó нас моя напарниця заболіла, і я свою ãрóпó доїла і 
тої подрóжêи моєї. Таê бóло диреêтор прийде, вони ж ревóть, телятêа 
підпóсêається, вони ревóть. Він заãляне, засміявся і пішов. А тоді приї-
хали із дрóãоãо начальство. Приходять до мене, спрашóють: “А де твоя 
ãрóпа?” Кажó: “Оце моя ãрóпа”. – “А де твоєї напарниці?” – “Оце”. – 
“Дайте їй, – êажóть, – êоровó тільнó, шо вона таêа маленьêа і дві ãрóпи 
óхажóє, за двома”. Таê ó мене тóт ніãті позлазили. Їх же підпóстиш те 
теля, поêа оттяãнеш їх, і ноãи пооттоптають. Та не дай Боã! 

Я своїх óсіх êоров знала. Бóла ó нас одна Комêа, êорова, і таêа бó-
ла, шо яê я її не здою, то ніхто не здоє. Я підійдó до неї. “Комêа, нó чоãо 
ти?” Вона подивиться на мене і стоїть яê вêопана. То Комêа, то там 
Маринêа, то там яêось. Усе поназивали êоров, êождó êоровêó назива-
ють. А воно ж, бачиш, понімає. Вибраêовóвали самі, там же начальство 
і врачі, яêа ж не ãодна, таê вони ж ото вибраêовóють. Нó мало молочêа 
дає, або чоãось боліє і ото таê. Яê захворіє, яêесь лєêарство давали вра-
чі. Нó є же таêі врачі, що сêотарі, лічать, спеціально для êоров. Нó до-
ма, яêось дома і не хворіли вродє. 

Свині хворіли. Сейчас врачі лічили, а раньше захворіє, заболіє, то 
нічоãо. Лічать і нічоãо, тоді дорізають. Бóло спеціально є таêий чоло-
віê, що ріже їх, самі не різали. Свиней не ріжóть, вони êолють. Таêий 
єсть ніж, він ото óже знає, êóди йоãо êолоть. Заêоле і всьо. Заêоле, а 
тоді обсмелюють йоãо. Йомó за роботó м’яса даси там êóсочоê, сальця 
êóсочоê. Оце і все. Раньше ми бóли êоли, то соломою смалили, а сей-
час смалять бензином. Соломêою, то там солома, то там те, попіл попа-
да. А бензином, що він, бензинêó вêлючив, смале, смале, смале. А тоді 
обмивають, обчистюють йоãо. А тоді з торця обдирають, отдєльно…  

Коли свиню заêолять, м’ясо перемелю. Сêільêи там надо на êовба-
сêó, стільêи і змелем. А то пересолюю більше. А тоді отож êішечêи пе-
ремиєм і êовбасêи чиним. А ото êовбасó, êров переêип’ятять, а тоді тó-
ди м’ясêа трошêи, і сальца трошêи, всьоãо трошêи і таêó êовбасó ро-
биш. Ми мало робили із êрові. Раньше зберіãали ото таê, ó êастрóльêó 
сêласти, а тоді оцим смальчиêом перелить і заêрить. І вони стоять. 

[Не бóло êолись баноê, бóтилів не бóло, тоді сало, м’ясо] солили. У 
êастрóльêó, засолять, наêривають. А м’ясо хороше, а м’ясо тоді яê про-
соліє, тоді варять, витяãать і варять. Яê дóже солоне – ó водичêó ми-
ють. Кастрóлі ставили потом ó хаті десь, або в поãребі. 

Варили холодець, – ноãи, ото ãоловó тó обшмалим, обшêребем хо-
рошо, тоді порóбаєм і варим. Варим те, м’ясêо звариться, тоді в мисоч-
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êи розсипаєм. Та листочоê êладем, а тоді ще шось, шось придóмають. Я 
вже позабóвала шо. Шо хто придóмає...  

Їсти все [ãотóємо]: і борщ, і все, все ãотовлю. Борщ – таêий êолпа-
чоê, êартошêó, бóряê. Та тепер варять і таê, без бóряêа. Картошêа, і êа-
пóста і все. [Раніше борщó варили] на сêільêи бóло, [хранили] ó холо-
дномó, например, ó поãребі. У поãребі ж холод, прохладно. Картошêó 
звариш, там ãалóшêи, чи шо і все в поãреб ставили. Раньше ж холоди-
льниêа не бóло. Та і сейчас ó нас холодільніêа нема. Таê я в поãріб. 

Галóшêи варили, – водó заêипятю, тісто просте. Мóêи, і яê є моло-
êо, з молочêом, тісто замісем і таê і варим. З чим ãалóшêи їли? І таê 
їли, і з хлібом їли, там же ж юшечêа є. Яê варим, яê êоли, êартошечêи 
начистим, а яê êоли і самі ãалóшêи без êартошечêи.  

Варениêи робили із сиром, із êартошêою варили, з êапóстою вари-
ли. Сир самі робили. Корова доїлась, молоêо сêисне, а тоді одтопем 
йоãо, а тоді в óзличоê і êамінчиêом надавим. Мінóтêó отдавиться, ста-
виться і тоді варимо варениêи, пиріжêи. Нó таê óже дрóãий раз і êис-
лий сир є, або забóдеш, або переêисне те молочêо.  

Робили сметанó. Сметанó збирала, ото поставлю я той ãлечичоê, 
він óсядеться і зберó, і тоді ще і дрóãий, і тоді в бóтильоê і в’ю. І ото ж 
масло били в бóтильêó. Глечичêи таêі бóли спеціально, він і досі той 
ãлечичоê десь валяється. Оце ж спеціально, щоб молоêо збивать. Си-
роватêó – поросятам. Тож бóло поросятêо держеш, то поросятêові мо-
лочêо. 

На зимêó заãотовляли êартошечêó, бóряê, морêвó, êапóстó. Свіжó і 
êислó бóло. Свіжó оставляєм, а тоді êислó, заêисається. Квасили êапó-
стó, – оце є ножами, а є і тьорочêі таêі. Потрем, а тоді те присолем 
трошечêи і в êастрóльêó, і êисне. Таê можна заêвасить і êапóстó, і яб-
лóчêа, і ãрóші, все можна êвасить. Бóряêи, я вже їх давно робила, а ото 
почистять і в êастрóльêó, і вони тоді проêиснóть, присолить трошêи їх. 
Потом можна борщ варити із êислим бóрячêом, а більше нічоãо. А яê 
оце сейчас бóряêи є таêі, ото венеãрет, то тó і êапóстó чистим. 

[Взимêó êомпот варили] із фрóêти. Ось нападають ãрóші, насóшó 
на зимó на сонечêó. Яблóчêа можна сóшить, і абриêоси можна сóшить, 
все можна на зимó. Сóшили на сонці. Помідори спілі на зимó оце ó êа-
стрóльêó, а тоді трошêи присолюю. Морс тоже варим. Оце назбираєм 
помідори, тоді перемелюєм їх на м’ясорóбêó, отож є та, я забóла, яê на 
неї êажóть, на соêовижималêó. І потом проêип’ятим і ó баночêи, в бó-
тилі заêриваєм. А раньше баноê не бóло, а ото солили раньше. Ще ми 
яê ó Київсьêій жили, таê ó діжêі. Таê і тóт я ще солила, ó Біленьêій…  
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Хліб пеêла і білий, і сірий, óсяêий. Яêа мóêа є, таêий хліб. Оце ж 
опарêó запарю. Тепер же дрожі. Ще я яê вийшла заміж, і то вийшла – 
до свеêрóхи пішла. А раньше ж бóли печі... Ні, я вже сама жила, свеê-
рóхи вже не бóло, – дóховêа бóла. Таê я в дóховці пеêла ото ж. Я вже 
забóла чи на дрожах чи яê. Чи вже дрожі бóли мабóть, та вже бóли 
дрожі, яê я. Таê я в дóховці ото пеêла, в сêовородці. А свеêрóха яêраз 
приїхала та êаже: “Ой, моя дитина, êазали, що ти не вмієш хліба пеêти, 
а ти ж яêоãо напеêла, шо і з дóховêи не витяãнеш”. Підійшов же, іспіê-
ся же оце, таê воно тісто хорошо виходило. А в дóховці спеêлось хоро-
шо, таêий розрісся. А в печі тоже, – натопиш піч, а вже ж чóвствóєш, 
що можно óже садить, а тоді садиш. На сêоворідêах садили, ó жаров-
ничêах. Хліба пеêли яê êоли, êоли чотири, êоли п’ять, êоли шість. 
Хранили, – ó холодне більшість êлали. Заêриєш йоãо бóло, в êастрó-
льêó чи десь положеш, наêриєш. Можна тиждень держать і не черствіє. 

Яê ходили на роботó, – обід брали. Візьмеш бóло хліб і до хлібчиêа 
шось. Та бóло і зварю êартошечêи. Воно ж раньше і êабанчиêа зарі-
жеш, салочêа візьмó, хлібчиêа, і таê і бóло. А тоді я яê на свинарні ро-
била тóтичêи, там печêа бóла в нас. Візьмó з дома êартошечêи і там 
зварю собі їсти. По сóтêами бóли там. Оце сóтêі діжóрю та зварю ото 
óвечорі. 

Олію êóпляли. І раніше êóпляли олію. Нó раньше ж бóло воно, би-
ли ж раньше яêось. Млини бóли, оце например хазяїн, ó йоãо свій 
млин, молов він. Та оце таêі бóли, а тоді розвелися в êолãоспі. Оці. Я 
тоже в томó, в êолãоспі мололи. [А платили за помол] сêільêи там чи 
30, чи 40, чи сêільêи там. Сêільêи воно там витяãне. Раньше і мірчóê 
брали. Сêільêи там воно затяãне, я вже не знаю. Чи п’ять, чи шість рó-
блів, чи сім. А сейчас тільêи ãроші брали. Ось например, я пенсіонерêа, 
полóчала пшеницю. У нас тóт бóла мельниця, повезó і змелю. Таê вони 
безплатно мололи, а сейчас платно мелять. 

[Чи наймались люди по селó хати строїть, печі êласти, віêна роби-
ти?] Нó оце мені осьо строїли землянêó, êóхню, наймала людей. Пла-
тять стільêи, сêільêи сêажóть. Це я забóла, сêільêи їм заплатила, шо то 
вони мені поêлали. А желізо, оце я ж робила на роботі і прийшла з ро-
боти, під’їхала машина. “Вам желіза не надо?” А я êажó: “Та чоãо ж не 
надо – надо”. Таê ото ж жалізо за ãроші, я ж робила, а нам платили, за 
ãроші.  

[Криті хати бóли ó Біленьêомó] шифером, желізом. Я яê оце ж 
приїхала, таê яê êóпила, таê оце ó діда бóло шифером поêрита. Но ши-
фер óже бóв таêий, плохеньêий. А тоді возили шифер, я взяла і переê-
рила. Той старий зняли, а новим переêрили. 



 
375 

 

Раньше рóшниêи вішали, а сейчас вийшли із моди рóшниêи. Мам-
êа моя, поêойниця, таê вишивала хорошо. А я не можó. Учила вона ме-
не, но я сейчас óже нічоãо не... Рóшниê там один êонечно десь валяєть-
ся, óже вони вийшли із моди, ці рóшниêи, таê я їх і не береãла. А рані-
ше їх вішали ó хаті, на патрети вішали. Більшинство на патрети вішали 
і на іêони. 

Іêони ó нас бóли. А де ми їх брали? Кóпляли. Мати давала іêонó яê 
я заміж виходила, давала. І тепер, яê оце тепер повиходили із моди, це 
вже маленьêі появились, маленьêі портрети. І десь ото ó мене на ãоріщі 
вони бóли іêони. А вони вийшли із моди. А сейчас óже появились і 
іêони, і моляться в церêві. 

В церêвó ходила раньше. Та хрестили, яê малою бóла, ще яê ми ó 
Київсьêій жили, в Київсьêій. А своїх вже дітей – два рази êóми возили 
їх хрестить, і не застали тоãо... попа. В церêвó возили, а не похрестили… 

У êóми брали осьо сóсідêó. Та êоãо óãодно можна брать, например, 
оце сóсідêа, – хоче в êóми, іди в êóми. Яê хочó взять, візьмó. Коãо яê 
схочеш. Кóми там же платять ó церêві, принесóть із церêви. І яê при-
йде додомó, то там вже приãотове, щось-небóдь дасть чи п’ятьорêó чи 
дві, надо. Пообідають… Нó яê яêий праздничоê, таê і êóма йде і êóм 
ідóть, приходять. 

Яêе свято є, яê яêий праздниê, ідем. В неділю, например, не робим. 
Нема, не бóдем робить сьодні, підем до êóми або до êóма. А там пообі-
даєм, по сто ãрам вип’єм. 

Нó є ж праздниê, яê оце яêий праздниê, таê празднóють всі люди. 
Всі люди празднóють. [Взимêó ходять діти щедрóвать, êолядóвать]. 
Приходять, “З праздничêом поздоровляєм”. Нó тепер не ходять, рані-
ше ходили, сейчас óже позабóвали. Ходила і я, раньше маленьêа бóла. 
Сюди яê приїхали вже, осюди на землю, то я вже ніде не ходила. А яê 
бóла ще маленьêою, в Київсьêій, ще ми жили... 

До нас приходили, щедрóвали. “З праздничêом, посівать можна?” 
–“Можна”. Кидають зерно на щастя, на здоров’я. А шо їм дають, на-
пример, я раньше давала пиріжêи, а сейчас більшінство êонфети, пече-
ньє. Колядóвать приходили: “Можна êолядóвать ó вас?” “Щедриê, ве-
дриê”, – я вже позабóвала отих.  

Новий ріê празднóвали хорошо, всі. На Новий ріê нó шо, в телеві-
зор большинство дивляться. А раньше большинство молилося, телеві-
зорів ж не бóло. А сейчас большинство в телевізор дивляться. Яê праз-
дниê яêись, на стіл ставили що в êоãо є. 

Яê оце Пасха, таê пасêó, пасочêó, яїчêо. Це все на стіл ставлять. 
Пасêó пеêли, тістечêо запарим, і ото дрожечêи тóди і підходить. А тоді 
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формочêи і ó формочêи. А êоли дрожей не бóло, таê раньше ж бóло 
хміль бóв, хміль ріс. Нó оце вже яê холодно збирають, сóшать і те, що 
він плететься, все. Яê насóшó, таê ó торбинêó чи в шо небóдь, таê і хра-
нила. Йоãо рвали, сóшили, а тоді той хміль переêіп’ячóвали, тоді юше-
чêó, тією юшечêою переêіп’ячóвали, запарювали тістечêо, а тоді тісте-
чêом. А те запарим, а дрожі ж остаються, шо раньше ж печеш, отими 
дрождіêами розчиняєм… Позабóвала. 

На Трійцю хатó приêрашають, например, ó мене там óже старе на 
віêнах, я те стареньêе забіраю, а новеньêе вішаю. Яê ó êоãо є, а яê ó êо-
ãо немає, шо чим же бóде приêрашóвать? Яê êотрі баãатші.  

[Яê праздниêи встречали, êоли працювали?] Например, яê êорови 
дою, здою êоровó в обід, ó вечір, – оце й праздниê. Не бросиш ж, це ж 
êорова. Нó і на Пасхó таê само, підó на роботó, зроблю. В мене ж робо-
та постійна, я таê і робила. 

Дітей народжóвала дома, з бабêою. Її нема сейчас тóт, вони там по-
оставляли. А оцьо ó мене óмерла сейчас, доця. І оце вже три місяці яê 
óмерла. Ходила, і замітала, і прибирала, а я там ó хаті, дóмаю бóдó ãо-
товить, бóдем їсти варить. А вона замітає тóт. Позамітала і внесла, ми 
там в хаті топили, дровець óнесла, дóмаю, сейчас може бóде розпалять. 
Чóю “ãóп”, шо воно, дóмаю, ãóпнóло, заходю, а вона лежить. Я “Валя, 
Валя”, – до неї. І таê сюди, вродє і не дихає. Ото óпала і ãлавное отаê 
рóêи сêлала і êончилась. Нó шо ж, я ж зляêалась, побіãла до цієї сóсід-
êи, її яêраз дома не бóло, тоді до тієї побіãла… 

Чи бóли ó Біленьêій ворожêи? Не знаю. Лічить, шоб носили до êо-
ãось? Не бóло, не знаю…  

 
 

Щербаê Лідія Поліêарпівна, 1924 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області 1 

 
Я вже в шêолó пішла переростêом. В 34-мó розêóлачêа бóла, от. А 

тоді êолхози началися, нó в батьêа вобщем найшли пшеницю. Оце во-
бщем історія! І батьêа хотіли посадить ó тюрмó! А тоді хтось направив, 
таêі люди добрі, плотина строялась, де оце порт Леніна. Ото тóди бать-
êо попав на роботó, робив. А тоді óзнав, шо мати óмерла. Воно ж таêий 
переворот, та діти померли з ãолодó. А я осталася, ó приют мене забра-
ли. А з приюта, тітêи óзнали шо я в приюті та батьêа розшóêали, та ба-
тьêо мене сюди забрав. Оженився в Біленьêій, бабó найшов, матір, ма-
чóха, і ото оженився. Оце таêа історія моя.  
                                                           
1 Опитóвання провели Ю.І. Головêо та В.М. Циберт, 23 червня 2002 р. 
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Знаєте, тобі бóло трóдне время, аби не сóдили. Тоді, знаєте, ми два 
плана отдали пшениці, здали, а третю найшли в ямі. Нó нас же бóло 
троє ілі четверо, маленьêе ще бóло, надо ж то êормить. Нó і найшли 
ямó êоло печі з пшеницею, нó і сêазали... А бач, ще ó нас два рóжа бóло, 
тоді ж охота, зайці бóли, лисиці, шêóрêи бóли оцівочêи, êожóхи шили 
тоді. В степó тамочêи зайців тоді ж баãато бóло, лисиць, і вовêи бóли. 
Тоді ж насєлєніє менше бóло. А ото яê все забрали, це все отпало! Ой, 
ãоре та й ãоді! Пережили. І забрали в нас два рóжа, двостволêа і однос-
тволêа. Забрали, таê батьêо розсердився, двостволêó зоãнóв, таêа дере-
вина стара бóла, зоãнóв. Каже: “Нате, подивіться! Нó що, яêби я розêó-
лачений, а шо односібно жили…” В батьêа четверо êоней і одна êоров-
êа, êачêи бóли ó нас, це я помню. І считали, шо ямó пшениці найшли, 
таê хотіли… Батьêо розсердився, в êолхоз не йшов. Чоãо? Тоãо шо êа-
же: “Неправда! Це яêби я бóв баãатий, а яê в мене там щось четверо êо-
ней…”  

А бóв з тим, яê їх, фамілія Кóчеренêи, вони там по-сóсідсьêи мали 
землю, одне одномó помоãали, ми не баãаті бóли, середняêи, яê і всі. 
Нó а шо, найшли ямó пшениці і хотіли йоãо, бо сêазали розстрєл, а хоч 
– ó тюрмó. Це ж на плотінó, таêі разні строїли, чи хтозна êóди воно. А 
бóв Кóчеренêо, це наш êóм, мій хрьосний, êаже: “Знаєш шо, Васильо-
вич, тіêай êóди очі бачóть, шоб поãаноãо не бóло. Все ж таêи троє дітей, 
їдь на плотінó, там строїться, там приймóть”. А тоді ж не дóже… Та ото 
він там рядовим робив. Разні роботи, дєтêа, разні роботи робив. 
Стройêа, стройêа. Нó простим [робочим].  

Мати в мене óмерла в 33-мó ãодó. Воно сибірêа, яêась хвороба бó-
ла, мєждó бровами, не в мою мірó, тóт бóло таêе яê пшонце. А тоді чи 
операцію зробили, шо вона ішла додомó і десь ó сніã зимою попала в 
ямó і приболіла, і в сêорості óмерла.  

Нó а ми під сніãом бóли, тоді ж хати таêе, яê ви помните, Канівсь-
êе, оце желєзна дороãа яê на ãород їхати, ото таêе ó нас село бóло. Сні-
ãом нас замело, одна трóба бóла тіêи. Нó що ж êаже, в Щербаêів ніêоãо 
не видно, а знають що батьêа немає. А мати ж ніхто не знає де. Нó нас 
тоді вобщем розрили з-під сніãó, забрали нас на санêи, зимою бóло, а 
ми неділі дві нічоãо не їли. А тоді в ясла попали в той приют, дали по 
êóсочêó сладêоãо бóряêа, вобщем сахарний, венеãретноãо. Не бóло чо-
ãо їсти, не знаю, на вечерю це нам таêе дали. Нó а діти ж не їли, нó а ми 
ж таêоãо не їли, таê все їли, нó а сироãо ж не їли, а там óже повечеряли. 
На дрóãий день пшонна êаша, бóрячоê давали, ото таêе трóдне время 
бóло, нó а вижили.  
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А тоді батьêо оêазався живий, прислав нам посилочêó, невеличêó. 
Знаю, шо велиêі ãрóдêи сахарю і пєчєнєчêа. Нó а там жінêи отêрили тó 
посилочêó, я таê їла і не їла. А тім, томó ãод чотири бóло, а Олі бóло 
може ãод шість, отаêі ãода. І вони поїли чи то сахарю, все ж таêи довãо 
не їли, а тоді поїли. Щось повліяло, шо вони в раз тобі і померли. Уми-
рали, не двиãались, тільêи дивилися, а шо воно з ними сталося, шо во-
ни померли?  

Приходе до мене одна женщина, значить, дєвочêи, – це страшний 
сóд. Пострижена, а на морді отаêий пóх, яê вродє вона мóжиê не мó-
жиê і баба не таêа. І êаже: “Дóніна Ліда тóт?” А там êажóть: “А яê фа-
мілія?” – “Щербаê”. А отаêе і отаêе, і я виходю. Вот, таêа тетяночêа в 
мене ще мамина бóла, а вони êажóть “Твоя мама óмерла”. Ні, на мені 
бóла маїчêа, трóсиêи і панамêа, це тоді таêе бóло. Нó шо ж, мати то 
óмерла, а мені ãод дев’ять наверно вже бóло, величеньêа. Тóди, де ми 
жили, надо бóло може з êілометр, може і два іти. І надо мені дороãó, це 
яê я бóдó іти мене ж впіймають, а яê підó через батюшêин двір, а там 
через річêó. А плавать óже наóчилась, таê я перестребнóла, за вербó 
óхватилась, єдва води напилася, а не втопилася. Давай бистреньêо пе-
репливла і пішла тóди до Кóчеренêів. Не в своїй хаті мати бóла, ó êó-
черенêівсьêій, там їх баãато бóло Кóчеренêів. Мати вмерла, нó шо ж, яê 
мала, прийшли, там люди плачóть, таêе життя трóдне. Нó шо ж, посто-
яла, поплаêала, матір забрали тоді, десь на êладбище однесли. Тоді ж 
носили, не возили, нічоãо. Кладбище далеченьêо бóло, тóди під Леон-
тівêó. Нó а шо ж, а по мене прийшла з дєтсадіêа женщина. Отпорола 
при людях êропивою, шо пішла самозванно. Ото таêе життя-бóття бó-
ло моє. Отпороли, таê на мені пóхирі таêі бóли довãо! Кажóть, це тобі 
пам’ять, шоб не тіêала. Нó я ж, нó мати, нó мене ж, ой, таêе трóдне. Тоді 
ãолод бóв, страшне шо бóло. Люди прямо мерли, страшне! Нó ото таêе. 

А з Біленьêої дядьêо Ільêо бóв, моєї мачóхи брат, та там робив [на 
плотінє]. “Знаєш шо, êаже, – Васильович, поїхали в Біленьêó, я тобі 
жінêó найдó”. І Моторні ще там бóли, та баãато білян бóло. І приїхали 
вони вобщем, прийшли в Біленьêó. Найшли цю тітêó Марфó, а тоді 
через яêесь время йомó доêазали, шо в тебе ж таêи дочêа десь ó приюті 
є. Нó батьêо розшóêав де я, шо. Мене з приютó забрали тітêи, а там в 
однієї вчительêи я няньчила дитинó і ходила в первий êлас, і ãóсей па-
сла, от. А тоді мама, оце ж моя мачóха, êаже: “Шо ж, батьêó, їдь по доч-
êó, в мене двоє дітей і в тебе ж дочêа”. І ото мене забрали. Забрали, 
приїхали, а батьêо мене наóштрóвав, “Шоб ти поздоровêалась, поцілó-
вала, і мамою назвала. Яê зразó мамою не назвеш, то ти вобщем і не 
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назвеш, бо в тебе ж бóла мати”. Тоді ж батьêо мене приїхали та забра-
ли, і я оêазалась ó Біленьêій оце.  

Батьêо пристав ó прийми тóт до оцієї мачóхи моєї, до Козиряцьêої 
Марфи Гордіївни. Хатêа бóла [ó неї], êорова, бо двоє дітей бóло, Тоня і 
Гриша. Я старша бóла ó їх. Ото таêе. Мачóха непоãана бóла, яê êажóть, 
ãарноãо не бóло, всі діти робили, хто слóхав, хто понімав батьêів, то 
вони таê і жили. Ото таêе.  

Батьêи її [мачóхи] бóли білянсьêі. Дєд і баба жили, ходила до них. 
Приймала баба Таня, приймала. Нó яê ó таêі ãода, шо можна сêазать, 
стариêи є стариêи. Тоді ж воно таêе одно, мали ãород, в êолхозі я і не 
знаю, чи робили чи не робили, бо це дóже старі люди вже. Діда Гордій 
Білий звать бóло, а по-батьêові незнаю, і баба Таня. У їх êоровêа ж ви-
дно бóла, я добре і не пам’ятаю, бо це вже дєтсво бóло, давно забóла. 
Нó êóри, в êаждом дворі птиця яêась, êóрочêа яêась, êачечêа яêась. 
Напримєр, ми êоровêó держали, êаченят держали, ото таêе. Порося 
êажен ãод різали, от. А робили яê собаêи, робили. 

Готóвали, дєтêа, шо бóло. Непоãано жили, жито сіяли, чóмиз сіяли, 
êóêóрóдзó сіяли, баштан, все ó нас бóло, люди бóли батьêи наші трóдо-
любиві. І нас до трóда приóчали, робили ми. Бóло êажóть: “Лідêа тіль-
êи до воріт, а мачóха вже з лопатою стоїть, жде поêи піде на ãород êо-
пать”. Шо не êазали, я ніêоãо не слóхала, óсі трóдились. Я матір-батьêа 
понімала і мене мати і прийняла.  

Я їсти з семи ãод навчилася варить, потомó шо батьêи на роботі 
бóли, я і êóрицю заріжó, і êóрча заріжó, приóчали все робить. Учили, і 
вишивать, і шить, і хліб пеêти, це все, дєтêа, вчили. Тіêи тêать не вмі-
ли, верстат бóв, застьоли дєлали, ото таêе, а от тоãо не приходилось. Бо 
пішла з 17-ти ãод, ото ж еваêóація бóла, тоді з еваêóації вернóлась, пі-
шла в бриãадó робить на разні роботи. А тоді в доярêи пішла, а з доя-
роê заміж, а тоді воно поєхало-пошло.  

Хліб пеêли, таê яê і всі. На дрожжах, саморобні дрожжі, заварюва-
ли хміль, а запóсêали ото опарêó дєлали і ото затирали висівêою, ви-
сóшóвали і на тих дрожжах. Ото ж воно намоче тепленьêо водичêою, 
там ó мисочêі. А тоді там чи на сидилочêо чи на дрóшлячоê, шоб висів-
êи ото. Ото таê і місили хліб. І поêи воно підійде, поêи разів три йоãо 
перемісиш, поêи воно підійде. А пеêли ж, раньше ж печі бóли. Я і в 
свеêрóхи пеêла хліб, піч бóла, тепер вже нема нічоãо. Пеêли самі хліб. 

Батьêо робив ó совхозі, а з совхоза прийшов ó êолхоз в 37-м ãодó. 
Тоді ж трóдодні бóли, дали на трóдодень 7 êілоãрам пшениці, зерна. І 
пішов тоді ó êолхоз, бо вже нема êóди діваться. Ото таêе.  
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Бóла церêва, розломали... Нó я це вам добре і не розêажó, це я ще в 
шêолó ходила, ще до войни. Поломали, таê êлóб один та дрóãий пост-
роїли. 

А ó войнó, óже пережили, 40-ê… трóдний ãод бóв. Зразó óзяли мене 
óчиться на траêтористів. Поóчилися, тоді война началася, дóжче хоті-
ли еваêóірóвать. Мене мачóха заховала, не схотіли, щоб я їхала. Но все 
одно забрали, сêазали, хоч ó Германію підеш, хоч ó тил. Нó ó доярêи 
взяли, мені бóло сімнадцять ãод, забрали мене в доярêи, еваêóірóвала-
ся я, і попала 11 сімей білян бóло, – êомóністи, партійні, таêе ото. Чо-
ловіêи неêоторі в армію пішли, а неêоторі, стареньêі, – їх не брали. Тóт 
Кравченêи, Коваленêи, Чиженêи, – це бóли êомóністи. Нó і сêазали 
сêотинó виãнать із села, виãнать, нó і попала я тóда. Яê траêтористом 
не еваêóірóвалася в ãлóб страни, поїдеш ти тоді вобщем із доярêами.  

Сêотинó виãнали ó плавню, там зірвали плотінó, вода пішла, ми на 
Кóчóãóрах бóли тамочêи ó плавні. А тоді война ж не êінчається, все 
далі. Переправили на станцію Попова, вобщем далі поãнали. І приãна-
ли ми сêотинó ó ãород Дербент, ó Баêó. Три місяці, із 22-ãо цьоãо іюня, 
три місяці ãнали сêотинó в Баêó. Нас 11 сімей, сімейні люди із дітьми, 
Коваленêи, Чиженêи, оце. Приãнали ми сêотинó і здали, не знаю вже 
êóди вони здали.  

А тоді яê ото война началася, переправляли, ой забóла, яê вже ж 
воно, переправляли тóди, де сêотина стояла… Та чóть не втопили! Ото 
плавать вміла, ó êопанêó попала та напилась води, а виãреблася. Копа-
нêа – це êолодязь ãлибоêий, метра два. Яê оце нема, сóша, вода óбиває, 
а ãороди ж то посадили і пить водичêó то надо. Вода добра, ãірêої не 
бóло водичêи там. І ото в тó êопанêó попала [посміхається], но не вто-
пилася.  

Гнали сêотинó, я забóла, вже ãолова забóває, вода яê з плавнів пі-
шла, то єсть із плотіни, метрів два вода ішла вишиной! Ой! І вóлиêи 
пливли, і бочêи, і люди ж то жили. В плавнях же жили люди тамечêи, і 
сêотинó випасювали, не тільêи наш êолхоз. І Кірова, і разні посьолêи 
тоже ж, із Запоріжжя там все зарослі бóли. Бóло хорошо. А тоді ото 
переправили нас тóди, на Кóчóãóри, вода зійшла, а німець приближа-
ється. А наші, председатель Миêола Серãійович, наш аãроном і той, 
Коваленêо, наш председатель поїхали нам оці не пóтьовêи, а еваêóа-
ційні листи привезли. Я потеряла, із завода-то не потеряла, здала в от-
дєл êадров, а ото потеряла, бо воно на таêій тоненьêій, на êопіровêє 
напечатана. “В ãлóб страни еваêóірóємось”, – êаждомó по листочêó. І 
наші мóжиêи поїхали, начальство, полóчили нам ãроші вобщем на 
прожиття, еваêóірóвались. Тóди набрали одиннадцять підвод і ото ха-
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рчі, м'ясо, риба, нó все на дороãó брали. Де сêотина підобрали і ото ж 
бóли і оділи, бо ãолі і босі еваêóірóвались. Дали на дві неділі в Андріїв-
сьêий район тільêи отправить сêотини та і все, а воно на сім ãод. І ото 
таêе воно.  

Нам ãрошей не давали, а просто êормили, а і одівали. Кóпили мені 
пальто, êóпили валенêи там, забóла яêі посьолêи проходили. Там биті 
нам валянêи поêóпляли, бо ж три місяці тóди ãнали, холод óже бóв. 
Таê ми і місяця ó тих валенêах, без êолош, без... Нó порвалися на êлоч-
чя, от. Таê ó мене і нариви бóли на ноãах, пообривані бóли, повдівали 
нас. А в … ой, тепер Ставропольсьêий êрай, на Кавêазі ото ж воно. При-
їхали в Бóдьоновсê…, не Бóдьоновсê, забóла. Таê тамочêи нас повдіва-
ли, овбóвали. Річêó Дон, над Доном, ой, забóла яêий ãород бóв, а тоді 
ото тóди ми попали. А тоді еваêóірóвалися. На оêопи нас ще послали. 
Там побóли ми на оêапах трошêи, а німець-то наближається, і сêазали 
дальше женіть сêотинó. Воєнні їдóть, ще тамочêи і здадóть сêотинó. 
Бóãай таêий здоровий, м'ясо це таêе страшне. Не пропадало, або бóло 
шо той, і оставляли таê.І ото ми аж попали ó Баêó. Це ж яê йоãо….  

Развєдêа яê нас наãнала бóла! Ой, страшне, тільêи позабóвала я 
вже все, де нас разведêа наãнала. А мóжиêи не бриті, не чищені, бороди 
порозводили три місяці спеціально, щоб не придерались. Развєдêа на-
ãнала, ãород Ростов-на-Донó, річêа Дон. Ото там перед Доном нас раз-
вєдêа наãнала. Питали доêóменти, а в нєêоторих ордена Леніна, похо-
вали. Тож їхали, дóмали, шо це таê, êóрорт, а тоді яê трóснóли, таê і 
потеряли доêóменти. Нó доêóменти сохранилися, óсе чисто. Ото таêе 
життя-бóття наше [посміхається]. Ой, нó пережили, пережили, нó а 
тепер оце ж тобі… 

[Потім] через Каспійсьêе море нас переправили в Красноярсьêий 
êрай. З Красноярсьêоãо êраю, вобщем направлєніє дві вєтêи, – на 
Омсьê і на Ірêóтсьê. І яêраз ми попали на Ірêóтсьê, от. Там робила я в 
заводі зразó подсобною, а тоді на тоêаря. Сêазали попраêтиêóйся, бó-
деш тоêарні вали отточóвать. А я всьоãо чорті бачила, но а робила. По-
робила я трошêи і не понаравилася, нó а шо ж, спеціальності нема, – 
бóдó поли мить, бóде те робить. А вони: “Нє, хоч на êрановщицю іди”. 
На маленьêомó êрані робила я, на поãрóзêє болванêи, на поãрóзêó, там 
ãріли болванêó, оце холоднопроêатний цех.  

Мені ó войнó леãше бóло, чи то шо я молода бóла, сімнадцять ãод. 
Ішачила яê собаêа, болванêó поãрóзю-поãрóзю на êраниêó маленьêо-
мó, на ваãонєтêó. Ваãонєтêа таêа яê оце болванêа, таêа трошêи менша 
за стіл. Поãрóзять на той, на пєч, приїдóть обратно дрóãó ваãонєтêó по-
ãрóзю. А яê нема людей, то ідó і тóди, розêантóю ломиêом, положó на 
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пєчêó толêачем, на толêатєлі робила послєднє время, на посадêє бол-
ванêи.  

І ото в проêатном цехó я проробила до 47-ãо ãодó. А тоді взяла от-
пóсê, поїхала ó Біленьêó додомó, вобщем óтіêла [посміхається]. Не пó-
сêали, не пóсêали, не давали ніде нічоãо, я паспорт óзяла, отдєл êадров 
бóв і таê яê вродє з мєста житєльства в дрóãе общежитіє перейти. І ото 
я таê попала обратно назад, додомó. А сім ãод, до 47-ãо ãодó бóла, воб-
щем поêи война êончилась, до 45-ãо ãодó. 

Батьêо ó êолхозі робив чабаном, вівців пасли. Ото ішаê êолхозний! 
А тоді в Германію, ото яê вони êоло сêотини робили і еваêóірóвались, 
вівці потопилися, нó а êóди? А тóт німці захватили їх. Ми раньше ви-
сêочили, а вони осталися із вівцями, і свині. Це все потопилося ó плав-
ні. А їх забрали тоді, не знаю чи поліцаї, хто вони, шо вони, не знаю. Нó 
попав він аж в Германію, ó німця бóв. А тоді яê воно полóчилось, що 
він ó армію попав і поранений в ãоловó бóв. Тóт і вмер, пóстили йоãо 
додомó, а воно ж в ãоловó ранений. Шось довãеньêо, з ãод наверно 
щось прожив і вмер. Мама похоронили, а мені ізвєстіє дали, шо батьêо 
óмер, яêщо можна приїдь. Та êóди…  

Катали рейêи, я ж там тоже робила, не пóсêали і всьо. Поêи ото в 
отпóсê стали пóсêать. Ой, яê війна êончилась, старий дід даже поцілó-
вав бóв з радістю [сміється]! Господі! Біжимо на роботó, а я на Коміса-
ровсьêій жила, далеêо бóло до заводó, êілометра два чи три ходить 
отаêо, далеченьêо от завода жила. Приходим, êоли êажóть, война êон-
чилась, та не може бóть! Коли дід êоло маãазина встрічає: “Ой, дочень-
êа, êаже, – война êончилась, наші діти!” А дід старий, поцілóвав, Гос-
поді, з радості. 

Батьêо вмер од ранєнія в 47-м ãодó, от. А мені прислали визов, от 
шо приїдь-же, бо батьêо. І визов висилала, а мене з заводó не пóсêали, 
не пóсêали, поêи я не втіêла. Один Моторний остався Василь тамочêи, 
із нашоãо села. А то всі і Гавриленêи, і Чиженêи, ці всі повертались, 
Брижани, це всі ці поверталися додомó. А мене не пóсêали з завода до 
47-ãо ãода, поêи я в отпóсê пішла. А тоді мені підсêазали: іди в отпóсê, 
возьмеш паспорт з отдєла êадров, бо таê тобі не дадóть. І вони ж мені-
то не давали. Я взяла паспорт і поїхала. 

Це після войни, трóдне время, а мачóхи рідна дочêа, сестра, бóла в 
Германії. Німці забрали в Германію, вона вже óмерла.  

[А ó войнó, розêазóвала мати яê ó селі бóло]. У нас хата бóла ãли-
нобитна, на ãород êлóня ж там бóла, в êлóню êлалося сіно. Конюшня 
бóла поряд з хатою, ó êонюшні êоні стояли. А батьêо, яê живий бóв, в 
нас одежêа бóла, пшеничêа бóла, обратно ж батьêо ховав. Там оце де 
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сêотина стоїть, а тóт для стьоêó сечі [рештаê], і тóт батьêо виêопав ямó. 
Тóди насипали пшениці, всю одежó сêлали хорошó, таêó шоб носить, 
обóвачêó і вдівачêó, от. А мені ж êóпили таêий шерстяний êрасивий 
платоê! Це ж тоді там оце ж êоні німецьêі стояли, сcяли, і тóди протеê-
ло, протеêла одежа наша. А німці, я не знаю, сêільêи вони ãод стояли, 
шо êонюшня там бóла, êоні стояли. А ó êлóні сêлад бóв і там вся êон-
сервація, і продóêти, і ото двір німецьêий бóв.  

Ой, моя дєтêа, а отаê протів хати бóв ó нас поãріб, не входний, а 
сторчовий, шо драбина там стоїть, а поряд êолодязь. Батьêо тоді êладе, 
це ж ãоре заставило, з êолодязя виêопали ямó, до êолодязя, а там на 
êолодязь поêлали яêісь двері. Сêіêи їх хранилось людей ó тій ямі, оце 
я не сêажó. Наш брат 29-ãо ãодó, óчитель один, ше і рідня, воно мені то 
і не рідні, яê же забóла, і із совхоза яêесь начальство. І це вони значить 
ó êонюшню ó поãріб. Оце собаêа бóв, назвали Непитай, – “Непитай, 
Непитай, Непитай!” – ãóêають, то значить німці ідóть. Бóв же двір ні-
мецьêий, а поряд люди хранилися, може місяць, а може, шо êазали 
Грицьêо бóв білий яê стіна, сонця не бачив, не можна бóло. Отóди і 
óправлялися, то мати після їх все виносила, відро. І ото їсти яêóсь ба-
ландó зваре, тóди впóсте, яêийсь пароль бóв, і шо óêине ó відро, дасть 
похлебать шось, поїсти. Або хтось із жіноê принесóть, дадóть, поїдять, і 
ото обратно.  

Та це наверно з місяць, таêий штаб бóв німецьêий. А бóли цвіти, 
хвіêóса, êоло хати два персиêи здорові бóли, но вони ще не родили, ба-
тьêо насадив, – порóбали проêляті. А фіêóса порóбали і виêидали, і ото 
там êонтора їхня бóла проêлята. А матері отаê маленьêó êóхоньêó, – 
отóт живи і все. І вони днем десь óїжають, немає, або ночью немає. Нó 
а патрóлірóвали вóлиці, це мамо розêазóвали.  

Ви знаєте, хата і невелиêа [ó мачóхи] бóла, не бóло защити. Батьêа 
ж не бóло, а мати одна, і вони вперлись, шо êлóня є, є де êоней поста-
вить і сêлад ó êлóні, постройêа довãа. Воно тоді довãі постройêи бóли ó 
старожителей і ото тобі таêе. Сêлад бóв, шовêовицю велиêó зрóбали, 
бандіти. 

Раз, êаже, один німець прийшов до мами і êаже, шо вони, начальс-
тво водêó п’є, а ми ãорюєм. “Ми таêі яê і ви, – êаже, – нас насильно за-
ставляють”, – німець. Тóт він побóв… А на ãороді танê, там повирóбó-
вали проêляті, а на ãороді танêа бóла, чи одна чи той, ото таê тóди на 
Дніпро. І оце охраняли німці, а проте прорвалися через Запоріжжя! І 
сюди, ото таêе.  

Ой, матері бóло, яê тій сóчêі, – і наші били, і німці били. От шо, яê 
не є, шо мати винóвата? Мати не бóла винóвата і мати ж не встрічала їх 
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із хлібом і сіллю, шо óперлися бандіти та порóбали все чисто, нó хоч 
хатó не спалили. А ó людей і хати попалили. Нó таêоãо вродє би не бó-
ло, хата ціла бóла. А в êлóні баноê! Яê вже в 47-м ãодó, êажó: “Ма, шо 
це за банêи, êонсерви?” – “Ой, – êаже, – моя доця, то все сêлад німець-
êий бóв. Тóт же бандіти і êонсерва бóла, а ми боялися і їсти, шоб не по-
травилися”. Ото тобі таêе. 

Оце німецьêа власть бóла, та хтозна, вона не дóже, нó остра бóла на 
язиê. Не дóже в зóби дивилася та і попадала. На роботó пішла, батьêо 
вернóвся із Германії, а заставляли день ó день робить. Батьêо не ãод-
ний, і слóх паãаний, не знаю, шо воно бóло, яê воно бóло, шо попало їй. 
Ото на собі “невихід”, а тоді ж воно на ноãи êолхоз ставили, вобще піс-
ля войни. То ãаняли óсіх, не бóло ні одноãо таêоãо, шоб… Мале, старе, 
êриве, – всі вставали на ноãи, шоб поставить на ноãи совєтсьêó власть. 
Життя бóло трóдне, всіх заставляли робить. За невиход наêазóвали, 
вивозить хотіли. Оце в 47-м, 48-м собирали людей, хто не той, – на Си-
бір, на êаторãó хотіли вивезти за те, що не хотіли робить. Нó аяêже ж, 
надо ж на ноãи вже ж після войни вставать, вот. Ми в заводі і спали, і 
ночóвали тамочêи перед войною. І воно ж требóвалось, желізо требó-
валося на бомби оцівочêи, наêаляли ó печі, от, я на посадêі бóла. Ото ж 
оці, із самолета їх êидають, ó 3-мó чи êрильця робили, а ó нас виêоляли 
ото, [шишельниці] ó рóчнó робили, от. 

Всі робили, всі люди робили, всі жить хотіли, всі їсти хотіли, шоб 
вродило, шоб óсе бóло, вот. Нó заставляли робить.  

[Яê вернóлася] – помінялося, дєточêи, баãато êоє-чоãо. А таê бóло 
два êолхози, розорили теперечêи. Нó не поãано після войни, трóдно, 
важêо бóло, страшне важêо. Один ãод бóла ланêовою трошêи. Сіяли в 
êолхозі, ходили на посівнó пішêи, в три часа ночі встаєм або в два, і 
ідем пішêи на Кóлиêовó, це ви не знаєте. Пішêи де та Грóшівêа, де та 
Новопавловêа, ходили. Тóди пішêи ідемо і назад пішêи, ще й бóр’янó 
несóть. Я то не несла, бо в нас бóло чим топить. Ми бóр’яном топили 
тоді, а люди, жінêи несли й бóр’ян. Ще й з пєснями і не падали дóхом, 
яê тепер ось. І хліб єсть і пенсія, і один одноãо ãотові óтопить… Ой, ми 
співали ãарно. Уêраїнсьêі наші пісні, співали разні, – “Є в ãороді верба 
рясна…” Та всяêі пісні і совремьонні оцівочêи тоже. Та я вже забóла, 
вже в ãолові сêлєроз, не помню [посміхається]…. 

В нас êоровêа бóла і тьолêа, – це німецьêа власть поїла, забрали. 
Коровó, яê бомбили Біленьêó і в оêоп ховалися, êоровó на воротах 
óбили, ото однó. А то німці забрали êóри, êачêи і все таêе. Я прийшла, 
в мами нічоãо не бóло, це ж за ãод вони ж зіп’яли, êóрчата бóли. Нічоãо 
хазяйства таêоãо не бóло. А тоді яê я вже пішла на фермó робить, ó 
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бриãаді робила ó 48-м ãодó, тоді ми вже êóрчат êóпили. А тоді то теля, 
то êоровó, ото стяãлися таêе. Нó все одно, то êонтраêтація бóла, то таêе 
все… У ãосóдарство здавали, шоб фермó побільшить. Більші ферми, нó 
шоб ãородсьêих êормить надо, аяêже, вот. Нó ото тобі таêе.  

В 47-м неврожай, неврожай. Отаêа сóша бóла. Тоді ж не поливноãо 
не бóло, яê тепер, êолодязя і все. А тепер стой, не ãóляй, сêважинó зро-
бив, єсли дома немає, то на êолхоз не надійсь. І я робила на оãороді, бо 
тільêи 500 ãрам дадóть, яê виробила мінімóм, а яê в мене малі діти і 
строїлись, – я не виробляла, от. Я мало полóчала. А чоловіê на фермі, 
нó шо там 500 êілоãрам бóло чи шо, і то баãато, це êóди там! А таêе, з 
ãородó жили…  

Трóдненьêо бóло, шось продадóть, шось знаєте, нó розчитóвалися, 
давали все по трошêó, по трошêó. Нó а шо ж ти зробиш, бóло життя 
трóдне.  

Налоãи бóли велиêі, 150 êрашаноê надо, м’яса здать баãато надо 
бóло. Я й забóла óже яêі норми. Отдавали, отдавали, молоêо здавали ó 
ãосóдарство, от. Платили, платили. Ми óсьо недавно, ãод сêіêи не ста-
ли, ãорода нас тóт 20 сотих, 19 рóблів платили, нó шо ж ти зробиш, 
время таêе.  

Тоді ж раньше оãород бóв та і все, а шоб отаê землі, оце паї, тоді ж 
не давали. Коли це ãод два, чи три стало воно, а тоді ж не давали ніде 
нічоãо. Тільêи обробляли 50 сотих ãорода бóло. А тоді оце після войни 
стали то продавать, то таê отдавать, бо вже не в силах йомó старомó 
обробить. Ми заміж з Тоньêою вийшли, а Грицьêо тоже оженився… Нó 
половинó ãородó чи продали, за 150 рóблів та сóсіди живóть тепер.  

Заміж пішла, яê êажóть “за старця, аби дома не остаться”. Война, 
не бóло ãарних хлопців, хто брав, за тоãо і йшли. Та і життя не дóже 
ãарно сêлалось. А тож таêе, тоді ж наших хлопців вибили, а таêе, – то 
сопляê, то êаліêа, той інвалід, таê це таêе. Уродє б той хлопець і нічоãо 
бóло, а тоже, дєтêа, не важна жизня бóла, – іспився і ото тобі… Дітêи 
пішли, і ото тобі таêе, і оце сюди приїхали. 

Ми і в Червоній, чи в 73-м, навєрно в 60-т яêімсь ãодах жили, по-
сьолоê тóди, êілометрів сім чи восім. Заміж вийшла тóди. Село неве-
личêе, посьолочоê маленьêий. Він тоді посьолочоê [êолхоза] Кóйби-
шева бóв, до Кірова. Воно ó нас ó Біленьêій два êолхоза. Наш Ілліча, а 
Кірова тож бóв. А той Кóйбишева бóв êолхоз, ото тобі таêе. А тоді діт-
êи підростають, а шêола там таêа, до 3-ãо ілі до 4-ãо êласó. Нó шо, тіль-
êи в Біленьêó надо переїзжать, хатó êóплять і все.  

А тоді ми êóпили тóт стареньêó хатó за півтори тищі, от. А тоді ãод 
ó ãод стали пльонêами заніматься. Копійêа до êопійêи, не доїдали, не 
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допивали та стяãлись на оцю хатó. Год десять тяãли резинêó, зразó цеã-
ли êóпили, ãод десять стояла, а тоді фінсьêий доміê êóпили і оце пост-
роїлися. А тоді жизня таêа сêлалася… Нó яê не робили, яê не те, а пос-
троїлись, ãод десять тяãлися на цю домінó. Поêи цеãлó, поêи все, а 
життя тепер трóдне, діти нас не понімають… 

Ой, та чоãо ж я [плавні] не пам’ятаю! Я іще в свеêрів жила. Плавня 
бóда, дєтêа! Колись це ж ó плавнях бóло хорошо. Сêотинó тóди переп-
равляли, ожини баãато, риби баãато бóло, ой-йо! Бóло золоте дно ó 
плавнях, а тепер шо, на ãімно перевели, ізвеніть за вираженіє. 

Колхоз там сêотинó, молодняê випасювали, вівці бóли. Городи бó-
ли людсьêі. Нó життя не поãане бóло. Риби баãато бóло, озера, там таêе 
бóло.  

[У плавнях щóêó ловили]. Тоді товстолобиêа не бóло, щóêа, êарасі, 
отаêа риба бóла. А товстолобиêа тоді ще не бóло. Хто що змоã, то і ро-
бив з риби. Люди тільêи і виживали рибою та раêóшêами, там яêесь 
растєніє таêе, в ãолод виживали, ó войнó таê це вижили.  

Напримєр, ó нас для риби ящиê бóв. Батьêо налове риби, а ще ри-
би бóло ой-ой-ой! Отаêий ящичоê, наêóренять, а тоді зімою і в печі 
сóшили, і таê і вижили люди. І сóшенó, і êореннó, і êаптили, всяêó. Ко-
ренна – оце посолять, а тоді вимочóть сóтêи-двоє, а тоді на сонечêо, а 
тоді êоли олійêою змажóть, а êоли наêриють, щоб мóхи не сідали, на-
зивається êоренна риба, в’ялена. Ото таêе. Ніхто продавав, бо воно ó 
êаждоãо. Тоді ж риби море бóло, не таêі злидні, яê тепер. Тепер воно 
ходим, êóпляєм… Тоді риби бóло баãато. А ловили і óдêами, і сєтêою, – 
це ó плавні. Та і таê ловили, яê це применялось. У нас êаюêа не бóло, а 
таê ходив батьêо з вóдочêою.  

Каюê – це лодêа. По-óêраїнсьêі не понімаєш [посміхається]? Лод-
êа, тоді ж таêе напримєр, свеêри, ó їх досêи бóли напиляні, самі дєлали 
лодêи. Дві, один здоровий дóб, – сіно возить з плавні, бо êоровêó ж де-
ржали. Із плавнів возили сіно, ãород бóв, ãарбóзи там бóли. А на бóãрі ó 
нас бóв ãород, êартошечêа не дóже вродила. А в плавні все хорошо ро-
дило, бо вода близьêо. Особенно 54-й засóха бóла, неврожай, а там все 
хорошо вродило, і сіно бóло, і êартошêа бóла, і ãарбóзи бóли, все бóло. 
А тільêи êаюêами ото, два êаюêи зв’яжóть, сіно перевозили. Ой, хай 
йомó чортові, ой, слава Боãó, що їх затопило, плавню. Наêлали сіна і 
мене зверхó посадили, нó і воно ж поêи ãребеться один же, а один на 
стерні, поêи-поêи… А там êамінь здоровий стоїть, [Розбой] на Черво-
ній, і на той êамінь! Та чóть з сіна не злетіла, нó óдержалася.  

А з плавнів, яê затопили плавні, повиїжджали люди яê мóхи, по-
роз’їжджалися сêрізь. Пороз’їжджалися, наші, например, свеêри (баба 
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Саня і дід – Мирон Михаєвич Косолап) вони в плавні жили. Це в 33-м 
ãодó в їх там розêóлачêа бóла, порозãаняли, таê вони яê то, яê рóді ми-
ші порозлазилися по Дніпрó. Хто над Дніпром землянêó вирив, хто ó 
плавню, а тоді ж не дóже розшóêóвали, пороз’їжджались люди, то тобі 
таêе. 

[А ó плавнях тоді] ізвєсно яêа жизня, тоді ж воно робили, хто сêо-
тинêó прижене, доãоворяються. Например, ми тьолêó здавали чи теля 
яêесь, то ми доãоворяємось, сêільêи в місяць заплатить там чи зерном, 
чи мóêою, чи там шо там таêе. От таêе життя, отаêим люди способом 
жили, а то більше рибою та щавлем. Щавлю нарвóть та в ãород отправ-
лять, а на ті ãрошенятêа хліба êóплять. Шо то за жизня? Ото на днівне 
пропітаніє, тоді ж ні êонсервації не бóло, нічоãо не бóло. Ото таê про-
давали, нарвóть мішоê два, ми з Василем з’їздили бóло, трóдно. В êол-
хозі êопійêи немає, пішли нарвали ó неділю, день ó день, надо ж міні-
мóм виробить. День ó день на роботі, пішли в плавню нарвали щавлю 
мішêи по два, а тоді приїхали в ãород.  

Тóт ходив трамвай, або маленьêий проходчиê або моторêа, десь до 
êоãось, тоді ж машин не бóло, підвезóть. А там на шарабан та на вели-
êий базар. Таê це ж ви малі, ви і не помните цьоãо діла. На велиêомó 
базарі, один базар бóв тільêи, продамо, на ті ãроші êóпимо… Ой, я і за-
бóла по чомó ми продавали, і на êóчêи, тоді весов не бóло. Та хліба на-
берем чи мóêи, ото таêе життя бóло. Воно то і тóт бóло, нó а ми ж в по-
сьолêó жили, а село є село.  

Тóт і мельниця бóла, і сіяли рис êомбайном і молотили. Мельниця 
êолхозна бóла. Двір êолись баãатоãо дядьêа бóв, а êолхоз і ширитовêа 
бóла. Дворище велиêих людей бóло, яêі там злидні êолхозні, а тільêи 
êолхоз óзявся трошêи тєхніêа і то таêе. Робили, шириторили рис і ото 
тобі таêе. Мельниця бóла, а тепер розвалили.  

Оце од войни [ó Біленьêó] западенців баãато приїхало. Не сêажó, 
нó баãатеньêо. А чоãо, видно добре життя бóло та й потіêали. То били 
їх, êіна ж бачимо, яê над ними іздівалися. А живóть, живóть тóт люди, і 
непоãані люди. Непоãані люди, трóдяться, всі трóдяться, ось сêіêи я 
знаю, трóдяться люди…  
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Яêóбіна Ніна Олеêсандрівна, 1932 роêó народження, 
с. Біленьêе Запорізьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Яêóбіна Ніна Олеêсандрівна, 32-ãо роêó. Тóт народилась, тóт і по-

старіла. 
[На цій вóлиці і жила], оце тільêи ми вже построїлися…  
Дівоче моє прізвище Лисенêо. 
Батьêи тóт народилися, папа 909-ãо, мама 10-ãо. [Обидва білянсь-

êі], обоє постаріли тóт.  
Дєдóшêó я зãадóю. Звали йоãо Лев Трофимович Лисенêо. Невели-

чêий бóв таêий, робив ó нас ó волості писарем. Нó волость бóла.  
Знаю, що бóла ãрамота, йоãо рóêою написана, довãо мама її збері-

ãала, даже після війни і то бóла. У війнó заêопóвали там, нó що таêе 
цінне, даже тó ãрамотó заêопóвали. А я там помню, знаю що бóла за 
ãрамота. Знаю, що ãрамота бóла. Но вона не залишилася.  

Бóла в нас ще фотоãрафія, папа мені її робив, – з 27-й по 32-й ріê 
на Дніпроãесі, на стройêі, тоже таêе…  

А материні батьêи, вони з Мар’ївêи, з дрóãоãо села, не знаю. Знаю, 
шо тіêи вона ото êаже: “Ой, вийшла з тої Мар’ївêи заміж”. Любов... Яêа 
тóт виãода [за білянсьêоãо вийти], яê любов? Та! Хто в молодості дóма 
об престижі. Понравився хлопець, – всьо. [А де вони познайомились?] 
Та яê [сміється], – яê Боãом дано. 

Бабóшêа, – бóла [Близнюê] Анастасія Іванівна, – сама мар’ївсьêа, 
а вийшла за білянсьêоãо заміж… Вона ніде не працювала, бо четверо 
дітей одне за одним. Тоді ж хозяйство самі вели. Нó êорова яê [заêон] 
бóла, чи êонячêа, чи двоє êоней, земля. Хата бóла своя…, а он вона і за-
раз є [сміється]. 

Хати раніше строїлись зразó ãлинобитні. Завозять ãлинó, землею, 
залили водою, соломою посипали, êінь походив потоптав. Поãóêали 
людей, вальêи поробили, помісили там. Вальêи – це ж êóсоê ãлини. З 
неї потім стіни робили. 

А êришó робили з всяêоãо. Нó êонечно бóло, хто баãатший, той че-
репицю, а хто бідніший – соломою. [Соломó де брали?] А своя ж бóла 
земля, сіяли пшеницю. Тоді ж не бóла таêа пшениця, бóла ж висоêа. 

…Довãо [дід] прожив, четверо дітей нажив, три сини і дочêа бóла. А 
навпротів, яê їх називали êóрêóлі, вони бóли баãаті. Ото бóло прийде: 
“Настя, дай мені êоãось із хлопців, паãанять êоней, щоб на степó там…” 

                                                           
1 Опитóвання провели Т.Г. Бобêо та Н.І. Швайба, 24 червня 2002 р.  
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[Звали êóрêóля цьоãо] Архіп, забóла яê по-батьêові. Він тóт жив, 
Медянêа раніше називалась. Бабóшêа бóла плаче, êаже, а в ньоãо бóв 
син і дочêа, êаже: “Своãо сина не бере, а шо я бідна, дітей баãато...” І 
папа рано вмер, і брати рано померли, а той жив 92 ãода, тільêи не ро-
бив. 

Кóрêóлі – нó яê оце зразó ж осьо, тепер вони одноосібниêи, я їх на-
зиваю всеодно панами…  

Це ж бóв ще пан, в шêолі тóт ó ньоãо [приміщення] бóло. Нó знаю, 
шо фамілії і Миêлашевсьêий êазали, і Мазараêа êазали, вот. 

…Земля ж бóла яê ó всіх там, десятинами поділена, знаєте? [А сêі-
льêи бóло десятин?] Нó мене це не êасалося [сміється]. Це я шо чóла [з 
розмов]. 

[Бабóшêа водила до церêви], тоді вірóючі всі [бóли]. Зразó сêільêи 
невірóючих, а ідóть, яê от ó Ієãови… 

[Церêвó розібрали]. Зробили два êлóби. В нас таêі самодєятєльно-
сті бóли в êлóбі, таêі êіна, Господи, таêа êóльтóра бóла… Де взявся цей 
розвал? 

В шо ãóляли? В ãилêи, шаматая [сміється]. Шаматай? Шаматай – 
нó це êидають м`яч, а тоді б`є цей м`ячі всі біжать “поляêи [сміється] 
до яêої межі”, вертаються назад, а ті що там должжі побить, а êоãо по-
били, – той остається [нерозбірливо]. 

А в êвача? Оце таê плюєш, – яê попала слина на рóêó [сміється], 
значить бóдеш ти біãать, доãанять êоãось…  

[У молоді ãоди], ой, та Господи, дівчата збираються, хлопців приã-
лашають. Нó це вже хлопці бóли, нó не таê, шоб êоãо попало… 

Шêола, тоже я в четвертий êлас ходила. Канєшно читать óчили і 
счітать, оце тільêи таêе. У нас óчитель бóв, ми на первій парті сиділи з 
сóсідêою. Значить, він, визиває: нó і напиши там дві строчêи. В ньоãо 
бóла мода мене визивати. Нó я точно вже не пам`ятаю, нó хай бóде: 
“Ой ó полі êриниченьêа, там холодная водиченьêа”. Підмет, присóдоê 
розбери, нó вобщем êожне слово – ãраматичне, орфоãрафічне. Визиває 
слідóчó, вона розêазóє. Оце таêа ãраматиêа бóла… 

Плавні пам’ятаю, да… Нó це вже після войни. Там ãороди в нас бó-
ли, там лісничество садило посадêи, а між деревами давали людям ãо-
роди. Це лісничество, спеціально цим займалося. Нó таêе, то êолãосп, а 
то рибêолãосп, а то лісничество займалося. Земля ж там не поливалися. 

Та там бóла не одна орãанізація. А лісничество займалося посад-
êою дерев, вирóбêою, там êóди надо, тó забраêóвали деревинó, тó… нó 
яê. Дерева бóли всяêі: і дóби, нó різні, і сосни. Нó вобщем і строїтельні 
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і таêі… Я помню тільêи яê сосни садили, а таê же воно природа, Госпо-
ди…  

Не знаю, [чи звір яêий там водився], не зãадóвали ніêоли звірів. Це 
тепер понавозили там і лисиці, а зайці бóли. Чи полювали, не знаю, 
наш папа строітель бóв, він ніêоли не ходив. Піде на базар, êóпе чи ри-
бó, чи зайця. 

У війнó тóт тоже баãатий дядьêо жив, [черепицею ото, хаті вже бі-
льше ста ãод]... У них поãріб бóв під хатою, ми тóди біãали ж, стріляли 
німці… [нерозбірливо]. 

[Партизани бóли тóт], êанєшно. Нó один ó нас бóв вчитель, оце 
тóт, не знаю чи вона жива, но тоді тóт жила тьотêа Оришêа, от. І вона 
робила, ото тепер де церêва, там раньше бóв піонерêлóб, піонерсьêий 
êлóб, а ще перед êлóбом бóла бібліотеêа. А тоді тó бібліотêó розãраби-
ли, нó вобщєм не знаю, êóди вона ділася. І там стала ця… німецьêа 
óправа. Вона робила там поварьом. Оце вона там цілий день, вона под-
слóха, подслóха, а в неї êоридор, більше таêий поêат… Шептóн, вже 
забóла яê йоãо звать, він ó нас до війни робив óчителем, що він там… А 
ó войнó, оце я знаю, що він там [ото лежить під êоридором, а êриси же-
рóть…], яê він бідний мóчався! Тітêа Оришêа ото прийде, сидить під 
хатою, вродє-б до êоãось там балаêає, посаде êота перед собою, вона з 
êотом балаêає, а сама розêазóє йомó [нерозбірливо]. Яêщо хтось йде – 
то вона бóде мовчать, яêщо ніêоãо нема, то вона балаêає яê до êота, а 
розêазóє йомó. А він потом ноччó переправляється на тó сторонó, нó 
перепливає. Це я добре знаю, на тó сторонó. У плавні, через Дніпро пе-
репливає.  

[Голод післявоєнний пам’ятаю]. Бóло, що люди вмирали. У нас папа 
в совхозі робив, хліб полóчав. Ото прийде, поділе нам, перебивалися. 

[Причина яêа ãолодó бóла?] Я в політиêó не влазила. А про врожай 
тоді, тоже не знаю. В êолхозі полóчається одна мама в нас робила, папа 
– нє, чоловіê – ні. 

…Яê бóв таê і бóв, цей êолхоз Кірова, ніхто йоãо не перейменовó-
вав. 

Сюди даже іностранні делеãації приїжджали… на еêсêóрсію. Нó 
понравилось, а чо, водним транспортом їздили, автобóсом, а чо не, 
зв’язоê хороший із ãородом. 

[Баãато приїхало нових людей]. Нó це началося із 56-ãо роêó, тоді 
êоли бóв розêвіт в óсьомó, і ó êóльтóрі… Тепер в êожномó дворі нова 
людина, нова людина.  
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Приїзджали хто відêілля. Нó аби людина бóла, а відêілля вона 
приїхала… Таêоãо нічоãо не бóло. [Нó називали їх êорінні біляни] “за-
плава”. 


