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ЕКСПЕДИЦІЯ ДО СУРСЬКО-МИХАЛІВКИ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
З 2008 роêó триває едиційна презентація проеêтó «Усна 

історія Степової Уêраїни». Баãатотомна доêóментальна серія 
надає достóп до óніêальної історичної, соціальної, фольêлорної 
реальності мешêанців південноãо реãіонó. За 2008/2009 ріê ши-
роêомó заãалó бóло представлено матеріали чотирьох еêспеди-
цій по Запорізьêій області (Василівсьêий, Запорізьêий, При-
морсьêий район). Водночас, вдалось провести êільêа нових еêс-
педицій в Херсонсьêій, Миêолаївсьêій та Запорізьêій областях, 
розãорнóти підãотовêó до пóбліêації ще п’ятьох здійснених про-
еêтів.  

Темпи, набрані запорізьêою êомандою, іноді для самих 
óчасниêів проеêтó здавалися нереальними. Втім еêспедиційний 
лоêомотив, проêладаючи щоразó новий маршрóт до тоãо чи ін-
шоãо степовоãо пóнêтó, вêотре переêонóвався: єдина êатеãорія 
бóття, з яêою неможливо домовитися – це час. Плинний час, 
яêий забирає з собою людей, носіїв споãадів, переêазів, тради-
цій, людей, яêі своїм життям óособлюють «живе» минóле своãо 
села, реãіонó, êраїни в ціломó. Цей фаêтор засмóчóє, але й сти-
мóлює одночасно, особливо, êоли знаходяться однодóмці в 
справі вивчення реãіональної чи то лоêальної історії степовоãо 
êраю. Саме в таêій атмосфері «спільної справи» і пройшла черв-
нева еêспедиція 2009 роêó до села Сóрсьêо-Михайлівêа Соло-
нянсьêоãо районó Дніпропетровсьêої області.  

Ініціатива її проведення, і що дóже важливе, вирішення 
численних орãанізаційних моментів взяли на себе диреêтор Мі-
жнародної ãромадсьêої орãанізації «Інститóт Уêраїніêи» Ірина 
Гриãорівна Довãалюê та фóндатор проеêтів «Інститóтó Уêраїні-
êи» Олеêсій Миêолайович Лазьêо.  

Спільно проведена еêспедиція та створений аóдіо-архів 
лоãічно сóпроводжóвали інші проеêти, ініціовані «Інститóтом 
Уêраїніêи» в Сóрсьêо-Михайлівці, – встановлення меморіала 
одномó із першозасновниêів села – Миêиті Леонтійовичó Кор-
жó, авторó відомоãо «Устноãо повествования бывшаãо запорож-
ца...», впорядêóвання місцевоãо староãо цвинтаря, на яêомó збе-
ріãлись êам’яні хрести ХІХ століття, привернення óваãи до пос-
таті о. Дмитрія Тяпочêіна, яêий ó 1920-30-ті роêи слóжив в міс-



цевій церêві та óвійшов до історичної пам’яті баãатьох старожи-
лів...  

Значною мірою óчасниêам еêспедиції в Сóрсьêо-
Михайлівці допомоãала вчитель історії місцевої ЗОШ, орãаніза-
тор êраєзнавчоãо ãóртêа «Літописець» Ірина Миêолаївна Біжêо. 
Людина, що всім сердцем вболівала і вболіває за збереження 
«живої історії» своãо села. Майже щодня вона торóвала разом з 
нами довãими спеêотними вóлицями та знайомила зі своїми од-
носельчанами «приїзжих ãостей». Яê наслідоê, народжóвались 
баãатоãодинні, а інêоли й êільêаденні óсно-історичні інтерв’ю з 
найстарішими мешêанцями різних частин села.  

Кожен з респондентів, матеріали опитóвання яêих пред-
ставлені в цьомó томі, став джерелом óніêальної інформації що-
до вивчення лоêальноãо життєвоãо просторó, йоãо êонстрóю-
вання в свідомості людини, фаêторів, що спричиняють аêтóалі-
зацію цієї лоêальної ідентичності. В óсномó наративі здавалось 
би простих, звичайних селян бачимо переплітіння óсіх площин 
людсьêоãо бóття: історія родинна, ширше соціальна нерозврив-
но переплітається з історією політичною, êóльтóрною. Для дос-
лідження змістó êожноãо інтерв’ю необхідно працювати з аóдіо- 
та відеозаписами, осêільêи за інтонацією, міміêою, зміною пос-
тави – ще один шар додатêової інформації, êлюч до розóміння 
аêцентів óсної оповіді. Таê само, яê і êлюч до розóміння тоãо, яê 
êонстрóюється óсний історичний наратив, яêим є при цьомó 
вплив дослідниêа, або родичів, присóтніх при опитóванні. Кож-
не інтерв’ю, здобóте з ãлибин людсьêої пам’яті та переживань 
минóлоãо, заслóãовóє на ´рóнтовнó наóêовó рефлеêсію, та попри 
все – на представлення яê наóêовомó, таê і більш широêомó сó-
спільномó заãалó. 

Редêолеãія та óпорядниêи томó висловлюють щирó подяêó 
óсім, хто допомаãав ó підãотовці теêстів інтерв’ю до видання. 
Зоêрема: С.Бабêінó, Т.Боãовін, Н.Литвиненêо, М.Оліхверó, 
О.Аніченêо, Ю.Шпаê, І.Іãнатêіній. 

Звірêó трансêриптів та підãотовêó теêстів наóêово-
попóлярним методом здійснила Н.Швайба. Тематичний поêаж-
чиê впорядêований Ю.Головêо; іменний та ãеоãрафічний – 
К.Петровою. Проãрамне забезпечення І.Кóлиêа. Упорядêóвання 
дисêів з аóдіо файлами та трансêриптом А. Бойêа та П.Бойêа. 

 
Редêолеãія 
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Петриченêо Марія Трохимівна, 1917 роêó народження, 
с. Сóрсьêо-Михайлівêа Солонянсьêоãо районó  

Дніпропетровсьêої області1 
 
Звати мене Мар’я. Марія Трохимівна Петриченêо. Я [19]17-

ãо ãода народження, місцева, тóт народилась. Да. Нó, я доãлядала й 
батьêа, й матір до смерті. Батьêа Трохим Пилипович бóло звать, а 
мамó – Марія Кóзьмінівна. Батьêо народився ó тисячó… [18]65-м. 
Таê, яê Ленін. Ото таêоãо ãодó батьêо. А мама… Нó, на два ãода мо-
лодше. У [18]67-мó. Брати мої – Євãраф Трохимович, Арсентій 
Трохимович, Корній Трохимович, Алеêсій Трохимович і Ніêолай 
Трохимович. П’ять братів ó мене і нас чотири. Дев’ять. А один вмер. 
А сестри – Олеêсандра одна, одна Федора, одна Уляна, а я – Ма-
рійêа. 

Бóло ó батьêів хазяйство своє: і êорови, і êоні, і вівці. Все бó-
ло і все пішло прахом, яê êолхози орãанізовóвалися і заставляли, 
шоб писалися в êолхоз. Заставляли ж… Нó, дóмають, писатися ó 
êолхоз? Це ж надо все отвезти, отдать. Інвентар, êосати, ãарби [смі-
ється]. Гарби – ті, що запряãали êоняêó, ãребли навесні. Оренда бó-
ла – по 14-16 рóблів платили за десятинó, тепер считається ãеêтар, а 
тоді считали десятина. Десятина більша за ãеêтар. Да-да-да. Найма-
ли бóло в ãороді. Іноземсьêий начальниê, той, що землю наймав. А 
наші люди брали, ó êоãо бóло за що. Тóт (недалеêо) “Маяê”, а тоді 
“Червоний Яр”, тóди автобóс ходе. А раньше називався Гайдамаць-
êий хóтір. Видно там яêісь ãайдамаêи воювали. Нó, оце все хазяйст-
во заставляли ó êолãосп писаться. Нó, а люді, êоторі баãаті, не хоті-
ли. Бо записаться ó êолхоз – надо все отвезти, отдать. Все-все. Хай 
êоні, êорови, все. Усе оце. Но люди таêі, баãаті, не хотіли йти. Яê 
це? Я нажила, таê все отдать êомó-небóдь?! Но все равно самі за-
брали. Розêóрêóлили. Жаловалися баãато людей баãатих. І померло 
баãато по тюрмах, хто не поховався. По тюрмах померло баãато лю-
дей. А це все забрали. А батьêо – не тільêи ж мій батьêо, а тóт сóсі-
дів на нашій вóлиці сім дворів розêóрêóлили. І оце… У нас бóло чо-
тири постройêи таêих. Таê тільêи один поãріб там і остався, а то ро-
зібрали вже люди. А, прийшли і начали строїться – це п’ятó хатó 
батьêо продав (тóт бóв він ãолова сільсовета) [нерозбірливо]. Таê 
яê і тепер бросить хатó… О! Не бросай хатó – зразó розтяãнóть. Яê 
                                                           
1 Опитування провела В.В. Ликова (червень, 2009 р.). Науково-популярним мето-
дом передала Н.А. Бєлік. 
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нема хозяєв, ото нельзя бросать. Ой! А тоді ж таêе бóло, знаєте, роз-
êóльêóлювання: тот те ховає, а [той] те êрадє. А люди ж і одежó за-
êопóвали, там таêе все… [Нерозбірливо]. Раньше ж, яê молотьба 
вже стоїть, молотять, êосою êосили. Раньше ж не бóло êомбайнів. 
Таê наêладóть, бóло, підводи пшениці, і тоді отвозять цю пшеницю 
ó ãород, і здають її, ãроші полóчають, і платять за землю земсьêомо-
мó начальниêові, вот! Ото таêе бóло. Нó, а баãато ж людей поãибло. 
По тюрмах позачиняли невинних людей. Невинних. Це хай би там 
таêе – хто óбив, чи шо там óêрав, а то хазяїнів, хто землю обробля-
ли. Взяли – позачиняли. Яêих поотпóсêали вже, а яêі померли по 
тюрмах, а яêі в ãород повтіêали. Таê там десь поóстраївалися вже на 
роботó і там наші приїжали, ловили і зачиняли в тюрми. Ото таêе 
бóло.  

У моїх батьêів баãато-баãато десятин землі бóло, но точно я 
не… Кóêóрóдзó садили – шість десятин, аж… аж відêіля до нас, до 
хати. Там до хóтора сім êіломітрів, до Березнюватêі дванадцять. 
Оце считайте. Оце йде до “Маяêа” êіломітрів три-чотири. Там до 
хóтора “Маяêа” сім, êажеться, сім, а там дойде аж до Ленцевої (бóло 
раніше Ленцева, тепер – Березнюватêа) – êіломітрів дванадцять. 
Оце считайте до êóчи. Далеêо бóло. Це бóло, хлопці яê хазяїнóвали 
ще – брати бóли ó мене. У мами бóло девятеро нас, двоє вмерло, 
одинадцять дітей бóло. І в êаждом дворі бóло по десять дóш, по во-
сім дóш, по дев’ять дóш. Раньше нóжні бóли діти. Раньше цьоãо не 
бóло, шо тепер одно-двоє. Раньше мати родила… Больниці же не 
бóло, больниць. Баба зав’язóвала пóпи. Бабóвала бабêа. Таêа шо, яê 
роде яêа женщина, таê вона пóпи зав’язóє. Больниць тóт не бóло. 
Да, зав’язóвала тіêи пóповинó і більше нічоãо. Нічоãо. Бабêó цю за-
прошóвали вже тоді, яê бачили, вже бачили, êоли схватêи в яêої там 
женщини. Вона тóт недалеêо жила, êоло нас. Її звали додомó і вона 
ждала, поêи народиться. Да, це не тільêи в нас, це в êаждом домі. І 
єй же платили за це. Або там метра матерії (ситцю) там êопійоê за 
тридцять êóпляли. 

Щось там, знаєте, тоді метр ситцю бóв тридцять êопійоê – не 
бóло за що êóпить. От батьêо помолотив пшеницю, машина тóт се-
ред ãорода, свозили снопи [нерозбірливо] до Березнюватêи дванад-
цять êіломітрів чи більше, звозили, сêладали в таêі стіжêи. А тоді, 
яê óже все óберóть по селó, хліба ці – пшеницю там, ячмінь там, жи-
то – яê óберóть вже двір, таê нанімють машинó молоть [нерозбірли-
во] і людей наймають. Помолотять і отвозять в ãород. А дітям ніза-
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що набрать бóло метра матерії [сміється]. Ото таê хазяїнóвали. Не 
біãали на машинах, а спали на соломі в землянêі. В землянêі спали 
на степó… Да. Горлохи виловляли, щоб êóêóрóдза, яê ото повсходе, 
таê ãорлохи виїдають. Гав ãоняли, яê сходе êóêóрóдза. І тож мої 
два – Корній і Альошêа – той, шо на войні поãиб… (Це бóло в 
[19]41-мó ãоді. Брат один з війни не вернóвся. Аби всі пішли, то 
може всі вернóлися.) Аãа. То бóло там ночóють ó хóторі ó дяді, а то-
ді ідóть óтром на нивó і ãоняють ãав і виловляюють ãорлохів. Гор-
лохи – це таêіє, яê вам сêазать, яê êриса. Таêе воно довãеньêе, зóби 
єсть. [Сміється]. Зараз їх немає, ніхто не баче. Їх потравили видно. 
А то бóло, ідеш до êорови, доїть êоровó, і вони вперед вибіãають че-
рез дороãó. Таê їх в êожном місті… Яê ãолод бóв – баãато бóло, а те-
пер їх нема. Чи їх потравили, шо таê померли, немає?! От таêі дєла 
бóли. Да, бóло-бóло. 

Розêóрêóлювання яê бóло, таê страшніше, яê война. В 
[19]29-м ãоді началось. Ми ж óсі пішли. А таê бóло – хатó прийшли 
та заêрили. Наші, наші таêі аêтивісти бóли. З нашоãо села. Їх нема 
тепер на світі. Померли всі. Я вже одна осталась. Ото таêе бóло, да. 
Яê з хати виãнали нас, батьêо ж в ãороді бóв, а ó мати – ó дочêи сес-
три бóла. А я сама одна осталася в хаті. Прийшли, сêазали: “Бери, 
шо в тебе есть, а ми хатó заêриємо”. Хатó заêрили, а мене отдали на 
хóтір, на Гайдамацьêий. Там в брата четверо дітей. Там побóла. 
Таê… Года бóли тяжолі.  

Поêи мені не виполнилось вісімнадцять, я шість часов пра-
цювала [нерозбірливо]. Я óченицею била ó мастєра (ó êолонії в міс-
ті). І до двох часов іди êóди хоч. Нó, êóди? Шо робить? А батьêо 
робив в дєтсêом садêó. І от, êóди батьêо їде мій по слóжебниê ділах, 
і я з ним [нерозбірливо]. Тоді на трамвай – три êопійêи білет… На 
трамвай. По три êопійêи! Кóди він їдить, я за ним. Полóчається це 
33-й ãод бóв, шо ãолодомор… Таê там [нерозбірливо]… Я посидю на 
вóãлó біля дєтсêоãо сада на êамінцях, поêи батьêо отнесе в дєтсьêий 
сад (продóêти). То мені êóсочоê хліба там отломлять. [Нерозбірли-
во]. То яблóêо з’їси [нерозбірливо]. Ото таêе бóло. 

Раньше ж з прядива тêали… Сіяли прядо, сами мочили, сами 
пряли, сами тêали. Не ми тêали, а отдавали. Таê я йоãо все взяла і 
перенесла сюда, ó село. Тóт ó моãо батьêа брат, рідний брат. Вони 
бідні таêи бóли – ó таêих не займали. Которі бідні бóли, тоже роз-
êóрêóлювали, но не таê… не таê, яê баãатих. У бідних що вони візь-
мóть? А ó баãатих – хазяйство. Коровó – прийшли взяли êоровó! 
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Корова тільêи отелилася. І люди ще не попробóвали молозива. 
Прийшли, прив’язали аêтивісти. Да! Вишóêóвали й забирали. Хто 
їх заставляв? Об’їздять дньом по таêих же людях та насобирають, а 
вечором ãóляють. Приїхали, êоровó прив’язали до бричêи. (Брич-
êа – то, шо їздять на êонях, шо êоняêами їздять.) Ото! Прив’язали, 
а теля маленьêе поêлали на бричêó. А молозиво – отелилась êоро-
ва – привела телятêо êорова і ó неї молозиво не поêóштóвали. По-
везли, а êóди вони її? У êолãосп. А самі шо? У êолãоспі вони ж і їли. 
Молозиво варили знаєте яê? Ніêоли не êóпóвали на базарі? Моло-
зиво ó нас продають на базарі, продають. А êоли êорова отелеться, 
таê молоêо зразó ще не ãодиться їсти. Воно ãóсте і йоãо варять чóть-
чóть. Або в пєчêе, або де-небóдь дома. Таêе, яê сир роблять. І тоді 
воно жирне, жовте. Яєчоê тóда б’ють. І ото молозиво називається. 
Да, з яєчêами разом запіêають. Яєчêо, сахар тóди сиплять, щоб сла-
дêе бóло. Тоді хороше молозиво бóло. Таêе яê сир, тільêи воно таêе 
жовте…  

Батьêо ж не хотів іти ó êолхоз. Не хотів, бо все ж заберóть. А 
приходили ж, шоб писалися ó êолãосп. А яê запишешся, надо все 
отвезти в êолãосп отдать. Нó, дóмали, шо виêрóтяться. Коли вони 
самі забрали. І батьêів забрали по тюрмах. Нó, моãо не забрали, а 
батьêа брата – отóточêи зразó за нами жив… Цей брат тоже баãатий 
бóв. Машина бóла своя і êоні, і дітвори баãато, і їх баãато. Аãа. Таê 
він тіêав ó ãород та в тюрмó попався. Таê там, в тюрмі, вже яê ба-
чать, шо пóхнеш, таê дадóть там тарілêó чоãось, баланди яêоїсь. Оце 
ж бóло – [19]29-ті ãода. Це воно начиналось ó [19]29-м ãодах. І оце 
бóло ж воно до [19]33-ãо ãодó – це вже ãолодомор. Яê Сталін… Яê 
Сталін отдав Гітлерові оцей хліб, а люди з ãолодó померли. В яêім 
це ãоді? Нó, да, в [19]33-мó. В [19] 33-м, [19]32-м. Зараз чóємо, шо 
êажóть: “Голодомор!” Ото. Ото ж хазяїнóвали – ó нас Сталін, а ó 
Германії – Гітлер. І наші, бóдто би, êажóть: “Забирайте! Шо ми ви-
полнили”. Нó… [нерозбірливо]. А на нас внезапно напали. Мій чо-
ловіê бóв поãраничніê. Пражсьêа область, ãород [Сінячичи] під Ге-
рманією, там, під Польщею. І їх внєзапно, в чотири часа… Перелеті-
ли, захватили. І в п’ятницю в п’ять ãодин бóли в Германії. Ще й отó 
пісню сêлали, чóли? Нє? [Сміється]. Пісня: “22-ãо іюня…” Це ж во-
но слóчилося, яê раз. Оце поãранічніêам сразó пісню сêлали: “22-ãо 
іюня, ровно в чотири часа, Київ бомбили, нам об’явили, що начала-
ся война...” Оце там, в ãороді хлопці сêлали пісні ці ж. Молодьож. 
Аãа. П’ять ãод бóв мій чоловіê на войні. У мене отêритêа тільêи бó-
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ла із Германії, шо він там. Та видно ж êто-то там розрєшив. Отêрит-
êа, що він в Германії. А пóсêать не пóсêали, êонєчно. Сêільêи на-
ших там поãибло… 

Яê німці тóт бóли, таê брали ж молодьож тóди на роботó. Ви-
значало тóт наше начальство. У êоãо дві дóші – одноãо в Германію 
видєляли. Не хотіли люди, ховались, плаêали. А всьо равно наших 
німцям виділяли. Бóли наші дівчата в хазяїв… Везли ваãонами, пої-
здами. Брали нахальним образом. А яêщо, наприêлад, ось бóла ди-
тина, заміжніх вже не брали. С сім’єю вже не брали. Не визначали. 
Інаêше визначали. Не німці, а наші отдавали. Комендант бóв німе-
цьêий ó нас і рóêоводив вже, требóвав тóди на роботó. То жінêи 
прийшли всі, а хлопці не прийшли. Баãато хлопців не прийшло. А 
дівчата всі повернóлись з Германії. Нó, робили, яê і ó нас хазайнó-
ють – êорови доїли там, по хазяйствó. Й степи ó них єсть ó Германії. 
На степó може, на ãороді, сêрізь. У заводах, може, яêось. Там же ó 
них єсть, де жить. Маãазини держать. Таê, яê ó нас баãаті держать, 
таê і там. А побили людей наших. Наші – ці, що поприходили дівча-
та, êажóть: “Наші самольотами налітали і бомбили заводи. І наших 
людей побили”. 

У моєй сестри сини, молоді два хлопці не вернóлися з Гер-
манії. (Її нема на світі вже. Царство небесноє їй.) 

Кажóть там нічоãо ніхто не бив їх. Робили… Таêе… Яê бóдто 
нічоãо не від êоãо не чóла я… Нó, а тоді ж ще ãроші виплатили. Ви-
платили, але не сêоро. Прийшли вже вони... Годів через десять, а 
може й більше повиплачóвали. Таê бабóшêи пооддавали ці ãроші 
своїм óнóêам, а ті поêóпили машини. 

[Бóв випадоê таêий]. Ото ж яêісь таêі аêтивісти – нахвата-
ють таêих аêтивістів – і посилають до людей, щоб отдавали все – 
пшеницю там, шо є… А він (аêтивіст той, ó нас) нахилився поди-
виться, чи все забрали в заêромі… Понімаєте? В заêромі? Ящиê… 
Він ó поміщєнії стоял. Сараї бóли таêі, поміщєніє. Він нахилився 
тóди подивиться, а в ньоãо з êарманчиêа і випала [нерозбірливо] 
печатêа. А хлопці взяли і сховали в бóр’ян, винесли за хатó, а потім 
пішли та взяли [сміється]. А… це ж таêе – нóжно бóла печать! Ра-
ньше в ãороді! Оце ж шось тіпа розêóрêóлювали, таê êóди не підеш 
потім… [Нерозбірливо]. Це ж робив ó дєтсêом садêó мій батьêо. 
(Дєтсьêий сад наш, Дніпропетровсьêий). Робив – а надо ж пропи-
сатися. Не бóдєт же дєтсьêий сад держать сторожем не прописано-
ãо. Надо прописаться. А давали тóт справêи наші – сільсоветсьêі, 
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начальство, ãолова сільсовета або председатель, або ãолова. Давали 
справêи – “êóрêóль, розпроданий”, “лишений права ãолоса”. Оце 
таêі давали справêи. Потêнóться там в ãороді – міліція! Поêажóть 
там цю справêó, а там, в міліції, êажóть, щоб в двадцять чотири часа 
виїхали з Дніпропетровсьêа! Нєльзя держать. Нó, от. Не прописó-
ють, да. Ото таêе бóло. Ловили. Бóло поїдóть по слóжебних ділах, 
сêóпляться для дєтсьêоãо садó [нерозбірливо]. А вони ловлять на 
базарі та арештовóють. Наші, наші ж! Таêі собаêи! Можна назвати й 
“собаêами”. Чоловіê поїхав сêóпляться по слóжебномó ділó, а вони 
ловлять і ведóть на Лоцманó, на станцію. І там пошастають – ó êоãо 
ãроші є, таê тоãо отпóстять, а в êоãо ãрошей немає – заãонять в наш 
район Солонянсьêий, там зачиняють ó тюрмó. Ото таêе робили. 

А тоді ж батьêó нада паспорт полóчіть яêось. Приїхав батьêо 
до заведóщої. Вона йомó анêетó цю заповнила для міліції. А печать 
вже самі зробили. Приїхав з цією анêетою ó ãород і полóчив тоді 
батьêо паспорт. [Нерозбірливо]. Оце ж хлопці самі приêладали тó 
печать, óсе писали самі, що хотіли вставлювали. І тепер не знаю, де 
вона, та печать [нерозбірливо]. Та вона вже й не нóжна. 

Оце ж êоли в батьêа в справці бóло написано, що він розêóр-
êóлений, розпроданий. Це значило, êоли забрали все, тоді назива-
ється “розпроданий”. Розêóрêóлений – розпроданий, це все одно. 
От. І яêось [нерозбірливо] повезли молоти два мішечêа пшениці 
(або й жита). Таê [нерозбірливо] ó êóрêóлів не приймали [нерозбі-
рливо]. Це – Привольна, а тóда – Сóрсьêо-Літовсьêа, поїзд наш хо-
де десь тóди молоть. А йоãо зóстріли там на дорозі де-то. “Кóда ве-
зеш?” А він таê і таê [нерозбірливо] не приймають. А вони: “На ри-
ноê ти везеш?” Написали фамілію, передали на сільсовет і сóдили. 
Три ãода тюрми. А брата, Миêолó ж (теж розêóрêóленоãо), вивезли 
ó Владивостоê, на шахти. Звали йоãо Миêолай Трохимович. Ото 
бóв там три ãода, відбóвав тюрми. Ні за що. О бóло! Що робилося, 
да? Це я не брешó, це й весь народ знає. А бідні раділи, що розêóр-
êóліровали. Раділи. Що вони ó людей заберóть ó селі – пів дня ãó-
ляють! Оце діло бóло. Їздили, вишóêóвали в людей… [Нерозбірли-
во]. От, бóло сóêно. Овече сóêно (ото шо валянêи). А ті ж прийшли, 
знайшли шêóри з овець, шо сховали в êирпичах. Понаходжóвали і 
сміються. А тоді порозпродають, або й собі десь… Тоді бóли таêі: ó 
людей позабирають, а тоді êоло сільсовета продають. Хто сêільêи 
дасть. Аãа, оце стільêи дороãо?! Давай менше. Бóв таêий чоловіê, 
шо [нерозбірливо] сêóпляв все, а тоді ходив томó, шо позабирав. А 
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нас тóт не бóло, ми в ãороді жили. Ото таêе… Таê і орãанізовóвався 
êолхоз. Оцей êолхоз [нерозбірливо] засраний. Побóв, побóв, поба-
чили… [Нерозбірливо]. А тепер тих êолхозів нема – орендатори. 
Фермери стали хазяйнічать, начали землю занімать. 

Я в êолхозє теж працювала. На степó. Хліб óбирали. Я [не-
розбірливо] сім ãод прополола в êолãоспі. А таê… У мене ãородсь-
êий стаж. Я в êолоніі бóла робила, ó швєйній мастєрсьêій. Там в 
мене стаж. А в êолãоспі тільêи сім ãод. Ми ж яê прийшли сюди, то 
треба бóло робить, шоб строїться! Треба бóло, треба підводи, треба з 
ãорода лісó привезти, треба всьоãо бóло. Я робила сім ãод в êолãоспі 
і стаж шов в êолãоспі. А робочоãо не притóлила, не посчитали. Сім 
ãод пропало. А той, шо з ãорода, з êолонії, вот. Той стаж засчитали. 
Вот ó мене бóло тридцять три ãоди стажó, а сім ãод… А сім ãод нема.  

У швейній мастєрсьêій воспитаниêам шили êітеля, шинелі, 
бóшлати, штани. Оце все. Рóбашêи… Все-все-все! Там таêий дєтдом 
бóв і їх обшивали. А тоді їх êóдись вивезли цих воспитаниêів... І то-
ді бóли заêлючоні, яê я робила. Но тоді бóли розêонваїровані, а те-
пер – строãий режим. А раніше бóли попадали тóда за мішоê або за 
êілоãрам яêий-небóдь зерна… А тепер ті, що вбивають людей! Онóê 
мій робив там. Кончив інститóт і пішов тóди робить. 

Мельниця тóт бóла. Таê вона ще за царя Миêоли бóла. Вона і 
досі сóщєствóє. Хазяїн там бóв, хазяйнóвав. А тоді яê розêóрêóлю-
вали – забрали. І хазяїни дрóãі начали хазяйнóвать. Першим хазяї-
ном бóв там ó нас на черепиці Воженêо (прізвище). Він сам рóсьêий 
бóв. Виробляв цеãлó, виробляв черепицю. У нас тепер шифер, а тоді 
називалася черепиця. Продавав, люди брали, êомó треба бóло. Ме-
льницю він сам побóдóвавав! В дев’ятсот п’ятім, а може й раньше. 
Конечно сам! Тоді не бóло советсьêої власті. Це... це... це йоãо син 
бóв... А він ото таêий... нó, яê мій батьêо, може старший. Це... там... 
Станêи може й êóпóвали, а може й самі робили. Станоê шо... станоê 
шо цеãлó те... дерев’яний, а може й желізний. Коли [нерозбірливо] 
бóли, може й виробляли, а може тóт виробляли. Конєшно, бóли êó-
зні, понімаєте, шо таêе êóзня? То êóють желізо. Тóт ó нас по сосєд-
ні, яê êолхоз бóв. Та й тепер воно є там. Яê ó центрі тóди бóде, і те-
пер єсть вони. Ото таêе бóло. А тоді тоже там построїв хатинêó ó 
верхó, таêó маленьêó хатинêó цеãловó. Томó яê виãнали, це він там, 
може, жив ó хаті своєї. А тоді, яê німці прийшли – стали хазяїни, а 
потом вже совєтсьêі хазяїни. 
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Німці прийшли до нас в 47-м ãоді. [Помиляється]. Ще бóв 
êолãосп, бóв, поêа ще бóв. А тоді яê німців виãнали, ще бóв êолãосп. 
А тоді яê застóпил Ющенêо та Кóчма та ото таêе – “оранжева вой-
на”… Ото таêе бóло, да! 

А за німців люди жили тóт хорошо. Да. Я робила в êолãоспі, 
яê бóло при совєті... Яê я і моя сестра робили в 33-м ãоді? В три-
дцять третім ãоді (вона із [190] третьоãо)... З третьоãо ãодó це вона... 
Таê робила... Нó, да! В 33-м, яê та ãолодовêа бóла! Таê робили – на 
палочêó або за двісті ãрам!! [Нерозбірливо]. А за німців, яê я роби-
ла, давали на іждівєнців! Троє ó мене бóло – батьêо, і мати, і син 
маленьêий бóв. А! Таê давали – тільêи однó паличêó поставлять, а 
то нічо, даром робили. Да, це в êолхозі, а при німцях яê я робила, 
давали на іждіванців по 25 êілоãрамів ячневої мóêи. Яê ото êрóпа 
ячнева, а тільêи мелêо помелена. Ви знаєте êрóпó ячневó? Знаєте, а 
тільêи мєлêа мóêа, яê мóêа [нерозбірливо] то те. Таê по 25 êілоãрам 
на нас на трьох. Та хіба вони можóть поїсти на місяць? Конечно. Це 
ж на однó дóшó. На однó дóшó 25 êілоãрам. Вони іждівенці бóли 
мої. А я вже полóчала те, за що трóдодні бóли. На день, на то шо я 
пророблю... Не помню вже, сêільêи, чи êіло, чи сêільêи бóло... А на 
їх полóчó я 75 êілоãрам. Таê вони й не поїдять [нерозбірливо]. А за 
трóдодні, нó, два êіло... Гроші тоже платили. Вот я не помню яêі... 
Вот за ãроші я не бóдó брехати, бо я не помню чи нам тільêи мóêó 
давали, а ãроші не давали?! Шось я за ãроші нічоãо не помню... А за 
мóêó ото помню. А я день проробила (то трóдодень – считається за 
день). Чи ó мене бóде тридцять днів, чи двадцять п’ять, чи 
п’ятнадцять. Це по êолонії. Таê з чоãо воно жить бóло, да? 

Помню, яê послали на роботó нас, ó місто. Послали нас от 
êолãоспа. Я не хотіла їхать, да [нерозбірливо] ãод і два місяці. А ма-
ма бóла [нерозбірливо]… Це вже при êрасних. Таê ми їхали з Дніп-
ропетровсьêа через міст (там міст через Дніпро). Таê по тó сторонó 
бачили, що те… êриш немає, а самі стіни стоять. Ото там, понад же-
лізною дороãою. Видно попалені бóли. А ó нас тóт нічоãо, нєт. Чи 
може вони не вспіли? Тільêи міст зірвали ото там. Помню… Наші 
совєтсьêі, вибіãають... “Катюша” вже тóт (орóдія на таêих… маши-
нах... “Катюша” називалась). А дороãа шосейна тóди, вãорó. І от там, 
вибіãают, яê попрóть тóди, а тóт солдати попід ãорою лежать. Ране-
них везóть. Я не одноãо не бачила, а вот там, возле больниці там за-
êопóвали на êладбіще. Поêидали по тисячі наших солдатів в однó з 
ям. Німецьêі сêлади бóли тóт, но не близьêо. Тóт не бóло, я не ба-
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чила, десь бóли. Нó, шо там? Не знаю. Стояли ó нас на êвартирі два 
вже пожилі óнтер-офіцери.  

Помню в Дніпропетровсьêó… Яê я ще бóла малою, ще тоді не 
розêóлачені бóли, з мамою ходили в мóзей. Це ще до [19]29-х даже. 
Таê ходили ó мóзей, де на êалясêі стояла на дворі статóя. Катерина 
Вторая, чи яêа вона там? Перва? Фіãóра, фіãóра. Возле мóзея на 
дворі. Нó, яê пам’ятниêі тепер от. То на моãилах там, то на ãробах. 
Аãа, і в мóзеї бóла. Мені помниться, що бачили під сêлом. Дитина 
там з двома ãоловами. Оце мені щось вспоминається. Нó, всяêе там, 
яê раньше бóли статóї, яêі мости бóли, яêі ложêи. Раньше бóли ло-
жêи дерев’яні. Ото, що ваãони в наш час стираємо. Дерев’яні ложêи 
бóли, дерев’яні. Нó, знаєте, ще мала бóла... Ото таêе бóло, да!  

Німці, вони êомóністів не любили. Про êоãо взнали, шо êо-
мóніст, розстріляли б. Но ніêоãо не займали, ніêоãо не... При німцях 
по хатах стояли, по всіх почти хатах стояли. У нас стояли, тóт стоя-
ли, там ó сестри стояли, стрізь стоял солдат. А начальство? Я не 
знаю, де бóло. Може там де-то. Там отдєльно ó êоменданта бóло на-
чальниê. Поліцаї наші бóли. Бóло, яê зайшли êрасні, таê всіх полі-
цаїв на передовó, на фронт отправили. Да. А там – хто вернóвся, хто 
не вернóвся. Страхрота. Страхрота називалась. Ото. 

А німці бóло… в хаті ж, бóло, обідають, таê ще нам і ãрóбó по-
строїли. Їздили по êирпич. Нó, ó нас не німці стояли, а два поляêи 
пожилі вже. Спали за ãрóбою. Дадóть бóло нам що-небóдь… нó хлі-
бинêó, яê останеться.  

Після війни зразó нічоãо не бóло в нас, а бóла землянêа. Зем-
лю виêопали. І бочêи бóли з-під ãорючоãо. Оставили їх тóт. У нас 
тóт батюшêа бóв, таê йоãо син, Миêола, таê він пришов подивиться, 
яê ми живемо ó землянці. І сêазал: “Найдіть êвартирó! Люди чи со-
баêи в таêомó живóть?” Походив-походив ãолова: “Хто пóсте до се-
бе чотири дóші?” Ніде не найшов. І став мій мій батьêо строїтися. В 
нас сначала бóли сараї, а це вже, яê прийшли з ãорода, хати сторої-
ли. Я робила ó êолãоспі. Давали підводó. З ãорода ліс привозили, 
ходили по дворах, лісó шóêали. Не бóло ж лісосêладів. Яê война 
бóла, всі сêлади порозтяãали. Порозбирали люди. А брат же бóв ó 
êолонії. А нас десять ãод не бóло тóт, яê розêóрêóлювали ж. Земля 
переãóляла. Яê прийшли, посадили êартоплю, êóêóрóдзó. Яê óро-
дили – êóêóрóдза і êартопля! Таêі êачани! Мій батьêо с братом во-
зив в ãород і ходили там по дворах, міняли – де яêа дощечêа, на ха-
тó. Ото таêе бóло. І ото строїли хатó.  
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Яê сина проводжали в армію, таê пообв’язóвали лєнтами, 
рóшниêами [роздивляються фото]. Таê положено. А хто пе-
рев’язóвав? І óхажорêа йоãо (сина), і мати, і хрещена. Хто хотів. А 
оце [поêазóє на фото] яê він женився... яê в армію проводжали. Він 
ще не жонатий бóв, яê в армію йшов. А це дом отдиха. Да, в Черêа-
сах я бóла ó домі отдиха “На долãóю память Манє. 37-й ãод”. А це 
мій батьêо, а це я.  

А цьоãо брата немає, на войне поãиб. А це мій брат. Алеêсій 
Трохимович. Перезнімали, ó шêолó брали. І оці йоãо перезнімали, 
він бóв заведóщий столовой на Нижньодніпровсьêомó. Город – по 
тó сторонó Дніпра. 

Знаю… в церêві батюшêа ó нас бóв Дмітрий. Таê я ще бачила, 
яê він ó ãороді робив. Оце, êоли бóло розêóлачення, він робив там ó 
ãороді на вóãольном сêладó сторожем. Сторожем робив. Отêривав 
ворота, êоли вóãіль полóчають. Він і до моãо батьêа ходив там в дєт-
сьêий садоê. Сюди до ньоãо і хворих привозили, він тóт причищав 
хворих. От яê мій батьêо захворів і вже до церêви не доходив, таê 
батюшêа до нас приходив батьêа моãо сповідóвать. Сначала ж він 
поãовів, а тоді причищаєшься. Це називається ãовів. Дають таêе, яê 
мед. Вино. Дає ложечêою батюшêа й дітям в церêві, і там, яê люди 
ãовіють. І от ó ãороді він там робив. А там же таêі бабêи, оце? Яê я! 
Нó, він бóв десь на êвартирі, я не знаю, де він бóв. Це там, в ãороді? 
У Кайдаêах. А тоді ж êомóністи заявились. Йоãо сóдили – десять 
ãод дали. Він... Він одробляв в Ірêóтсьêó. Ото. А тоді прийшов вже 
відêіля із своєю матóшêою, мамêою яêоюсь. Я ще бóла там ó них ó 
хаті, яê він вже в селі тóт бóв. А тоді він нас сюди забрав жити. А 
дочêа йоãо десь ó Києві або в Мосêві. І нема йоãо вже на світі, Тя-
почêіна.  

Хороший батюшêа бóв. Ото до моãо батьêа яêий раз заходив 
ó дєтсьêий сад. Тоді ж таêі ãода бóли! 33-й ãод – ãолодні ж! Таê хо-
дили, щоб дали що-небóдь поїсти. І ото ж на йоãо заявили чи êомó-
ністи, чи... чи дóраêи. Йоãо сóдили на десять ãод. І він отбóвав… Но 
він êазав, що не робив, а таê – тільêи считався. Десь на хóторах [не-
розбірливо]. Десь єсть êнижêа ó Миêолаївни про це… Аãа. А після 
тоãо, яê він прийшов сюди [нерозбірливо] йоãо питали: “За що вас 
сóдили, отець Дмитрій?” А він êаже: “За те, що Боãó молився”. Ба-
чиш, яêа дóша? Нó, да. Тоді ж при êомóністах боялися. Єсть таêі, 
що не хрестили, бо êомóністи заявляли. 

Коли началося оце розêóрêóлювання в [19]29-м ãоді, церêвó 
розібрали. Свої ж і розібрали. Таêі êомóністи та дóраêи. Більше не 
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êомóністи, а дóраêи. Лазили, хрести познімали, і дзвони познімали, 
і все познімали. Свої тóт. Не понімали цьоãо, не вірили. Свої люди 
розтяãли. Не вірóвали цьоãо. Раньше в церêвó не ходили êомóністи. 
А тепер вони, яê праздниê яêий, то знаєш, цей... І празднóють і Пас-
хó, і Різдво. А при німцях бóла церêва. 

До церêви яê приходять, там лежить іêона. І приходять лю-
ди, êóпóють і свічêи ставлять. А ще ящиê таêий стояв ó церêві. Там 
лежала іêона, люди підходять – цілóють і несóть свічêó. Крóãом бó-
ла оãрада желізна. Мама ходила, а батьêо ні. Батьêо ніêоли не хо-
див. Мама піде, таê невістêа ãотове їсть або хто-небóдь там, знаєте? 
А батьêо хазяйство ніêоли не... Дома, яê ляãають спать, перехрес-
тяться. 

А шêола бóла в селі. Бóла. Батьêо не ходив, а діти всі ходили. 
Батьêо не вмів розписаться, а считать óмів. Считать óмів. М’ясом 
торãóвали, сêот заêóпяли, їздили тóди, в дрóãі êрая. У нас бóло на 
оãороді поміщеніє, таêе, яê хата. Там підвішóвали, вбивали сêотинó 
і м’ясо на базарі торãóвали. Да, оце считать ãроші, все висчитать он 
міã, а розписаться не міã. Не ходив зовсім. Їх бóло, ó батьêо їх бóло 
чотири чи п’ять синів. Та там êой-хто з них ходив, а мій батьêо в 
шêолó не ходив, бо не любив. Яê розписóються, таê хрестиê поста-
ве. 

А за мамó я не знаю, чи ходила, чи ні. Це давно діло бóло. Ні-
êоли до цьоãо не êасалися. Тільêи вміли мами наші прясти та поло-
тно тêати, отдавали дітям. 

Сіяли ж прядиво, а тоді виривали таê, яê оце росте що-
небóдь, нó, яê êóêóрóдза. Тільêи це прядиво тоненьêе. Виривали, а 
тоді в річці мочили. Дві неділі êисло там. Прямо в воді. І наêладали 
êаміння, щоб не поплило. А тоді витяãали, просóшóвали. А тоді бó-
ли таêі бетелиці. Бетельниці називається. Підêладаєш теж, поб’єш, 
а тоді мнóть ноãами, хлопців заставляють, а вони не хотять, êри-
чать... Бо воно êолюче. Витюêóють тоді. А тоді бóли таêі ãребельні, 
прядêи бóли, що тоненьêо, яê нітêи на êатóшці. Яê ноãами êрóтиш, 
а там прядеш – сêóбеш таêий ãребень, заêладаєш – мичêа назива-
лась. Мичêа – це прядиво, це шо прясти на нітêи. Оце прядóть, а 
тоді снóють на сновницях, тоді отдають тêати, таêі верстати є. 
Тêать. Дерев’яні вони, верстати називалися. Ото на них óже там ве-
ртóшêи та довãо, поêи на сорочêó заробиш. Бóло дарить моємó бра-
тові, а тоді полотно витіêає, а тоді в річêó. Я бóла мала, но помню – 
намоче мати в річêó полотно таêе, яê матерія, щоб біле бóло. У воді 
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намочóє, а тоді настілає на травó, а воно на сонці відбілюється – ви-
ãорає. Аãа. На сонці виãорає, а тоді ще моче, розстилає, а тоді отдає 
шить сорочêó. Таê бóло хлопцям дають надівать, а вони êидають, не 
хотять, вона êóсається. А тепер аби вона бóла, таê її і не побачиш її. 
Тепер óсе пішло на братів, на Америêó, на Германію. Нам тільêи 
сêлянêи дають та резинó. Оцю ãадость. 

От дивіться, оце тóт я сфотоãрафірóвана ó êашеміровомó 
платті [поêазóє фото]. Ото там таêа. Кашамір – це яê я ще в ãороді 
робила. А то ще бóло êрепдешин, êашамір, вольта, [Нерозбірливо] 
різні хороші матеріали, тепер їх нема, пішли êóдась. [Нерозбірливо] 
тепер то прядиво не сіють і ніхто цьоãо не робе. Це раньше люди 
бóли – чи бідніші чи не знали… Не бóло тряпоê оцих. Таê заботи-
лись. А тепер воно не нóжно. Воно піде, за рóб êóпить яêесь та наді-
не, та й носе. Ото таêе бóло, да! Ото таêе бóло. 

Ой, не бóло весілля в мене. А яê справляли весілля, таê їхали 
до церêви – вінчалися. Вінчалися. На êонях, не на машинах. На êо-
нях молода їде на бричці, на седóшці, а в êоãо тачанêи бóли таêі яê 
Катерина… [Нерозбірливо]. Раньше веселіше бóло жить. 

Молодий з молодою в одній тачанці їхали. В однієї. Дрóжêи і 
вони сиділи сзаді, дрóжêи, бояри, яêі там поместилися. В одній та-
чанêе. Нó, на êонях. Гóляли по дві неділі свадьби. Аãа. А теперечêи 
яê приãлашоні тільêи. 

Теремоê робили – ãілце таêе. Гілце – таêа паличêа, яê... яê 
сочниê бóв. Тоненьêа паличêа із тіста. Місили із тіста робили тере-
моê. А робили йоãо люди, що ãóляли на свадьбі. Сходилися [нероз-
бірливо]… Бóла бочêа таêа. Усóвають, наêрóчóють на палêó йоãо 
[нерозбірливо]... Таêе воно, таêоãо нема, щоб поêазать. Теремоê на-
зивается. Таêий наêрóчóють, з отаêими зóбцями. Шишêи робили та 
розносили приãлашоним на свадьбó. Нó, да. Молода и молодий за-
прашóвали. Та й воно бóло молодий и молода носить, а то бóло êо-
ãось пошлють, щоб однесли êомóсь там на свадьбó приãлашоним. 
Да. Бóло лóчше, яê тепер. Молодий засватóє в вечері. А тоді через 
стільêо время (нó, за тиждень може, за нєдєлю, там) ãотовляться на 
свадьбó. Ріжóть чи êабана чи телицю, êоровó чи шо там. За сім днів 
перед свадьбой. Сватали батьêи молодоãо. 

Яê óже сідає за стіл свадьба, первий раз сядóть за столи, поо-
бідають. А за дрóãим столом вже, після обід, ділять теремоê цій. Нó, 
своїм родітєлям. Не всім же, êто прийде там. Тепер тільêи приãла-
шають, приãлашоні ãóляють. А раньше всі шли люди. Бо óвечорі ді-
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вічниê називався, а дньом вже свадьба. Та óсі ввечорі ходять. І ми 
ходили дивиться, інтересно. Таê за дрóãим столом вже ділять тере-
моê, своїм же. Рідні, тільêи рідні свої. А яê óже, яêщо є лишнє, щось 
винесóть і людям постороннім, тім, що не ãóляють. Поламають на-
пополам палêó таêó, напополам порозламóють та дадóть попробó-
вати, яêий теремоê. Це тим, що стоять дивляться за двором чи в 
дворі там. Ото таêі бóли свадьби. 

На столі стояв не один теремоê, а один, два, ó êоãо яê. У êоãо 
три, ó êоãо два, ó êоãо один. У êоãо яêі возможності. Чи яê зробить 
хотіли. Можна бóло баãато зробить, можна меньше. Дрóжêи бóли: 
старша дрóжêа, старший боярин и таêі дрóжêи, шо співали ж. А ми 
ó хатó попроходимо, малими ж, на порозі постаємо, а вони за сто-
лом сидять. І таêі ó дрóжêи на пальці наêрóчені реп’яхи. Реп’яхи, 
шоб штриêать молодим. Приспівóвала старша дрóжêа, шо та яê нó-
жно, яê не нóжно... Отєц співає, дрóжêи, а вона їм співає. (Інтересно 
це). Вона êаже: “Мені мати, мені мати тресêи не натêала, щоб я...” 
[забóла слова]. А! Яê нóжно, таê забóдеш всєãда! Таê ми ходили ди-
виться до одних, таê інтересно! Це ж, яê бóла свадьба, то ввечері це, 
а дньом – нєт. Це називається ввечері “дивись-вечір”. А дньом вже 
свадьба. А на дрóãий день вже êóри собирають. Кóрей їдять на дрó-
ãий день. Ізносяться êóри óже старішим людям варить. Ходять тоже 
по селó, ходять дóрачаться. То понаряжаються в циãаньсêе, таêе яê 
ви бачите може десь. [Нерозбірливо]. Дивилися – таê інтересно бó-
ло, сміялися, аãа. Старша дрóжêа не в своїй сорочці. А вона тоді: 
“Брешете дрóжечêи [нерозбірливо], ó мене сорочоê три сêрині”. 
Ото таê співали. Штриêають ті ж, ото тіми сторичêами молодим, а 
ті [нерозбірливо]. Раньше таêі свадьби бóли інтересні. А тепер... 

А тоді ó одних ãóляють, а тоді в дрóãих. Той, сначала ó моло-
доãо, тоді ó молодої. А тоді ще щось придóмають. Раньше подивить-
ся на молодó можна бóло – їде но бричці, на êонях. А тепер – захо-
ваються ó машині і не побачиш. Молода, вона ж ó фаті бóла. Фата 
таêа. Може... Тепер таêої нема. Ото, яê ãазові шарфи бóли, яê ото 
таêі шовêові. Таê фата бóла біла, і цвіти. Цвіти бóли з восêó на фаті, 
а тепер із бóмаãи. Тепер таê не надівають. Плаття бóло біле. Біле, 
шовêове. Кóпóвали. Ось, бачите, біле, біле, біле [поêазóє фото]. 

Нєвєстó дрóжêи вбирали, її подрóжêи, подрóжêи. Нєвєста ó 
фаті, а дрóжêи тоже ж, з лєнтами, ó них лєнти поперев’язóвані. Ін-
тересно бóло. На êонях їдóть бóло, а люди розêладóють воãонь на 
дорозі, а вони чи пересêочóть чи не пересêочóть (êоні). А êоні пере-



 
20 

біãали. Перебіãали. Пересêаêóвали. А той, що поãаняє, яê розженє 
êоней: “Давай!!!” Ой! Інтересно бóло. Переїжджають. Коней, яê ро-
зженóть, таê êоні ще жирні, здорові – пересêочóть моментально. І 
ніхто не зãорить. 

Мамі моїй шістнадцять ãод бóло, яê виходила заміж. Ніяêої 
свадьби в неї не бóло, бо сêазали, що в шістнадцять ãод нільзя бóло 
вінчаться. То брали розрішеніє ó батюшêи ó церêві, а тоді повінча-
лись. А батьêо яê раз мій йшов в армію. Но раньше ж яê бóло? Це 
таêочêи, яê пійдеш в армію, прийдеш – нема вже êоãо брать... Тоді 
ж бóло десять дворів. Це теперечêи тисячі дворів! І ото мамі шіст-
надцять ãод бóло. “Нó, – дóмають, – піде в армію, прийде, а її вже 
хтось засвата”. Таê вони ще молоді бóли, а поженились. Мій батьêо 
аж девять лєт слóжив ó армії.  

Раньше, яê виходили заміж, давали в приданне êоровó. У êо-
ãо що є... Мій батьêо вівців давав. А хлопцям êонів давав. А тепер яê 
виходять. Моя сестра, яê вінчалася [нерозбірливо] таê ó чóжій со-
рочці, бо не бóло за що êóпить... Воно бóло, тільêи ні за що бóло... 
Казали, ó чóжій сорочці. А жили до смерті, хорошій бóв чоловіê. 
Ніêоли на неї і “брешеш” не сêазав. Сêазав він, що “я не обідю”. А 
вона не хотіла йти... Хотіла за дрóãоãо, яêий там бóв. А старша сест-
ра, бóла, сêазала: “Виходь!” [Нерозбірливо]. Хороший бóв чоловіê. 
Не обіжав її ніêоли, не êинóв.  

Постройêи ó нас бóли – оце êонюшня, розділена бóла. Ко-
нюшня, сарай, бóдêа. Конюшня – це де стояли êоні і êорови. І сарай 
бóв. Це називався поміщеніє. Яê оця хата, а тільêи переãородêи. А 
дальше бóдêа там, дальше сарай. Конюшня, тоді сарай. Тóди заêа-
чóвалися êосарêи [нерозбірливо]. У сараї. А бóдêа – це таêий за-
êром попереãороджóваний. Там мóêа в заêромі: там пшенична, там 
житня, а там просто помол пшенична. Ото... А ще лабаз, а там оце от 
нас, там бóли êóри, ãóси. Це повітêа називалася. Постройêа, êóди 
заãоняли внизó ãóсі, а наверхó там, на баãетах, там êóри сідали óве-
рхó. Раньше по жарі подпалили, óсе виãнали, а êóри поãоріли. А ла-
баз – це êоло... êоло цих построєê êоло êонюшні, там êóри тоже сі-
дали. Лабаз до постройêи стояв. А ще ó мене постройêа бóла нова – 
ото таêі балêи бóли дерев’яні. Там різали сêотинó, підвісювали, за-
бивали там. Тоді поїдóть тóди, ó Миêолаївêó, і сêрізь. Це не тільêи 
мій батьêо, а їх êомпанія. І один, дрóãий, третій, четвертий заêóпля-
ли оце там, êлóні називалися, ото тамочêи óбивали сêотинó, підві-
шóвали та драли. Ото таêе бóло. 
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Оце ж êонюшня, сарай, бóдêа – це все бóло під однією êри-
шею, тільêи розãороджені, розãороджені. А хата бóла трошêи попе-
редні [нерозбірливо]. Самі ми жили наперед. Оêремо. В хаті хóдобó 
не положено тримать. Тільêи яêщо маленьêі êóрчата, тоді положе-
но.  

Це яê прийшли, таê там наш двір займав êолãосп. Тоді заêо-
пóвали êартоплю, бóряêи [нерозбірливо] óвесь двір бóв на ямах. 
Мій батьêо яê прийшов, заêопав ями. 

Хати раньше строїли… Єсть виêладають, з ãлини місять, мі-
сять таêó ãлинó і виêладають [нерозбірливо], а єсть літню ллють 
хатó. Разводять рідêó ãлинó, і заливають в êорито, додають соломó. 
Тоді топчóть ноãами. Людей просять. Люди помаãали. Ходять топ-
чóться. Утопчóється тоді. Яê трохи просохне, піднімають ці ришто-
вання. Тоді ще не один раз, бо за один раз розпадеться. Нада, шоб 
просихало. Хто яê. Бóв таêий чоловіê, яêій êладе. А ще êладóть ха-
ти – чабер називається. Виêладають. Таê це може êласти сêільêи 
хочеш. У верх виêладають êрóãом же ж, де віêна вставляє, êладеть-
ся. А ó нас на сохах – дерево таêе – на сохах. А тоді я, яê робила в 
êолãоспі, за ãорою ó нас êóстарниê – дерева таêі, яê оце вишня – таê 
я рóбала, [нерозбірливо], а тоді ãлиною заêидала. Обмазóвала, за-
êидала, просихало, а тоді обмазóвали ãлиною з січêою. А січêа – це 
яê солома, тільêи перерізана. Перерізана... Дрібна. А êришó плот-
ниê робив. З дерева. А зверхó шифером поêривали, бачите? Чере-
пиця таê, шифер. Раніше бóла черепиця, робили таêó черепицю, са-
мі люди робили, а ми êóпóвали... 

Бóв один чоловіê, ó ньоãо станêи єсть цеãельні, пісêó тоді в 
станоê заêладає, а тоді піднімає і вона висихає. Це цементована че-
репиця називалась. Він сам це робив. Ні, ó ньоãо бóли робочі, êонє-
чно. Сам він не може робить. 

Хто допомаãає строїться, люди платять! Даром ніхто не бóде 
робить. Да... У фóндамент êлали ãроші… щоб добре жилось, там. Чи 
я знаю яê? Сєрєбро, êонєчно. Да. Вже хабар же не поêладеш... Це я 
чóла таêе, що êлали ãроші, яê строїться. Нó, може двадцять êопійоê, 
може рóбль, я знаю сêільêи тóди êласти? Да, це таêе чóла. 

Цеãлó я êóпóвала з Баãлея. Дніпроджинсьê. Знаєте? От від-
êіля. Нас тоді ще в міліцію звали, за те, що êóпóвали. Нó, вони êра-
дóють же, продають. А ми êóпóвали! Нас трьох – мене й ще дві же-
нщіни – їздили аж на Баãлей тóди до Дніпроджинсьêа. Воно снача-
ла Баãлей йде, а тоді Дніпроджинсьê. А називається Дніпродзєр-
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жинсьê. Вони êажóть: “Хіба ми знаєм? Слідіть, яê ó вас êрадóть, 
слідіть. А наше діло êóпить. Возять – êóпóємо йоãо”.  

В [19]21-мó ãодó теж ãолод бóв, бо неврожай бóв. А в [19]33-
мó óрожай бóв. Урожай бóв. Тільêи отдали Гітлерові, а ті люди з 
ãолодó помирали. 

У [19]41-ом, да, перед войною, по радіо передають, що ми 
виповнили-перевиповнили. А тоді ми Германії допомоãали, і весь 
хліб їй віддали. А вона, Германія, на нас внєзапно напала. Оце в 
[19]41-ом. Да, ото таêе бóло. 

Це в [19]21ом, бóла страшна ãолодовêа тоже. Діти на ходó… 
êазали... Моя сестра, яê їхала в Кієв слóжить до вчителів, таê êаза-
ла, яê з поїзда, дітей виêидали по дорозі мертвих. Мерли діти з ãо-
лодó. Ото. А її отвезли, бо дома нічоãо не бóло в нас. І вона слóжила 
ó вчителів. Таê вона там щось возьме, та до сóсідів отнесе, щоб не 
знали вони. Або приїде, êоли їх нема вдома, таê чи пшонця візьме 
[нерозбірливо]. Бо нема чоãо, нема чоãо їсти. Я мала бóла. Це мені 
сêільêи бóло там?! Чотири або три ãода. Сестрі правда, ãроші пла-
тили. А тоді яê забрали додомó, мама плаче. Плаче, бо це вона ó нас 
послідня. А вона: “Нащо ви мене забрали?” Там врожай бóв, а в нас 
нема. Дощó не бóло. 

Бóла і після войни, ó [19]47-мó ãоді ãолодовêа, да. Но тоді ó 
нас бóло дві êорови. Я на оãороді óже робила. В швєйній бóло соê-
ращєние, таê я на ãороді робила. Таê тóт не бóло нічоãо. Хліба не 
бóло. [Нерозбірливо]. Синоê мій, Шóра, бóв маленьêій – шість ãод 
бóло. Повезó в ãород на Лоцманêó – станція там, êоло Мандриêівêи 
[нерозбірливо] молоêа [нерозбірливо]. Два на плечі, один в рóêах, і 
Шóриê маленьêий. Таê там спеêóлянтêи візьмóть, а я наêóплю êó-
сочêів хліба, бо хлібини не êóплю. Таê êóплю в хлібарні на пеêарні 
ото таêі, êóсочêами із-под поли. Продадóть. Це я привезó додомó. А 
нас четверо! Поділимося по томó êóсочêó! Страшне бóло! Хлібина 
бóла – сто шістдесят рóблів, і їх нема. Сто шістдесят рóблів хлібина 
чорна таêа, яê земля, і ніде нема. Нема. 

[19]33-й. Ні, 47-й, бо в 33-омó я вже в ãороді бóла, робила. 
Триста ãрам полóчала, но я не помню чи йоãо брала, чи не брала на 
êнижêó, ó нас êарточна система бóла. Карточêи полóчали, нó, таê 
êнижечêа яê, полóчаєш отривають чи отмічають, таêа бóмажêа, а 
тільêи ж таêі видавали, полóчали по êарточêах, таê я не помню, чи я 
йоãо полóчала, чи не полóчала. А êарточêи ó всіх бóли. Всім вида-
вали. А хто заãóбить… Нó, полóчить, може дрóãó дадóть. У мене бó-
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ло – триста ãрам полóчала хліба на êарточêó. [Нерозбірливо] 
[19]33-й – це страшний ãолод бóв. Оце, що передають – ãолодомор. 
Оцей, що 33-й та 32-й оце – найстрашніше. Нó, і 41-й же, êоли нев-
рожай бóв [нерозбірливо]. Наймалися там же ш до вчителів.  

Послє войни при Сталінові, бóли налоãи. Ой! І êрашанêи 
налоãи, і молоêо, і м’ясо, і даже свиней нільзя бóло шмалить [нероз-
бірливо]. Шêóрó зняли – віддай. Це при êомóні бóло. Чи [нерозбір-
ливо] чи про… при яêомó вони це… При Брежнєві не бóло. Брежнєв 
тільêи дав, тільêи дав пожить людям. Найêраще при Брежнєві бóло. 
Нó, от там, в тих ãодах. У 37-м… нічоãо бóло. Вісімдесят êопійоê са-
хар бóв. Аãа. І все бóло дешево! А тепер? Тоді ж бóло ó маãазині, 
сêільêи там ціна ãосóдарствєнна? А теперечêи ціни – сêільêи хто 
схотів, стільêи той бере. Тепер же ж вони êóсаються ці ціни – доãо-
ворні.  

Раньше ціни не пóсêали, ціна бóла запечатана, а тепер – хто 
сêільêи хоче. Вони (продавці) заêóпляють сало ж, а тоді продають. 
Вона заêóпе – стільêи заплате, вона сама сêільêи захоче, стільêи 
цінó поставе і все. Тепер її ніхто не ставе. А та, що êóпе, та й ставе.  

Свята раньше бóли – Різдво, Пасха. Оце (завтра) Троєца – 
бóдóть вêвітчóвать ó хатах. Квітчають – це êвітчальна Троєца. Це 
êвітчають деревами, цвіти ставлять, травой затрóшóють. 

На Пасхó êрашанêи êрасять, на Різдво – вечерю носять. Пи-
роãи печóть, варять êомпот – óзвар називається, пироãи печóть. 
Кожномó свій пиріã начиняють. Ото таêе, раньше ж різали свинів, а 
тепер? 

І ми носили вечерю. Можна бóло. Ніхто не забороняв. Хре-
щеній матері, хрещеномó батьêó носили. Нó, до сестри. Таê поло-
жено – давали êонфети, давали пряниêи. 

Оце варилося яê êампот – яãоди, ãрóші – таêі здорові ãрóші 
сóшені. Варили êомпот, пиріжêи пеêли. Ото тóди пироãа поêладóть. 
Ото хто êомпот, хто не хоче тоãо êомпота, пиріã там, свій пиріã. А 
там берóть пробóють своãо пироãа, дають êонфети. Раньше оці бóли 
“Красні êоні”, “Баришні”. Тепер їх немає. “Баришні” – це таêі із тіс-
та. Воно таêе, тепер яê отам, може на базарі є. Та тільêи навряд, те-
пер таêоãо немає. Та бóло понесóть своїй хрещеній матері. Та вона 
винесе таêе ó фартóці і êонфети оті, і ті пряниêи і… і ті пірожêи… 
всьоãо-всьоãо. А до… А до сестри двоюрідній, що ó лавêі торãóвала, 
таê вона винесе, цілий фартóх висипле. І ãроші давали. Хто сêільêи 
там, хто сêільêи може. Мене брат, бóло, поведе, а сам за двері захо-
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вається [сміється]. Заховається, а мене в хатó впóсте. А тоді вже, яê 
додомó прийде – тоді ділимося [сміється] що заробили.  

В мене хрещеними бóли товариш моãо батьêа. Він тóт жив 
розêóрêóлений. Оце по нашій вóлиці сім хат. А хрещена мати бó-
ла – рідна сестра моãо батьêа. Це êóми. І таê жили. [Нерозбірливо]. 
Коли ім’я вибирали дитині, батюшêа дивився ó êнижечêó. Оце яê 
яêийсь празниê, таêе й ім’я. От, êоли родиться перед Миêолаєм, 
значить називають Миêолою. До церêви несли хрестити, хто êоли 
хоче. А матері нельзя бóло. Я ж своãо, яê хрестила сина (оцьоãо 
Шóриêа, що вмер), таê óже церêви не бóло. Церêва вже розбита бó-
ла. А невістêа сюди з ãорода приїжджала хрестить, в село, бо тóт ба-
тюшêа бóв. Там я не знаю, чоãо вони не хрестили. Може не бóло це-
рêвів? Таê я тóт носила. Бóла там таêа ваза, здорова ваза води. Но 
батюшêа хрестив вже не в церêві, а в чóжій хаті. Де жив.  

Ще із празниêів ó нас ó селі – обжинêи справляли! Це, яê 
óже êончать молотьбó, óборêó. Таê обжинêи справляли. Обжинêи. 
Баãато ãóляло. Ті, що робили, ті й ãóляли. Сêільêи хотіли. Нó, сêі-
льêи водêи бóло. Справляли ó хазяїна во дворі. Святêóвали êожний 
двір своє. У êолãоспі тоже ãóляли. Люди, ті що робили, собиралися. 
Голова êолãоспа, начальство, давали там êабана різать, або там те-
лицю, або вівцю там, да. Да, людям давав, да. І собирав… І з êладової 
все давав. Тоді все бóло. А тепер вже нема. Готовили êóхарêи, а тоді 
приходили всі та ãóляли. І ãóляли, і ãрали, і танцювали. Бóла ãóльня 
ó нас. 

Яê мала бóла… Нічоãо вже не помню. Кóпóвали бóло êóêли, 
нó, це пізніше, а таê іãрашêи [нерозбірливо] робили… Бóло ãоловó 
зробиш, рóêи [нерозбірливо] треп’яні êóêли. Мамі ніêоли бóло ро-
бить, прясти, таê я сама ото… [посміхається]. 

Три ãоди êадрова. А тоді ó японсьêó три ãоди, а тоді ãерман-
сьêі три ãоди – дев’ять ãод з промежóтêами. 

Японія ж об’явила Китаєві війнó. І наші поїхали ó Китай. 
Мій батьêо бóв ó Китаї. Це – [1]905-ий ãод. Мій батьêо бóв… Їхали 
тóди – раньше ж не бóло машин, не бóло самольотів. Може десь і 
бóло, а ó нас не бóло. Їхали тóди тридцять троє сóтоê. Грóзили на 
таможні на товарні ваãони. Коні, орóдія. А мій батьêо бóв êомандир. 
Нó, не тільêи батьêо, а їх шістнадцять чоловіê. На êонях бóв… той 
ящиê денєжний. Поêи тóди доїхали… Видно бóв тамочêи óмний чо-
ловіê, видно яêийсь полêовниê, видно реліãіозний, боãомольний. 
Не схотів, щоб людей óбивали… Таê мій батьêо êаже [нерозбірли-
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во]: “Послав нотó в Вашинãтон і заêлючили мирний доãовір. Нó, да, 
чи êитайсьêий чи японсьêий, чи… щоб не бóло війни. І посадив 
ясень в честь мирó. Ясень – дерево таêе, ясень. У честь мирó. І ото 
помирилися там. І тоді зновó, яê начали їхати із Китая – тридцять 
троє сóтоê. Тóди їхали считали, сороê тóнелів проїжджали. З одно-
ãо висêочили – в дрóãий засêочили. І зновó – висêочать, засêочать. 
А таêі ãори там висоêі... Там один наш до своєї дочêи їздив, таê ба-
чив ті ãори [нерозбірливо]. Таê яê ó нас тóнелі, таê ó нас же одна, а 
там сороê тóнелів. Таê êажóть їх там… А êоли це бóло? Хто-зна êо-
ли це бóло! Нó, це ж ó защитó Китая їхали, Китай защищать. Нó, 
тоді всі ж не совєтсьêі бóли, а миêолаївсьêі – Миêола ще бóв. Це яê 
ãермансьêа війна ще бóла. У [19]14-17-м. Нó, все равно не попали… 

Батьêо в строю, навєрно, воював [нерозбірливо]… А тоді сол-
дати бросили воювать. Но це ж солдати, самі ж не бросять. Це при-
êаз бóв таêий. Це ж старшина бóв там, навєрно, êоторий êомандó-
вав армією, я таê дóмаю, да. Бросили та поприходили додомó сол-
дати, і поприходили воорóжонні. Отóт на селі ó [19]14-мó ãоді, êоли 
бросили воювать, бóли раньше банди. У віêна лізли, ãрабили. Ра-
ньше партії бóли таêі: і êеренсьêі, і петлюрівці, і махновці. Орãані-
зóвались шайêи і пішли ãрабить. І по людях, і по еêономіях, сêрізь. 
Це ж бóли німецьêі еêономії ó нас, ãермансьêі. Повтіêали, щоб не 
повбивали. В маãазині ото ãрабили êовбаси, сêотинó тяãли, óсе-все 
чисто. Люди побросали тоді все, повтіêали, чи в Германію, чи в 
Америêó. (І тепер наші в Америці є). Бóло нó, може, й десять, може 
й пятнадцять банд. Це мій батьêо таê розêазóвав. Тóточêи сначала 
та банда бóла, в яêій і мій батьêо бóв. І оце – тоãо піти вбить, тоãо 
піти вбить [нерозбірливо]. Батьêо êазав, шо він і сам бóв ó списêó. 
Це вони собиралися десь, яê ми – в хаті, і назначали: êоãо піти отó-
ди, де є що взять… Бандити. Це наші люди, тільêи ó банді. Собира-
лися, оце êоãо назначали, на яêó ніч піти і щоб те… Рóжжя на столі 
лежать і отаêо – під ставню заложать орóжжя, заêриють, щоб ó віê-
но не влізли, да. І ходили дєжóрили понад двер’ю, це ж ноччю ходи-
ли, щоб ніхто до них в хатó не попав [нерозбірливо]. А мій батьêо, 
êоли дізнався, що він ó списêó, та пішов заявив óрядниêові. Таê во-
ни посідали на êоні та повтіêали в степ. По них стріляли і яêихось 
повбивали, яêихось поêалічили. І тоді розбіãлись всі. Ото таêе бóло. 
Бóв óрядниê. Пізніше називався ãолова сільсовєта, а раньше – óря-
дниêи по Миêолаївсьêомó, там… Ото таêе бóло. 



 
26 

Ліêарні може й бóло шось таêе раньше, но тільêи я їх не по-
мню, щоб хто…може хто й ходив, но ми їх не знали. Та бóли травами 
ліêóвали, бóли... У нас і щас – оце спориш. Таê йоãо люди собирали 
і здавали чи в аптеêó, чи êóдись на лєêарства. Нó, êонєшно, їм і пла-
тили за це... Косили йоãо, а тоді сóшили, а тоді здавали… Одна зда-
вала (це тільêи давно вже, ãодів може десять назад, а може й біль-
ше), таê триста рóблів полóчила!  

 
 
 

Кравченêо Меланія Афанасіївна, 1920 роêó народження, 
с. Сóрсьêо-Михайлівêа Солонянсьêоãо районó  

Дніпропетровсьêої області1 
 
Нó, я – Кравчєнêо Меланія Афанасівна, з 1920-ãо ãодó наро-

дження. Народилася, яê раз бóв тіф в 20-м ãоді, сплошний тіф. І моя 
мама захворіла тіфом. А по сóсідсьêомó тоже тьотя народила маль-
чіêа. На неї не напав тіф. І ото мене носили до неї êормить, до тієї 
тьоті, ото. А в 1921-м ãоді – це бóла сплошна ãолодовêа. Голодó тоді 
не бóло, таê яê тепер ось ідóть позичають дрóзя. Тоді ãосóдарство 
бóло само собою. Само собі. Воно ніде не їздило, ніде ні в êоãо не 
просило, ніхто нічоãо не давав. То я знаю мама… (це і ви, і я вже йо-
ãо й не бачó ніде). Кóрай – таêе бóло переêотиполе, таêий бóр’ян. І 
ото бóло, êаже мама, той êóрай сóхий… потовчємо йоãо в стóпі і на-
печєм таêих матарженичêів. Таêих вроді яê êоржичêів [сміється]. 
Каже мама: “Дам тобі, а ти їси”. Бо то ж я ãолодна, вже ãод мені тоді 
бóв, вже ãод мені бóв. Каже: “А ти їси”. А бач, і вижила. Нó, а батьêи, 
батьêи мої нó бóли бідні. Та тоді всі бідні бóли. Воно все після ре-
волюції не довãо, то люди тіêи стяãлися хто на êонячêó, хто на бри-
чêó. Дали землю людям, дóмали ж хазяйнóвать! А тóт êолãосп. Нó, 
людям, нó, хто таêий понімав, то це не сóперечив – êолãосп таê êол-
ãосп. А баãато таêих людей, шо не йшло в êолãосп. Нó, чоãо не 
йшли? Жалêо бóло ж оддать отó… В êолãосп іти – значіть, однести 
треба там êоня, чі двоє, там може бричêó, плóãа, бóêаря, там борони, 
це треба. Вони не êолãосп називалися, а СОЗ – спільна обробêа зе-
млі, це таê… Таêе орãанізóвали − спільна обробêа землі. Нó, не шли 
ж люди ото до них. Розêóрêóлювали, одбирали, забирали, а хто да-
                                                           
1 Опитування провели В.В. Ликова, Г.В. Лєснікова (червень, 2009 р.). Науково-
популярним методом передала Н.А. Бєлік.  
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же таêий óже бóв, нó, ярий, вистóпав дóже, то засилали тóди, десь, ó 
Сибір. І сêрізь їх порозсилали. Ото таê.  

А мій батьêо, він таêи ó êолãосп, значіть, пішов. Ми цьоãо ні 
ãолодó не знали. А люди ті ж, шо не йшли в ãолод, їх же оббирали. 
Вони ãолодóвали, і діти і вони ãолодóвали, бо, приходили все заби-
рали. “Іди в êолãосп!” А не йде? А не йдеш – налоã тобі наêладають, 
оце стіêи заплатить. Нема ж на шо платить! Ідóть, оббирають одеж-
êó там яêó. Хорошó забирали і продавали, шоб, значіть, поêрить 
отой долã, шо наêладають. А мій батьêо в êолãосп, значіть, в êол-
ãосп. Поодводив. Мама бóла протів, тих мамі бóло жалêо тих поод-
возив êоней. Коні бóли молоді, здорові таêі, êрасиві. Та мама не да-
вала, батьêо одіãнав її, забрав ті êоні, та й повів ó êолãосп. Ото таê. 
Звали батьêа моãо Афанасій Марêович. А мати – Уляна Нєстєров-
на. Ото таê. І ото вони… Таê ми в êолãоспі бóли, і ми цьоãо ãолодó 
не знаєм. І не стільêи йоãо бóло, яê тепер ото розмалювали. Боже-
Боже, яêі вони! Кажóть – ãолодомор! Правильно, бóли ж ото ті, яêі 
не йшли в êолãосп. І ті страдали! А хто тоді пішов в êолãосп, і в йоãо 
вже немає нічоãо, він носив заявó: “Прийміть мене в êолãосп”. А вже 
нема нічоãо. А ми… Ми не ãолодóвали, бо батьêо пішов. В нас êоро-
ва бóла, і таê шо і дома там бóло ж: і êартошêа, там таêе. Нó, шо? І 
êрóпа, і бóряêи. То ж ми таê, широêо не жили êонєшно, êовбас не 
їли, нó, а з ãолодó не вмерли. 

Яê оце в êолãоспі, мені вже бóло восімнадцять, по-моємó. В 
1928-мó ãоді по-моємó вони начали, а може і в 1930-м. Я це точно не 
можó сêазать. Наче я ж ото з шêоли прийшла, а батьêо прийшов 
êоні забирать, таê ото й начали. В 1928-й я ж пішла в перший êлас. 
Ото таêе, отаêе, отаêі діла. Нó, êонєшно, жили тоді всі бідно. Я по-
мню мама розêазóвала (нó, щє до êолеêтивізації), батьêо, бóло, на-
ймається сêотинó пасти людсьêó, таê не бóло даже й плаща. Воно ж 
всяêі дні бóвають: і дощові, й не дощові. Таê він ото там (це ж ви не 
знаєте – таêий сіряê – тêалися із вовни, а тоді шили і ото таêе). А 
воно важêе, а яê намоêне, щє важêіше. Надінеш та й ідеш пасти сêо-
тинó. Бóли таêі люди, шо тêали. І батьêо мій не тêав, а вже дід ма-
мин батьêо, дід, той тêав, той тêав. Полотно й дорожêи таêі тêав. І 
для людей тêав, для людей. Він сам з Привольної. Це – село Приво-
льне. І то бóло приїде. Тóт живем. Вже сам стареньêий бóв. То в од-
ній дочêі поживе, то піде до дрóãої, таê ото. Таê ото. А бóло. Він ме-
ні оце, вірніше нам (нас троє бóло дівчат, я – сама старша, [19]20-ãо, 
й [19]22-ãо бóла, і 24-ãо). Нó, та, [19]24-ãо – їй нічо не інтересно бó-
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ло, а ми: “Дідó, розêажіть нам шо-небóдь та розêажіть”. “Та я вам 
вже все розêазав”. “Та розêажіть яêóсь êазêó”. То він розêазóють 
сêазêó. На дрóãий день прийде: “Дідó, розêажіть нам”. “Нó, слóхай-
те: ото ж яê Адам і Єва, Боã пóстив їх ó сад, і сêазав, – це дід все ро-
зêазóє, – і сêазав, шо з óсих дерев можете рвать плоди, а з одноãо не 
рвіть. А Єва соãрішила, взяла й вирвала. Таê Боã їх виãнав із тоãо...” 
Це ше дід мені розêазóвав. Нó, тепер óже і в церêві таêе розêазóють. 
А він оце із церêви значіть знав. Він неãрамотний бóв, нó, а пам’ять 
оце в йоãо таêа бóла хороша. І не ледачій бóв. Но зовсім в шêолó не 
ходив, да. Тоді знаєте яê? Тоді в шêолó êолись-неêолись ходили. А 
батьêо мій ходив ó шêолó. Нó, я знаю, чі три, чі чітирі êласи êонь-
чів. Не баãато. Тоді в шêолі бóло тоже – математиêа, читання. Я 
знаю, шо там ше їм виêладали? Я дóмаю – таêе, яê і нам. 

І мені, і нам виêладали таêе: й біолоãію, і математиêó, й фі-
зиêó, й хімію. Яê óже в старших êласах. Нó, я тільêи êончіла сім 
êласів. У нас... в [19]35-м році не бóло в нас ше десятилєтêи. Я пос-
тóпила в медичний техніêóм. Постóпила, познімалася. А латиня 
отам, нó, не лізе мені в ãоловó, я взяла бросила. Взяла й бросила тє-
хніêóм. Півãодó позанімалась до зімніх êаніêóл і бросила. Нó, а ба-
тьêи бóли, вони таêі, вони тож бóли не опитні. Бросила й бросила. 
Нічоãо не êазали. Я êоли мені дóже важêо, яê я не здам (а це для 
мене таêий бóв позор, яê я не здам!), потомó шо я чóствóю, шо я не 
знаю цієї латині! А тоді на дрóãий ãод оставлять. Та яêий це позор! 
Це яêий це позор для мене бóв! Єсть ходять два, й три ãоди, а мені 
стидно. І я забросила, ото таêе. А тоді побóла дома півãодó. Ось ó 
ãазеті пишóть: “Набор – педêомбінат набирає на набор, на вихова-
тельоê в дєтсêий садіê, на ãодічні êóрси”. Раз! Поїхала й здала! 
Кончіла ãодічні êóрси. А тоді ж призначєння давали не таê яê тепер. 
Нó, на роботó. Яê êончиш – і на роботó. І мене послали… Тепер аж 
Запорізьêа область, а тоді бóло – êінець десь Дніпропетровсьêої об-
ласті, нó, далеêо. Велиêобілозерсьêий район. Ото послали мене тó-
ди. А послали тóда, а там ще садіêів нема. Це до войни ше, до войни. 
Нó, тоді êóди ж? В районо я звернóлась. Вони êажóть: “Нó, от нема, 
ше построїм, нема поêа”. Нó, це ж не бóдеш сидіть ждать, поêа пост-
роять? “Ідіть, ó нас ось дєтсьêий дом є. Ідіть тóди ось. Ваші дєвочêи 
вже поприїжжяли, ідіть і Ви тóда!” І я пішла в дєтсьêий дом. Ой! Я 
бóла таêа сêромна, таêа тиха. А вони, діти, знаєте яêі діти? І з вó-
лиць, і з сімей – одірви та брось! Нó, та там проробила три ãоди. 
Дóмаю не бóдó, поїдó.  
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Нó, шо ж? Вони ж таêі неслóхняні. Шось та витворять, або 
тіêають. Станція 50 êілометрів і вони тіêають, тіêають на тó ж стан-
цію, шоб десь поїхать на поїзді. А їх всьо равно передадóть, і полов-
лять, і привезóть додомó. Ото таêі діла. Три ãоди я таê попрацюва-
ла, тоді тоже ш... Нó, таêа сêрита бóла. Можна ш бóло посовітóвать-
ся, можна ж бóло заочно заніматься ó том, ó педтєхніêóмі чи інсти-
тóті. А я ніêомó нічоãо. Бросила! Дóмаю: “Поїдó, постóплю”. Аж по-
їхала в Новомосêовсьê та й не здала еêзамен. І тоді шо? Пішла вже 
в завод Лєніна. Нó, а там тоже сêазали: “Виховательоê нам не нада, 
ідіть ó êонторó завода Лєніна робочою”. Ото пішла таê, поробила, а 
тоді ж война вже, та й приїхала додомó, в село, сюди. В село. Отаêа 
моя біоãрафія. 

Батьêо не йшов на війнó. Він больний бóв, в йоãо ãрижа бóла 
велиêа. Йоãо на фронт не брали. Він не воював. Таêі діла бóли.  

А... яê війна бóла… Нó, нас же заставляли робить. Тоді ó нім-
ців дісціпліна не таê, яê ó нас зараз. Всіãда, яê воно називалося? На 
пятімінóтêó чи яê? Не таê яêось, шо всі чисто йшли на наряд. 
Йдóть ó бриãадó, і там бриãадір. Він із наших. Нó, а німці тоже ш 
присóтствóють, од німців. Нó, дає наряд: “Оце ти – то…” Нó, яê ó 
êолãоспі. “Ти – тóди іди, а ти – тóди іди, ти – тóди іди”. І робили ми. 
А êóди оте дівалось? Чи цей хліб на фронт слали? А êóди це ж – чи 
до німців, чи до êрасних? Я вже не знаю, до êоãо той хліб. Робили 
ми, а платили на трóдодні. Трóдодні – 1,25. А тоді – жди. У півãода, 
може, шось дадóть. Нó, яê мені один ãод, яêий саме не запомнила, 
шо за півãодó таê не вродило! І нам заплатили по сто ãрам на трóдо-
день! Шо я сім êілоãрам жита полóчіла. Ото таêі заробітêи бóли. 
Ото тіêи жили із своїх оãородів. Шо оãороди ото. В ãородах ми сія-
ли: жито, пшеницю, êартопельêó – таêі овощі. Отаêе. Шо сіяли, тим 
і жили. Нó, тримали êоровó, порося, êóрей тримали. Тримали ми. 
Ото, яê не бóло, та воно на мені, щитай óсе бóло! Дєд мій неãодний. 
Шо він на êостилях моã помоãти?! Усе на мені! Ото й êоровêа, і ті 
свині, і êóри, і ãород. Ото таêе. 

Під час оêóпації німецьêої, яê мою сестрó (Катю) забрали в 
Германію. Ми вже знали, яê там. І вже дрóãий набор ладять, і мене 
ж візьмóть. І ми тоді поженились із моїм дєдом, поженились. Давай 
жениться. А женатих німці, хоч і дітей нема, а не брали. І нас не 
брали. Може, де в êоãо êажóть люди, шо брали. Нó, в нас не брали, 
ше моя сестра бóла. Вона меньша мене, но бóла заміжня. Чоловіê 
десь на фронті бóв, де він, чі може в плінó, ніхто й не знав, де він. 
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Вона бóла в Нóренбóрãє. На заводі працювала. Казала, шо вони там 
óдвох з однією там ящіêи переставляли з снарядами. Поставили їх 
переставляти ящиêи, бо вроді нельзя, шоб снаряди лежали на однім 
місті. Таê вони оті ящиêи ворóшили, переставляли з міста на місто. 
Нó, пайоê той дóже-дóже плохим бóв. Нó, вона зараз ще жива. Жи-
ва. Живе тóт, тіêи там, в тім êраї села. За шêолою, да. Вобщєм до 
поїзда недалеêо, там, де жилєзна дороãа. Це недалеêо. Тóрочêіна 
прізвище. Аãа, Тóрочêіна. Це по чоловіêó. Та бóла таêа пам'ять, та-
êа – не дай Боã. Вона забóває. Оце таêе питає мене двадцеть раз. 
Таêе, шо йоãо вже й давно нема, а вона пита. Та êажó: “Шо ти пита-
єш? Брат двоюрідний давно óмер, а ти питаєш?” Ото таêе. Забóва. 

Знаєте, я вам сêажó, єсть таêа пословіца: “Поêірне телятêо 
дві матері сосе”. Таê воно бóло і в німців ó Германії. Яê яêі люди, яê 
êажóть. Не противились. Вобщім, підчінялись. Є люди, яêі попада-
ли до хазяїв, там вообщє хорошо бóло. Вони не ãолодóвали таê, саме 
ãлавне, а робить óсі заставляли. Ніхто тебе не возьме, і не посаде 
шоб ти сідів, а робили. А вона попала, мабóть, і зразó на заводі бóла. 
А то ще в неї там бóв парінь, і вони, значіть, змовились: “Давайте 
тіêать”. Із второãо етажа спóстили її, пихнóли додолó вниз. Самі 
поплиãали. Там парінь іщє один. І тіêать. Та шось ше ж їх по-моємó 
вловили, шо вони далеêо втечóть. Та шо то? Дома… Ноччю не видно 
êóди йти! А в чóжім êраї… І їх половили. Нó, хто знає... Навєрно, 
побили їх. Таê за їх ніхто не знає. А їх отправили… Де ж її отправи-
ли? Шось наêазаніє яêесь дали… Трохи… А потом ото ж на завод. 
Ото вона переêладала ж ті ящіêи. Ото в їх помилóвання на дівчат 
більше, а мóщін вони êарають дóщє. І ото вона таê. А êончілась 
война в 1945-ãоді, в чєрвні місяці чи отаêо. 

З чоловіêом ми свадьбó справляли. І весілля ãóляли. Три-
дцять чоловіê бóло на свадьбі. Од моãо батьêа десять, а з їхніх – 
двадцять чоловіê родичів. Отаêе. А ше заставили нас вінчаться. (Це 
брат старший моãо чоловіêа заставив). Таê ми ще й повінчались то-
ді. Воно ж не совєцьêе время тоді бóло. Це ж ми при оêóпації. При 
совєцêій воно ж тоді не розрішали. І церêов не бóло ж. Їх порозби-
вали, не бóло. А це ж при оêóпації вже бóли і батюшêи в нас, і церê-
ви. Хоч там і хатêа, но двє церêві бóло. Я не знаю тіêи – це правос-
лавна, чи ше яêась церêва бóла. Таê. Може то бóла дрóãа, êатолиць-
êа! Таê сêазали нам, шо нізя (ми яêраз на Троїцю вінчалися). 

Таê одна церêва відмовила, а той, дрóãий сêазав: “Я повін-
чаю”. Нó, повінчав, повінчав, і все. Знаю, таêа жара, таêа бóла жара, 
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таêа жара! Ото ж дав батюшêа свічêи нам. Чоловіê держе – ровно в 
ньоãо стоїть, а в мене – нє. Я її шо виправлю, а вона знов. То êазали, 
шо яêшо свічêа хилиться, то óмреш óпред. А воно й не правда – 
чьоловіê óмер, а я ше й жива! А ãóляли яê? Нó, то ж ãóляли: поїхали 
до церêви, повінчались, приїхали, пообідали. А тоді, на дрóãий 
день – в нас. Тóт таêа мода бóла. На дрóãий день на “êóри” ходять 
по хатах, ó тих, шо ãóляли ж. Кóрей берóть, збирають, варять. А тоді 
вечєром ше й на дрóãий день. А вечером поварять, а тоді ше й вечє-
ром вип’ють, поїдять êóрей. Та й óсе. 

Ми таêі вже розóмні, ми самі рішили, пішли й розписалися. 
А тоді вже, вже мати – свеêрóха бóла, і ото ж брат старший 

бóв. Нó, яêесь воно… Це ж треба іти знаêомиться! Ось. Тоді пішли 
до батьêа балаêать же ш. Нó, а шо, яê? Вже розписались же ш, оже-
нились. Треба це чи свадьбó робить, чи не робить. А батьêо êаже: 
“Та оце ж таêе врем’я. Оце всі продóêти виходять. Давайте однó, 
óдвох”. “Нó, давайте”. Батьêо êаже: “Моїх десять чоловіê бóде, я дам 
десять літрів самоãонêи”. Самоãонêа тоді бóла. Тóт же ш маãазінів 
не бóло ніде ніяêих. Десять літрів самоãонêи дав, êóрей дав, медó 
дав, êартоплі дав. Зãотовили нó все отаêе. 

А раніше в нас дві свадьби ãóляли. Да. Раніше те… І в молодої 
свадьба бóла, і в молодоãо свадьба бóла. А таê, то вже по бєдності 
одна на двоїх. У моїх батьêів я не знаю сêіêи бóло. Я чось не інте-
ресóвалась. Вобщєм не знаю. Мама з Привольної, я не знаю. Я не 
знаю, воно щє мене і на світі не бóло. А вже дядьêо мій, яê женився, 
брат батьêів, то я це помню. В [19]28-м ãоді він женився. Таê знаю, 
шо, яê вони поїхали до церêви, приїхали з церêи. Приїхали – бабóся 
прийняла їх. Пообідали. А тоді виходили до молодої. Заêон бóв до 
молодоãо їхать, а тоді до молодої ішли. (Чи вони йшли, чи їхали). 
Нó, там не дóже й далеêо чєрез ãороди. Знаю, шо бабóся осипала їх 
житом і êанхветами. Ми тóт біãали, збирали êанхвети ті. Жито-то 
ми не збирали, а êанхвети – це збирали. Нам інтересно ж таêе ма-
лим. Нó, молодим давали придане, аяêже ш! А тепер, шо не таê? Яê 
Ви бóдете заміж іти, шо вам мама не дасть постєлі? Нó, і тоді таê 
тоже. Нó, мені дала мама чотири подóшêи, одіяло, простинь, а підо-
діяльніêів тоді не бóло. Підодіяльніêів ніяêих не бóло, це вже після 
після стало, тоді не бóло. 

Виêóп за молодó – це заêон таêий, мабóть, в Западній бóв. 
Бо там моя дочêа (вийшла заміж в Чернівецьêó область). Таê там ó 
їх зовсім не таê. В нас, нó, хрещєні це на почьоті батьêи, а там хре-
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щєні – це ніщо. Оце вони свайба, женяться, вони з родичів, нó, яê 
êажóть, не навязóються, чі доãоварюються, шо ти бóдеш батьêом і 
матерею. Батьêо й матêа називається. І оце він всю свайбó приймає, 
оцей батьêо названий. Нó, батьêи тоді ж цьоãо молодоãо. Вони дóже 
платять, вони подарêи таêі дарять. І ото од молодої я знаю, чі од 
молодоãо пішли ми ше до тих батьêів, до батьêа та до матêи. Нó, а за 
те воно може ше й треба виêóплять. Нó, вони ж ото óчілися ó Дніп-
ропетровсьêó, та поїхали тóди свайбó там робить. 

Нó, свайба, весілля – це воно весілля по-óêраїнсьêомó. 
Свайба… Ми привиêли – свайба, свайба. 

Прийдóть на дрóãий день, сядóть похмеляться. Тоді шо ро-
бить? Потанцюють, поплиãають, пішли êóрей збирать. Хто є само 
принесе. Збирали ó тих, шо ãóляють на свадьбі, в тих шо ãóляють. 
Нó, яê це я не ãóляю, до мене прийшли по êóрицю? 

Нó, можóть, можóть вони вêрасти яê для блисêó. Вони – це 
ж циãани. Вони наряжаються ó циãан і йдóть ото требóють êóрей. 
Нó, êóрятіна найвêóсніше. 

Нó, а тоді ж попатрають, позносять ті êóри, попатрають, при-
ведóть до порядêó, поріжóть на êóсочêі, поêладóть ó êатьол і варять. 
Варять їм таêий сóпець, чі я знаю, сóпець таêий. А вечєром, це перед 
вєчєром, посходяться, бо хто ж і на роботі, хто де, а êóрêó ж давав, 
то приходе з’їсти êóрêó тó. 

І молодий з молодою ãóляють на дрóãий день, а чьо ж? Після 
свадьби ó нас всі ó êóчі бóли. Бóла мати − свеêрóха, і ми вдвойом. У 
êóчі жили. Поживóть таê трохи, а тоді одділяються. Не понравиться 
невістêа свеêрóсі, або свеêрóха невістці. А тепер вобщє молодьож, 
оженилася і давай êвартірó. 

На свадьбó, шо тепер ãотóють, те й тоді ãотóвали. Тоді й бо-
рщі щє варили, бєдні бóли. Тепер же ш борщів не ãотовлять. І борщі 
ãотовили, і борщі, і мнясо, й риба, і êовбаси, і ãолóбці там різні, 
там... разне таêе. Голóбці êоли роблять, в нас листоê отой парять і 
тоді ото роблять ãолóбці, і ще й піджарюють, а в Чернівецьêій обла-
сті листоê із бóряêа і êрóпó êóêóрóдзянó положили і всьо, ні мас-
тять, нічьоãо. Це значіть яê ãолóбці подали, значіть тіêайте вже з-за 
столó − це яê в нас êажóть, поставили êомпот, це вже ãрóш і рóш. Це 
вже поставили êомпот, це в нас таêий заêон бóв, то хвате тобі си-
діть. Шо то за вêóс – êóêóрóдзяна êрóпа. Ми тóди і м'ясо êладем і 
êрóпа яêась і маститься чимсь. А в їх просто êрóпó положили і все. 
У нас не êоровай пеêи, ó нас теремêи називались. А там на Заході, 
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там – êороваї пеêли. Це оце тісто місять êрóто, а тоді розêачóють на 
êоржі таêі. А то ріжóть на стьожêи. А і ті стьожêи отаê яê ото за-
стьожêа – чіêаю, чіêаю. А тоді на палочêі намотóють. На листи ло-
жóть, а печі ж (оті печі), натопляють печі, но не сильно здорово, бо 
можóть поãоріть. І на листах ото ж сóнóть ó піч. Теремêи вони нази-
ваються. А тоді витяãають, і в хлібинó вêолюють. І в хлібині оце таê 
стоїть. 

На столі, да. Посеред столó стоїть. Оті теремêи. Нó, напрі-
мєр, яê я з дочêою, таê ми пеêли самі. А тоді роздають оце, яê да-
рять. Тоді дають по ãілці. Я не помню, хто в нас давав, нó, на Запад-
ній молоді дають. Тіêи молоді ріжóть êоровай, а в нас або теремоê, 
або шишêи. На весілля запрошóвать ми з шишêами ходили. А вже 
тепер приãлашають отêритêою. Нó, я знаю, оце ми поїхали оце тó-
ди, де дочêа, там зять ходив приãлашав. А в нас дєд мій. Він інвалід, 
на бєдêі їздив, ото, і давав шишêó: “Приходьте на свадьбó”. Нó, яê 
заêон – це із хлібом ідóть. З хлібом. А тоді ж – нó, хто шо даре. Я 
знаю, яê вийшла дочêа, це ó 1965-м ãоді, бідні люди бóли – троячêи, 
троячêи поêидали... Ходили і з банêою або з підносом таêим вели-
êим. Або хрещєна мати, або хтось ходе, і вони êидають. Хрещєна 
мати щось особливе дарила, êонєчно должна лóччє дарить. Нó, я 
знаю, хрещєна мати дочêі моїй подарила марсєлєве одіяло і прос-
тинь. 

Чоловіê мій довãо ж не працював. Він же ш неãодний таêий 
бóв. А потом трошêи оêлиãав і йоãо приãласили óчотчіêом на фер-
мó, бо там таêий нехароший бóв. Мені êазали: “Ми тоãо знімем, а 
Яша хай бóде робить”. Я йомó сêазала, а він сêазав: “Нє, я ніêоли не 
робив з рóêами й з ноãами”. Нó, це таêе, не підеш, не йди, ніхто ж 
тебе не заставе. А потім отóт чєрєз хатó бóла в нас бриãада, êормова 
бриãада. І бóв бриãадір без рóêи, інвалід. Харош, яê хазяїн, но не-
ãрамотний, та ше й без рóêи! (Я не помню, яêої рóêи. Та, мабóть, 
лєвої не бóло). Нó, він неãрамотний. Приходе: “Яша, іди попиши 
людей, бо люди ж робили, а я ж не можó, а óчьотчіê заболів”. То 
Яша, яê пішов писать! Мабóть, 30 ãод писав! Ото ж прийшов один 
раз, приãласив: “Нó, ти ж і завтра приходь, бо це ж він чи вийде з 
больниці, чи не вийде той óчотчиê”. А він − óчотчіê полежав пять 
днів та й óмер, той óчотчіê. І він ото таê і писав, і писав. Ото й на-
вчівся там сам. Поїхав ó êонторó. Ті норми взнав, óзяв – êомó сêі-
льêи, за шо ж писать. І ото таê і писав довãо, ото таêі діла. А неãод-
ний бóв ніêóди! Таê мóчіло йоãо, Господи! Одна ноãа в ньоãо хоть 
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чóть-чóть чóла. А дрóãа… Вона таêа бóла, хоть печи її, хоч êоли її, 
він не чóє! Болить, болить, страшні болі, страшні! Ото таêе. Нó, шо 
не ледачій, êонєшно, яêби яêий ледачій, таê ото – сидів та й óсе. А 
він вроді поніма, шо і додомó ж помощь, і треба ж вроді робить. Ото 
таê. 

Після оêóпації в селі стала одна церêва, пізніш – ні одної. 
Поють же, яê зайшли êрасні, таê всі й повтіêали батюшêи. А тоді 
вже, це осьо – вже тепер, осьо! Построїли і церêви... 

Це ше до войни, я помню, я мала бóла, щє в шêолó не ходила, 
а тіêи êажó: “Татó возьміть і мене…” Несе батьêо пасêи святить (то-
ді ж óсі святили). “Возьміть і мене до церêви”. “Нó, ходімо. А óста-
неш, яê я бóдó рано іти?” “Та встанó”. Знаю, шо тóт ó нас шêола бó-
ла на вóãлі (розбили її). Ми тіêи до шêоли дішли, а тóт дощіê, яê 
напóстить. Таê ми – під шêолó! А потім пішли далі, до церêви. А до 
церêви – це ми в центрі села ходили. В центрі ж села бóла церêва. 
Нó, да. Вона ж одна на все село. Тоãо ж вона довжна в центрі бóть 
села. Там, біля êонтори, і фóндамент на дрóãó церêвó заêлали. Нó, 
таê воно ото… Чи революція? Чи в революцію, видно, заêлали, шо 
воно таê фóндамент той остався і церêви не построїли?! Ото таê. 
Перша бóла дерев’яна. Да. Не знаю, яêó хотіли вони строїть? Нó, 
ото не построїли. Фóндамент тіêи оставили і зараз є фóндамент êо-
ло êантори. А тó дерев’янó церêвó, мабóть, в 35-м… Да, мабóть, ба-
тюшêó забрали, засóдили. В 35-м звон зняли, а тоді розбили. Тай 
нема. Хто розбив я не знаю, я ще тоді бóла мала. Яêісь аêтівісті, êо-
ãось же ш заставляли розбивать. Сама ж не розбилася вона, хтось 
же ш розбивав. А хто її розбивав? Мені тоді не доходило, ото таêе. 

Бóли ми піонерами, а тіêи я не помню, по-моємó, з нами ні-
хто не проводили… А може й проводили шось… та я вже забóлась. 
Но бóли ж піонери, аяêже ш? Піонерами, êомсамольцями бóли. Таê 
шо… бóли. А яê? Тоді всі бóли! Оце, яê вистóпають ó нас депóтати 
єсть, êомóняêи сяêі-таêі...  

Шêолó – це розбили не таê давно. Це прєдсєдатєль сєльсо-
вєта продав, армяни тóт бóли. Таêа вона бóла êрєпêа. В [19]14-м 
ãоді построєна. Ніде ні трєщіни не бóло! Таê строїли êолись люди! 
Таê армяни êóпили собі, хотіли построїть свинарниêи та завести 
свиней. Нó, свиньми заніматься. А це ж попробóвали, а вони нічо не 
зроблять. Таê вже – продавать. Пóстили в продаж: “Іди сам розби-
рай, набивай сотню, ото чи дві”. Сêільêи тобі треба. По 10 êопійоê! 
Та це вже, нó, може ãод сім назад. Тóт, цих армян… Їх чимало бóло, 
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та і зараз вони êойде остались. Да воно ж там война бóла, а вони ві-
дтіль повтіêали. А êроме вірмен, тóт ще євреї єсть. Нó, їх мало, вони 
не поêазóють себе, шо вони євреї. Бóв болãар, но він начє вмер. 

Голод 47-ãо ó нас бóв ó селі, бóв. Бóв неврожай. В [19]33-м 
бóв óрожай, нó, тіêи ж ото êолеêтівізацію яê зробили! Та давай ви-
бирать óсе ó людей! І вивозили, і продавали, чи хто-зна де вони йоãо 
дівали!? Шо люди ãолодні! А в [19]47-м ãоді – то не вродило. Ото ж 
таê і їли. Ото ж із ãородів, те і їли. В êолãоспі, шо там те давали? А 
нічьоãо! Не вродило, нічоãо не дали. То ж êартошêó там. Яê посіяли 
своє жито чи пшеничêó там, ото змолотили… То змелеш, бóло, і хліб 
пеêли ше самі. І ото таê і жили. Тіêи влади мінялись. На наряд яê 
не підеш, на роботó (наряди ж бóли), боялись шо нємєць пльотêи 
дасть. Пльотêой бив êрєпêо!  

Німець плєнних не брав, він в армію не брав. У них все вні-
маніє на оãород бóв. Тіêи ж освободили нас, 23 жовтня оце зайшли 
êрасні вже, то на дрóãий день зразó об’явили воєноêомат. Всіх мó-
щін, всіх мóщін! І поєхалі підводами! Машин же ш тоді не бóло! Пі-
дводами. Тóт (чєрез ãороди) хлопець бóв з [19]26-ãо ãодó. Йоãо не 
взяли, йомó бóло 18 ãод. Крайня межа – 50 ãод, то їх брали. Та це 
все брехня! Пятнадцатілєтні добровольно пішли на фронт! Шо ви 
брешете? Це шо на свадьбó – на фронт іти, ãа?! То все брехня. Не 
хочó цьоãо і слóхать! Комó це хотілось іти воювать та щє й ê 15 ãо-
дам! І хто йоãо возьме?! Пятнадцять ãод – шо воно поніма?! Це пó-
лю перехватить на себе – то це можна іти. А дрóãий сóсід [19]25-ãо, 
то йоãо ó [19]43-м забрали. Оце ж і моãо в 43-м забрали, бо він не 
оêóвірóвався – яêось таê шось полóчілося, шо він отстав от своãо 
завода. А бóв ото ж дома при німцях. Таê те ж воно, яê освободили, 
на дрóãий день об’явили, всіх в воєнêомат, всіх в Сольонó, і поїхав. 
Бóли брати йоãо двоюрідні. Вони робили в заводі. Тих братів йоãо і 
оставили в заводі, востанавлювать завод Лєніна в Дніпропетровсь-
êомó. А моãо… Він і робив в заводі. Таê сêазали: “Ти – êолхозніê, а 
êолхоз на фронт пішов!” Повоював 3 місяця та й полóчив пóлю. Та 
й óсе. Та й став êаліêа на весь віê. 48 ãод оце з êостилями ходив! 

Да. В 1948-мó ó мене народилася дочêа ж. Я тоді народжóва-
ла в ліêарні. Бóла ліêарня таêа… Нó, слабеньêа. Нó, начались схват-
êи в мене. Свеêрóха êаже, шоб я взяла пелюшêи яêісь, а вона мене 
доведе до больниці. Вона мене довела óтром. А моя мама в Кирома-
териновêі(?) бóла. Хто їй сêазав? Чи може свеêрóха, чи хто дрóãий? 
Нó, мама приходе тóда, а я цілий день ходю, заболить – перестане, 
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заболить – перестане. Приходить мама і медсестри ж êажóть: “Ви 
знаєте шо, тьотю, нема в нас ні лампи, ні êарасінó, єсть тіêи êаãа-
нець. Таê і êарасинó нема. Яêшо в вас є, принесіть нам êарасінó і 
мила”. Мама таê два з половиною êілометра поматала додомó. При-
несла êарасінó, принесла мила їм там êóсоê чи пів, і ото êарасінó 
тоãо, і ото я при êаãанці родила отам. В центрі села, там ліêарня бó-
ла. А раньше, це ж при батьêах ще, нó, я не знаю, та, навєрно ж, баб-
êи бóли. В моєї матері – це все бабêи, вони бóли. А таê óже, нам 
óже – то вже ліêарні бóли. А тіêи ж саме попались ми вже, то вже 
война бóла, тоже врачів не бóло. Яêийсь там врачіê може бóв таêий, 
шо він… Це ж не на фронт! А то медсестри і всьо. 

Я êоли ходила дитиною, ходила, я і не знала всих цих забо-
бонів. Коли шось можна, êоли не можна. Ми і хрестини не робили, 
бо воно щє ж бóло при оêóпації. Свеêрóха заставила, сêазала: “Во-
зьми êоãо в êóма, і похрестіть дитинó, бо не дай Боã вмре, та не 
хрещєна дитина − це велиêий ãріх”. Нó, в êóмів êоãо хоч берóть – і 
подрóã, і братів, і сестер. Коãо хоч, тоãо й вибирали. Я на однó под-
рóжêó намітила. Пішла, а її нема дома. Таê я взяла чоловіêовó сест-
рó двоюріднó за êóмó, а за êóма брат рідний бóв. Ото таê. Понесли, 
перехрестили, принесли. А ми там борщіêó та, може, êаші молочної 
зварили. 

І тепер от êажóть, і тоді, а тіêи ж êаждий по разномó. Зразó 
чєрез місяць і неси. Вобщім чєрез шість неділь. Положено êоли вже 
женщіна, вона називається вже чиста бóде, тоді нести. Мене заста-
вила свеêрóха чєрез шість неділь, шоб я понесла ó церêвó причис-
тить дитинó, чєрез шість. Таê я понесла ото чєрез шість неділь. А до 
тоãо жінêа вважалася нечистою, да. Воно можна й на пятий день. От 
матір Божа. Вона Ісóса на сороêовий день носила за причастям. А 
до тоãо жінêі не можна в церêвó ходить, бо вона нечиста називалась. 
І на вóлицю êолись не можна бóло, не розрішали, не розрішали не 
поêазóвали до шести неділь. А тепер тіêи народилася... Та нó чи, 
шоб не зãлазили, чи шо… Не хрещєна, нó, всяêо. Нó, а тепер всяêа – 
і до двадцяти ãод, до восімнадцяти не христять. 

Хрестини яêось трохи відмічали. Обідають, яê єсть за шо, то 
й ãóêають іше там і сóсідів, і родичів шє. Гóлянêа таêа. 

У церêвó дитинó êóми несли самі. Чи воно там плачє, чи не 
плачє. Хай, яê хочє. Вони самі несóть. І там батюшêа похристить й 
приносять. А мати дома бóла. 
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Раньше, яê я родила, таê нічоãо не носили. Тоді бєдность бó-
ла, шо тоді понесеш? А тепер вже, нó, аж дочêа моя, êоли родила, 
êонєшно, носили медсестрі на плаття, там таêе, простеньêе, і саніта-
рêі, шо вони там приймали, бóли êоло неї. То таêе, то це вже, яê до-
чêа родила. 

Ім’я, яêе хош, таêе й називай, бóло. Одна в нас там на Петра 
народила – Петром назвала. А я за 5 днів до Петра – і тож Петром 
назвала, перед Петром народився син, Петром назвала. А цьоãо, ме-
ньшоãо хотіла з батьêом Сірьожою назвать, там в одній бóв Сірьо-
жа, таêий ловêий хлопчіê. Оце сестра моя. Їй вже дванадцять ãод 
бóло, і сестра двоюрідна, яê приїхали, яê причєпилися – тіêи Воло-
дьою назвать!! Це перед Лєніним, день рождєнія. Нó, êоли? 20-ãо чи 
яêоãо він родився? Чи 24-ãо? А мій син – 21-ãо. І тіêи, яê я не хоті-
ла, хай бóде Володьой і все. Знаєте, воно ж тоді почитали все і всих, 
а тепер ні! Лєнін – таêий-сяêий прохвост, ото таêе. Нó, тепер вже 
воно, хто яê назива. А раніше по святцях. Несли ж, батюшêа хрес-
тив, і в йоãо там êниãа по святцях. Яêоãо святоãо сьоãодні, там Іва-
на, а завтра Петра, потім Серахвими, Ганни та і т.д. І в яêий день 
ото... Я знаю мій батьêо, це мене – щє по святцях, а сестра [19]24-ãо, 
по святцях вже не називали. Таê батьêо з матір’ю і не совітóвався, 
яê її називать. Пішов реєстрірóвать, на протязі місяця треба, шоб 
зареєстрірóвав. Пішов. “А яê писать?” – питає сеêрєтар. А ми не со-
вітóвалися, яê же її назвать. Нó, назвіть Катьою. А чьоãо Катьою? 
Воно ж тоді бєдность бóло, хіба ж таêі êóêли, яê тепер. Тоді не бóло 
тих êóêлів, з тряпêи заêрóте шось нам мама. “На, ідіть ãрайтеся”. І 
ото ми тó êóêлó носим, і таê батьêо тоді ото вспомнив, і êаже: “Нó, 
давайте запишіть Катьою”. Ото, ото таêі діла.  

Тоді не стриãли дитинó, тоді нічоãо не бóло. Це вже ось те-
пер, вже тепер наші вже діти та онóêи, ці вже стрежóть. А тоді, яêі 
там стрижêи бóли? То я не знаю таêоãо. На ріê вже дітей наших 
стриãли. 

Нó, протів тоãо, яê ми жили в своємó êолãоспі, то це бóло до-
бре. Наш êолãосп, воно вже стали до êóчі зводить, в нас пять êолãо-
спів бóло в Михайлівці, воно село велиêе. Да. Таê наші сóсіда бóв із 
байраêó, чєрез дороãó наш сóсіда, із сходó з’єднали, яê змолотили, 
на трóдодень дають зерно ж, я йдó полóчать. Встрічаю – люди вже 
везóть. Хто там чим. Я êажó: “А по сêіêи ж дають на трóдодень?” 
“По êілоãрамó”. “Та ви шо?” Яê я сім êілоãрам за півãодó заробила, а 
це по êілоãрамó дають за півãодó, ти шо? А в мене 120 трóдоднів бó-
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ло − це 120 êілоãрамів!! Таê я не йшла, я – летіла! Я таêа довольна, 
120 êілоãрам пшениці я полóчіла! Це ви шо? Це шо-небóдь стоє ãа?! 
Я таêа рада бóла, шо страшне. Ото ж стали вже тоді більше зароб-
лять, більше полóчать. Люди стали строїться, стали нові хати стро-
їть. Це вже в [19]58-м, [19]59-м, [19]60-м, ото таêе. Та це вже, яê 
оцей êолхоз з’єднали із сходом. А тіêи в яêім ãоді я не помню. Нó, 
може ж їх баãато та толêó не бóло, а може лóчій толê бóде. Нó, не 
знаю. Воно в основномó всі êолхози занімались... Нó, бóли... й хвер-
ма, бóли й свинарство, і хлібом. Хлібом, в основномó хлібом. Сіяли і 
ото ж, ãодóвали та й сêотинó здавали в ãосóдарствó тоже ш. Державі 
здавали. Це ж заãотівля. Заãотівльой займались, вивозили в держа-
вó. Там сêільêи тисяч треба. А то ж на трóдодні давали ж нам, і ос-
тавляли на фóраж отим же ж свиням і êоровам, биêам. Усе бóло в 
êолãоспі. Ким я тіêи не робила в êолхозі?! Усим. Робила я і óчотчі-
êом на хвермі молоêа, старша доярêа, і на свинарниêó свинарêою 
робила. І êашó варила поросятам, і в бриãаді робила на різних робо-
тах. В êолãоспі це таêе. От моя дочêа жила тóт, це вона поїхала до-
домó в Хмельницьêó область. Я êажó: “В êладовêі дірêа, ти її замаж, 
а то шо ж ми бóде зімою? Тóди вода ж бóде литься, яê дощ”. А вона 
êаже мені: “А я не строїтіль”. А я êажó: “Оце таê”. А ми в êолãоспі 
óсе робили: óсі й строїтілями бóли, і в садó робили, і строїтілями і 
в’язали, і шо ми робили тіêи! І êоло свиней óправлялися, де посила 
бриãадір, тóди й ідіть. А вони значіть ó ãороді привиêли – тіêи в за-
воді робе, та дома прийшла, їсти зварила, та й óсе, а в êолãоспі в нас 
всяêі ж професії. Ото ж і я – де послали, тóди й робила, а шо ж ти 
зробиш? Робить треба бóло, бо троє дітей бóло, свеêрóха бóла. А шо 
ми там полóчали?! І тоді не бóло таêих, шо не робили. Шо ось те-
пер: “Ой, яê дві тищі мені не дасте, таê я не бóдó робить, не хочó на 
роботі”. А тоді не питали, сêіêи дадóть, сêільêи я зароблю оце. І 
в’язали! А в’язать – яê це важêо! О-о-ой! Або волами, на волах ро-
бить − це таêе протівне! Воно не понімає! А треба десь їм поїхать, 
десь робить, або орать, або возить снопи! Волами, да. О-о-ой, це 
страшне!! Вставали, робили, яê ó тій пісні: “От зорі до зорі, од тєм-
на, до тємна...” Яê óтром встали – розвидняється. Свиней хватаєш 
там, їсти наварила, або й не вспінеш, або, сам шось переêóсиш та ó 
сóмêó вêинóв бóтилêó молоêа, сала, дві êрашанêи і на бриãадó. По-
везли за 18 êілометрів ó степ. Нó, нас возили, а êоли й пішêи, êоли 
яê. Коли пішêи, а êоли й возили. В’язали. Ой! Вязать яê це важêо, 
ой, слава Боãó, шо воно одійшло оте. Це їде êосарêа, êосе, êіньми, на 
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êосарці сидить мóщіна. Це – ãребе, ãребе, ãребе, наãребе баãато таê, 
раз і зêинóв. А ми йдемо слідом, отó êопицярó отаêó, треба їй зро-
бить перевесло, обхватить, тóãеньêо здавить і зв’язать. І біжи далі. 
Він сêинóв – біжи далі біãом. А ше жара, ой-йой-йой! І воно таê сто-
їть, оте воно сóхе тоже, треба ж сире вязать, а воно таêа жара... Ото 
таêе. Ой, вязать страшно бóло важêо. А тоді ж оті снопи, шо 
пов’язали, та носим ó êопи сêладаєм, а тоді з отих êіп приїжжяли 
êіньми та ãарбами брали ті снопи возили ó село. В селі десь стояла 
молотарêа, нó, це в бриãаді, і возили ті снопи тоже, яê поставлять 
виêидать тóди. Спеціальний чоловіê йшов. Кида, а йомó підсóваєш, 
тоже бистро-бистро! Бистро, страшне. Важêа робота. Ой, яê вспом-
неш яê йоãо робили. Або ото, яê молотарêа... Солома ж виходе, і на 
сєтêи тóт сêладаєм, тоже бистро, бистро, бистро, бистро. начіпаєм. а 
там стоїть êоняêа, яêа тяãне. тяãне, а тóт воно ж не стоїть – іде, іде, іде 
та солома. дрóãó бистро підставляєм сєтêó і опять наêидаємо.  

Та бóли, яê празниêи бóли, давали нам подарêи, нó, там пре-
мії. Нó, êомó шо: êомó на êофточêó, êомó на плаття, êомó сêатерть, 
êомó часи, отаêе, давали яê це празниêи в êолãоспі. Нó, а празниêи 
яêі? Оêтябрьсьêе, 1 мая, 8 марта. Бóвало й обжинêи от, празнóвали, 
нó, тоді... По-моємó тоді не давали, ніяêих подарêів. А ãóляли об-
жинêі. Нó, ãóляла ціла бриãада. Тоже ãотовились там і, і таêі столи 
велиêі стояли, і сиділи там за столами співали, пили. Ото таêе. 

Колись з êолхоза нічоãо не можна бóло, нічоãо взяти, і ніхто і 
не брав. А тоді вже стали, на ãороді роблять – відро помідорів, оãір-
êів і оттасêає додомó. На тоêó робе – відро зерна. Общім, це все до-
воде, шо немає строãості. Раньше бóла строãость, а тоді яê стало, 
прєдсідатєль, шо він одвернóвся і не бачє, і нічо не êаже, і ото бе-
рóть. І ото берóть, брали, і до останньоãо брали, поêи це йоãо не ро-
зіãнали цей êолãосп. Все брали. То хто яê, хто яê. Жінêи, то відрами 
оãірêи брали, а яê мóжиêи та таêі розóмні, то машинами брали. 

Не наêазóвали ж, бо не знали, чи не хотіли наêазóвать. Наêа-
зóвали отоді, в 47-м ãоді, яê бóв ãолод. Нó, по-моємó, це вже бóло й 
правильно, щоб дісципліна бóла. Отоді сиділи люди бóли мняли, 
ото намне, намне, намне, оті êолосêи в êарман та в торбочêó, отоді 
їх садили, на ті êолосêи шо вона намне, воно ж ãолод тоді бóв. Вона 
ж принесе додомó, а там чі здере на êрóпó, чі я знаю. Таê ото тоді, 
тоді садили, а таê після тоãо ніхто ніêоãо. Да бóло баãато в нас та-
êих, баãато в нас в êолãоспі, шо посадили. І не дивилися, шо діти, в 
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однієї я знаю шо 4 дітей і її всьо равно посадили. Я не помню, сêіль-
êи вона бóла, може два ãода, а може й три. І діти самі бóли вдома, да. 

На пенсію я пішла… Нó, в 74-м ãоді. Та ніхто й не поважав 
мене. Тоді не провожали, нє. Ніяêих подарóнêів, нічоãо таêоãо не 
дарóвали. Це вже може тепер там провожають, не знаю, яê тепер, а 
тоді нічоãо не бóло. Пішли та і все. Коли êолхоз в нас тóт розвалив-
ся, землю ж дали. Нам дали по пять ãеêтар. Нó, хто в êолãоспі ж ро-
бив, óсим дали по пять ãеêтар. Та ми ж її самі не обробляєм. А ті в 
селі, хто сам обробляє цю землю, обробляє, ці паї вони називаються, 
паї. Забрав мій син, він ó Сольоній óсю землю забрав, і це дає оце 
тоді дає на ці землі ãроші, хто не бере зерна, хто зерна бере там, чі 
ше там шо, отаêе. Мóêó дає там, êрóпó давав раньчє. Ото таêе. То 
забрав óсі паї. Нó, та, êонєшно, там баãато і несправедливості. Та, 
шо ділила землю. Є таêі, шо ні дня не робили в êолãоспі, тоді рань-
ше сімóлірóвали, êазали вони не êолãоспниêи, а пай полóчів. А є 
таêі, шо робили, та не дали. Мол, ти не йшла з êолãоспó на пенсію − 
от причіна! Шо проробила все життя в êолãоспі, таê це не в щот! І 
таêі бóли слóчаї. Нó, не знаю. Я то полóчіла, бо я в êолãоспі все 
врем’я робила, а дєд мій óмер ше до цьоãо яê розпайовóвали, дєдові 
не давали, хоч він і робив. А хто вже після цьоãо розпаювання вмер, 
то тим є давали. А дєд óмер до паювання. 

Раньше ж, яê молоді бóли, в êлóбі êіно бóло, ходили. Ми хо-
дили ó êіно, привозили отож êіно. Отож таêе, привозне бóло там. 
Таê ото ходили в êіно. А тоді ж вже старі, та нам не до êіна. Тепер 
же ж там ó центрі ото дом êóльтóри, та шось же ш там єсть ше ж хо-
дять. Ходять, а чі вони ходять чі биться, чі водêи пить, чі всяêе. Ко-
лись же ш таêоãо не бóло, хоч і ходили в êлóб, таê водêи не пили. 
Пішли, подивились êіно та й додомó, а тепер шо хотять те й тво-
рять. 

А шо привозили, поêазóвали? “Сватання на Гончарівці”, а то 
яêесь іщє, та я дóже не ходила, яê я пішла заміж, то я дóже не ходи-
ла, то на роботі наморишся, то не дóже охота бóла йти в êлóб. А тоді 
вже тєлєвізори почяли йти, то нашо йоãо йти, êоли по тєлєвізорó 
побачиш. Нó, тєлєвізори в людей раньше з’явились в селі. В людей 
раньчє, а в нас чі в [19]61-м, чі в [19]62-м, шось ота отаê, в оцих ãо-
дах. Перший телевізор бóв тóт ось, ó Червоній. Таê той, ходили до 
йоãо дивилися, шо ж воно таêе. Аãа, аãа. А то ше бóло в людей. Ось в 
сóсідів бóв вперед нас, то ми біãали, а тоді êажó: “Давай êóпим самі, 
бо воно їм не нравиться”. Тоді ми êóпили таêий там чьорно-білий 
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êомбайн, і радіо там, і тілівізор, і мóзиêа. Він і зараз стоїть ó êладов-
êі за той, за стільчиê. 

Тоді таê стояв, а тоді вже і ше й робив трохи. Тоді треба бóло 
мінять те... Ні не лампó, забóлась яê воно називається. А мій дід та 
син êажóть: “А нó йоãо, êóпим, цвітний óже”. Та й êóпили цвітний. 
Да, а то і радіо бóло, й мóзиêа і той, і тілівізор. Він êомбайн звався. 
Нó, це не то, шо престижно таêий бóв, а просто яêий бóв, таêий й 
êóпили. Тоді не бóло їх баãато. Це тепер óже вольна-воля, іди виби-
рай яêий хоч. А тоді ні. Я знаю, шо дочці в їх там і не бóло êóпить 
де, таê носила яїчêи в маãазін, шоб óзять отой “Реêордіê”, отой не-
велиêий. Та мабóть ó нас, мабóть ó Михайлівці. Ото таêе.  

Раньше ж, яê в армію виряджали хлопця, там лєнтой йоãо ж, 
рóшниêами… Нó, це вже êоли... в 60-м мабóть ãоді. Тепер óже може 
й не таê. Я ж не ходю тепер óже. 

Зараз, знаю ó нас на роботó їздять ó Дніпропетровсьê.  
Раньше ж, за совєцьêе ж церêви не бóло, но іêони дома бóли. 

І можна бóло. Це ж іêони ше свеêрóшині. Може де в êомóністів за-
бороняли, а ми ж не êомóністи бóли. То ми держали. Правда одно 
врем’я невістêа й дочêа хотіли на ãоріщє винести, а я êажó: “Та не 
нада, хай висять”. Кажó їй хай висять. Та правда однó бóли там ó 
нас хатинêа, в хатинêó бóли почєпили. А таê і рóшниêами приêра-
шали ж іêони, таê бóло прийнято, да. 

Нó, шо я сêажó, êоли êраще жилося. Я робила ж при радян-
сьêій владі, при радянсьêій всім весело жилося, мені вона хороша, 
яê рідна. Нó, в цій не плохó пенсію дають, а тіêи шо таêий безлад 
твориться. Оце і все. 

Про село своє я леãендів не знаю. Нó, êазали, шо яêийсь тóт 
Корж бóв êозаê, ходив до пана, шоб землі дав. Нó, я цьоãо ж не 
знаю, це êолись давно…  

Баãато людей й поверталось з Германії, ніхто там залишаться 
не хотів. Нó, яê приїхали, ставились до них нормально. 

Є правда влада зразó: “Шо ви це пішли добровольно та...” 
Оце таêе бóло ãонєніє, а потом óтихли. Хто ж добровольно йшов, яê 
їх німець поãнав?! Ніхто добровольно не йшов. Комó там хотілося? 
Бóли поліцаї, бóли в нас. Бóли й наші тóт, наші слóжили. Да, з цьоãо 
села. А то німецьêі бóли. Яê радянсьêі прийшли, тоді їх посóдили. 
По 10 ãод їм подавали. Даже хто бриãадіром бóв, десять ãод я знаю 
одробляв. Не на шо не дивились. Це радянсьêа влада тóт жорстêо 
ставилась. Ото таêе. 
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От êоли Сталін помер, таê про смерть передавали. Це таêе 
торжество бóло, ми всі плаêали за ним, ми всі привиêли до йоãо, і 
він нам харош бóв. 

Торжество – та в самім селі не бóло, а таê то ми по тєлєвізо-
рó дивились, з’їжджалися з óсіх держав, це по тєлєвізорó ми диви-
лися. А таê ó селі тóт хто, нó, óмер Сталін та й... всі жаліли êонєшно. 
Привиêла до йоãо – сêільêи він ãодів. Бóло, êонєшно, й хороше, й 
поãане. Нó, а шо ти зробиш? 

Нó, поãане – це шо він жорстêий таêий бóв, êонєшно, ж. Нó, 
êонєшно, може він всьоãо й не знав, йомó наêажóть, а він вірив, та й 
заставляли жорстêо. Нó, а харошоãо бóло, êонєшно, власть бóла яê 
êажóть на своїм місті, а тепер немає власті, хто шо хочє, те й робе.  

Після війни податêи в селі бóли, да. Молоêо, яê êорова – 
здавай сêільêись там літрів, мабóть і яїчêи, я за яїчêи не помню, а 
молоêо, знаю, носили ми. Нó, налоã бóв. Гроші платили ж. І ãроші, й 
продóêти. Сêільêи ãодів бóв налоã – не знаю. Я не помню сêільêи це 
ãодів бóло. А бóло, на молоêо, мабóть, та й на мясо, мабóть, бóло, ше 
й м'ясо. А яê же ми за м'ясо? Мабóть, ãроші ми платили за мясо. А 
молоêо, яê не здаси молоêа, таê здавай маслом, тоді їхали в ãород. В 
селі не бóло масла, їхали в ãород êóпляли масло, і несли на молза-
вод здавали масло, маслом здавали. Молоêо не несли. Ото таêе.  

В [19]21-мó році, в 21-мó ãоді бóла ãолодовêа. А чьоãо вона 
бóла – не вродило. Не вродило. Тоді страшна ãолодовêа бóла, не 
вродило. Нó, це я не знаю, мені тіêи це розêазóвали люди. Я ж тіêи 
в [19]20-м родилася. Кажó, шо мама спечє той êóрояноê, дасть мені, 
вже ж ãрóддю не ãодóвала, бо вже ж більше ãодó бóло. Та й сидю й 
їм отой êóроядочьоê. 

А мама ніде не вчилась, і до шêоли не ходила. Мама неãрамо-
тна бóла, яêось розписаться вивчілась, це й óсе. Іãор ми не знали. 
Ото з êóêлами тими ходили та і все. 

Тоді, яê ми малими бóли, дні народження не бóло. Не свят-
êóвали. Це вже святêóвали, це вже êончила шêолó, та ото постóпи-
ла мабóть на êóрси та помню приходив мій батьêо хрещєний, ãóêа-
ли йоãо, і то день народження справляли мені. Шось, шось вони там 
наêидали мені тих рóблів, шо я поїхала на Озьорêó, тоді барахлянêа 
бóла, та êóпила таêó êохточêó, чі батістова, чі яêась, ше таê ворот-
ничоê вибитий. Таêа довольна бóла. Це справляли… Та може шіс-
надцять ãод. Аãа. Бо я вже в сімнадцять з половиною поїхала на ро-
ботó. Тепер сімнадцять з половиною щє мами та папи возять їх і в 
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інстітóти постóпать, і сêрізь їх возять. А тоді я бóла самостоятєльна. 
Дали призначення, ніхто мене й не випроводив. Брат двоюрідний з 
Дніпропетровсьêа жив, то він мене посадив на поїзд та я й поїхала з 
таêим чемаданяãою. Бо волоêла тоді і подóшêó, і одіяло, і тамо 
платтячêо, то трóси, сорочêó, ото таêе. І поїхала, сімнадцять з поло-
виною мені ãодів бóло і вісімнадцяти не бóло. А чо? Я запомнила, 
шо бóло перве ãолосóвання ó дєêабрі... Яêоãо ж воно, шо в дєêабрі? 
Чи 25 деêабря чи шо? А мені ж не бóло ще восімнадцять ãод – не 
ãолосóвала. А в 38-м бóло, я вже ãолосóвала. 

Дітям своїм день народження… Та справляли, êомó справля-
ли, êомó не справляли. І з подарóнêів, в основном, давали ãроші, 
мабóть, в основном ãроші. Я знаю, шо яê заміж ішла та сватьба бóла, 
воно ж тоді при оêóпації ніде ж ні матерії не бóло, ні маãазинів. Ні-
чоãо не бóло. Та знаю, шо тітêа моя подарила дві таêих тарєлочêи, 
одинарних, таêі яê ото одонарні тарєлочêи подарила. А сестра 
двоюрідна подарила таêі, нó, на сóп, на перве дві тарілочьêи, таê ото 
таê дарили. А тьотêа одна подарила полотєнце, ото в неї бóло поло-
тєнце таêе, нó, лянне, рóêи витирать. Ото таê дарили. Яêі там пода-
рêи бóли? Господи... 

От циãани ó нас єсть в селі. А людям шо, циãани не êрадóть 
та і хароші. 

А ще оце своє наболівше сêажó, шо оце інваліди, яêі на войні 
бóли, нó, êаліêами поприходили тепер здорові: вони з рóêами й з 
ноãами, вони інваліди. І їм ніяêих налоãів нема. А в мене дєд мій хо-
зяїн бóв, ó позвонêó, ó том, в êаналі пóля бóла. І він не ходив те ж 
нічоãо, а потом трошêи підлічіли, таê на êостилях ото ходив. І то ми 
платили. А тепер ось передають – ветерани, ветерани і ветерани! 
Бóв той, той тоді, хто хто з самоãо початêó йшов на фронт і по за-
êінчєнню приходив назад. А тепер – і близьêо не бóв, він óже вєтє-
ран. І вітірани, ото і льãоти. Таê я сама собі ото й дóмаю: “Нó, яêа 
несправедливість?”  
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Рóденêо Марія Петрівна, 1922 роêó народження1, 
Горпинченêо Лідія Василівна, 1955 роêó народження2, 

с. Сóрсьêо-Михайлівêа Солонянсьêоãо районó 
Дніпропетровсьêої області 

 
Марія Петрівна: Нó, шо знаю, те й сêажó.  
Моя історія є таêа… Оце велиêосімейна я бóла… Вийшла я 

заміж, ховалася я од Германії. Цілий місяць ховалась. А тоді він, той 
шо мене ховав, нó, парóбоê, наречений, нас яê брали, таê ми óже со-
ãласні óдвох іти. А яê йоãо оставили, він розêóрêóлений бóв, а тоді 
розêóрêóлених не брали. Нó, мене ж берóть, а йоãо оставляють. Він 
рішивсь заховать мене. І я ховалася цілий місяць ó степó. Да. Цілий 
місяць ó степó ото ховалася, тоді оце поêи перейшло. Три рази вони 
яêось брали. Нó, вам понятно, що три рази, оце раз берóть в Герма-
нію, трошêи підожде, тоді оп’ять набор. Набирають набор ото таêих 
ãодов. Він мене заховав і забрав додомó, раз óже ж таêе полóчилося, 
я вже стала в положенії. Нó, і оце таê я жила ó свеêрів. А тоді вже 
сама, одділили мене, яê він óбитий óже став. Йоãо óбили, мене све-
êри одділили. Дали мені хатинó, розêóрêóленó, вона розвалена бó-
ла. А в мене близнята бóли двоє перві. Нó, я там страдала-страдала, 
шо нема тоді вже, а тоді вже мене батьêи забрали додомó. Уже мені 
ніде діться бóло і їсти не бóло чоãо… Ото таê я жила.  

А тоді шо воно полóчилося, оце все пройшло. Вийшла заміж 
за óбитоãо, то там полóчала на дітей, а тоді вже не стали. А в мене 
одне вмерло бóло, а одна осталась, досі жива, в ãороді живе. І ото 
таê я жила, оце сама жила. А тоді найшовся оцей чоловіê – Рóденêо 
Василь Петрович. Нó, оце ж я жила-жила, з ним Лідó прижила, о… 
А тоді він óже в старості вмер, він мене на десять ãод… на дев'ять 
старше мене бóв, він óмер. Він ранений бóв, прийшов з фронтó, о… І 
таê оце Лідó я прижила, і таê я оце жила сама вже. А тоді мене Ліда 
забрала, яê я óже не зãодилася робить.  

А то ланêовою десять ãод бóла, да. Старша Вєра бóла – це 
молодьожна. А я з таêими, з стариêами. Нó, харашо, слóхали, все 
випольняла те шо бóло – шо заставляли, те я робила. Нó, я не ãра-
мотна, а в мене на паличêи, ото таêе робила. Нó, вроді в почьоті я 
таê бóла. Ніêоли ж, визивали і в район, тож на совещанія їздила. Я 

                                                           
1 Опитування провела Н.І. Швайба (5 червня 2009 р.). Науково-популярним мето-
дом передала Н.І. Швайба.  

2 Горпинченко Лідія Василівна, донька Руденко Марії Петрівни. 
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їх просю: “Не беріть мене, шо я бóдó розêазóвать, я ж неãрамотна, 
шо я бóдó?” – “Те шо знаєте, те й бóдете êазать”. Нó, а шо вони там 
бóдóть êазать. Яê люди, яê слóхали, яê полете, і все… Ото таêе. Нó, 
нічо. Премію давали, êонешно, хто яê робило. Нó, не ледачі в мене 
люди бóли. Оце ó мене одинадцять дóш людей бóло в ланці, дві дó-
ші я оставляла – вони ж оддихали по очерєді. Сьоãодні дві оддихає, 
дома треба ж порядêи, тоді на дрóãий день дрóãі, а ті виходять – таê 
і робили. Нó, шо ж, заставляли, те й робили, і треба робить. Де б не 
жить, чим же ж треба жить. Ото таê.  

Нó, а жили шо? Даром тоді. Шо тоді давали? Ой, Боже, тоді 
виживали люди та й все... І ото таêа моя історія… Життя моє бóло 
важêе.  

По хатах ходила, хати ж не бóло. То там, то там, а роблю да-
ром людині, бо я живó. Ще й дитина бóла. Одне вмерло, [а Маня], 
ця й досі жива. Ото таê.  

А тоді оце жила-жила сама, а тоді найшовся на мене цей Рó-
денêо. І оце я тóт вийшла заміж, це Лідó прижила, і таê оце яê я не 
зãодилася – вони мене забрали. Таê оце я жила…  

Що вам ще? [Про батьêів]? Батьêи трóдно жили. І я оце з 
ними, це повиãляджóвала одинадцять дóш. Я сама старша бóла, а в 
матері бóло одинадцять дóш дітей. То вони не жили, а виживали. 
Батьêо зарання вмер, а мати осталася, і таê я оце із матер’ю борола-
ся.  

Жила я то в матері, а тоді вже, êоли вже стали підбільшóвать 
діти, вже, знаєте, мені важêо бóло. Уже, знаєте, немирня, і моя ж ди-
тина óже їм мішає, те й дрóãе… Тоді я ото найшла êватирю, та по 
êватирям ходила. А мати вже сама доживала. Таê шо я їх повиãля-
жóвала. Мені тільêи те бóло обідно, шо дóмаю, повиãляжóвала, ніде 
не ãóляла, ніде нічоãо [плаче], таê яê дрóãі… 

Старший брат бóв з 18-ãо, менший – з 20-ãо, Олєêсандр і 
Анатолій. Я, Марія – з 22-ãо, Миêола – з 24-ãо, і таê ото й пішло че-
рез два ãоди, то й щітайте. То це я по Миêолó знаю – 24-ãо, Натал-
êа – 26-ãо, Надьêа – 28-ãо, а тоді оці. Трошêи отóт бóло яêось пере-
ход ó матері, о. І пішли 30-ãо… 

Батьêа звали моãо Петро Парфентійович Іщенêо. [Коли він 
народився] знала, а тепер вже повисêаêóвало із ãолови. А мати – 
Лóêеря Афанасівна. [Звертається до доньêи]. Ліда, не знаєш бабин 
ãод тоãо? 
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Лідія Василівна: Лóши? Та я ж не знаю, Ви ж мені êазали… 
Баба [Мóтóщиха]? 

Марія Петрівна: Та чоãо ж? Лóêеря. Мóтóщиха – та Веêлó-
ша, Веêла. 

Лідія Василівна: Педенêо, батьêи ж Іщенêо… 
Марія Петрівна: А батьêи ж діда моãо – Педенêо, нó, да. 

[Іщенêи і Педенêи – давні роди, тóт жили], êорінні. 
Лідія Василівна: Їх баãато в Михайлівці. Нó, яê, баãато. Сім’я 

в їх мноãодєтна, в їх оце ж, нó, яê михайлівсьêі всі, Педенêи.  
Марія Петрівна: Тóт, з давніх-давен тóт. [Історію родó, звід-

êіля і яê сюди потрапили]? Нє-є, нє. Нічоãо не те, а я знаю, що вони 
тóтешні, діди та батьêи. 

Лідія Василівна: Тóтешні діди та батьêи, баби-прабаби, нó, 
вобщем з самоãо-самоãо. Нó, тіêи ж, бачите, іменно мноãодєтна 
той… Я просто позній ребьоноê… А таê, щоб баба, дід розêазóвали… 
Нó, дід один ото ж 43-ãо поãиб, я йоãо не знаю. А бабó знаю – вона ó 
83-мó. Таê ото шо вже не спитаєш – “Та я вже забóла, та я вже забó-
ла!” Та ми ще й малі тоді, нам ота історія не дóже й бóла інтєрєсна. 
Це сєйчас би, яê óже інтересно бóло б, а таê я знаю… [Яêі ще роди 
давні бóли]? 

Марія Петрівна: Коржі, це Коржі – вони тоже ж родичі. Нó, я 
це за Коржів, вони ж тоже давні. Батьêи Івана Коржа вже моїм ба-
тьêам вони родичі. А ми з Іван Федоровичем двоюрідні, чи яê?  

Лідія Василівна: Двоюрідна сестра бóла за Коржом, предêом 
отих Коржів, шо заснóвали село.  

Марія Петрівна: Нó, та їх баãато ж, êанєшно, давніх [фамі-
лій]. 

Лідія Василівна: Нó, на вашім êраї, Байраê чіпать не бóдем… 
Вони називалися од êолхоза “Зорі”. Хто там ще з давніх? 

Марія Петрівна: Хмелиê. 
Лідія Василівна: Та Хмелиê, це Іщенêо – Хмелиê.  
Марія Петрівна: Нó, він Іщенêо, но він Годованиê. 
Лідія Василівна: Рóдя яê фамілія? Кóрêóль бóв хто? 
Марія Петрівна: Та він не êóрêóль, а він середняê бóв, нази-

вався. Тоже êорінний. 
Лідія Василівна: А ці êóрêóлі? Яê їх фамілія? 
Марія Петрівна: Таê це êóрêóлі – Кострóби. Жили недалеêо, 

через дороãó. Це вже мої вже батьêи ó цих робили. [По-сóсідствó 
жили Дмитренêи]. Таê, а Дмитренêо – це Дмитряê.  
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Лідія Василівна: Баба Дмитрячêа, Палажêа. Тóрочêіни. 
Марія Петрівна: Вобщем, батьêо мій – Петро Парфентійович 

Іщенêо, Лóêеря Афанасіївна, а дівоче її Педенêо! Тóт же ж і їх бать-
êи жили. Я таê знаю, дід і баба, це біãали ми отаêими. І ті батьêи бó-
ли тóтешні. Іщенêи, батьêи, ó Каãановича жили тоді, а материни ба-
тêи – ó Шевченêо. 

[Батьêа і мати] отділили, яê вони поженилися… Розêазóвали, 
шо оце хатó вони, шо не бóло там, до желізной дороãи – там зовсім 
толоêа бóла. Там оце давали землю їм яêось і ото вони êажна роди-
на… Це населилося вже, êанєшно, щітай при мені. Нó, чи наділяли, 
чи яê же вони брали землю строїться, аяêже! Тим там дали, а тим 
там дали. 

У діда – тоже велиêа [бóла родина]. Це Іщенêо Грицьêо, Фе-
дір, Михайло, Кóзьма, таê… і двоє вроді таê яê померли, і сестра бó-
ла Марія. Це брати батьêові і сестра одна бóла. Це тітêа Мар’яна, 
вона тóт жила… Ми біãали все. А ті – Федір оце во… Це Іван Федо-
рович, може знаєте – це вже він мені племенниê! Іван Федорович, 
то яê мені доводиться? 

Лідія Василівна: Брат двоюрідний! Федір бóв батьêовий 
брат! Щас óже Іван Федоровича немає, він робив óправляющим ó 
êолхозі, бриãадіром. Федір óмер і вже цей óмер, двоюрідний брат. 
Зовсім мало осталось! 

Марія Петрівна: А Педенêи – це материни! Тоже чимала 
сім’я бóла. Це дядьêо Пилип, Карпо, Іван і Одарêа. Цих бабó-діда я 
знаю. Дядьêо Карпо пивнó построїв і торãóвав пивом. То вона й на-
зивається зразó в центрі – пивна! По оцім центрі одна вона бóла. Це 
я вже не маленьêа, вже дітей повиãляжóвала ó матері. До войни це! 
[Це не ãосóдарствєнна бóла], це строїв дядьêо! Материн батьêо – а 
це йоãо сина. Там рядом хата вже бóла, там баба жила, мати, а це 
Карпо построїв і торãóвав пивною! Пивна, заêóсêа, шось таêе, ото 
він занімався. Нó, це може êрадьêома бóла ж водêа, то таê яê обич-
но. [Людей ходило], êанєшно!  

Та ще базар тóт бóв недалеêо. Та тоді базарі велиêі бóли, 
з’їжалися і ãарбами й все чисто. Люди продавали і сêотинó, і все чи-
сто. Велиêий базар ото бóв. Зараз вроді на тім місці настроївся 
êлóб, а то все базар бóв! Площа, да! Це ярмарêи, де бóли. Це праз-
ниê яêий там бóв, там же ярмароê бóв. З’їжалися і ãарбами й брич-
êами. Це я те все запомнила, знаю. Прибіжó ж до баби, а тóт же ж 
рядом же!  
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А баба наша ще торãóвала, тоді ж можна бóло, водêою. І ото 
там пиво, а ó баби бóтилочêó возьмóть, нó, то ото таêе. Нó, а тоді 
вже êанєшно… 

Ні, вони, [мамин рід] бідний жив. Ми не êóрêóлі, нічоãо, бід-
няêи бóли! Я знаю, шо одна êонячêа бóла в діді і тó бóли забрали 
óже яê êолхози… Чи воно êолхози, чи шо, і позабирали! Дід по ма-
тері тіêи шо êóпив, раз попользóвався та й все. Оце я це запомнила 
добре. Трохи попользóвався та й забрали. 

А до цьоãо ãосподарства не бóло. Сêільêи ó йоãо землі бóло, 
за це я не можó сêазать. Знаю, шо їздили садить, а сêільêо землі? 
Їздили із тими, з батьêами ж, таê óчеплюся та й те… А таê не можó 
помнить, сêільêо бóло землі! 

[А інші материні брати – Пилип, Іван]… За цих не знаю, вони 
ж êоло нас близьêо не жили. Та Іван зарані вмер ó [Бóрчаêó], а Пи-
лип тоже зарані вмер. Таê шо баба сама осталася… 

А Карпо построїв пивнó біля матері в дворі. Мати ж отаêо 
жила, а пивна… Це вона й досі… 

Лідія Василівна: Він собі з пивної зробив маãазин. Половина 
бóла пивнóшêа, половина – сільмаã, маãазинчиê таêий. Бо я ще ж 
маленьêа бóла і там ото велосипедиêи, всяêе êóльт мас. Карпо своє 
діло одêрив і дальше ж продолжав отаê. А потом óже яê він зовсім 
постарів, óже яê “Комóніст” ó нас став же (це ж óже яê êолхоз один 
бóв), таê він зробив таê: по одній стороні жив, а на дрóãó орендóва-
ли, швейпром бóв. Просто, шо зданіє бóло в центрі і позволяло, і ото 
він таê. Таê він до самої старості оцим занімався, поêамість ж ото 
бóдиноê битêомбіната не побóдóвали. Тоді вже всьо, вони вже пос-
таріли, померли. Хатó тó продали і всьо.  

Костя, двоюрідний брат по материній лінії, за время êолхозів 
бóв механізатором, êомбайнером, все время. А ті два брати, шо ос-
талися, один бóв юристом, Гриша? А Борис тоже яêийсь. Нó, воб-
щим ó ãороді вони прожили. Один ó селі залишився з їх. Це по ма-
тері один брат двоюрідний залишився, це Карповий. Більше тих не 
знаю, ми з ними не общалися, я даже їх не знаю. Їх таê баãато, я ще 
й êазала: “Ма, чо з ними не?..” Мама êаже: “Та отож поêа малі бóли, 
поêа!” А по батьêовій лінії [яêе ãосподарство]? Вони не заможні, нó, 
таêі от… 

Марія Петрівна: Вони нічим не... Вони бідняêи, вони робили 
ó êолхозі! 
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Лідія Василівна: У êолхозі ілі сначала до êолхозів робили на 
баãачів, понімаєте!? А потом яê той, бóли вони просто. Нó, я хочó 
сêазать, всі Іщенêи таêі… Яê би сêазать? Наприêлад, оце ж одноãо 
брата, оцьоãо ж Федора, вивчилися діти, бóли в сільсьêом хозяйстві 
аãрономи, бриãадір оцей таêий бóв. Дрóãий дядьêо Михайло – він 
все время бóв тоêовим, на тоêó оце ж êладовщиê, чи яê йоãо там 
сêазать… êомірниê… 

Марія Петрівна: Нó, той яêий зимою таê те… Мій батьêо, то 
неãрамотний бóв, а ці… 

Лідія Василівна: А ці ãрамотніші, вони і пощитать, поважить, 
там ото таêі. 

Марія Петрівна: Ці ãрамотніші! 
Лідія Василівна: Нó, займалися вони сóãóбо таêими робота-

ми… 
Марія Петрівна: Нó, бóдяêи вони не держали, шо таê яê дрó-

ãі, то ж сêотинó чи êоні, те й держали! 
Лідія Василівна: Держали хазяйство по мєрє тоãо! 
Марія Петрівна: Там êорова одна, ото таêе прожиття! 
Лідія Василівна: [Материн рід бóв трохи баãатший]. Да-да-

да-да, баãатіший, а батьêовий – ні.  
Марія Петрівна: [Яê вони познайомилися, поженилися]? 

Вони й розêазóвали, а вже не помню! А, да! Яê же мати дівóвала… 
Батьêо ж слóжив в армії сім ãод. Тоді яê прийшов він і цю бабó, ма-
тір… 

Лідія Василівна: А яê він її замітив? 
Марія Петрівна: Замітив, а тоді вже яê те, таê вони видно ж 

переписóвалися, вобщем не знаю, нó, ó сêорості! Він яê з армії при-
йшов він її і взяв! Уêрав! Уêрав, то шо родітєлі, шо він солдат! 
Прийшов без нічоãо й нема нічоãо! Він її вêрав. 

Лідія Василівна: Вобщем не хотіли, шо він з бідної сім’ї, ще й 
немає ніяêоãо, шоб предоставить нівєсті. І не дóже хотіли батьêи. 
Це й баба êазала, бо яê ото вєчно собираються жениться всіãда ж 
родітєлі: то женіх не нравиться, то невістêа не нравиться. А вона: 
“Та, це все не ãлавне, – êаже, – мене вобще не хотіли бачить, а поб-
ралися та й прожили, сêіêи дітей нажили!” Вобщем в таêом плані, 
шо це не ãлавне! 

Марія Петрівна: Тоді вже ж [батьêи пробачили]. Та, навєрно, 
ж це бóв 16-й, 17-й ріê… Нó, да! 
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[За революцію, банди ó ті часи на селі] може й розêазóвали. 
Нó, я ж, понімаєте, аби я хоч ãрамотна, хоч що-небóдь, а те шо за-
пам’ятаю… А шо ж я, три дні походила в шêолó і все. Бабóся мате-
рина розповідала баãато êой-чоãо, нó, я ж не той, не помню… Вона 
розêазóвала, тоже пробідóвала вона та і все. Цю бабóшêó звали Пе-
денêо Веêла. А по-батьêові, яê же, чи Хфедоровна?.. Бабóшêа та й 
все! [Вже êоли хатó батьêи побóдóвали, часто до бабóсі біãала]. 
Прибирать… 

Лідія Василівна: І на базар біãала êанхвети продавать! Канх-
вети-подóшечêи, чи яêі бóли? Семеро на êопійêó. 

Марія Петрівна: Семеро на êопійêó – ото торãóвала! [Посмі-
хається]. 

Лідія Василівна: Таê а де вона брала ті êанхвети, сама варила 
з сахарю, чи десь перепродóвала? 

Марія Петрівна: Не знаю, де вона брала, шо вона семеро на 
êопійêó ото продавала! І ото семеро на êопійêó [сміється]… 

Нó, шо ж тоді торãóвали, тоді ж êопійêа бóла дороãа. Вона 
таêим не торãóвала нічим. Тоді стала, яê óже пивнó він построїв, 
дядьêо… Син, построїли йомó пивнóю, став пивнóю, тоді… А в пив-
ній бóтилочêó. Там ото з’їзжалися, а тоді воно яêось тóт не бóло ні-
чоãо, площа таêа бóла, ãарбами ж до базарю, і больниці ж не бóло. 
Це до желізной дороãи ще ж далеченьêо, не близьêо я жила, а це да-
льше. Люди таê з’їжджалися, тоді поїзда і не бóло, шоб їздить.  

Лідія Василівна: І баба êаже: “Я ж прийдó, шоб êанхвета по-
лóча, а він мені êаже: “Ти ж ãромче êричиш, êричи й ти на базарі!” А 
дід, бабин чоловіê, цей бóв óправляючий базарêом! 

Марія Петрівна: А дід він базарêом бóв ото, хто êричить êомó 
шо хто попривозив, ó êоãо шо є. Це він êричав на базарі, об’являв! 
Базар тоді велиêий бóв, тоді велиêі базари бóли, з’їжялися бричêа-
ми, ãарбами, все. 

А ми, я знаю, шо я вже замóжем бóла, таê ходила торãóвать 
пішêи ó ãород, [до Дніпропетровсьêó]. Оце тобі ряжанêи здєлали, 
це поїзд не ходив, не брав людей. З ряжанêою [до міста]! Тоді часто 
парили молоêо, а тоді запóсêали, ряжанêó робили! І оце станó на 
базарі – він підійшов, стаêанчиê випив чи два… Ото ще і шêóрêó 
порвó êóсочêами, щоб êаждомó бóла ó стаêанчиêó. Торãóвали ря-
жанêою, а тоді ж êóпляли шо? Таêе ж, шоб поїсти дома, то хліба, то 
таêе ж… Тоді, ви знаєте, і не бóло ó маãазині, таê яê зараз. Шо тоді 



51 

можна êóпить!? Тóт шо продали та êопійêа ота, та домой шось êó-
пиш! Це вже після війни… 

[Нó, оце материн рід бóв більш] баãатший, да! Нó, не ãрамот-
на ні мати, ні батьêо! І оце вже знаю, шо рідêо в нас… Це вже старші 
мої брати, 18-ãо ãодó і 20-ãо – ці ходили хоч по чотири êласи. А тоді 
чотири êласи, таê яê зараз сім êласів êончóть. Це бóв тоді вже мій 
старший брат Олеêсандр аãрономом, став і бриãадіром! Бóв бриãа-
діром і аãрономом. За ним страшне люди! Молодий бóв, а хазяйно-
витий, держав бриãадó харашо! 

А Анатолій – цей бóв êомбайнєром! Він ãрамотний, нó, він 
не пішов ó таêе… робив на êомбайні! Зразó ж трахторістом ото ро-
бив, а тоді êомбайнером. 

А Миêола, 24-ãо роêó, цей ãрамотненьêий таêий хоч трохи 
бóв, ãрамотний. Но йоãо заранєє забрали на війнó, йоãо й вбило. 
Ото яê брали і підлітêів, і все чисто… Йомó ще й не положено бóло 
йти в армію, нó, а забрали підлітêів баãато! Тоді він не повернóвся.  

[Нó, батьêи неãрамотні]. Читать – ні, а таê яê і я! Вивчили 
хоч розписаться, і ó них таê само. 

[Дитинство моє]? А шо мені пам’ятать!? Шо я повиãляжóва-
ла їх. Я тіêи жалію, шо я нічоãо не бачила в батьêів. Анó, одинад-
цять дóш, а батьêо й мати на роботі! А одне за одним. Це ж треба 
óма їм дать! Та бóло постяãаю, ãолі, поêолотю, та ще ãлиною стираю 
білою. Тоді ж не бóло таê яê зараз – то порошêів, то мила, щоб де 
роздобóть! Глиною стирали обично! Глина, êóсоê білої і ото нати-
раю об білльо, постираю, та попарю аби, яê êажóть. Та всьоãо бóло! 

Лідія Василівна: Оце ж Ви ó дєтство не повернетися? Розêа-
жіть яê Ви росли, яê ãойдалêó до сволоêа причипляли та êачелю 
робили. Яê теля запряãли ó ваãани та зãори êаталися та переãнали, 
шо теля здохло. Батьêо з матір’ю прийшли, а шо ж, винóвата. А во-
ни на печі всі повсідались, попробóй шо сêазать. А більші ж менших 
êатали на томó... А êачелю, яêó ж придóмать, ó хаті таêий сволоê 
бóв невелиêий, хлопці придóмали: прив’язали вірьовêó та й хто... А 
ця найбільша, яê розженеться та й шибêа із тоãо… 

Марія Петрівна: Гойдалêа, а напротів віêно бóло. Посадили ж 
одноãо, він же ноãи розãойдали, пішло… ó віêно. 

Лідія Василівна: І шо ж робить, затóлили тим, чим попало. А 
батьêо ж з матір’ю прийшли ж, опять же треба мовчать, не винóва-
тоãо шóêать. 
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Марія Петрівна: Да! Аяêже, десять дóш, сім дóш бóло тоді 
яêраз, яê оцюво ãойдалêó робили. А шо [батьêи]! Хоч ти й бий, вже 
нічоãо не вернеться. Наêазали та і все!  

Нас баãато, но таêих яê по троє і по двоє – били дітей, то 
цьоãо в нас не бóло. Не бив батьêо, наêазóвав словами. І то ж ми таê 
ото слóхали і понімали. І сидимо вже яê щóр і ãора, яê той êазав. Яê 
щóр і ãора! Сидимо тихеньêо всі, тіêи слóхаєм. Нó, шоб нас батьêо 
бив, таê яê дрóãі, де по троє та по двоє, та батьêи збивали дітей, ба-
тьêо цьоãо не допóсêав. Ні мати… Нó, шо та тряпêа, мати там то рó-
шниêом, чи тряпêою, а! Нó, а хто зна яê, яê нас виховóвали, шо ми 
не биті! Нó, слóхать слóхали. Нам дасть наряд – це шоб бóв щавель 
нарваний. Це ж яê êорова ж стала, êорові нарвать – це хлопці вже 
зроблять, яê батьêи підóть де. Оце ми випольняли і нас ніхто не 
бив! Це ми не биті, хоч в нас одинадцять дóш, нó, ми не биті! Мені і 
меншомó братові за мене, Миêолі – це ó хаті шоб порядоê бóв. А 
Сашêові й Анатоліві – в êонюшні! Ці вже старші й вичистять, і за-
метóть, і приберóть, і дадóть їм їсти. А дівчата оці, Наталêа, Марій-
êа – ці ж малі ще, на печі сиділи! Наталêа, Надьêа, Ваньêо, Олеêса, 
Грицьêо [посміхається], Володьêа – це самий менший. 

Лідія Василівна: Розêажіть, яê баба рожала, яê Ви Саші стіс-
нялися сêазать, шоб він ó хатó не заходив, шо дитина бóде в баби! 

Марія Петрівна: Це з 40-ãо ãодó, а мій же брат вже робив бри-
ãадіром і аãрономом! Нó, ходив таê на роботó, а тоді люди йоãо вид-
винóли бриãадіром, шо він способний на це, до землі він тяãся! Пос-
тавили йоãо в êолхозі бриãадіром! А тоді вже і аãрономом. Чим êо-
ãось людинó шóêать, значить побóдеш ти, двойнó платó полóчиш. 
Нó, той бідний Сашêо не знав шо і робить! А тóт же мати ходила 
таêа в нас повна бóла, і не видно бóло, шо вона беременна ходила! 
Ніхто не знав! І оце сóсіди ходили і не замітили. Це вона в таêій 
спідниці, ó фартóсі, і вона повненьêа, і її не замітили, шо вона… Тóт 
тобі й на, дитина найшлась! 

Лідія Василівна: Під соломой їх рожала! А приêазêа ж бóла в 
селі: яê жнива, ó Лóêері таê і дитина нова! Яê жнива, таê і дитина 
нова! [Посміхається]. Зімою ж нічоãо не роблять, бєрємєнніють, а 
літом рожають! Баба протівніê, Боже сохрани, зробить аборт! Вона 
сêіêо, вісімдесят вісім ãод прожила, не знала, шо таêе ліêарня, не 
знала по-женсьêі болєть. Ноãи босі, це застóжена, ніяêої таблетêи 
не випила, нічоãо. І не знала оцих болячоê ні женсьêих, ніяêих! У 
неї орãанізм бóв здоровий, бо вона рожала їх через два ãода, ні один 
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раз. Орãанізм, хоть оце й ãолод, і холод, хоть і все, но своє бере. По-
німаєте, шо таêе безмєдіêамєнтозно іменно, оце отаêі вони заêа-
льонні бóли! І для неї це óбійство, яê це вбить дитинó! От Господь 
посила, всьо, нада рожать і не дивилися, шо ж їм радó дать, яê шо! 
Вони один одноãо ãляділи і повиростали, слава Боãó. Ні в тюрмі ні-
яêе нічоãо, положитєльна сім’я, всі працьовиті, всі роботящі! Канє-
шно óчених, всяêих ãрамотів їм не полóчилося, нó, óсі сóãóбо робо-
тяща сила! Хто яê: хто плотниê, хто шофер, хто землю любе. Нó, в 
основном механізатори всі, хлібороби в основном хлопці і дівчата. 

Марія Петрівна: [Таê мама бóла ваãітна, а старші брати стіс-
нялися], да! Один даже і в хатó не заходив! 

Лідія Василівна: Нó, шо це сêоро вже ó йоãо должні бóть ді-
ти, а тóт баба опять привела, в 40-мó ãоді. Це послідній в 40-мó ãоді 
родився, перед войною! [Це їй вже бóло самій за п’ятдесят]…  

Марія Петрівна: Та óже, мать, більше! 
Лідія Василівна: Вона з яêоãо роêó, анó щитай, єслі вона вме-

рла на 88-м ãоді, ó 82-мó році. У 82-м вмерла, її восімсят восім роêів 
бóло! 1894-ãо роêó народження – це Лóêерія Афанасіївна! Вона в 
40-мó дядьêó Володьêó родила перед войной і всьо. 

Таê [старшомó братó] зробили в чóланчиêó êабінєт, через те, 
шо він стидався. Отаê воспитані бóли, шо йомó стидно бóло ãóлять. 
Нó, а ця ж сама старша та вимóшена ãлядіть. Таê вона вимóшена 
бóла брать цьоãо меншоãо і йти на свіданіє! До парóбêів ходила з 
тим Володьêой, бо шо ж, хочеться ãóлять. Природа требóє своє, хо-
чется ãóлять, а ці діти не дають – одне за одним. Вони і в печінêах, 
êаже, сидять, представ одне за одним. 

Марія Петрівна: Нó, я вже знала, êанєшно, знала, вже стидно 
ж. А томó старшомó зовсім стидно! Вже ж і я на роботó ходила, вже 
ж і все. У êапóсті êазали! В êапóсті… Це вже для менших. А вже ж 
ти не бóдеш [посміхається], мене вже не обдóриш.  

[Мати народжóвала] дома! Всіх дома! Ні больниці, нічоãо не 
знала. Вона сама. Не ãóêали ніêоãо! Устанемо, а дитина êричить! 
Нó, видно ж батьêо помаãав. Ми таê дóмаємо. А таê ніêоãо чóжих не 
бóло, ніêоãо не звала, ніêоãо. Народжóвала дома і робила. І оцьоãо 
не понімала, ні больниці нічоãо. Я бóло обвернó, понесó в обід, мати 
поãодóє на степó дитинó, і приносю додомó. Нó, а взимêó ж не хо-
дили тоді на степ. Зимою вона дома бóла. 

Ото сосêó, молочêа наллю в бóтилочêó і той… А êричить та в 
êолисêó! А раз яê пішло мені в ãоловó: “Яê бóдеш êричать, – сама 
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собі ж до йоãо балаêаю, – задóшó тебе! Подóшêó положó!” А тоді 
дóмаю, та шо я дóрна, чи шо оце таêе мелю, сама до себе балаêаю. А 
тоді прийшла ж мати, нó, отаêо видно з óма бóло, по шóтêó, êажó: 
“Я хотіла задóшить Володьêó!” – “Яê!?” – “Хотіла подóшêó наêрить 
на йоãо”. – “Гляди вздóмай, а тобі ж бóде ãріх, тебе ж Боã наêаже!” 
Всьо, вже наляêала мати. Боãом ляêали. “Ото бачиш ó вóãлі? Він, – 
êаже, – баче сêрізь”. Ляêали цим дóжче дітей, чим… 

Залишалася я ж… Аãа, найшовся на мене êавалєр, êаже: 
“Шоб ти не бідóвала, я тебе заберó!” Кажó: “Та ні, забрать ти мене 
не забереш!” – “Всьо равно вêрадó!” – “І не вêрадеш, тоãо шо я таê 
не зроблю цьоãо!” А мені жалêо ж вроді батьêів, вони ж на роботі, а 
я ж таêи попораюся. Та нарвóть вони, менші роти принесóть лантóх 
щавлю, напарю щавлю, да! Оце êіп’ятоê вже в мене ãотовий, вони 
принесли мені щавлю, я наêришила, попарила. А зараз свині тоãо не 
їдять, шо ми їли. Комбенêорм яêийсь, ото тіêи щавель попарю і ото 
таê візьмó, і оце обêачаю і на плитó. Ні сêовороди, нічоãо, ото таê на 
плиті! Попечеш, чи воно сире, чи… діти хватають ці менші. А я êа-
жó: “Підождіть поêи ж батьêо та мати прийде, шо ж ви робите?” 
Ото таêе я прожила! Хорошоãо я не бачила, а все поãане! 

І шо там [менших] забавлять, яê не бóло передяãтися в шо! 
Чи êóêлó б зробить, чи шо… не бóло! Ні-і! І вêриться даже не бóло! 
Да. Я êажó, зараз осьо, а тоді аби хоть одна таêа ряднинêа, шоб óê-
риться, таê це дóже харашо! 

Ото ж таê і ходили, хто шо дасть! Те сêидають, а з тоãо зні-
мають, з тоãо то надівають, поêи постирає. А тоді, знаєте ж, ізвеніть 
за вираженія, тоді шо? Найбільше парили, бо воші заїдали! Я ж êа-
жó, шо таêово ляжеш і дóмаєш: “Шо пережила!” Зараз пожить, таê 
ніде не підó, ніде нічоãо, сидю яê… [Плаче]. Ноãи вже не несóть! 

Нó, а батьêи працювали ó êолхозі. А тоді яê не бóло êолхозó, 
ó баãачів! Наймалися і батьêо, і мати! Та не тіêи мої, а й дрóãі ж ба-
тьêи. Не всі ж êóрêóлі тоді бóли! Нó, ми, правда, по середині яêось 
жили, а по боêах жили êóрêóлі, таê вони не далеêо. Кострóб! Кост-
рóб… і той, яê же Патóшея? Глóхий… Глóхий Іван! 

Нó, ó їх і машини бóли вже, молотарêа бóла, понімаєте? Коні 
бóли вже в їх зовсім. Нó, це по-сóсідсьêи таê яê би оце яê Аня, оце 
вони жили, недалеêо. То батьêам óже недалеêо йти. Там пороблять, 
óже зароблять шось. Нó, тоді не бóло таê, шо там через місяць пла-
тить. Оце одбóв день – платó бери! Бо на дрóãий день хтозна, чи він 
вийде, чи не вийде. Ото таêі бóли óсловія. 
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[Нó, займались вони і] землею, і сêотиною, і êіньми, ото на-
зивалися êóрêóлі. Нó, тоді машин же ж не бóло таê яê зараз. [Хто 
називав їх êóрêóлями]? Нє, вобще вони називалися êóрêóлі! А не 
мої ж батьêи назвали їх. Я не знаю, це до батьêів óже, шо вони êóр-
êóлі. То їх назвали – це вже дрóãоãо нічоãо не можó сêазать.  

[Це ó Глóхоãо] – да, бóла ó їх велиêа родина! Нó, вона хоч і 
велиêа, нó, вони не дóже заніматься дітей заставляли, вони найма-
ли. Понімаєте? Своїх дітей не дóже заставляли робить. Чи їм жалêо, 
чи бóла возможность їх не те, а наймали… Навєрно ж [діти ó шêолó] 
ходили. Конєшно! 

[Нó, а по-сóсідствó жили], то шо ж, êанєшно, зóстрічалися! 
[Бавилися разом]… Нó, оце той, Хведьêа Глóхий... Катя, нó, Катери-
на вже вона дівочêа бóла більша. Ото таê… Нó, вони не дóже обща-
лися з бідними. Зовсім, зовсім дрóãі діти яêось… 

А ó Кострóба – ні, в Кострóба не дóже велиêа сім’я. Це знаю, 
син бóв Василь і Катерина, і моя хрещена. Це троє дітей бóло. [Яê 
діти з дітьми ãралися]? Не таê те, яê з тими! З тими соєдінялися по-
сóсідсьêи, вони соєдінялися, а нас оминали… Та дражнилися! [Смі-
ється]. [Шо êазали]? Не можó сêазать. Нó, вони êазали… На бать-
êів. Та й хлопці, і дівчата дразнилися! Не любили, не общалися, ні-
чоãо! Ми з бідними, а вони… [Баãаті зналися з баãатими]… Да!  

[А ãóляли] – повиходимо з дворó і ãóляємо, і ті з тії хати, з тії 
хати, то общаємся. То в êоре, то в ãилêи бóва ж ãраємо. Тоді ж в êо-
ре ãрали! Коре ãрають яê… Стоїть чотири дóші і м’яч оце êидаєш. 
Хто не вхвате, значить зрадив – виходь! А в ãілêи – це палêи і м’яч, 
палêи таêі! Йдеш на поле і б’єш, шоб він óхватив! Яê óдариш же ж, 
м’яч далеêо ж летить, шоб він óхватив – це в ãилêи називається! Нó, 
м’яч êóплений же ж! У хлопців же ж бóли м’ячі. А êóêли – це роби-
ли! Кóпляли, хто баãатший. А то звертемо із тряпоê êóêлó. 

[Дівчата, шо з êóрêóлів бóли, ó них там êóêли], êанєшно, êó-
плені! Та! Вийдóть, поãраються ж, а нас охота ж брала! Хочеться ж: 
“Дай подержать!” А вона ж не дає. Побилися [сміється]. Побилися, 
вона ж пішла пожаліться, аяêже, шо: “Мене били!” Ось іде мати 
вже! Пришла. “А я не била, я її тіêи штовхнóла. Та чо ж вона мені не 
дала подержать êóêлó!? Хай не виходе тоді, нас не дражне…” Бо, êа-
нєшно, хотілося! У хлопців тоже ж бóли машини… Тоді ж зовсім 
дрóãі іãрашêи бóли, êóêолêи… 

І êоли вже ãóляли, нó, таê шо ж, не хотіли дівчата з бідними 
общаться, вони ж минали! Це я таê запам’ятала, чóла… Мій брат 
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старший, вони поляãають і там самі поміж собою êажóть: “А мені 
ота понравилася, таê, ãадюêа, не хоче ãóлять зо мною!” 

Нó, ó нас бóло два вóãли. Один бóло [названо êоло Антона 
Яêовича], а то – êоло Борща. Менші, підлітêи, ми êоли вже начали 
висêаêóвать, то ó нас свій вóãол бóв. А то там óже парóбêи найма-
ють ãармошêó або сêрипêó. Тоді сêрипêи бóли, ãрали. Тоді циãан 
бóло баãато! Циãани ãрали. Наймали оце там. Бóло старший таêий, 
шо призве ж на вóãол ãармоніста, значить, він должен із нас по êо-
пійці зібрать, шоб йомó заплатить же! Оце таêе бóло! Платили і 
хлопці, і дівчата! Нó, а ãрали до яêих часів там, чи до десяти вечора, 
чи до… Нó, не до ночі. Батьêи одпóсêали і просили ж ó батьêів: 
“Дайте ж нам на мóзиêó!” Знали, шо наймають же ж.  

Це в нас бóв вóãол, називався êоло Антон Яêовича, оце вже 
парóбêи, вже дєйствітеєльно. А êоло Борщів óже таêі, підлітêи, ме-
нші! То в нас свій вóãол бóв, а там óже парóбêи. Там і мóзиêа харо-
ша, і танці зовсім не таêі, а ми плиãали [посміхається]. Нó, ó нас мó-
зиêант один, а в них дрóãий. Одночасно і там і там ãрає, но воно ж 
далеченьêо, воно ж не близьêо. То êоло Антон Яêовича, а це êоло 
Борщів! Гармошêа, сêрипêа… 

Училися, [танцювали]! Кроêов’яê, êарапет, полєчêа, яблóч-
êо! Вальс тоді даже ми і не знали. 

Лідія Василівна: Карапєт, це тіпа êадрилі! 
Марія Петрівна: Нó, це отаêо ж, береш ó двох: [сміється, спі-

ває]: 
Танцювала êарапєт, порвала ботинêи,  
Осталися на ноãах чóлêи та ризинêи! 
А тоді: най-на-най-на… [êрóãом повертаєте]. 
А то “Ой, яблóчêо, êóда êотишся, попадеш [êо мнє в рот], не 

воротишся!” 
Лідія Василівна: “Ой, яблóчêо на тарєлочêє, надоєла мнє же-

на, пойдó ê дєвочêє!” [Сміються]. [Наспівóють óдвох]: “Ой, яблóч-
êо, êóда êотишся, на Вêраїнó попадеш, не воротишся!” 

Марія Петрівна: На Вêраїнó! Да! Вже не вернишся! 
Лідія Василівна: А яблóчêо, шось там вилочêа… яê там? Це ж 

ж тоãо шо в мене батьêи старі, та я по старих, бо проробила в сіль-
сьêій раді ж, тоже общеніє із народом… Тоãо я баãато й знаю. А 
імєнно мій возраст оцьоãо всьоãо нічоãо не знає. Нó, от начни об-
щаться: “Відêіль ти йоãо все знаєш?” – “Тоãо шо батьêи в мене!” Ба-
тьêо вобще ще на десять ãод бóв за мамêó старший. Своє там ото 
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розêазóє та ото ж нєт-нєт, та й мене брали, позній рєбьоноê, êóди ж 
дінешся. А общеніє ж із старожилами їхньоãо возраста. Ото я й всіх, 
хто êоãо яê дразнять, êоãо яê той… 

Марія Петрівна: Нó, бóло інтересніш, яê зараз ми…  
Лідія Василівна: Танцювали дівчата з дівчатами, і з хлопця-

ми… Й залицялися ж, аяêже ж! Намітить хлопець дівчинó чи яê? 
Марія Петрівна: Це мовчêи бóло! Нó, аяêже! Це вони вже і 

побилися тоді, може і томó й томó понравиться одна дівчина. Битви 
бóло чимало. 

Лідія Василівна: Нó, от розêажіть яê Ви дівóвали, ê примєрó! 
Один брат ходив, той пішов в армію, а вона на дрóãомó браті, заміж 
вийшла, отаêе! Бо тóт война заставила. 

Марія Петрівна: А я винóвата!? Мені, хоч він і ходив, но мені 
таê він не нравився дóже. 

Лідія Василівна: Баãато вибирали невістоê: “Роботяща, таê 
той, підходе!” 

Марія Петрівна: У нас бóло таê. Коло Антон Яêовича – взро-
слі вже… Нó, до двадцяти ãод! То вісімнадцять, сімнадцять, шістна-
дцять, отаêі. А ми – це ж óже бóли менші, нó, це я примєрно êажó 
таê яê себе – це дрóãий бóв вóãол. Вóлиця вона одна, а тіêи на дрó-
ãий вóãол. Це тóт менші збиралися тоді, наймали собі мóзиêанта і 
вчилися танцювати! Тоді ж êлóбів не бóло, ніхто нічоãо... Батьêи 
дадóть нам ото, нó, êажний же випросе, ми тоді ото ж платимо мó-
зиêантові. Це сóбота, неділя, на вихідні, а êажен день – ні! 

Вдяãалися, в êоãо шо бóло. Хто ловêо вдяãнóтий, а хто ãид-
êий, томó вже не інтерес і йти, бо стидно. Це ревеш сидиш та і все: 
“Он, ó тієї є, а в мене немає!” Сидиш плачеш. А хочеться ж піти по-
ãóлять! То яê êоли дадóть сóсіди: “Та хай же піде Марія і вона ж по-
ãóляє, їй же ж тоже хочеться!” 

Лідія Василівна: Танцювали-танцювали, а тоді вже співали. 
Йшли по дорозі, йдóть і співають. Народні! 

Марія Петрівна: Боã йоãо зна, чи мати вєрóіща, чи ні? Батьêо 
в неї бóв вірóючий, це батьêи в неї. І в мене батьêо тоже, вірóвав ó 
Боãа, всі вірóвали, і нас привчали! Це встали, повмивалися, поста-
вали рядом і “Отче наш”. Оце молимося поêи не той. “Отче Наш”, 
іжє єсі на небесі… І ввечері яê ляãаєш спать тоже. Отаêий бóв ó ба-
тьêів обичай.  

[А потім вже ó 30-ті] почали ж приходити, шо і нема Боãа й 
не вірóйте, нема нічоãо цьоãо! Ходили по хатах êазали. По хатах хо-
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дили таêі, ахвєрісти! Грець йоãо зна хто вони, їх я не можó сêазать. 
А приходили, знаю, шо Боãа нема – ото розêазóвали. Боãа нема, те й 
дрóãе, яê начали, шо це все... Приходять і нам êажóть: “Не вірьте!” 
Баãато протів Боãа цьоãо бóло. Ми ховали іêони, бо ті ж яê зайдóть, 
партія, таê поб’ють. Знімали, бо били! 

Нам же ж батьêи розêазóвали, шо: “Може хто прийде, не пó-
сêайте! Хто бóде ãóêать без нас...” Ми защипались тоді. Бачимо шо 
наші люди, а не незнаêомі, то впóстиш. А отчинить отаê не одчиня-
ли, защепнóті і все. Отож яê начали ходить по хатах бить, то тоді 
ото заховали іêони, а тоді опять повиставляли. 

Ходили [ж до церêви], аяêже! Тоді церêва страшна, ловêа 
бóла, її ж розбили! Красива бóла! Висоêа, обãорожена êрóãом, оãра-
да êована… Ворота бóли – це заїжджають, а тóт óходять – двоє во-
ріт. Оце я те шо помню! А внóтрі êрасавиця! 

Лідія Василівна: Криласа бóли, все це бóло… У їх яêось бать-
êо все водив, бо баба все время з дітьми! 

Марія Петрівна: Батьêо додержóвався й нас брав до церêви, 
це чи празниê, або ось до вечєрні: “Анó, собирайтеся! Давайте!” За-
бира нас. 

Лідія Василівна: Не поїдять поêа ж “Отче наш” не прочита-
ють! І це ж тільêи один за одним, êаже, попробóй êомóсь ложêою 
той, поêи батьêо не розрішить! 

Марія Петрівна: Да! Це встать треба зранêó, óмиться, почи-
тать… “Отче наш” встать прочитать! Ляãаєш спать, тоже ж прочи-
тай. 

[А інших молитов]… батьêи ж не ãрамотні бóли! Нó, вони во-
бще Боãó молилися, вірóвав в Боãа, а читать він не читав! 

Лідія Василівна: А дід Мотóзêа? Це бабин батьêо, Афанасій 
[Педенêо]! 

Марія Петрівна: Дід Мотóзêа читав! Це Біблія, це він прийде 
нам і читає! 

Лідія Василівна: Вони на печі всі висядóться, а він їм читає! 
Марія Петрівна: А він нам читає. 
Лідія Василівна: А тоді своїми словами розêазóє, шоб же ж 

понятно бóло. 
Марія Петрівна: Нó, приходе дід провідать дітей, внóêів… 

Почитать їм [Біблію], любитель таêий. А тоді ж печі в êаждоãо бó-
ли… Не таê яê зараз, прийде і ніде сісти. [І дід] вже розêазóвав нам, 
яê треба вірóвать ó Боãа, не ãнівить Боãа, не лаяться – отаêе вчив. 
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[Сам дід Мотóзêа до церêви] ходив, і батьêо ж! Мати – ні, 
вона занята, а батьêо частеньêо ходив… [Мотóзêа – це йоãо по-
вóличномó]. 

Лідія Василівна: Це êличêа! Оце Педенêи – Мотóзêи, а Іще-
нêи – це Пархоми, через те шо дід Парфентійович бóв. Парфім бóв, 
от вони пішли Пархоми! 

Марія Петрівна: Да, батьêо ж – Петро Парфентійович… [Яê 
сóсідів по-вóличномó êлиêали]? Кострóбів – Каêіюни! Каêіюни! 

Лідія Василівна: Нó, тоже Каêіюн. Чи хтось бóв із предêів 
Каêіюн, шось таêе! 

Марія Петрівна: Глóхий – а вони Папóшеї називались. Хме-
лиê… 

Лідія Василівна: Хмелиê – тóт бóдто би баба Лóша мені роз-
êазóвала, шо всьо время захмільоний бóв, от хмелю! І “Хмелю, мій 
хмелю, хмелю зелененьêий” – пісню співав. І оце яê п’яний, це от 
той йоãо Хмелем прозвали!  

Нó, а потом вже яê дівóвать Ви стали, цю ж церêвó розбом-
били ж!? Оцю велиêó церêвó, шо першó! 

Марія Петрівна: [Священниêів яêих пам’ятаю]? Я пам’ятаю, і 
зараз оце пройшов би батюшêа – я б йоãо пізнала! Він даже, я вже 
стала в свеêрів, то він… 

Лідія Василівна: Заміж вона ж вишла за вєрóющоãо! Оце Тó-
рочêіни… 

Марія Петрівна: За вєрóющоãо, шо дід ó церêві робив. Вони 
дóже боãомольні! Батьêо, свеêор, свічêи світив ó церêві, ото там по-
рядêи наводив. І батюшêа, він тоді ж не жив тóт, дрóãі батюшêи бó-
ли, приїжджав, і то êрадьêома! Таê ночóвав ото ó нас той батюшêа. 
Таê я вже на піч, а йомó êровать же ж освобождаю, це в свеêрів я 
вже бóла.  

Лідія Василівна: Заміж виходила ó войнó ж…  
Марія Петрівна: Батюшêа Дмитрій ó нас бóв, мене вінчав… 
Лідія Василівна: Дмитрій Вас не моã вінчать, бо в 43-мó йоãо 

не бóло, ма! І Ви ж не в цій церêві вінчалися, а вже в ó дрóãій? Чи 
ви êóдись їздили? Чи êоãо-то êóдись возили? Я вже заплóталась! 

Марія Петрівна: [Нó, а про Дмитрія Тяпочêіна що 
пам’ятаю]? Він же ж із цими свеêрами дрóжив! 

Лідія Василівна: Він же ж ото фаêтічесêі… Ірина Миêолаївна 
питала, вона про йоãо зна все. А от яê слóчилось, шо це вже ж він 
правив-правив, а потом же ж, навєрно, ó войнó чи яê, йоãо засóдили. 
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Коли це бóло, а потом яê він повернóвся, чи освободивсь, чи може 
яêось там óтіêав, вона цьоãо не зна. Він êрадьêома приходив і оце ж 
ó їх спав, ó Тóрочêіних, бо фаêтічесêі йоãо ж не бóло. А вони вже 
побралися і вона ж оце êаже: “Я ж йоãо помню, шо Дмитрій, батюш-
êа, приходе ночóвати, то ми ж óже з чоловіêом на піч лізем, а йомó 
êровать нашó даєм! Ото із сêрині достаю постєль же ж, шоб оце ж 
батюшêа!” А яê там бóло для їх це... Кажó: “Нó, Ви бісєдóвали?” – 
“Та ні, це ж батюшêа!” 

Марія Петрівна: Старі бєсєдóвали, а ми ж! Тоді ж не бóло 
шо… 

Лідія Василівна: Не êрасиво бóло встрявать оце в разãавори, 
це ж священниê, Ви ж понімаєте, шо в їхньом воображенії, це ж лю-
дина… 

А тоді він ходив на поїзд, оце ж вона êазала! Переночóє, а по-
том опять появляється! Оце вона таêе [розêазóвала]… А яê імєнно 
отам же шо… Коли він, шо і чоãо, вона не зна. 

Марія Петрівна: Оце я знаю, шо приходив. 
Лідія Василівна: Нó, вінчав не він вас, через те, шо Ви ж êа-

зали, шо не він. У 43-мó вони розписóвались і вінчалися… А вже ж ó 
яêій церêві? 

Марія Петрівна: Нас три пари вінчалися… [А êоли і яê цю 
старó церêвó розбирали]? Вже ж я, êанєшно, велиêа бóла! А êоли 
ж… Та розбирали, хто попав! А хто ж розбирав? Ті, партійці!  

Лідія Василівна: Ви êазали, шо Жиãан хрест знімав, це Ви 
помните, да? 

Марія Петрівна: Да! Це помню! 
Лідія Василівна: Це після войни, чи яê? До войни ж це бóло? 

Коли вони йоãо начали бомбить, тó церêвó, зачем? Коли êомóністи 
бóли вже, чи яê? 

Марія Петрівна: А не після войни, ãа? 
Лідія Василівна: Та я ж оце, ма, не знаю. Я чоãось про історію 

шось не дóже. 
Марія Петрівна: Нó, це ще я замóжем не бóла. До войни! Це 

той… Жиãан, Яшêо, Жиãани, це… 
Лідія Василівна: Я знаю Жиãан Яêів, таê чоãо він іменно… 
Марія Петрівна: Тоãо шо розбирали партійці церêвó і все! 
Лідія Василівна: Зачем? Запрєщали молиться ходить? 
Марія Петрівна: Да! 



61 

Лідія Василівна: Іще хто там бóв, іменно хто їх орãанізóвав, 
чи яê? 

Марія Петрівна: Гóра… Яê їх… Хмелиê! Нó, вони ж, понімає-
те, ходили й забирали послідню, яê êажóть, êвасолю з-під низó. І 
вони оце робили таêе! І церêвó заприщали! Вони ж не вірóвали! 
Оце Жиãан… Комóністи бóли, таêі бóли заêальонні! І вони тóтеш-
ні!!! Тóтешні, да! Тóтешні бóли! І вони отаêе робили! Нó, їх, êанєш-
но, нема вже, тоже вже… 

[Ким вони бóли до тоãо, яê стали аêтивістами]? Забирали в 
людей! Аêтивісти! Вони ж бóли партійці, аêтивісти, вони ж таêі бó-
ли заêальонні! А хто зна, чи вони самі [себе таê прозвали, “аêтивіс-
ти”], чи хтось? Старші ще прозвали їх таê? Нó, то вже вони женаті 
бóли, óже діти ó їх бóли. Парóбêи, хоч і Андрій Хмелиê, це син. 

Лідія Василівна: Після армії вони бóли вже! 
Марія Петрівна: Нó, êанєшно! Вже сімейні. Да! 
Лідія Василівна: Молоді вони, десь до тридцяти… 
Марія Петрівна: Всі їх знали [на селі], свої, да! 
Лідія Василівна: Тóт вона, мать, хоче вспомнить, яê ó ãолодо-

вêó забирали êвасолю із сóндóêів там і все. І яêось оці аêтивісти 
ішли-ішли і от вони себе проявляли іменно ó всьомó. Шо вони, яê 
би дійствітєльно “партія – наш рóлєвой” бóла таê. А тóт в те время 
воно, я ж понімаю, шо тоді ще не êомóністічесêа власть бóла, таê же 
ж?! А вони от бóли по історії то революціонери, то ті яêі там бóли. А 
це іменно на селі оці бóли, аêтивістами називають і всьо!  

Марія Петрівна: Ще й жінêи [бóли серед них]. Бистрицьêа 
бóла! 

Лідія Василівна: Я óже не помню, яê тó бабó, я її знаю… 
Марія Петрівна: Бистрицьêó!? Дочêó її – Тетяна ж, бóла ó 

сільраді! А то мати! Бистрицьêа… 
Лідія Василівна: Не Марія, не Ганна… Даже ми знаємо тó ба-

бó, вона ж ще при мені жила, нó, вже вона нічоãо не робила, вже 
просто я її яê старóшêó знаю. 

Марія Петрівна: [Ходила разом] з чоловіêами! [Яê вони в ха-
тó прийшли да нас?]! Я із Миêолою, з братом, сіли, ото торбинêа 
êвасолі ще осталася в нас, не забрали ж вони. Ми на піч те, сіли ж і 
сидимо! Коли і забрали і з-під нас! Та шо ж, я її телеêнóла! Удари-
ла! 

Лідія Василівна: Ма, от прийшли вони ó хатó, і шо вони êаза-
ли? 
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Марія Петрівна: А шо вони êажóть!? Нічоãо не êажóть, начи-
нають шóêать, все чисто забирать! Шо є? 

Лідія Василівна: Хоть і мноãодєтна сім’я! 
Марія Петрівна: А батьêи бóли ж на роботі! А ми знали, ми 

знали, êанєшно, [хто вони таêі! І для чоãо вони ходять]… Тóт óже 
вони ж брали все, і ми вже знали, шо сêоро й до нас прийдóть! Це ж 
не раз, не те. Вони ж в одних оце заберóть, на одній вóлиці, а тоді на 
дрóãій вóлиці. То вже ж слóхи пішли, шо сêоро й до нас прийдóть. 
Нó, а батьêи шо нам: “Не давайте!” – та і все. “Ховайте!” Нó, і ми ж 
заховали під жопó, шо й повитяãóвали! [Слóхи яêі ходили, для чоãо 
вони це роблять, яêе завдання в них]? Їх заставляли, їх заставляли 
старші ж! 

Лідія Василівна: Я таê поняла, що вони забирали, щоб люди 
йшли в êолхоз! 

Марія Петрівна: Хто в êолхоз не хотів іти, отих дóще обіжали! 
Нó, отож батьêо не хотів іти в êолхоз, нó, й вони послідню êвасолю 
забрали… [Ще тіêи-тіêи êолхози] начинали орãанізовóвать, да! 

Лідія Василівна: Нó, а êóди ж баба ховала? Всьо равно ж êó-
дись в плитó замазóвала, ó піч чи êóди? 

Марія Петрівна: У піч. Тоді піч бóла і ще два таêих той, і тóди 
ховали. Всьо равно найшли! Пробили шпóном… Таêі штопóни бóли, 
шо вони шóêали, пробивали де той. Вони яê óдарять і чóть, де зерно 
заховане. [А батьêо не хотів іти в êолхоз]… Но не тіêи ж він боявся… 

Лідія Василівна: Він не понімав, шо це таêе!  
Марія Петрівна: Шо воно бóде, яê же воно бóде! 
Лідія Василівна: Шо вони пропадóть, наляêані, шо яê це таê, 

свойоãо не бóде… “У мене своє єсть, земельêа єсть, ó мене все доб-
ре”. Їх застрашило – êолхоз, ó їх це понятіє: “Ой, шо ж воно бóде, це 
ж ми повмираємо! Це ж воно все бóде обще, а яê же нам тіêи яêась 
доля? А таê же в нас є своє!” 

Марія Петрівна: Нó, він не… Кóрêóлів таê дóще обіжали! З 
êóрêóлям і не те робили! А це в êоãо êонячêа своя, то êоровêа, оце 
отаêе… А в êóрêóлів страшне шо робили! Забирали все чисто і даже 
висилали їх! 

Лідія Василівна: Це ó моãо батьêа êóрêóлівсьêа сім’я. І він 
тоже розêазóвав, шо їх… 

Марія Петрівна: [Бачила, яê прямо приходили до сóсідів. Ті 
самі ходили], а яêі ж?  



63 

Лідія Василівна: Я таê поняла, це їх вищестоящі ще назнача-
ли, шоб вони ходили, бо людей же знають, ó êоãо шо. Це ж тіпа яêо-
ãось бóло ж óчьота в сільсьêій раді? Бóла ж давно яêась чи сільрада 
чи яê? Чи яê воно називалось?  

Марія Петрівна: Яê її називали? Підожди! Волость! Тоді на-
зивали не сільсовєт, а… 

Лідія Василівна: Бо я ж дóмаю, яêось же ж нада, шоб аêтівіс-
ти знали наперед людей, знають яê êоãо. Таê же само яê по пєрєпісі 
ходиш по сільраді, знаєш, ó êоãо яêе хазяйство, все, отêриваєш, не 
просто ж там… 

Марія Петрівна: [А яê оце розêóрêóлення проходило]… 
Страшно бóло! Страшно! Вони ж ті сражалися ж, хоч і билися і все 
чисто, не давали. А вони отнімали всьо равно, брали! Забирали ха-
рошó одежó, і забирали хліб найбільше! 

Лідія Василівна: Нó, а êоні, êорови? 
Марія Петрівна: Нó, а êоні це забирали, і êорови це… [Це ó 

всіх забирали]. Уже вони принóдили, тоãо шо не бóло ні ãодóвать, 
нічоãо не давав, то тоді люди самі те! Хто сам бóло поведе, томó 
яêось давали із êолхоза молоêа дітям. Яê ó нашоãо батьêа бóло сті-
льêи дітей, êоровó забрали, і те, значить, прийди, три літри чи шо, 
полóчиш. Отаê бóло зразó попервах яê забрали, а тоді вже все… Та й 
цьоãо не давали! 

[Кóрêóлі]? Нó, в їх, в Кострóбів, вони ж понімаєте, вони ж 
держали не однó êоровó, і не однó десятинó. Не півãеêтара ж дер-
жали, а вони ж велиêó держали землі, о. Коні держали, машинó мо-
лотарêó держали. Це ходили наші батьêи в їх робили. День пороб-
лять, їм заплате там, чи відро дасть, чи те êіло дасть на пропитаніє. 
Таê і виживали од êóрêóлів. Кóрêóлі тоже… А Ви дóмаєте шо оце 
êóрêóлі, хто вони таêі, вони стали вже ж яêі! Я одномó сêазала, êа-
жó: “Та ти ж óже, – êажó, – ти ж êóрêóль, а вліз ó партію! І шо ти 
робиш?” Я йомó доêазóвала, а він êаже: “Відêіля ти знаєш?” Кажó: 
“Таê в тебе по томó… видно!” 

[Бóв з êóрêóльсьêої родини]. Василь йоãо, êажеться. Василь! 
А став забирать ó людей! А ви дóмаєте шо, з бідних!? Та, Боã з ни-
ми! [Нó, це вже êоли я йомó сêазала], яê наболіло óже… 

[Чи намаãались яêось рятóвати своє ãосподарство, êóрêóлі]? 
Придóмóвали, нó, вже в їх не полóчалось. Вони даже не хотіли вже 
оцьої робить. А яê не йшли [до êолхозó], вони вже, яê êажóть… Не 
хотіли йти, їх по-живомó, щитай, заставили ó êолхоз! Тоді їм óже 
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однаêово… Повмирали зарані вони! [Це ó нас близьêо – Каêіяни, 
Попóшаї], вони зарані повмирали. Вони пережили, знаєте, все на-
жито ó людей бóло, а забрали! І шо ж воно? 

Ще і висилали! Хто не хотів іти в êолхоз, пожалóста! При 
мені ніхто не вернóвся. Десь вони, но додомó не вернóлись. Їх зразó 
чоловіêів [висилали]. Ляêали, понімаєте, шоб хазяїна, хазяйêó з ді-
тьми [нерозбірливо].  

[А потім яê ці люди жили в одномó селі, яêе ставлення бóло 
до цих аêтивістів, партійців]? О-о-ой, страшне! Люди на їх поãано 
дивились, і обзивали одне одноãо. Нó, їх мало, понімаєте, їх баãато 
вислали, їх мало осталося таêих аêтивістів. Їх же вислали… Нó, хіба 
ж йоãо все помниш? 

[Чи бóли êомóни чи артілі ще до êолхозів]? Може й бóло, я 
ж не знаю, не сêажó. Нó, це вже при êолхозі, я знаю яê почали ро-
бить, та то начали балаêать: êомóністи, êомóністи… А таê нічоãо до 
мене не доходило. 

Партійці ж, êомóністи. Та, називали їх разно… [Пройшов час, 
êолхози вже стали працювати, і êим вони потім бóли на селі]? А Ви 
знаєте, вони лóчче стали жить, чим ми! Понімаєте? Вони присоєді-
нилися, примазалися, шо вони підійшли і їм. То шо ó нас в селі ті 
шо бóли яê еті… Вони ж і рóêоводять, шо êóрêóлі бóли. 

Ліза Бистрицьêа – це прислана, вона чóжа бóла, нó, вона тóт 
жила. А вже дочêа ó неї, її вже не стало Бистрицьêої, бóла в сільсо-
вєті сеêретарьом! Тетяна Бистрицьêа сеêретарьом бóла. Це ж Бист-
риччина дочêа! Бистрицьêа не Михайлівсьêа бóла, вона прислана. 
Ото вона êóпила хатó êоло там… [Яêою мовою розмовляла]? Стара 
розмовляла тим… 

Лідія Василівна: Рóсьêою? 
Марія Петрівна: Уãó! 
Лідія Василівна: Точно? 
Марія Петрівна: Уãó!  
Лідія Василівна: А Тетяна вже може даже й тóт народилася. 

Вона 25-ãо ãодó, дочêа! Нє, 25-ãо не моãла вона тóт родиться! Вона в 
неї одна! Вона навєрно приїхала, появилась і, оце ж я точно не знаю. 
Хоть я і робила в сільсьêій раді все время, з нею ще робила, то яêось 
не інтересóвалась. Нó, оце ж яêісь таêі, не інтересóвалась шо там 
бóло. 

Марія Петрівна: А оті! З Михайлівсьêих, що бóли таêі яê оце 
Бистрицьêа… Там Гóра бóв, той Мартіян. Це я по-своємó те, а яê їх 
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фамілія, не можó сêазать. По-вóличномó йоãо Мартіян звать бóло, 
це тоже таêий сильний бóв аêтівіст. Гóра… отаêий товстеньêий бóв! 

Лідія Василівна: Нó, він же не Михайлівсьêий, таêих фами-
лій нема ó Михайлівêі. 

Марія Петрівна: На [нерозбірливо] óãлах він там жив. 
А потім їх óничтожили. Да! Яê óже те, тоді вже їх не стало. 

Це ще до войни! Колеêтивізація! 
Лідія Василівна: Це все вона про оцю Бистрицьêó, про це 

все – це все бóло до войни ó êолеêтивізацію! А це ж тоді ще ж після 
войни 47-й же ж настане, ãод тяжолий!  

Марія Петрівна: [За шêолó що пам’ятаю]? Та три дні ж тіêи 
пішла і все! Не бóло ó шо вдіться, вдяãтися. А бачó ж діти таê, і шо 
ж я? Яê брат старший біжить там до тоãо міста, на óліці, розбóва-
ється, а я вбóваюсь. Це ж не шêола! Значить, рішили, хай брат ходе, 
а я осталася безãрамотна! Ото і все. Ото три дні побіãала, пішла в 
шêолó і все. Ото таêа моя шêола, й осталась я безãрамотна! 

А пізніше, а пізніше шо? Все ж ó матері родяться, анó, одина-
дцять дóш! А я з дівчат сама старша! Кóди там бóло іти в шêолó. Та 
хоч ті менші, хоч вони поêончали по чотирі êласи. А одинадцять 
дóш, сім дóш, нó, да сім! Це важêі [роêи бóли] 33-й, 33-й… Це ж ãо-
лодовêа. 

Лідія Василівна: Голодовêа. Дід же ж óмер ó ãолодовêó, оцей 
шо Біблію читав! 

Марія Петрівна: Да! Це ó ãолодовêó. Не дойшов до воріт дід 
мій, материн батьêо. Тоді падали люди страшне! Оце в 33-й і в 47-м 
тоже. Нас, Ви знаєте, 33-й ще не таê, ми хоч шо-небóть те. А 47-й – 
óже страшне ми ãолодóвали ó батьêа! Страшний ãолод бóв. 

А шо ó 33-тім [трапилося]? Позабирали ó людей óсе! Не тоãо 
шо… і неврожай! А в 47-м óрожай бóв, таê позабирали в людей, в 47-
м! Позабирали все! Вимерло баãато людей. 

Що їли тоді? Оце щавель! Щавель, знаєте? Лободó наêри-
шиш, попариш. Яê є чим помастить, отим-во êомбимêорм. Зараз 
дерть таêа, таê вона ж хóжа бóла, хіба ж вона таêа, яê би вона таêа 
таê те… А в снарядах товêли, снаряд, лом… Насипаєш і товчеш. Те 
шо трошêи, те от êашó звариш, чи що-небóдь. А то матаржениêи – 
щавель попариш, в мóêó обêачóєш і на плиті печеш! Оце таêе вжи-
вали. 

Лідія Василівна: Кóрай ще таêий бóв! 
Марія Петрівна: Кóрай бóв, шо мняли, той êóрай. 
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Лідія Василівна: Ховрахів виливали, чоãо ж, êанєшно. 
Марія Петрівна: Ховрахів виливали. Рибó, це за рибó слова 

нема, а брати – це бóва підóть та наловлять ховрашêів. Вже наде-
рóть і êожêи здадóть, óже єсть їм на папіроси, чи на що-небóдь. То 
óже, вже пішли жить! Таêі ховрашêи жирні! Надерóть, то на ãорищі. 

Лідія Василівна: Оце êоли вони парóбчаêи, не парóбчаêи, а 
діти, це ãод їй десять бóло, а тим вже бóло десять-одинадцять. Це 
два ж старших бóло за неї. 

Марія Петрівна: [У êолхозі чи давали]? А шо б вони давали!? 
Хоч і давали, таê в êінці ãодó, шо ж вони ãрами там дали!? Яê нас 
сêільêо бóло дóш, по сто ãрам на їдоêа. Анó, пощитайте, сêільêо ба-
тьêо піде полóче? Шо таêе сто ãрам, а нас… Кіло полóче та і все! Та! 

Лідія Василівна: Нó, а дід Мотóзêа яê помер, помните, на ãо-
роді чи де? 

Марія Петрівна: Ото на ãороді! Не дойшов же він, не дойшов 
і до хати! Нó, вони отóто ó центрі жили, а ми дальше жили. Нó, 
отож до нас яê прийде дід, о, і не дойшов! І таê і вмер на ãороді. Ми 
êричимо: “Тато, осьо ж дєдóшêа лежить!” А ми там понімали, чи він 
óмер, чи він живий, чи він óпав? Це ж до нас тоді не дóже доходило. 
Ще близьêо і боялися підходить, хто зна чоãо він... Таê ото тоді ж 
звістили батьêові, та ото таê óже… Збив, племенниê батьêів бóв 
плотниê, збив трóнêó з яêоãось дерева, та ото хоч не ãолоãо, поло-
жили та заêопали. 

[Баãато померло тоді! І діти] померали! Чо ж не знаю!? У то-
ãо вмерло, в тоãо вмерло, ото тіêи й… Нó, ви знаєте, ó êоãо й по троє 
бóло й по двоє, ті повимирали. А в нас одинадцять дóш, ні одне не 
вмерло ó ãолод! Ні одне! Усі повиживали. А чо повиживали? Отой 
бóр’ян нас спасав! Понімаєте? Ото нам таê і врачі êазали: “Вас оце 
спасало, шо ви їли йоãо, а це все вітаміни!” Я ж êажó, по одномó, по 
двоє дітей, по троє – в тих померли, а нас одинадцять дóш і ні одне 
не… 

Лідія Василівна: Нє, нó, запаси вони робили! Бóли ж запаси 
яêісь? 

Марія Петрівна: Нó, яêі ж запаси!? Може ж тонêі запаси бó-
ли. То таê тіêи, яê êажóть, поêажóть тіêи нам та і все! Я ж êажó, шо 
тіêи потовчóть ó снаряді, шоб таê тіêи. А таê щоб наварили та наї-
лися – не бóло цьоãо! Ото все вприãолодь!  

[Корови своєї не бóло]… Вони ж тоді бóли таê позабирали, 
поздавали. То хоч молоêом, здоє мати та й понаповóє… Та й воно ж і 
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êорові: яê наãодóєш, то й молоêо бóде, а яê ãолодна стоїть, то й мо-
лоêа не бóде. 

Та бóло [йдеш по вóлиці, а люди лежать]! Бóло! Бóло: “Нó, 
піди до баби!” – ми ж дальше жили, а баба та дід осьо тóт ó центрі. 
Нó, і дядьêо ж тóт жив тоже. Ідó щось розжиться, шо-небóдь. По 
селó, дивлюся, там людина лежить і там людина. А ми тоді не обра-
щали вніманія, дóмали, шо це таê треба. Чи розóміли, чи воно вже 
знаєте, вроді таê яê треба – людина вмерла на дорозі та і все. А хо-
вать, хто йоãо бóде ховать!? Яê хто витяãне тóди та ó рові пририє, та 
бóло й таêе. [Батьêо допомаãав ховати]… 

Шо найстрашніше [тоді запам’яталося]? Шо найстрашніше? 
Голод! Їсти хочеться, а де ж ти йоãо візьмеш?! Ніде не возьмеш. А 
молили Боãа, аби Боã прийняв, та і все. Ляãаєш та й дóмаєш: та вже 
і не встав би. А тоді стало лóчше, да! Тоді стали, понімаєте, давать 
людям, обращать на те вніманіє. Давали ж отоді на їдоêа… 

У ãолодовêó в шêолі тоді не давали нічоãо. Я ж Вам êажó, 
один оце бóв до обіда, дрóãий після обіда. Той приходе, там êоло 
êладбіща доходе, розбóвається, а той обóвається. Той біжить босий 
вже додомó, а той пішов в шêолó. Оце взимêó, а літом босі! Таê ото 
вони по чотири êласи тіêи й êончили. 

Лідія Василівна: Нó, один же ж старший вивчився даже… 
Марія Петрівна: На аãронома, на бриãадіра. Нó, тоді читирі 

êласи те шо зараз сім êласів! Це таê я таê чóла од тих. 
Лідія Василівна: Уже дядьêо Грицьêо по сім êончили з дядь 

Пашой, шо 36-й і 38-й. 
Марія Петрівна: [А працювать ó êолхоз ходила]. У êолхоз! 
Лідія Василівна: Вона ó дванадцять ãод óже премію полóчи-

ла! 
Марія Петрівна: Я премію в дванадцять ãод óже полóчила! 

Грядочêи ми пололи. 
Та в ãолод же це воно саме. Це ж щавель óже, ми ж ходили 

ãрядочêи пололи. Зараз оãородня бриãада вже не таê робиться яê 
раньше! Це тоді оãородниê, таê то насівав, цю êаждó розсадó, помі-
дори, той. І ми ходили травичêó щóпали по тих тих, бóр’янець. Нó, 
ото яêоãось бóльонó зварять чи бовтóхи, ми пообідаємо раз в день. 
Та отам óже êрадьêома, хто отдиха, та щавлю нарвеш, óже несеш 
додомó, óже напаремо… 

Да! І я ó дванадцять ãод премію полóчила, заробила! Нó, бі-
льше проходила, і що лóчше робила! І давали мені одяãачêó, на 
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плаття матерії дали, отрєз! [Оце в 34-мó]. А тоді ж таê і пішло й пі-
шло вже… 

Лідія Василівна: Росла і ото робила таê! 
Марія Петрівна: І робила, й робила на різних… Кóêóрóдзó 

пололи, сояшниêи, польова! 
Лідія Василівна: А за 47-й, Ви розêазóвали яê бідóвали, яê 

шо? Яê Ви êопали ãород за один матаржениê? Це таêі нюанси таêі. 
Це ж ó тоãо сóсіда, в Каêійона… Вже вона осталася, це в неї ж бóли 
близнятêа, родилися ó войнó, оце ж от цьоãо Тóрочêіна. То вже ж 
вона осталася і в півтора ãодіêа вона бóла, на жнивах, да? Жала жи-
то, чи шо Ви там. А діти ж, їм бóло по півтора ãодіêа, нó, шо вже хо-
дили. І поболіли êор’ю. І одна ж заболіла, її висипало на нарóжó ото 
êрасне, а в тії внóтрі і зãоріла вона, вмерла. І ото ж вона тоді оталася 
вдовою, сама отож. Свеêри вирядили її: “Раз чоловіê помер, нашо 
ти нам нóжна!” Свеêри дали хатó їй пóстó, розêóрêóленó, і вона там 
ото жила, і з тою ж своєю дочêою бідóвала. А бідóвала яê, êолхоз то 
êолхозом, а треба ж… То в êоãось шось пороблю, шоб шось заплати-
ли. 

Марія Петрівна: Заплатили, чи їсти дали, і то харашо! 
Лідія Василівна: Бо ото вже в баби ж своя, вона вже одрізана 

сêибêа хліба. “Нашо ж ти нам нóжна”, там одне за одним женились, 
тоãо в армію, тоãо той. Нó, êороче, вона ото жила і робила. Тож вона 
ото розêазóвала яê оцей же сóсід, баãач, дав же наряд êопать ãород. 
Вона поêопала день, поêопала, і дав він їй один маêоржениê. А доч-
êа ж ó томó, в травичêі сидить, жде ж. Нó, й шо, дав він їй один ма-
торжениê, таê вона ж оддала дитині. А сама ãолодна осталася, êопа-
ла-êопала та і всьо. А чоãо не дав тій, бо шо ж одна ж робила!  

Ото там бідóвала-бідóвала, то шо в їх сім’ї полóчилося, шо 
вона з тої хати пішла – бо старшомó синові, а вона пішла на êварті-
рó, просто на êвартірó жить із цьою ж дитиною своєю. Та й жила 
ото ж поêамість отож. Ото ж в êолхозі робила і все, і ãляділи ото і 
баба, і всі хто той, бо їй треба на роботó ходить. Поêамість отож з 
бриãадіром, з моїм батьêом отож вони зійшлися. Тоді ж ото в батьêа 
хата бóла, а в батьêа троє дітей своїх бóло. Нó, вона пішла на троє 
дітей і то вже хата, ото це все. І ото вони стали жить. Ні по любові, 
ні по чомó, бо то бóв дядьêо, і бриãадір. Він їй дав наряд хатó пома-
зать, і вона пішла. А ті діти вчепилися, а її дочêа: “Тóт і мóêа єсть, і є 
шо їсти, давай отсюда не йти!” – і всьо. Отаê і залишились, і отаêа 
сóдьба, і ще й мене прижили! 
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І тоді вона таê же в êолхозі і робила, батьêо бриãадіром, а во-
на óже не ланêовою, бо óже після мене вона стала боліть по женсêі. 
Ото таêі бóли роботи, батьêо ж óже нó яê поощряв, то в ясла, то тó-
ди, і по состоянію. А то ж бóло сêрóтненьêо. Розêазóє, яê даже в ãо-
лодовêó, до цьоãо ж ходили – послідні рóминêи виміняла за стаêан 
êóêóрóзêи! Рóминочêи! Ботіночêи! [Вище щиêолотêи таêі]. Яê щас 
êолодочêи, чи яê ви називаєте їх, а ранше тоді рóминêи називались! 

Марія Петрівна: Каблóчоê таêий. 
Лідія Василівна: І отож послєдні бóли той, êаже: “А шо ж, 

треба ж бóло, то спідницю, то таêе”. І шла до сóсідів баãатих, шо ще 
не все позабирали, бо їсти ж хотілось. Це ж óже 47-й бóв? Вже ж він 
важчий полóчається… 

Марія Петрівна: 47-й ãод – це важчий бóв! 
Лідія Василівна: Оце ж вони бóли вже взрослі, вже діти він 

яêийсь бóв тяжеліший, це всі мені êажóть. Нó, шо там ще можна… 
Марія Петрівна: [Яê дізналися, шо війна почалася]? Яê нача-

лася? Ми над êрайом жили, над степом. А бóли ті, яê їх звать, роз-
вєдчиêи чи яê? Розвєдчиêи. Самі перві ó хатó до нас зайшли і êа-
жóть: “Не бійтеся…” А, це не война началася, це вони нам звістили, 
шо вже освободили нас! Це я вже зпóтала.  

А война началася, це я ó томó бóла… Де ж я бóла? Три рази 
мене брали в Германію. Нó, ніде не виїжджала! Тóт жили… 

[Яê німці зайшли в село]? Тихеньêо! Тихеньêо зайшли, шо і 
не знали! Нó, не бóло боїв, не бóло стрільби, яê німці зайшли.  

Лідія Василівна: Сюда в наше село? Тóт же таêих сильних 
боїв і не бóло. 

Марія Петрівна: Не бóло сильних боїв! 
Лідія Василівна: Бóли, нó, таêі. Оце ж вони тóди пішли на 

Ніêополь, тóди на Дніпро, із Ніêольсьêоãо, де переправа, там вони… 
Нó, бої ж бóли, нó, не таê особєнно, шоб же ж бомбьожêи таêой си-
льной… 

Марія Петрівна: [Яê óзали, шо вже німці прийшли і шо тóт 
нова влада]? По радіво об’явили! Хто зна де воно висіло, я вже не 
знаю, нó, а біãли тóди óзнавать, до діда Омельêа. Коли об’явили і всі 
тóди люди біãли. 

Лідія Василівна: А воно бóло ж жарêо, нó, літом же началася 
война. А êоли сюди вже прийшли німці… Вони бистро сюди яêось 
прийшли, да? 

Марія Петрівна: Ще тепло бóло.  
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Марія Петрівна: Зразó ж ті, розвєдчиêи зайшли перві, німе-
цьêі. Провідóвали, сêрізь дивились – солдатів шóêали! Самі таêі яê 
мóжиêи повдівані, не ó воєнном. Шоб же не взнали шо вони. А тіêи 
êоли вони те, таê вони сêазали: “Ви не бійтесь, ми провірим тіêи, 
подивимось, нічоãо вам не зробим”. 

Лідія Василівна: [Потім] орãанізóвали тих, поліцаїв. 
Марія Петрівна: Орãанізóвали наших, зібрали, понастанов-

ляли їх поліцаями! Вони посоãлашалися! От мій êóм бóв, це той же, 
батьêів. І два брати, сóсіди ж, сóсіди! І бóли поліцаями. Їх назнача-
ли, яê зайшли вже німці, поназначали. Вони ж соãлашались, хто со-
ãлашався тих і назначали! Вони пішли сюди, до німців. Вони назна-
чали це, понімаєте, я ж там не бóла… У нас старостою бóв той, яê же 
йоãо хвамілія?  

В êолхози заставляли йти, ó êолхоз. Та те саме робили, за-
ставляли. Хто не хотів, оце тоді й висилали, хто не хотів іти ó êол-
хоз. Висилали, наêазóвали, іздівалися. Це бóло таêе. Яê êажóть, хоч 
не хоч, а не хочеться ж êаждомó, шоб тебе вислали, мóсила йти, ая-
êже. Нó, отаê же і êолхози началися, і робить начали, начали давать 
нам по сто ãрам на їдоêа, на людинó, зразó. Нó, от ó мене три дóші – 
триста ãрам. 

Нó, розêазóвали, шо бóде харашо, трóдності всі пережить на-
да і бóде харашо все. І бóли [німці], і за німцями бóли, і пішли за ні-
мцями, о. Яê їх називали? Добровольці чи яê? Бóли таêі шо при ні-
мцях. Ще хóже німців бóли! Вони ж здівалися з людей, заставляли 
робить вони! А даром же робить! І свої люди, аяêже! Чóжі бóли, нó, 
вони не таêі бóли. Я б розêазала, два бóло чóжих, я їх не знаю, не з 
нашоãо села, нічоãо. Вони таêі бóли добросовісні… 

Та шось ізмінилося, шось воно, хто êазав лóчше, хто êазав 
хóже, а ви знаєте ж… 

Нó, êраще вони не сподівалися, а сподівалися хóже, о! Поні-
маєте, бо вони не таê підійшли до людей, шоб вони сознали, шо бó-
де лóчше. Нó, воно Боã йоãо зна, яê воно бóло. 

[Яê починали ó Германію забирати]? Нічоãо вони не 
об’являли, а брали нас, звозили і брали. А тоді начали ховаться! Я ж 
Вам êажó, шо я під êомбайном сêільêо місяців ховалась. Поêи 
пройшло оце все на світі, поêи братів оце прихватили. Три бóло за-
борів. Оце один раз брали в Германію, тоді дрóãий раз, тоді за тре-
тім разом. За тим мене минали, а за дрóãим óже не те – брать і мене! 
Нó, êоли назначили, шо і мене брать, тоді я стала ото ховаться. Той 
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заховав мене тоді, виêопав оêоп під êомбайном, шо стояв ó степó 
недалеêо от села. Виêопав мені яê оêоп, шоб я хоч ляãла, віêонечêо 
таêе зробив... Мені їсти принесе та дасть. Те все зробив, óсе чисто. А 
таê óсе зарівняв, там земля. [Спала яê]? Та шо, дóмаєте, подóшêа 
там бóла? [Посміхається]. 

Лідія Василівна: Намостили шось! Це бóв авãóст 42-ãо! Жни-
ва яêраз êончилися, там поле зêошене і êомбайн шось поламався, 
стояв довãо розібраний чи розêóрочиний…  

Марія Петрівна: [Яê орãанізовóвали роботó ó êолãоспі]? 
Яêий день бóв? Кажен день! Даже яê нóжно, то і в неділю виходи-
ли. Тоді виãонили ж людей бриãадіри.  

Лідія Василівна: Тоді ж предсєдатєль êолхоза даже знав, яê 
то êажóть… 

Марія Петрівна: У êаждоãо в дворі він знає, де хто борщ яêий 
варе. Каждó людинó таê знав. Колхоз “Зоря” велиêий бóв. 

Лідія Василівна: Тóт в êаждоãо êолхозó землі бóли, їх же 
п’ять êолхозів бóло. Нó, “Зоря” велиêий бóв, тóт землі баãато бóло, 
іменно на цій території.  

Марія Петрівна: Нó, в “Зорі” ó нас п’ять ланоê бóло, п’ять ла-
ноê по десять дóш. 

Лідія Василівна: Ланêова передавали іменно по полєвой час-
тині, тоді ж оце êóêóрóдза, сояшниêи… 

Марія Петрівна: То оãородня бриãада щиталася, а це польова. 
Оãородня оêремо. А ще траêторна бриãада і оця ж, де êоні. 

Лідія Василівна: Воно то в основномó цех бóв, це траêтори 
êоли вже появились. 

Марія Петрівна: Тоді ж не бóло ж тих, траêторів. А до війни 
рядêи робили полілêами! Коней запряãали, однó êонячêó в полілêó. 

Лідія Василівна: Сначала плóжоê же, поведóть, а тоді поса-
дять, а потом пополять, êонячêами. 

Марія Петрівна: Оце в мене бóло в одній ãеêтар сояшниêів, 
ãеêтар êóêóрóзи, і півãеêтара êартошêи! Це должна я пополоть. А 
ланêа – 10 ãеêтар. Нас же десять дóш! І виполювали! [Посміхаєть-
ся] Та, я бóвало встаю, бо я ланêова, таê я вже людям понадполюю 
оцей… Шо я там дивилась на часи? Дивлюся, розвидняється, і па-
шó! 

І оце вже я шо з своїми людьми, вони мене не обіжали і я їх 
не обіжала! Фаêт то шо, оце поêи бриãадір прийде, в мене вже по-
рядоê в ланêє. Но не в êажноãо! Це хто любитель до ції землі, то во-
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на бóде стремиться, понятно! А яê, от візьміть і дома, яê вона нетя-
мóха, і на ãороді таêа, таê же? 

Лідія Василівна: Нó, тóт просто в мамêи, її продвиãали, нó, 
все óтопилося в ãрамоті. Неãрамотна, нічо не прочитає, не напише 
нічоãо. Вона оце все шо сама наóчилася, сама по-своємó. 

Марія Петрівна: [Чи бóло в ланці, шо треба бóло жіноê по-
мирить]? О-о-о! Бóло яê споряться, Боже! Бóло й до биття! Отаêі і 
те мирились. А сварилися, то шо: “Ти он їй лóчші рядêи дала! Ти он 
те, ти дрóãе!” І мене лаяли. Ви дóмаєте шо? Всьоãо бóло! Це ж треба 
йоãо пережить, а воно нóжно мені? А шо, де ж я дінóся?! Раз виді-
лили, то й робила! Випольняли, требóвали! А ті яê приїдóть бóло з 
района, то шо требóють, о-о-о! А я êажó: “Я нічоãо вам не сêажó, 
ідіть на поле та й подивіться, де мої ãеêтари та й сêажете! А я, – êа-
жó, – неãрамотна, я вам нічоãо не сêажó!” [Це я ланêовою вже після 
війни бóла]. 

А з районó часто, часто приїжджали. То із райêома, нó, ото ті 
ж ãлавні. Мені, я знаю, шо з района привезли, дали подароê. А яêий 
мені подароê дали? Шось із їжі! Забóлася. То я ж приховала, хотіла 
додомó принести, а в мене вêрали! Приховала там, де одежó êладе-
мо ó томó, а сама ж полю з людьми. Приходю – немає. І таê ніêомó 
нічоãо я не êазала, бо стидно бóло! А це яê похвалиться, таê вони 
сêажóть: “А-а, яê тобі дали таê і поли!” Отаêе бóло. “Яê тобі дали 
премію чи там подароê, та і поли сама!” І таêе бóло. А я їх заставля-
ла, шоб вони мені те?! Бóло й таêе. 

[Яê розподіляли, êомó яêа ланêа? Хтось сильніший з жіноê, 
в êоãось діти]… Аяêже! Це враховóвалось. Однаêово ділились ряд-
êи, нó, помаãали їм, ó êоãо діти. Присилали óчнів старших, помаãа-
ли. Береш óчнів, ó рядêи становиш та й полиш, вона ж не змоãла 
óже полоть. Бóло й таêе. 

[Нó, а бриãадіри, начальниê êолãоспó], вони ставилися і 
строãо, і нестроãо, і разно бóло! Воно тоже треба, яê êажóть, яê і до-
ма сімейство: ãладиш по ãоловці, а тоді шо виходе!? Таê же? Поãано. 
А треба трошêи строãіше і до дітей придивляться, шоб він таêи по-
німав, шо то мати, таê же?! Оце таêі бóвають! 

[Нó, а бриãадирів] люди вибирають! Нó, збирались êолхозні 
збори, о. Вибирають óчьотчіêа, вибирають бриãадіра, таê само і лан-
êових, і все. Це все людьми робиться, не самі. 
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[Для людей ãоловне], щоб харош бóв бриãадір! Хочеться, 
щоб він бóв і до людей, і нас не обіжав, яê êажóть! Нам аби побіль-
ше писав трóдоднів! [Посміхається]. 

[Чи можна бóло домовитися з бриãадіром чи óчьотчіêом, 
щоб приписав трóдодень]? Таê, а яê же вони… Бóли і таêі любимці! 
Бóли. Ви дóмаєте, шо таêі люди є не дóрні. 

Лідія Василівна: Комó приписать, а êомó і не приписать. 
Марія Петрівна: Бóло! От вона дома і в неї виходів більше. 

Нó, а тóт же засідання чи шо, я часто зачислювалась ó правітєльст-
во, член правління… 

Лідія Василівна: Це вже ж післявоєнний період. 
Марія Петрівна: І це ãлавне діло: “А чоãо це, вона дома сиділа 

і в неї більше трóдоднів і виходів?” Тоді яê начнóть, яê піде спор, о! 
Наêазóють бриãадірів тоже. Наêазóвали. А хоч знімóть зовсім! Обе-
рóть дрóãоãо бриãадіра. 

Лідія Василівна: Яê можна доãовориться з ним, шоб мені до-
писав, шоб, ê примєрó, я дома сидю, а він мені до… Одробиш потом 
чи чимось… 

Марія Петрівна: Та йомó, йомó плате! 
Лідія Василівна: Шо вона йомó може заплатить? 
Марія Петрівна: Моãорич! 
Лідія Василівна: [Сміється]. Може і не тільêи ãорілêа. Може 

бóть всяêе.  
Марія Петрівна: Може і не ãорілêа. Таêе бóло. Канєшно, [ви-

падêи таêі бóли]! Це баãато слóчаїв бóло таêоãо. Спор бóв, недово-
льствія бриãадіра. Це тоді вже яê люди дознаються, вже всі люди, 
тоді збирають збори… 

Лідія Василівна: Нó, яê далеêо заходить! 
Марія Петрівна: Тоді вибирають дрóãоãо бриãадіра. 
Лідія Василівна: Всьо равно старалися яêось таê злажено, да, 

це таê, просто… 
Марія Петрівна: Нó, яê хто зóміє, яêий óчьотчіê повезти, ви-

êрóтиться! 
Лідія Василівна: Нó, шоб сильно міняли бриãадіра, тоді ні. Бо 

батьêо ж мій оце ж, то він довãо бóв бриãадіром. 
Марія Петрівна: Та він цьоãо не любив! 
Лідія Василівна: Нó, не любив і наблюдалося може й в йоãо 

присóтності… 
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Марія Петрівна: Не хотів він оцьоãо та він оцієї тюрми ще 
боявся, яê дрóãих позасóджóвали. А вобще він робив по чесномó! 
Правда, я тіêи ãод поробила при батьêові! 

Лідія Василівна: У бриãадіра должно все бóть! У нас цьоãо не 
бóло, я вже ж сама знаю. Це при Союзі ж все бóло… У 55-мó я роди-
лась, то я 60-ті преêрасно помню, êоли батьêо бриãадірóвав і все 
той. Мені стидно бóло, шо сóсідсьêий дід, ó Марêіяна – все привезе 
і із бєдêи виãрóжа, виãрóжа, êавóни там… А нам нічоãо не привезе, 
мені ж то обідно. “І твій батьêо бриãадір”, вони ж дóмають, шо в нас 
óсе єсть, а в нас то нема нічо. Він сам не любив, шоб êрали. От мож-
на не повірить цьомó, но це дійсно бóло! Це не то, шо там яêісь той, 
мені лічно всьо равно щас, яêа разниця, єслі б він там той, зможе то 
зможе. Яê там обично всьо равно поощрєнія яêісь і в êолхозі бóли, 
те ж не без тоãо. Не без тоãо там яêісь преміальні, це єслі заслóжено, 
шоб це не страшило, шо там я вêрав, тóди-сюди, шо може споêійно 
привезти. А таê, шоб яê обично єсть там, то цьоãо не бóло, і він мо-
же тоãо довãо й держався. 

Марія Петрівна: А оце ж він бóв бриãадіром, а я ланêова. Він 
мені дядьêо! 

Лідія Василівна: Це ж вони побрались після війни! 
Марія Петрівна: Він тіêи на вóс мотав мене! 
Лідія Василівна: Нє, нó, Ви тóт óже начніть після войни, êо-

ли розстались… Нє, нó, встóплєніє, воно ж должно до чоãось прилі-
питься… 

Марія Петрівна: Нó, він бриãадіром бóв же ж. Я ще за ним не 
бóла, а тоді вже… В йоãо бóв порядоê ó бриãаді! Він бриãадір бóв: і 
людей не обіжав, і люди йоãо! Виходили, робили, а шо ще треба. В 
ланці порядоê, чи на степó, яê сêільêо землі! Це яê ó мене нас п’ять 
ланоê, а по ãеêтарó êóêóрóдзи ó êажної, ãеêтар сояшниêів, півãеêта-
ра êартошêи, чи там по 30 сотих êартошêи. Чи êартошêи – це мен-
ше, а це êóêóрóдза, сояшниêи – це побаãато. Оце я ãеêтар должна 
виполоть! Нó, не за один же ж день, êанєшно, полиш! Нó, воно 
встиãали таê, між рядêи і ãони довãі. 

Норма ó ланêової, таê яê і в інших, таê смотря хто яê робе ó 
ланці, яê люди виходять. Це ж і в ланêовій діється, не тіêе в бриãа-
діра! Нó, бриãадір нам дасть наряд тоже: шоб ти зібрала людей. Я 
йдó заãадóю: “Сьоãодня на сояшниêи, дівчата! Сояшниêи бóдем по-
лоть…” Хто їде, хто не послóха, вже ті рядêи стоять її. Тоді дає, хоч 
людинó дає, а хоч оці вже схотять люди пополоть, шоб же ж тоже не 
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стояли оті рядêи. А шоб я їх полола, це мені вже дóже важêо! Яê я 
поêи люди зійдóться, я êраї позаполюю ó ланці. Рядом полю! Рядом 
полю, тіêи вже мені менше, рядêів берó собі, бо я ж не встиãаю. Да-
же і за ними слідю і провірить мені êаждó треба, хто яê поле. 

[Яê підбирала собі жіноê до ланêи]? Оце зборами зазивають: 
“Оця, оця, оця, оця – це Маріїна, Маріїни люди!” – отаê. Це б мало 
чоãо яêби ми таê робили, шоб хто те, та шо ж вони… Бóвало, [шо 
яêась хотіла б саме в тó ланêó]. Бóвало таêе, таê тоді вже “война і 
мир”! Тоді вже: “Чоãо це таê? Чо це таê, вона собі забрала людей 
самих лóчих!” А тоді ото вже стали таê… Комó начальство яê приз-
наче, да. Ото поставе на зборах, на правітєльстві. 

[Бóли переãони між ланêами]? О, да-а, êонєшно! Бóло те, ще 
й баãато. От три ланêи підряд, нó, от вони перва, от дрóãа, третя. От 
моя йде, передова йде ланêа, та йде остання: ні полено, ні прорвано, 
нічоãо. Що їй можна зробить!? Вона не встиãає зі своїми людьми! 
Не хоче не виãонить, не хоче нічоãо таêоãо робить, тоді вже вона по-
ãана. Вже ланêа та не врожай, хоч óбий. Бóвало й таêе. 

Лідія Василівна: Ви розêазóвали яê Вас ó Київ направили, а 
подрóжêа поїхала, бо Ви неãрамотна. Медаль заробила і хвастаться 
начала... 

Марія Петрівна: Нó, от ланêа. Приїхали, вони ж то дивляться 
не по êрасі там, по любві, яêа я їм те. Вони приїхали питать ó бриãа-
діра! Бриãадір дає списоê, хто яêа. Голова й отчитóється ж, в район 
приїхав, начитóють: “Отаêа й отаêа”. – “Ми її за таêі óсловія в Київ 
посилаєм”. Наãороджóвать! Нó, й видно ж і питать і всьо… Це з ра-
йона, вони не бачóть хто, шо! Нó, а я тоді в плачі, êажó: “Нашо Ви 
мене на посмєх людям, шоб осміяли мене й Вас! Мене бóдóть пи-
тать, а я не ãрамотна, я затиêаюся і всьо. Це тóт язиêом теліпаю. А 
там, я ж êажó, треба те!” Нó, та послали ж дрóãó за мене. Не з моєї 
[ланêи]. Ото ж не обідно яêби з моєї ланêи, а то з дрóãої, любовни-
цю! [Чия]? Та нє-є, [не ãолови êолãоспó]. Глядіть, ãолова êолхозó 
бóде на роботó ходить, Ви шо! Це просто йоãо заãóляна, тоãо óчьот-
чіêа. “Нехай їде, Боã з нею, тіêи Господи, не займайте мене. Мені й 
таê, – êажó, – харашо!” Нó, ото таêе бóло. Всьоãо бóло!  

Врожаї бóли, яê êажóть: яê óход яêий ти зробиш, таêий і 
врожай полóчиш. Яê пополено, яê êажóть… От і знала сêільêо ãеê-
тар дає, нó, я не можó зараз вспомнить і все. А те все бóла наізóсть 
знала. Нó, от ãеêтар сояшниêів дало там, чи то пшениці, це все я 
знала, а зараз не можó я даже і сообразить. 
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[Бóло і тóт відмічали за óдарнó працю]. Бóвало таê, да. Нє, 
[не всим на ланêó]. Всим же ж не дадóть! І чи мене зразó, дали мені 
отрєз на плаття. Нó, правда, нічо люди не êазали, êажóть: “Аби бóло 
чимсь дрóãим наãрадить тебе, а то таêе!” 

[Пóтьовêи на отдих]? Нє! Це бóло може êомóсь, нó, в нас не 
бóло цьоãо. Бóло ж таêе, шо то часи, чи шо. Нó, знаєте, таê óже доя-
рêам, êоло свиней. Ми ж таêе на волі, яê êажóть… 

[Найтяжче де працювати, на яêій роботі]? Нó, я дóмаю важ-
êіше доярêою, яê я її не любила і для мене важêо бóло… Мені це во-
но таêе важêе бóло. Я три дні побóла і не змоãла. Мені оце доярство 
та чистить êоров, доїть – це для мене важêо бóло, я не змоãла. 

Я довãо ланêóвала! [Це десь одразó після війни пішла] і до 
народження доньêи, ãод я проробила, êажеться. [Це десь з 46-ãо ви-
ходить по 56-й ріê] 

Хрóщов, при Хрóщові ж êóêóрóдза стала. Коли бóла ланêо-
вою, тоді ще не баãато бóло êóêóрóдзи. Це при Хрóщові. А до тоãо 
найбільше вирощóвали, бо в нас родило: це êóêóрóдза, сояшниê, нó, 
êартопля це рідêо, садили її тільêи для їдання. А це вирощóвалося, 
я ж êажó, харашо. Пшениця ж, ячмінь, це все ж. Нó, це мене не êаса-
ється все… Нó, оце ж все, по ãосподарствó найбільші посіви цьоãо – 
це “Зоря”.  

А ще Каãанович, Лєніна, Карла Марêса, Шевченêо – це в нас 
сêільêо на селі оцих êолхозів, п’ять êолхозів чи сêіêи. Передовий, 
найсильніший бóв, мать, Карла Марêса. Нó, не “Зоря”. “Зоря” бóла, 
мать, середній, наче ж таê мені. Ще отóт на базарі яêийсь êолхоз 
бóв, Карла Марêса чи яê, передовий бóв êолхоз, шо йоãо одвиãали 
всі. Колхоз передовий бóв Карла Марêса? 

Лідія Василівна: Да! 
Марія Петрівна: Карла Марêса бóв, передовий. Таê я знаю, 

бо вже забóлась, дóмаю ляпнó та не те.  
Лідія Василівна: [У êолхозів], êанєшно, бóла êонêóренція і 

змаãання, хто найдóжчий, хто… Це все робилося. 
Марія Петрівна: [Пóсêали до міста після війни]? Нó, та пóс-

êали ж, їздили! Ні… Це бóло яêийсь ãод, шо ніде не постóпиш, ніде 
не виїдеш, це бóв яêийсь ãод таêий тяжолий, шо êажóть: “Де б же ж 
і поїхать, таê не пóстять!”. Ніхто ж не дасть справêи і там задержóть. 
Це бóло таêе, а тоді вже яêось настало. Це в яêім ãоді, я вже не можó 
сêазать, êоли це воно стало. Це яê соєдінили нас оце, êолхози? Ліда, 
а яêий став оце êолхоз яê соєдинили? 
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Лідія Василівна: “Комóніст”. Об’єднали і це ó нас “Комóніст”. 
Це вже êоли він став, ó 60-х… 

Марія Петрівна: Яê соєдинили вже êолхози всі в один êол-
хоз. 

Лідія Василівна: Нó, оце в 60-х, êоли вже я ходила в шêолó. А 
в томó вже бóв, вже не знаю в яêомó, в 50-т може яêомóсь… В êінці 
може, я не знаю. Ви не знаєте, яê Ви за батьêа йшли, вже один “Ко-
мóніст” бóв? Яê я родилась, óже один бóв êолхоз? Навєрно один. 

Марія Петрівна: Один. 
Лідія Василівна: Мать, óже після войни, да? 
Марія Петрівна: Да! Після войни. 
Лідія Василівна: Оце вже 47-й це, мать, óже… 
Марія Петрівна: Після войни! 
Лідія Василівна: Уже один став! Нó, ото це до войни бóло ба-

ãато, п’ять êолхозів, а після войни, після отієї ãолодовêи 47-ї…  
Баба ó нас же із народноãо хора вобще. В одне время, я яê 

робила в сільраді, орãанізóвала при êлóбі жіноê! Бабóшêó на Шев-
ченêівсьêий вечір приãласили просто. Я знаю, шо в них співóча 
сім’я, а з диреêтором êлóба ми таê знаêомі, і ми приãласили… Вона 
сестрó приãласила свою, невістêó ще, іще бабочоê, і вони начали 
співать. А потом чоãо б же ж не орãанізóвать при êлóбі таêе. Яê ми 
не ходим, наше поêоління тóда, а чоãо ж. І от вони співали двадцять 
ãод. Нó, мамêа оце п’ять ãод вже ні, після тоãо яê óже той. А то вона 
сама старша, їх орãанізóвала і оце їм присвоїли народноãо ж! Да, 
фольêлорний народний хор “Джерело” і вони оце там співали. 

Марія Петрівна: Нас виділили бóли, а чо я ó Київ не поїхала? 
Лідія Василівна: Ви ó Київ ніхто не поїхав, через те шо по со-

стоянію ніхто не той. Просто приїжджали з Києва, інтерв’ю брали, 
на радіо записóвали! 

Їх щас оце залишилося з цьоãо фольêлорноãо – це одна ще 
сóсідêа тоже. Нó, вони молодші набаãато, нó, всьо равно вже по сос-
тоянію – ні. Ті всі померли, і оце мамêа осталась жива, баба Ліда 
осталась жива з їх, а троє ходять. Втройом ще ходять, і тоді ото таêі 
вже яê я примêнóлися... Нó, а пісні ж співали, êанєшно, народні. 

Співали “У вишневомó садó”, про соловейêа співали! У мене 
ціла тєтрадêа єсть! [Бóли таêі старі-старі пісні, ще від дідів-бабів. 
Нó, а яê же]! Мелодія, êанєшно… Баби Лóшина пісня єсть ó нас, ба-
би і дідова єсть “Ой ó лóзі, та ще й при березі”. Ось трошечêи наспі-
ва [співають разом]: 
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Ой, ó лóзі, та ще й при березі, червона êалина. 
Спородила молода дівчина харо-, хорошоãо сина! 
А вона йоãо, ой, да спородила в зеленій діброві, 
Та й не дала томó êозаêові ні ща-, ні щастя ні долі! 
 
А тіêи дала томó êозаêові личêо, чорнії брови! 
Бóло б тобі, моя рідна мати, цих брів, цих брів не давати! 
А бóло б тобі, моя рідна мати, щастя, щастя й долю дати! 
А бóло б тобі, моя рідна мати, щастя, щастя й долю дати! 
 
Лідія Василівна: Бабóшêа [ще співала її], да! Нó, воно ж по-

німаєш, а хоч оцьо “Голóбêа”, напримєр? Це її вобще, вона співала. 
А оцю “Вербó”! [Співають разом]: 

 
Ой, верба, верба, де ти зросла, 
Що твоє листячêо вода знесла? 
Ой, знесла вода сєрєбрістая, 
А я молода, яê яãода! 
 
Лідія Василівна: І осьо “Зозóля” бабóшêіна [співають разом]. 
 
Летіла зозóля, та й стала êóвати! 
Ой, то ж не зозóля, то рідная мати! 
Ой, то ж не зозóля, то рідная мати! 
 
Яê би мати знала, яêа в мене біда, 
Вона б передала ãоробчиêом хліба! 
Вона б передала ãоробчиêом хліба! 
 
Горобчиêом хліба, синицею солі. 
Яê тяжêо, яê важêо нам жити без долі! 
Яê тяжêо, яê важêо прожити без долі! 
 
Летіла зозóля та й стала êóвати, 
Вона прилетіла дочêó рятóвати! 
 
Вобщим дочêа заміж пішла і в неї нема щастя, нема долі, ще 

й нема нічоãо. А тóт же ж прилетіла зозóля і матері наêóвала, шо 
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дитині важêо жить на чóжомó êраю. Чи в свеêрóхи, чи де там, і вона 
ж отож яêби… 

А ось “Птичêа-невеличêа” – тоже це вобще давня. Це їхні се-
стри таê ловêо співали, вона дóже висоêих тональностей [співають 
разом]:  

 
Птичêа невеличêа по полю літала, 
По полю літала! 
По полю літала, травêó розãортала, 
Травêó розãортала! 
 
Травêó розãортала, соêола шóêала, 
Соêола шóêала! 
Соêіл-соêілочоê злетів на дóбочоê, 
Злетів на дóбочоê! 
 
Злетів на дóбочоê на самий вершочоê, 
Потом став êлювати ãорішоê, 
Клював, виêлював, зернятêо шóêав! 
Клює, виêлюває зерничêо в ãорісі. 
 
Зерничêо в ãорісі. 
Злетів на дóбочоê, на самий вершочоê, 
І êлює орішочоê. 
Клює-виêлюває, зернятêо шóêає, 
Зернятêо в ãорісі, зернятêо шóêає! 
 
Лідія Василівна: А “Голóби ж літають” – це дідова й батьêа! 

Тóт іменно хлопці, мóжиêи ловêо співають!  
 
Із-за ãори êам’яної ãолóби літають, 
Не зазнала розêіш волі, вже літа минають! 
Запряãайте хлопці êоні, êоні воронії 
Та й поїдем доãаняти літа молодії! 
 
Поїхали та й наãнали на êлиновім мості: 
“Ой, верніться ж літа мої, хоч до мене в ãості!” 
Вони êажóть: “Не вернемось, не вернемось, немає до êоãо! 
Бóло êраще шанóвати яê здоров’я своãо!” 
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Нó, вобщим таêий стиль! А оце ось тоже бабина ж пісня “Ой, 

там старий батьêо оêопи êопав!”, це точно баби Лóшина, я точно 
знаю! [Співають]: 

 
Ой, там старий батьêо оêопи êопав, 
Він здалеêа бачив яê стрілець óпав! 
Але він не вірив сам своїм ãлазам, 
Підійшов ще ближче і сина пізнав! 
 
“Ой, синó мій, синó, дитино моя, 
Тебе поразила êóля вражая!” 
Яê прийшов додомó та й сів êрай стола, 
Заболіло серце, болить ãолова! 
 
А жінêа питає: “Ой, Боже ти мій, 
Чи є в нас на світі наш син молодий?” 
Взяв чотирі досêи та й зробив трóнó,  
І ще раз заплаêав: “Ой, синó-синó!” 
 
Де ж ті санітари, шо позаді йдóть? 
Трóпи собирають, а сина несóть! 
 
Лідія Василівна: Нó, це більш на Дев’яте мая, на таêі! Це ще 

[пісня] революційна, це ще діда Петра пісня, бо от бачите яê воно: 
тра-та-тра-та-та. Нó, вобщим своя вона, народна, придóмана! Нó, а 
смисл той, шо батьêо побачив яê стрілець óпав, а це син бóв пора-
нений, він підійшов, признав, приніс, і сам трóнó зробив!  

Нó, це ж “По садочêó ходе” ти знаєш. “Голóбêó” – оце ще! 
“Голóбêа” – це сімейна тоже пісня! Це їх любили. Дочêа їх старша, 
ото шо ó войнó родилась од першоãо чоловіêа, вона в нас вобще пі-
вóнья бóла, співає ловêо! І яê всі вони собиралися, і це співав і ба-
тьêо, і мамêа. Нó, просто таêа пісня тоже… [Співають разом]: 

 
Ой, сиза ãолóбêа, ти сядь êоло мене, 
Настав вже розлóчний наш час. 
Ой, давай посóмóєм, обнявшись з тобою. 
І я поцілóю ще раз! 
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Та може я в’їдó в далеêó êраїнó, 
Боã знає, вернóсь я чи ні! 
А ти, може, без мене де êращоãо знайдеш, 
Баãатоãо зхочеш любить! 
 
Давай, я подивлюсь на êарії очі, 
Щоб знав я яêі вони є! 
Ой, щоб зãадóвав личêо веселе дівоче, 
І ãарнеє личêо твоє! 
 
Лідія Василівна: Нó, смисл поняли, ãолóб і ãолóбêа проща-

ються, а він їй співає, шо він їде êóдись в далеêó êраїнó на заробіт-
êи. Чи можеш ти дождаться, чи не можеш мене… На двадцять п’ять 
ãод êóдись він їде! Нó, отóт ніхто не може вспомнить оці ті слова, 
яêісь вони ще хароші три... А послєдня оця фраза, шо: 

 
А за золото щастя ніêоли не êóпиш, 
А серденьêо можеш зãóбить! 
 
А оце ж “У вишневомó садêó”, да! Нó, це я вже таê просто со-

бі для тоãо, шо мамêині пісні! Просто для себе! Яêі пісні, то шо вона 
повспоминає. Нó, а таê ми, наше поêоління й не знає, своїм дітям 
шоб передать, шо баби ті співали. Хоч чóть-чóть ото, поêамість оце 
травмірóвана бóла, та й понаписóвала! Оце ще тоже любима, це вже 
й мої діти люблять цю пісню оце ж. “Ой, на êалиновім êóщі…” або 
“У вишневомó садó”, вони співали таê і таê!  

 
Ой на êалиновім êóщі, там соловейêо щебетав, 
Додомó я просилася, а він мене все не пóсêав… 
 
Козаче мій, а я твоя, 
Пóсти мене, зійшла зоря! 
Проснеться матінêа моя, 
Бóде питать, де бóла я! 
 
А я їй дам таêий отвіт: 
“Яêа чóдова майсьêа ніч, 
Весна іде, êрасó несе, 
А в тій êрасі радіє все! 
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Мамо моя, ти вже стара, 
А я весела й молода, 
Я жити хочó, я люблю, 
Мамо, не лай доню свою!” 
 
“Доню моя, не в томó річ, 
Де ти ãóляла цілó ніч, 
Чомó розплетена êоса, 
А на очах блищить сльоза?” 
 
“Коса моя розплетена, 
Її подрóжêа розплела, 
А на очах блищить сльоза, 
Таêа вже доленьêа моя!” 
 
Лідія Василівна: А це ще тоже в народі, воно немає в пісен-

ниêах, нó, а баби співали:  
 
В садó бóла, розó рвала, 
Для тебе, матінêо моя, 
Нащо ж мені той з рози цвіт, 
Яê я зів’яла з ранніх літ! 
 
Нó, дóже вона розчарована, шо милий пішов до дрóãої... Вона 

ó розпачі і ото тоді ж співа. А оце “По садочêó ходжó”, – це в нас 
нежонаті хлопці співали! Це в їх бóв Панас нежонатий і все время 
йомó співали “Марічêó” і оцю: 

 
По садочêó ходжó, êониченьêа воджó! 
Через ріднó неньêó нежонатий ходжó! 
Через ріднó неньêó нежонатий ходжó! 
 
Нó, мати, яêó невістêó не приведе – ніяêа не таêа! І оце ж він 

в розпачі і співа: 
 
Через ріднó неньêó, через рідних сестер 
Не можó дівчинó додомó привести! 
Не можó дівчинó додомó привести! 
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Доле ж моя доле, що ж мені діяти? 
Через тебе, доле, ходжó нежонатий! 
Це в нас дядя Гриша бóв, він не поженився. Він таêий бóв ó 

їх стіснітєльний, все. І таê остався він не той, і ото сêіêи той… Це 
мамêин, менший, Гриãорій. А отó ще ж співали, нó, це вже більше із 
Западної Уêраїни співали: 

 
Ой, підó я на тó ãорó, поãлянó на долинó. 
Долина широêа, êалина висоêа аж до долини. 
Під тою êалиною стоїть êозаê з дівчиною, 
Дівчиноньêа плаче, сльози проливає, 
Свою долю поêлинає… 
 
Далі світ, яêби я бóла знала. 
Не йшла заміж та ãóляла! 
Біля своãо батьêа, біля свої неньêи й ãоря я б не знала. 
А тепер я мóшó знати,  
Пізно ляãти і рано встати! 
 
Пізненьêо ляãала, раненьêо вставала,  
Свою долю проêлинала! 
Ой підó я на тó ãорó!.. 
 
Лідія Василівна: Це не михайлівсьêа пісня, просто наша сім’я 

її облюбóвала та і той! Нó, оце дід ще оцю ж пісню любив:  
 
Місяць на небі, зіроньêи сяють, 
Тихо по морю човен пливе!.. 
 
Ще ж яêó? “Горіла сосна…” А осьо ще таêа, сімейна! “Ой ó 

полі три êриниці”! [Співають разом]:  
 
Ой, ó полі три êриниченьêи, 
Любив êозаê три дівчиноньêи! 
Чорнявóю та білявóю, 
Третю рóдó препоãанóю! 
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“Цвіте терен” – це бабина пісня любима… А це мамêина – 
“Чом ти не прийшов…” “Ніч яêа місячна” – це всім понятна. “На êа-
лині мене мати êолихала…” – мамина, нó, це я вже просто. “Ми пі-
дем, де трави похилі” – це дядьêова. “Три поради” – це вже я ходи-
ла. А оце ще “Дивлюсь я на небо” – це ще тоже батьêо співав… Нó, 
він же тоже з старожилів. Він тоже любив співать! І оце ще наша 
пісня, ми з своєю сестрою вобще любим цю пісню! “Не питай, чоãо в 
мене заплаêані очі” – це тоже сімейна і її в Михайлівці співали: 

 
Не питай, чоãо в мене заплаêані очі, 
Чоãо часто я біãаю в ãай, 
І блóêаю я там до півночі? 
Не питай, не питай, не питай. 
 
Не питай чоãо в’янó і сохнó яê êвітêа! 
Бо таê щиро êохаю тебе, 
Ти поêинóв мене сиротинó  
На посміх, поãовір для людей! 
 
Ти поêинóв мене сиротинó  
На посміх, поãовір для людей! 
Не питай, бо нічоãо тобі не сêажó я! 
Бачив ти мої сльози і сóм, 
І не щирі слова та байдóжі  
Не розвіють тяжêих моїх дóм! 
 
Лідія Василівна: Ще мамêина пісня… Це ж вона яê полóчила 

похоронêó, осталася ж із близнятêами на рóêах. А ходили ж ó êол-
хоз на той, нó, а тоді ж яê іти, хоть оцими піснями розвивала… Нó, 
вона її ніяê не може той, до неї не прийде, а вже нема таêих тітоê, 
шоб попитать. [Співають разом]: 

 
Далеêа-далеêа дороãа, 
Далеêа чóжа строна, 
Зãадай же, мій милий, про мене,  
Що я осталась не сама! 
 
Марія Петрівна: Нó, яê вобще ó нас сім’я співóча! І брати, і 

батьêи співали! Брати ловêо співали… 
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Лідія Василівна: Всі, і хлопці, і дівчата! Ми вже таê ото, ми 
вмієм співать, нó, вже не таê! Я ще ото таê боліє-мєніє, тоãо шо сес-
тра, а я ж біля неї. Вона ж вобще êрасиво співає. А оці, шо мої двою-
рідні – вони співають, нó, óже не таê. А от я вже біля їх наóчилася, 
трохи біãала ж ó êлóб.  

Оце вони не страдали, не пили водêó, а посідають, приходять 
в êарти ãрають за столом і пісні співають. Ті там тчóть, прядóть, ті ж 
ряднинêи зшивають і все оце за співом! Їх таê приóчили, шо… 

Марія Петрівна: Батьêи ж до войни і ми там… Тоді часто бóло 
в праздниêи це батьêи, брати до батьêів ідóть. Нó, і ми вже, яê побі-
льшали, то і ми таê робили, а зараз óже ні! 

Уже яê поженилися, вже зовсім, знаєте, дрóãа вже сім’я! Нó, 
а все равно ходили до брата там. “От підó до Олеêси! Підó до Вань-
êа!” І зараз ось хочеться піти, таê не підó вже! Ходили на Різдво, 
Тройцю, Пасêó. Або яê чи день рожденія, чи шо ó êоãо! 

Лідія Василівна: Нó, ó їх день рождєнія не дóже отмічали, а 
от тоді вже яê то – на Івана, їх же таê називали, на Олеêсія – Олеê-
сою назвали, то по любомó ж нада! 

Марія Петрівна: Батюшêи [раніше] називали… 
Лідія Василівна: Бóла іêона [Варвара, блаãословенна]. Це 

вже я знаю, і вона обновилася в чóлані! Сама обновилась. Намальо-
вана бóла. Це вже я б і не повірила, нó, я помню, вона в нас в чóлані 
чось таê стояла-стояла. Вона таêа ж невзрачна бóла, а виêинóть нє-
льзя ж. Яê щас її помню, отаê напротів отаêа іêона, і одна Варвара 
Велиêомóчениця, отаê в неї проділ, волос ó неї таêий трошêи вол-
нистий. Нó, Матір Божа, вона яêось всіãда отаê яêось, нó, вона схо-
жа на отаêий стіль, нó, це рисована на бóмажêі. А то на томó бóла… 
нó, вона неêрасива яêась бóла, обдерта не обдерта... А потом яêось 
прибирали, шо от вона обновилась… 

Марія Петрівна: Оте во, шо обідране бóло, воно обновилось, 
понімаєш. 

Лідія Василівна: А чи вона в деревя’шêі бóла, наче в рамочêі. 
Лідія Василівна: Нічоãо, вона бóла обиêновенно, і пішла во-

на, по-моємó, ж до Маньêи, дочêі первій. А дочêа, тоже в неї сóдьба 
сêладóвалась, шо то там поживе, то там поживе. І мати дала, шоб яê 
зайти, нó, стареньêі хати êóпляли, і отаê десь вона осталась. То ж 
поãана примєта, еслі вже вніс іêонó в цю хатó, то вже назад її не мо-
жна забирать, і вона там залишалася. Нó, це придержóвались таêих 
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порядêів. Короче, не стало в нас її. Нó, шо вона ото бóла в чóлані та 
обновилась. 

А іêон ó них яêось ó ряд, оце де заходиш і оце ж в правом бо-
êó… [На поêóтті]. Це ж я замóжем тóт, а от їхня стара хата, де вони 
жили, я ще маленьêою бóла в тій дрóãій хаті. Нó, три велиêі іêони, а 
ті таêі. Шо ото таêими візерóнêами і все. Це ó батьêа в хаті вони 
стояли. Таê вона прийшла тóди, в хатó – оце ж Варвара бóла, мам-
êина іêона і ще одна таêа, Ісóс. Подарили ми її в церêвó. Мені мати 
давала, я тоже в отдєльній хаті жила. Потом яêось орãанізóвалася 
церêва, нада бóло давати. А тóт яê оселились, шо не приживалася. Я 
прийшла до цих свеêрів, нó, вони більш інтелєãєнтна сім’я бóла. 
Іêони бóли по одній ото. А шоб отаê чіпляли з рóшниêами… У мам-
êи ж стіни таêі, рóшничêи êрóãом, портрети, їх знаєш сêільêи. В ха-
тó яê в мóзей… Це вже тóт трошечêи, шо вже простьолêи, шоб мені 
óêраїнсьêó хатó напоминало. А там де вона жила, êоли не приходи-
ла, êазала: “У бабóшêи яê ó мóзеї”. У тій хаті ж всі родичі, портрети, 
оці рóшниêи, це яê начнеш вивішóвать. Хата ж невелиêа низьêа, а 
всьо равно. І іêони, обязятєльно іêони. Оце ж там і лампадêа висіла.  

Марія Петрівна: Лампадêа ловêа. А де вони щас? 
Лідія Василівна: Можó щас поêазать… 
 
 
 
Добровольсьêа Галина Петрівна, 1923 роêó народження, 

с. Сóрсьêо-Михайлівêа Солонянсьêоãо районó  
Дніпропетровсьêої області1 

 
Мар’я Петровна Добровольсьêа. 1923-ãо ãода народилася 

тóт. Вобще-то нас ó батьêів бóло четверо дітей [сміється]. Іван Пет-
рович Гладêий – 27-ãо ãодó рождєнія, Алєêсєй Петрович Гладêий – 
21-ãо, Фєня Пєтровна – з 25-ãо, і я – з 23-ãо. 

Ой… Батьêи мої – Петро Харитонович Гладêий, 1893-ãо ãодó 
і Гладêа Катерина Трофимовна 1896 ãодó. Нó, вони вже давно по-
мерли. Батьêи вважалися середняêами. Нó, êоні в них бóли. Це ще 
я малєньêа бóла, мені ãод п’ять бóло, десь до 32-ãо ãодó. Ото в їх êо-
ні бóли. Молотарêа бóла, êосарêа бóла. А шо й щє я даже не знаю. А 
потім же началася êолєêтівізація, о. І вобщєм заставили óсе здать. І 
                                                           
1 Опитування провели В.В. Ликова, Г.В. Лєснікова (червень, 2009 р.). Науково-
популярним методом передала Н.А. Бєлік.  
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дєд пішов ó êолхоз. Заставили тоді. У всіх все позабирали. Коней 
забрали і молотарêó, і все. А дєд він сам пішов ó êолхоз. І то він з 
32-ãо робив ó êолхозі все время, поêи й не вмер. 

Бóли таêі, шо не хотіли іти в êолхоз. От. Мій прадід не хотів і 
не пішов. Не хотів іти прадід ó êолхоз, таê йоãо розêóрêóлили. Нó, 
він держав êоней баãато і всьо. І він виїхав ó ãород, і там ãод шість чі 
сім жив ó ãороді. 

А батьêо мій, яê пішов ó êолãосп, пішов, пішов, і бóв рóêово-
дцем 30 ãод – 30 ãод бóв прєдсідатєлєм êолхозó. Таê зразó яêось 
пішов він, йоãо ó аãрономи і поставили. Тоді ж аãрономи не мали 
образованія таêоãо, шоб заêончіли інстітóт, а він яê бóв ãосподар 
хороший, таê йоãо ото в аãрономи і поставили. І він таê пішов, пі-
шов і 30 ãод бóв проробив. А я в êолãоспі не працювала, нє. Нє [смі-
ється]… Я ж, яê óчілась в шêолі, то все літо ходила в êолãосп рабо-
тать… (Це яê мала бóла). А 7 êласів êончіла, поїхала вчіться. Сестра 
робила. У селі ж шêола бóла. Я ходила в шêолó, êончила 7 êласів; 
брат мій êончив 11 êласів. Він бóв на 2 ãоди старший мене. Нó, я 
êончіла шêолó і поїхала óчіться. Кончіла медóчіліщє. Мене послали 
в Тóрêмєнію на роботó. Там я пробóла шість ãод, вобщєм войни я не 
бачила. О. А вернóлася в 46-мó, і тóт, ó больниці, (оце ж з 46-ãо) я 
робила по 88-й ãод. У больниці робила, а ó êолхозі не робила. А брат 
старший тоже не робив ó êолхозі. Він яê êончив 11 êласів, ніêóди не 
постóпив, а пішов ó армію. А з армії прийшов, пішов óчиться, о. І 
після тоãо поїхав в Кривий Ріã і жив там. 

Яê сêазать про ãолод… Голод бóв, бóв, êонєшно, в селі. Це 
бóв в 47-м велиêий ãолод. Це вже я робила тóточêи в больниці. В 
нас мерли діти… Страшне сêільêи їх мерло в 47-мó! А от ó 33-мó, я 
шось не дóже запомнила. Казали, шо бóв ãолод, тоже мерли люди. 
Нó, ми… В нас не бóло ãолодó. Ми яêось… Він, дід, пішов ó êолхоз 
зразó, і яêось шоб таê… Нó, êонєшно, й лободó їли, й маêóхó їли, й 
бóряê, óсе їли. Нó, а шоб сêазать вже, шо ми пóхлі бóли? Ми не бó-
ли пóхлі, ми не бóли. А вже в 47-мó, яê приїхала, бóв ото тоді нев-
рожай, бóло трошêи поãаненьêо. Нó, таêось-яêось вижили. 

Заміж я вийшла в 46-м ãодó. Я ше бóла ó Середній Азії, ото. 
А він бóв воєнним, яêраз йоãо демобілізóвали і ми розписалися. А 
тоді приїхали в Михайлівнó, сюди, да. Но він взаãалі сам з Кóбані 
бóв. Да. Свадьби в нас ніяêої, не бóло. Нічоãо не бóло, ми розписа-
лися та й óсе. Ніяêої свадьби. 
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Раньше ó нас один бóв êолхоз по моємó. А потом їх бóло вже 
аж під êінець п’ять. Да, під êінець. А потом їх опять начали соєді-
нять, розсоєдінять. То три бóло, потом два, а потом один. Правітє-
льство, воно ж там заставляло, шоб меньше бóло. Заставляли. Таê 
по трохó, по трохó і соєдінилися. А при êолхозах на те время нічоãо 
бóло, добре жить бóло. 

Тоді бóло таêе время, шо строїли після войни. Ми в 57-мó 
строїлися. Це раньше ми почали строїтися, а в 57-мó вже заêончіли. 
Таê тоãда таêе дрóжнє село бóло! Ото яê десь, хтось строїться, всі 
йшли йомó помаãать. Родичі, êонєшно, ж ішли помаãать. А таê і лю-
ди ж це хто ж тоже строївся, таê люди приходили. Йоãо ãóêали, не 
ãóêали, а вони йшли і помаãали. Таê ото ми таê ãóртом і построїли 
хатó. Їм обід ãотóвали обізатєльно. Обізатєльно. І завтраê, і обід, ще 
й вечеря бóла. 

Яê інші місце під бóдиноê вибирали я не знаю. Ми бóли в 
одном місці вибрали, вже вирили фóндамент, виêопали. А потом я 
êажó: “Та ні, таê далеêо не хочється, я хочю в центрі, о”. Нó, він тоді 
ото ж пішов ó сільсавєт: “Ми хочемо построїти вищє хатó”. Коли 
тóточêи предсідатель êолхоза êаже: “Знаєш шо, стройся нищє, а я 
бóдó отóт”. Таê ми й построїлися. Нó, оце ж ó 56-м начали, до 57-ãо. 
Но, це щє не êончіно бóло. Це ми щє після тоãо поли простилали. 
Дєд мій бóв в êомандіровêі в Фінляндії, по заãотовêє лєсó, і ото від-
тіля яê приїхав, таê нам ó êолхозі виділив ше й ліс. Нó, і отходи ото 
таêі, отходи оті десь. Начали завозить. Начали ото êрóãом строїться. 

З тоãо шлаêó стіни били. Стіни ó нас з соломи. Воно таêе, яê 
сêазать, отходи є, êамінці малюсіньêі. Ото воно в щіти заливалося, а 
потом ізвістю, привозилася ізвість і заливалася, а потом розбивали 
йоãо.  

Спочатêó фóндамент же ж построїли, а потом щіти ставили-
ся і стіни ото до оêон виливалися. От і тоді, вже яê постоять вони 
тиждень, потом знімають ці щіти, ставляють вищє, і обратно таêоч-
êи. За чотирі раза і зробили. От оці ж êамішêи тóди вбивали, а по-
том бóли таêі рóчêи, шо ото били їми. (Плахами били). Вони отаêі, 
невелиêі бóли, отаêі во, а тóт рóчêа бóла. В нас нема. Ми брали в 
сóсідів. Ото там – перва хата, там щас Борис Іванович живе, той, 
Плахотнічєнêо. Оце отóт строїв. Потом там на óãлó ще одна хата, 
отóт іщє одна хата. Мабóть три підряд їх строїли. Три êімнати бóло 
там. Нó, десь 42 êвадратних метри, 9 на 6. Нó, таê, тоді яêось таê 
прийнято бóло строїти. Це ж таêий êарідорчиê, оце, яê заходиш – 
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передня, отóди спальня, а тóди зала. Хто строїв там більшó, в залі 
ставили ше тó спальню. Нó, а в нас не бóло срєдств... У фóндамент 
ми заêладали êамні, ãроші êлали мідні.  

В залі щас там бóфет стоїть, шифанер, два дивана, стіл, а та-
êоãо... Рóшниêів ó мене не бóло. Я не вишивала рóшниêів. Вишива-
ла êартини. А вже візерóнêи над віêнами – це плотніê робив. Він 
всім робив отаêі візерóнêи. Да, да, да. Ставні на віêнах ó нас бóли. 
Нó, мода таêа бóла тоді. У нас на причілêó остались ставні. А ці 
протів сонця, таê вони розсохлись і посипалися, таê ми їх позніма-
ли. Нó, ось це їм 52 ãода. А êриша в нас – рейêа положена таê, а по-
том балêи таêі êрóãлі, êрóãляêи отóт отаê робили. Таêі êрóãляêи із-
під низó бóли, рейêи таêі êвадратні. Тоже з дерева. Нó, там ãлина, 
солома. Нó, а потом же із верхó шихвер êлали. Це на потолоê. А 
зверхó от тоді óêривали шихвером. Отаêе. 

Раньше в êолхозі давали пóтівêи. Я не їздила. Я їздила, яê в 
больницю їздила. Я їздила в Моршин два раза, і в Одесó один раз 
їздила. 

А ліêарня в нас давно існóє. Давно. Щє до війни. Шось її со-
бираються заêрить. Нó, ліêарня – там баãатий яêийсь жив чоловіê, і 
в йоãо бóла постройêа таêа велиêа. І там отêрили ліêарню. А потом 
вони достроювали її, достроювали. Таêа вона бóла велиêа. Бóли там 
і хірóрãи замічатєльні, всяêі операції робили там. А то бóли по 50 
чоловіê êойêи лежали. 

З êолхозó додомó брать нічо не розрішали. Нє. За це ãаняли. 
А зразó після войни ще й садили за це. Но в селі таêих випадêів я не 
помню. Шось не помню. Прєдсідатєль таêий, добросовісний, не по-
давав заяв. А таê, наêазóвали просто в селі. Штрафóвали (тоді ж 
бóли трóдодні). Яê оштрафóють, таê ото на трóдодні. А на трóдо-
день нічоãо не давали. Я ж малою ходила в êолхоз “на пшеницю” – 
жóêів собирала ó відерце. А таê, шоб де шо, тоді ж пололи, жінêи ж 
пололи сапами, таê ми ті, водó їм носили. 

Після війни я ще помню, бóли тóт податêи. Тоді треба бóло 
платить. Батьêи платили: й молоêо давали, і масло треба бóло, і 
м’ясо треба бóло здать. Сêіêи – це я вже не сêажó, і до яêоãо часó 
бóли ці податêи тоже не помню. 

Тóт бóла на площаді церêва здорова дерев’яна. Бóла в нас 
церêва, бóла. Я ходила до церêви яê мені ще бóло ãод восім. Це я 
запомнила. І батьêи ходили. А потом ото яê начали їх óнічтожать і її 
розбили тó церêвó, і після тоãо вже (аж після войни), десь мабóть в 
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50-мó… Вже в 53-мó бóла церêва отêрита. Там ó хаті таê просто. Ко-
ли її розбили? Я не помню. Хрестили раньше дітей в таêій хаті… Це 
там церêва бóла. У хаті, ó хаті хрестили. Сина ó 47-м ãоді хрестили, 
а дочêа – в 53-м, ото в тій хаті. Раньше таê, шоб запріщали, дóже не 
запріщали. Хто яê хотів. Я не помню, шоб десь êоãось наêазали. У 
êомóністів, шось там може виãовор яêийсь. Но дєд бóв не в êомóні-
стах. 

З основних страв ó нас ãотóють борщ з бóряêом, êартошêою, 
êапóстою. Ще бóли êаші. Каші це недавно, а тоді ото борщ – êарто-
шêа, борщ – êартошêа. Капóстняê тоже ãотóють. Капóстняê – це 
таê само, таê само – êартошêа, тіêи пшоно, і êапóста січється дріб-
неньêо-дрібненьêо, от. На тьорêó треться або січється ножем. Ото 
й, нó, тамат тóди êидають, і все. А таê, яê óсі, і хліб пеêли ó те 
врем’я, і пиріжêи пеêли раньше. А шоб таêоãо шось особєнноãо – не 
бóло.  

Первий телевізор êóпили ми… Син ходив ó 9-й êлас, а він 47-
ãо ãода. Це йомó бóло більше, роêів шіснадцять отаêо йомó бóло. 
Нó, це там жив прєдсідатєль êолхоза, о. Таê ото в йоãо бóв перший 
телевізор. Звали йоãо Савченêо Іван... забóла. Нó, він не перший 
êóпив, а бóли вже тóт по селó. Таê ми ходили до ньоãо дивиться. А 
тоді він êаже: “Знаєте шо, хай собі êóплять телевізор”. І ми êóпили. 
Малесеньêий таêий бóв. Ото ми йоãо êóпили, і він ãод 20 мабóть 
бóв. А взаãалі престижно бóло мати телевізор, да. Да. В селі ж, êо-
нєшно, бóли й бідніші, бóли й баãаті. 

Різдво святêóють ó нас, да. От я не пам’ятаю… Бóло яê поêа-
зóють, таê ó Западній, отаê. І ó нас ó сім’ї таê все время святêóвали. 
Ми все время святêóвали Пасêó, Різдво, на êладбіщє ходить поми-
нать, ó нас це бóло прийнято. Правда, бóла й іêона в хаті в нас. Зав-
жди вона бóла, і при радянсьêої владі теж. Все время вона бóла, і це 
й до сіх пор вона там висить. Нó, не в мене, в брата, брат там живе. 
Конєшно, бóло ховали, бо мноãі не признавали, а мама божественна, 
то ніêóди ми її не дівали. Це êоли вона ішла заміж, таê оце їй батьêи 
подарили, блаãословили. Блаãословляли іêоною, повісили і таê оце 
вона і стоїть ото. 

Ми бóли тоді піонерами в шêолі. Прінімали на лінєйêє. 
Таê – лінєйêа, êлас вистроювався і повязóвали ãалстóêи, а шоб таêе 
яêесь торжество бóло, не бóло. І діти мої бóли піонерами, і êомсо-
мольцями бóли. Син бóв партійний. (Помер вже). 
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А ще ж приãадóю (це десь 70-ті, 80-ті), хоч ãроші і бóли, а то-
варів нема. Тоді ж товарó не бóло. Тоді бóло можна йоãо за шось 
êóпить, таê не бóло товарó. Яê і бóло, таê попід прилавêами. Шоб 
дóже сêазать, шо можна бóло йоãо êóпить, нє. Особенно оце ж êов-
ри, паласів тоді ж не бóло. Коври бóли, я êóпляла в маãазині, яê во-
ни почали трохи появляться. А таê не бóло. Сестра робила в маãа-
зині, таê вона êазала, шо достать нічоãо не можна бóло. Трóднощі 
таêі бóли. Та все рівно, яêось до роз’єдінєнія бóло нам êраще жить. 
При Брєжнєві нам бóло трошêи леãше, при Брєжнєві. А ось êоли 
цей êолхоз розпався, вже ферма розпалась, нам землю дали. В мене 
п’ять двадцять п’ять. Її здала в êолхоз, чи фермерó здала?! Нó, нам 
за неї він зерном дає, і раньше він давав зерном, нó, там по сêіêи, не 
по баãато. Більше ãроші. Хочеш зерном брать, бери зерном, хочеш 
ãроші, бери ãроші. Нó, шо там він дає – êапля в морі! Тищó триста 
за ãод – оце він нам дав (це яê за мою землю). Всім порівнó поділи-
ли. Усім одинаêово дали. Хто хоче землею, хто хоче ãрошима… 

Село наше бере назвó від річêи. Річêа Сóра. Річêа ж ця про-
тіêає дето рядом тóт. Колись і розêазóвали та я вже забóла. Бóло 
там село, таê êазали П’ятихатêи. А чоãо таê êазали, не знаю. Ото 
там – Татарівêа, це ото там, “Зоряні”, “Зоряні” êолхоз “Зоря”, а чоãо 
їх таê називали? П’ятихатêи – може там п’ять хат бóло зразó яê 
строїлися? Байраê ó нас тоже êазали все время, на Байраці, то вони 
і щас êажóть: “На Байраччі”. 

 
 
 
Гарêóша Клавдія Михайлівна, 1924 роêó народження, 

с. Сóрсьêо-Михійлівêа, Солонянсьêоãо районó  
Дніпропетровсьêої області1 

 
Гарêóша Клавдія Михайлівна, 1924-ãо роêó народження. 

Народилася тóт. Да. Місцева. Батьêів моїх звали – матір Мотря, а 
батьêа – Мишêо. І вони місцеві, да. Дєдóшêó і бабóшêó пам’ятаю… 
Пам’ятаю, нó, тіêи я óже забóла яê їх звать. По-моємó дєдóшêó бóло 
звóть Савêа, це – мамин батьêо, моєї мами, вобщєм дедóшêа Савêа, 
а бабóшêó... Дєдóшêó я не пам’ятаю, я йоãо не бачила, і не пам’ятаю. 
Він ó ãолодовêó в 33-мó, яê бóла ãолодовêа, поїхав ó Полтавó, мі-
                                                           
1 Опитування провели В.В. Ликова, Г.В. Лєснікова (червень, 2009 р.). Науково-
популярним методом передала Н.А. Бєлік. 
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нять. Поїхав і не вернóвся. Наміняв там хліба, бо бóла ãолодовêа. І 
не вернóвся. Я йоãо не бачіла. 

Моя мама родилась ó 95-мó, а батьêо – в [18]93-мó. У батьêів 
не велиêе бóло ãосподарство. Сіяли ж самі. У степó êавóнів бóло 
баãато, бóло ãарбóзів звезóть… [Сміється]. Молотили самі, êосили, 
сіяли пшеницю. Яê êолãоспи почали орãанізовóвати пам’ятаю. Да. 
У êолãоспи люди не хотіли іти, таê ó нас забирали ó êоãо шо є: і 
хліб, і цибóлю, і часниê, і, нó, óсе, óсі продóêти забирали, шоб тільêи 
людям іти. І в моїх батьêів я знаю тоже ходили… У нас під подóш-
êами бóло трошêи заховано мóêи. І те нашли, забрали. І в поãрібах 
шóêали, óсе під мітлó забирали. І наші ж люди, наші! Мєсні виділе-
ні, таêа бриãада бóла. І ото обіжали людей страшне, страшне. Ой, 
Боже, Боже, нó, шо ж… 

Голодовêа ó 33-мó бóла, бо бóв неврожай, бóв неврожай, бóла 
ãолодовêа. Люди мерли. За 21-й ãолод я не знаю. Нó, бóло шось, бó-
ло, били неврожаї чи…чи… Нó, в 33-мó щє êажóть, ісêóствєна бóла 
ãолодовêа. Нó, я ще малой бóла, нó, вже в шêолó ходила. Да, в нас 
тóт бóла шêола. Давно щє бóла шêола і є. Заêінчила я 7 êласів. 
Шêола в нас є, і не одна даже. Зараз óже вона одна, а то тóт бóла, і 
там – в один êрай. 3 шêоли бóло! Да. Зараз óже вона одинадцять 
êласів ó нас. А в отім êраї, це таê по селянсьêомó виêладó вона 8-
річна бóла. А отóто (байраê на йоãо êазали), тóт тільêи бóло 4 êла-
си. А вже 5-й êлас ó центр ходили.  

У тих, шо не хотіли, вони забирали все. А люди ж тоді – нó 
що робить? Треба йти, треба йти. Позабирали все в людей. Орãані-
зовóвали êолãоспи. Нó, напрасно, шо не йшли в êолãосп, напрасно. 
Нада бóло зразó йти! Оце яê бóв êолãосп, ó нас óсе бóло, ó нас óсе 
бóло: і свинарниêи, і êоровниêи, і вівці бóли, а тепер нема ніде нічо-
ãо. Стайні пóсті, пóсті, ãоробці ото тіêи живóть і все. Коров óже в 
селі мало. То бóло в êаждім дворі êорова, ó êаждім дворі! А тепер ó 
нас череда 50 êоров, а тепер – стадо 50 êоров!? Це ж недопóстімо. 
Молоêо ó селі 3-4 ãривні літра. 

Працювати ó êолãосп пішла зразó після шêоли. Працювала і 
êóхарêою, ще яê молода бóла. Заставляли. А тоді на молзаводі ро-
била, поêи заміж вийшла. Трóдоднібóли. А на ті трóдодні платили 
êопійêи, êопійêи! По 25 êопійоê, по 30 êопійоê. Бідно жили, бідно. 

Яê німці прийшли помню… Я в селі бóла. Знаю, шо дньом 
німці приїхали на мотоциêлах, а ми… Та шо ж? У сóсідів поãріб ве-
лиêий, таê ми тóди óсю постіль [перетасêали] і ото там днювали в 
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їх, бо ó нас маленьêий поãріб бóв. Німці стояли ó êаждій хаті. З міс-
цевими людьми вони себе вели обиêновенно. І в нашій хаті німці 
стояли. А тільêи таêі… Боже сохрани шоб ти в них шось óтнóв, Бо-
же сохрани! Я помню, таêа дощєчêа бóла, і на тій дощєчьêі шото 
там знаê яêийсь бóв, яêийсь знаê бóв. І за той знаê вони нас чóть не 
порозстрілювали. Да. В мене брат ще є (він 2 ãода яê óмер). Таê 
страшне бóло. Вони нас смиêали, смиêали вже за тó табличêó! Ми і 
плаêали і просилися, шо ми не знаєм, ми не брали. А вони, нó, яêось 
простили. Да оце вони… А таê поводились навіть нічоãо, я б сêазала. 
І їсти ми їм не ãотóвали, вони самі ãотóвали. 

У селі бóла êомендатóра. Попова балêа – може чóли? Не чó-
ли? Та он ó тó сторонó Попова балêа. Но вони орãанізóвали всю 
молодьож, тоді ж молодьожі бóло баãато. Орãанізóвали всю моло-
дьож, вистроїли і жіноê, нас і ми не знаєм êóда. Приãнали в цю По-
повó балêó, по êватирях розпреділились – “Бóдете строїть дороãó!” 
І ото ми там дороãó êлали. Аж ó Кривий Ріã! І ото та Попова балêа, 
із ãорода, і ото аж ó Кривий Ріã. Вона і досі та дороãа, да, да. Німці 
зробили дороãó. У них строãо бóло. Шоб оце сів отаê отдихать? Бо-
же сохрани! Не можна бóло! Роби і роби, а тіêи таê: по-малó, по-
малó, по-малó. А шоб таê яê це ми дома робимо, робимо, ще десь 
робимо, сіли отдихнóли, цьоãо немає. Строãо на щьот цьоãо ó них 
бóло! Вони нам нічоãо не платили, нічьоãо не платили. Ото ми ро-
били, от. Бóло на виходний прийдем додомó, наберем харчів… [Не-
розбірливо]. Ой трóдно бóло, трóдно… Мій батьêо теж не бóв на 
войні. Він на заводі робив. Ті, êоãо забирали в Германію поверта-
лись і розêазóвали, що на заводах робили, на фабриêах робили, нó, 
трóдне діло бóло. Я, я не бóла і не знаю яê там воно бóло, ні. Є таêі 
шо поприходили, повертались, а баãато й не повертались: і заміж 
повиходили, або й вмерли, от. Ота-отаêе бóло життя. В Германію 
брали, таê я заміж вийшла та втеêла ó ãород [нерозбірливо]. Жена-
тих не брали. Не брали в армію таêих. От. 

А êоли німці відстóпали, там ó нас бóв сêлад, здоровий сêлад 
(êолись бóв êоровниê). Там їхніх продóêтів бóло, німецьêих! Поні-
маєте? То вони, êоли отстóпали, підпалили. Більше нічоãо не пали-
ли, а сêлад підпалили. Таê люди потóшили і обібрали óсі оті продó-
êти [сміється]. Може де, де далі підпалили, там по степах, може со-
ломó там або шо. Нó, в нас ó селі німці не палили, ото сêлад підпа-
лили. 
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Замóж я вийшла в 42-мó. Чоловіê мій наш, мєсний. Да [не-
розбірливо]. Не сватав. Яêе там сватання ó войнó? Узяв за рóêó і до 
брата в ãород... Ой, не хочеться йоãо і зãадóвать.  

Після війни ãотóвали, шо бóло. Це ж таêе – хто яê моã. “Про-
стяãайте ножêи по одьожêє”. Таê і тоді. Після войни яêа там свадь-
ба? Яêі там свадьби? Нó, раньшє свадьби бóли, êанєшно. І на свадь-
бі ãóлялі, яê розêазóють, бóло й тиждень. Тиждень свадьба бóла! 
Пеêли баãато. Шишêи ãотóвали. Ви бачили êоли-небóдь шишêó? 
Аãа, аãа, таêа шишечêа. Це ото, êоли приãлашають на свадьбó й да-
ють шишêó. На свадьбó ж батьêи приãлашають, або молоді розно-
сять шишêи і приãлашають на свадьбó. Десь за неділю до свадьби. 
Да, да, не раньше. Молодим дарóвали… Но раніше ж не таê. Після 
войни тóãо бóло. А таê – з одежі щось дарóвали. Перед свадьбою 
раніше вечером ãóляють. Зразó ж ідóть до молодоãо, поãóляють, по-
дарóють. А тоді до молодої – відãóляють, обдарóють. Це таêі – мо-
лодьож, шо не жената – оті йдóть на свят-вечір. А ті, шо приãла-
шонні на свадьбó, приходять на дрóãий день. Бóло таêе, шо їх виêó-
повóвали. Правильно, виêóповóвали. Молодий виêóповóвав.  

Батьêи ãотóвали придане – це там подóшêи, одіяла, отаêе. 
Коли наречений приходив, ó êоãо є брат, або сестра, то він повинен 
виêóпити. Значіть, виêида ãроші, тіêи в рóêи, а вона êаже: “Мало, 
мало, мало”. А то сêіêи ó ньоãо бóде, ото всі вибере, аби молодó ви-
êóпить. 

Нареченоãо йоãо мати повинна перевязати платêом. Це на 
свадьбó, на свадьбó. І цей платоê постійно в йоãо пов’язаний. Нó, 
поêа свадьба êончіться. А молода йомó яêийсь бóêетиê вішала. Ще 
з бóêетами старша дрóжêа і старший боярин бóв. 

Вінчалися, нó, не всі. Не знаю чоãо. А розписóвалися. Пої-
дóть розпишóться, а тоді приãлашають на свадьбó. І раньше ж êо-
нями їхали! Машин тоді ж не бóло. Коні й êоні. Їхали і дрóжêи й 
бояри з молодьожью. Нєвєста ж на свадьбі ó фаті, а тоді, на дрóãий 
день, вона вже без фати. Да, на перший день вона в фаті цілий день. 
А на дрóãий день, вже завтра, вона без фати. А вона вже тоді там, ó 
свеêрóхи, хазяйнóє: êорови доє, свиням дає. От. Вже вона фатó 
сêинóла, вона вже молодиця. 

А на третій день “êóрей їдять”. У молодоãо. Той, хто ãóляв на 
свадьбі, той несе êóрицю. Їх там ото сêóбóть, варять, і тоді вже êаж-
дий несе свою водêó, до тих же êóрей і всьо, тоді вже наварили. Піс-
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ля свадьби молоді жили з батьêами. З йоãо батьêами. Він же ш за-
бирав молодó до себе і вже вона хазяйêа. 

Під час свадьби, бóло, êóпають батьêів в болоті. Моãо чоло-
віêа бóли чóть не втопили. Да. Ми ж тоже ãóляли. Осьо в нас тóт 
річêа за ãородом. Нó, а вони ж на брічьонêó йоãо, а тоді довезли до 
річьêи та яê пóстили!  

Одяã раніше тіêи шили. Да, юбêа, êофта. І тіêи шить, тіêи 
шить. Є таêі шо ще не надівала. У маãазинах цілі рóлони лежали. 
Рóлони бóли. Матерії сила бóла! Бóли таêі люди, шо шили. Останні 
роêи, я памятаю “шейêом” ó нас бóв. Там спеціальні робили люди, 
шо шили. 

Тóт ó селі бóла хароша церêва. Отóто, навпротів сєльсавєта 
бóла церêва. Таê її німці розбили. Ні, брешó – êомóністи, да, не ні-
мці. А при німцях бóла церêва. Можна бóло ходить вони не заборо-
няли. Бо вони ж вєрóющі. Німці вєрóющі. А наші вже яê німці од-
стóпили, таê наші ото розбомбили й церêвó, êомóністи. У церêвó 
ходили простий одяã вдяãали. У êоãо яêий бóв. Тіêи платêи в’язали. 
Да, да, бóло шо й з дітьми ідóть. Ой при німцях бóла церêва. Нó, ті-
êи яêось їх дві бóло. Дві церêви бóло. В їхню я не ходила, не знаю, 
яê воно бóло. А знаю, шо бóла. там біля шêоли бóла таêа церêва… 
[Нерозбірливо]. 

Оце посліднє, посліднє время, при êолãоспах, вже бóло добре 
жити. Оце добре бóло жити. Понятно? Хверми бóли, і мноãо чоãо 
бóло, все бóло дешеве. От тоді сахарь 80 êопійоê бóв. Нó, все бóло! 
Та де це ти на тó 10-êó сêóпешся, шо аж додомó єлі несеш?! А тепер 
шо? 

Бóла в нас і ліêарня. Вона ще до війни, давно, давно. Бóла і 
зараз є. Роддом ó нас ó Сольоном. Да, в нас роддома не бóло. І зараз 
тóт роддома немає. Бóли таêі люди, що ліêóвали молитвами, таê 
вони ж óже померли. Шептали, бабêи шептали. Бóв ó нас ãлавний 
врач, то йоãо дєвочьêа боліла, то він водив до бабêи, сам врач. В 
êолãоспі êóхарêою робила, ó степó робила. На свинарниêó 15 ãод 
робила. А на поле от зранêó êіньми на возах возили. Тоді ж бриãади 
бóли. Бóли й ãарби, нó, тіêи ж на них снопи возили.  

Коли телевізор в селі перший появився я не знаю, а в нас по-
явився, ó мене племениця бóла в ãороді, і вона нам êóпила. Нó, а в 
яêім ãодó я не помню. Я вже забóла. Нó, давно, давно. 

Хрестини в людей, яê дитина появиться, бóли, а яê же? Бóли 
і через місяць, бóли і через ріê бóли. Хто яê. Бóли хрещений і хре-
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щена, брали дитятêо і шли до батюшêи. Хрещєний ãроші батюшêі 
платив. А дитині дарили дєтсêе, дєтсêе все бóло: і матерію, і розпа-
шонêи, таêе, дєтсьêе все. А тоді ãóлянêа сама натóральна бóла. Ра-
ньше хрещених одна пара бóла, а тепер ó моєї онóчêи 2 пари êóмів. 
Кажó: “А чьоãо це воно таê?”. А Наташа êаже: “Бабóшêа, батюшêа 
розрішив”. Ріê дитині відмічали. Да, да. Яêраз на Меланêó. Волос-
сячêо на ріê дитині підстриãали. Да, да. А тоді батьêи зберіãали.  

Різдво ó нас відмічають. 6-ãо ввечері вечеря, а 7-ãо Різдво. 
Оце вже натóральний празниê. І вечерю носять. Раньше ж заборо-
няли. А тепер діти матаються тіêи таê. 

А êоли забороняли бóло й тайно носили. Шо носили? Варена 
êóтя з рисó. От, і там 20 чи сêіêи пиріжêів. Це діти, діти носили. Я 
знаю це ми в шêолó щє ходили, то êоло нас подрóжêа моя жила, таê 
ми ото з нею. А на дрóãий день питають: “Хто вечерю носив, анó 
встаньте”. Наêазóвали. За дисциплінó оцінêó знімають. Тоді ж при 
êомóністах строãо бóло. Вобще-то бóла я жовтеням, бóла піонером. 
Тоді êомсомолêа. Яê приймали в піонери не помню. 

Носили, хто êóди хоче. На дрóãий день, це 7-ãо êолядêи. Під 
віêно підходять:  

 
Блаãословіть êолядóвати! 
Коляд, êоляд, êолядниця, 
Добра з медом паляниця. 
А сóха, не таêа. 
Дайте, тітêо, пятаêа. 
Дайте дядьêо пятаêа,  
А Ви, тітêо, ãрошей, 
Бóвай дядьêо хороший! 
 
І молоді, і старі ходили. Це 7-ãо з ранêó бóло ходили. А бóло і 

не з самоãо ранêó, а десь в обід ходили. А êолядóвали разом, і хлоп-
ці й дівчатêа. 

А 13-ãо – це перед Старим Новим роêом ó нас не бóло. А 14-
ãо, на Василя, посипали, да. В 2 часа ночі приходили. Отаêе бóло, 
от. Перші таêі, постарші, а меньші óже розвидниться, тоді приходи-
ли. Бóли, бóли. Жінêи не посипали. А чьоãо… А хто зна, тіêи чоло-
віêи. А на Меланêи, це 13-ãо вечером, меланêóють. Да. Жінêи. А чо-
ловіêи ні. 
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А Пасêó… Печóть пасêó. Носять же ш в церêвó святити. А 
раньше, êоли забороняли, не пеêли. А тепер пожалóста, ó 3 часа ночі 
святять. Нó, а спочатêó Вербна неділя. Вербó святять. Да. Святять і 
вербó. А тоді, ó чистий четверã, треба сêóпаться досвіта ó цій воді, і 
винести цю êóпіль до схід сонця. А для чоãо я й сама не знаю. А в 
п’ятницю, це ж страсна п’ятниця. Я знаю, шо êажóть нельзя пасêи 
пеêти, то я в четверã печó. І тільêи в неділю йдемо до церêви. 

Пасêи і êрашанêи святили. Бóли êовбаси, сало отаêе. Яйця ó 
нас êрашені, не розписані. Я, напрімєр, в цибóлинні êрашó. Оце по-
святили, а потім розãівляються ó нас. Оце їдять êрашанêи, пасêó… 
Все село. І ляãають спать. Раньше люччє бóло, тепер молодьож не 
йде до церêви. 

Оцю свяченó пасêó… Нó, хто яê хоче, но можна і сêотині да-
вать. Там êорові чи щє êомóсь. А потім, це через неділю, поминають 
померлих. Ідóть на êладовищє, несóть шо в êоãо є. Я носила і пасоч-
êó. 

Іêони люди в хатах завжди тримали. Да. Хоч і заборонялось, 
все одно тримали. Не тіêи я. Тримали. 

Трійцю ó нас відмічають в селі, да. Приêрашають, бóло цим, 
ясеньêом. Да, да. Топольой можна. Празнóєм 3 дні. Робить, нічоãо 
не робимо. І ця трава лежить, поêа й посохне. А в церêвó на Трійцю 
зараз вже не ходю. Ні, не ходю. Я, чесно êажóчи той, не сильно. Я й 
раніше таê, êоли не êоли. А зараз на ноãи впала, таê вобщє, ні в ма-
ãазін, ні на базар, ніде. Тільêи ото на ãород вилізó, та пополю. У ме-
не там, на ãороді й зараз êóêóрóдза, êартопля, бóряêи, êабачêи, ци-
бóля, чясниê, помідори, отаêе все. Оãірêи, баштан. Нó, раніше бóло 
ãороди тіêи по півãеêтара. А тепер землі ãóляє! Сêрізь бóр’яни. 

А оце, êоли êолãосп розпався і почали землю ділити, дали 
мені сертифіêат. Таêий доêóмент. Це êолãосп дав. Нó, не знаю чи 
пять з половиною ãеêтар чіслиться на мені. Тепер за цей, за цю зем-
лю дають нам зерно. Хто не хоче зерна, ãрішми берóть. 

В нас же ш тóт êолись і плотня бóла, і робітниêи бóли по де-
ревó. Таê бóв таêий чоловіê ó нас, він по всіх хатах робив в селі. Та 
він щє й живий – Петро Драãóн, отам живе на байраці, за оцими 
озерами. Ось ставні, і оті орнаменти, ці приêраси над віêнами – це 
він робив. В нас же стіни литі. Яê лить стіни? Копають таêі ями. 
Колотять там ãлинó, а тóт роблять таêі щити, щити деревяні, і тоді 
ллється ця ãлина, êладеться солома, а люди топчють, топчють, топ-
чють. Таê ми це на 4 раза. Гóляли свадьбó прямо… [Нерозбірливо]. 
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Раньше й вальêами робили. Нó, вальêами хóжі. А стіни обêладені 
плитêою. Оце ж, аãа, це моãо чоловіêа брат робив. Він не один ро-
бив в селі таêó плитêó. Не один. Хто заêазóвали, він їм робив. Не 
помню, êоли ми вже свою хатó робили. Но там на черепиці бóло на-
писано. Цеãлó êóпляли. У нас прихожа, зала, êóхня і спальня. Іêон в 
мене зараз немає, а бóли. Телевізор ó нас в êóхні стоїть. Там в нас і 
топêа і телевізор. 

Дні народження дітям справляємо. Да, да, êожноãо роêó. 
В селі оêрім óêраїнців ó нас щє живе… Оце ось яê брат óмер, 

жили отóт азейбаржанці. Звідêи вони, я не знаю, но приїхали і тóт 
жили. А тоді, поправді вам сêазать, він начяв ãóлять з дрóãими жін-
êами, і вони виїхали [нерозбірливо]. Но хороші люди. Хороші, ота-
êих сóсідів яê бóли, ó нас немає. 

Циãани ó нас теж є. Є й постійні, отам ó центрі живóть. От, а 
то ж таêі нальотчиêи є, шо... Та Боã їх знає яê до них ставляться. Яê 
до людей. 

Молодьож зараз… Чьорт їх знає, де вони працюють! Вони за-
раз таê желізо собирають та металолом. Та молодьож зараз неãодна. 
Баãато є сімей прозвалювалось. 

Раньше êлóб бóв, та й зараз мабóть є. 
У селі нашомó є хóтори. От по тій стороні річêи, то хóтір, там 

5 хат, називається хóтір. 
Но все ж не запомниш. Мені вже 85 ãод, шо знаю, а шо вже й 

забóла. В мене два сина. Вже вони і той дєдóшêа, і той дєдóшêа. І 
внóêи є. І пранóêи. В мене вже сім правнóêів! 

 
 
 

Татара Іван Іванович, 1926 роêó народження, 
Татара Марія Михайлівна, 1930 роêó народження, 
с. Сóрсьêо-Михайлівêа Солонянсьêоãо районó  

Дніпропетровсьêої області1 
 
Татара Іван Іванович: Татари? Усі родичі далеêі-далеêі, там 

пра-пра-пра. А тóт Татарів óже мало їх осталося, вже померли. Бóли 
тóт та вже померли. Тóт Сêóбицьêі, Шевченêи, Татари бóли, нó, це 
тóт. А на тім êраю…  
                                                           
1 Опитування провели В.В. Ликова і Г.В. Лєснікова (6 червня 2009 р.). Науково-
популярним методом передала Н.І. Швайба. 
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Нó, оце ж село в нас – оце значить П’ятихатêи там єсть…  
А êолãоспів тóт бóло п’ять сначала, а потом óже стало два, а 

тоді вже один став. А бóв значить таê: “Зоря”, “Схід”, Байраê, Каãа-
нович, Шевченêа. Отаêі. Нó, êолãоспи виросли в 30-х ãодах. В ос-
новном, в 30-х ãодах нас ó êолãоспи собирали.  

Бóв в мене тóт, батьêо й мати. Батьêа – Іван Семенович Та-
тара. Мене тоже Іван. А мати Уляна бóла. Та батьêо, оце я вам óже і 
не сêажó яêоãо роêó, я вже позабóвав. Та я, мабóть, і не знав тоді в 
те время.  

Батьêо вже, началась ото êоліêтівізація… У 17-м ãодó бóла 
революція, а потом значить вже власть начала, совєти тóт стали, со-
вєтсêа власть стала. Нó, й начали ж êолãоспи. Сначала Лєнін хотів 
НЕП зробить. Бóла, НЕП називалось, щоб бóло єдинолічно жили, 
нó, тіêи шоб не бóло êріпосноãо права. Щоб люди жили свободо, 
робили таê яê оце на заводі, на фабриêах. Хазяйство, хазяїн – на 
тобі землю, тіêи роби. Яê тепер, щас понахватали і побросали, там 
бóр’яни ростóть… Тоді таêоãо не бóло, єслі йоãо земля, то вона обі-
затєльно… 

А батьêів два ãеêтара бóло в нас тіêи землі, потомó шо тоді 
давали на їдоêа. На мóжиêа давали землю, жінêам чи дочêі землі не 
давали. Тіêи давали на чоловіêа. От народився синоê – оце йомó 
ãеêтар землі.  

Нó, шо, батьêо яê батьêо, на тобі, сêіêо нас бóло. А тоді ж яê 
êоліêтівазація – ми малі, мені бóло сім ãод в 33-32-м – я з 26-ãо. 
Братó бóло п’ять ãод, нема вже брата, поêойний, а сестрі бóло 
дев’ять ãод – троє. Дід бóв. А тоді ж не таê яê тепер, батьêа-матір 
діти не слóхають. Боже сохрани! Прийшли: “Іван, ідеш ó êолãосп?” 
А Іван подививсь на діда, на батьêа: “Ні”. Три раза прям. Ото êа-
жóть ãолодомор, шо ото ãолодомор... Знаєте, ãолодомор тепер êри-
чать. То там брехні баãато чим більше бóло. 

Бóло таê. У êолãосп не хотів іти – ото всьо. Та ще яêщо сло-
во сêазав яêе протів власті, то тебе запроторять, сóдить. А єслі ти в 
êолãосп записався – нічоãо тобі. Нó, не таê щоб тоді дóже бóло, по-
томó шо война ж бóла, но можна бóло жить. А раз прийшли: “В êол-
ãосп не йдеш? Подóмай”, – пішли. Дрóãий раз прийшли, а за третім 
разом все забрали. А ми ж отаêі… Ми ж таêі, шо жита нам насипали 
на ãорищі, чи на піч, посóнóли, а ми на печі. Раньше бóло таê: діти 
малі, прийшли хто чóжі там додомó, то ми тóт нє, ми сидимо на печі 
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і не мóрêнем вобще. “А що це за жито?” – “Це дітям”, – і батьêа за-
брали в êаталажêó, а мати сама осталась. 

В êолãосп батьêо не йшов, ще зерна приховав трохи, найшли 
те зерно. Сóсіди доложили. Це ж село. Забрали батьêа ó тюрмó в 
районі. А потом же мати тóт сама. А потом і мати померла, дід по-
мер. Мати померла, а ми осталися. Таê, представляєш, братові п’ять 
ãод, немає ніêоãо, нас троє і ніêомó не нóжні…  

Ходили просили, хто дасть там хліба, хто не дасть. Нó, таê 
вижили. Год жили самі, ãод. А тоді таêи нас óзяли – діти ж ходять 
малі, обірвані, отаêі шиї, отаêі пóза – рахіти.  

Шо ми їли? Бóр’ян, дерть всяêа, все таêе їли, а жили яê óсі 
жили. Я знаю яê жили. Мерли яê мóхи, але ми вижили. І оце ось 
недавно сестра померла і брат помер, а я ще живий – оце нас три. 
Таê історія, то таê страшне діло. І таê ми вижили. Забрали тоді в 
êолãосп нас, в садіê пішов, в яслі.  

А наш батьêо, яê забрали йоãо і сóдили, тóт ó ãороді одроб-
ляв він. П’ять ãод дали тюрми. А тюрма бóла не строãоãо режимó, 
понімаєте, проста. А тоді ж не бóло таêоãо, а ми ж малі діти бóли, а 
мати ще ж молода. Нó, виходний давали там, і йомó схотілося при-
йти додомó, дітей побачить, і жінêа ж молода й діти. Таê пішêи – 
сороê êілометрів прийшов. Таê це ж яê би він прийшов і вечором 
пішов, таê він остався. Свободнó йомó дали на вечір, а остався і 
днем тóт. А тóт побачали та зразó в сільсовєт: “Іван з тюрми втіê…” І 
батьêа тільêи “чорт”, і на Біломорêанал. Знаєте, Біломорêанал стро-
їли? Тóда йоãо! І там йомó êапóт. Тóт оце дядьêо жив – немає йоãо, 
помер, він все собирався мені розêазать: “Іван, я ж тобі за батьêа ро-
зêажó…” Вони разом бóли, таê цей вийшов з Біломорêаналó. То то-
же тюрма счіталась, тіêо з роботою: тачêи ото тяãали й висипали. “Я 
ось тобі розêажó за батьêа”, – тоді яê вип’є. Виряджали в армію, то 
там ãóлянêа, а я ж то тверезий і êажó: “Гнат Андрєєвіч, розêажіть за 
батьêа”. – “Я нічоãо не знаю, не знаю”. Таê я йоãо пойняв, шо там і 
він може замішаний, шо не хоче розêазóвать. І таê він помер, і нічо-
ãо не розêазав про батьêа. Нó, там батьêо бóв, бо він êаже, що ми з 
твоїм батьêом бóли на Біломорêаналі. А не розêазав, яê він помер. 
Нó, батьêо бóв слабеньêий, а там же шо… Каже, ходив очистêи со-
бирав з êартошêи та їв, та всяêó ãадость. Но яê він помер, ніхто й не 
взнав. Таê батьêа ото…  

А мати ж дома померла. В нас там таê: тóт хата бóла, а оãород 
два ãеêтара аж до річêи. Оце наше все і оце рибó маю право тóт ло-



101 

вить, отóди я не підó. І січас єсть риба – êарасі. І ото отаêі відра бó-
ли, дід ятерами ловив êарасі. Дід помер, а ятера остались. І сóсідсь-
êий тоже дід бóв і цей дід помер, а ятера остались. Оце проволоêó 
почіпив, через забор ноччю лазять пацани: “Хлопці, шо вам тре-
ба?” – “Дайте водичêи напиться…” – “Хлопці, старі люди”, – прово-
джаю йоãо. Він приходе: “Дайте водичêи напиться”. – “Ти через за-
бор?” – “Через забор…” Чоãо тебе, трясця? Таê воно ж іде оãрабить в 
êоãо немає. Йомó води хочеться, а він дивиться, де метал щоб óêра-
сти. Їм там нада водичêи! Ото таêе діло. А шо я êазав?.. 

А! Коли дід помер по-сóсідсьêи, а ми ж то ãолодні, нема чоãо. 
А води тоді весною рано бóло баãато, вже льодоê, а вони ãолі тóда 
поставить ятері. Та поставили. Та давай же ж, щоб ніхто не поêрав, 
полежимо трошêи. Поляãали. Таê то яê поляãали, а земля ж сира, і 
позастóджóвались з обідó. В обох воспалєніє пішло, і та, і та помер-
ли. Яêі тоді врачі бóли, хто там йоãо лічів? Тепер то може й спасли 
чи яê, а тоді хто? То вони померли, а ми осталися. Вона померла на 
зімó, осінню померли.  

Сестрó забрали дітей ãлядіть тóди – ті, шо приходили, щоб в 
êолãоспи ішли. Аêтівісти називались вони. Забрали її, дев’ять ãод 
óже – дитинêó ãлядіти. А нас два осталось. І ото ми в холодній хаті 
цілó зімó жили – не топлено, нічоãо не варено, сніãó понамітало на 
рівні з хатою. І от ми óдвох жили з братом до весни, весною, а тоді 
вже аж літом нас – в ясла. Бо перед тим яê мати вмирала, таê вона 
вроді би записалася в êолãосп. А тоді êажóть, нó, раз записалася в 
êолãосп, таê треба ж…  

Тоді тіêи запишись і óже ти счітаєшся хороший чєловєê, а 
тіêи не йдеш в êолãосп – не хороший, ти протів власті і ти должен 
знать. Даже слово сêажеш не таê… Один там дядьêо – прийшли на 
обліãації, тоді на обліãації писали, знаєте, обліãації? Нó, тепер лоте-
рея, обліãації. Тоді ще обліãації давали, підписóвали. Прийшли на 
обліãації підписатись, там Дніпроãес строїли тоді. А він êаже, забóв 
яê йоãо зовóть: “Та, цьоãо [нерозбірливо] ніêоли не наповниш”. 
Отаê сêазав, всьо – враã народа. І з êонцами, забрали йоãо. Ото сêа-
зав – враã народа. Тоді нельзя бóло, Боже сохрані! Це щас шо хочеш 
êажи і по радіо, і по телевізорó, і депóтати там один на одноãо бре-
шóть. Тоді цьоãо не бóло, Боже сохрані. Осьо Брежнєв бóв, бóли 
сьєзди партійні яê оце тепер, проãолосóвали. Тоді не бóло оцьоãо 
“пі…пі…пі…” Ото рóêó підняв, проãолосóвав за êоãо і ідіть работайте. 
А тепер? Ми бóдем ãолосóвать, а ми не бóдем – і всі депóтати ви-
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стóпають. Яê малі діти ãраються. А на шо ж ми вас вибирали, ми 
вибирали щоб ви защіщали. “Ми не бóдем ãолосóвать, нам не нра-
виться ота…” А шо ж вам нравиться? А! І ото таêе діло, а шо ж ти 
зробиш? Бóло страшне время. Страшно.  

Татара Марія Михайлівна: [Кóрêóлі]? Бóли, êонечно. 
Іван Іванович: Яêі ж êóрêóлі? Вони не êóрêóлі счітались, во-

ни счіталися óмні люди, понімаєте. Вони хазяйни бóли, а чомóсь 
счітала совєтсьêа власть, шо вони êóрêóлі. А в їх все бóло, бо вони 
хазяйни. Вони вміли хазяйнóвать, вони знали цінó хлібові, знали 
цінó пшонó. А в нас же ж тепер таê: одна водêа, а бóр’яни хай рос-
тóть. А вони хазяйни бóли, а ото їх посчітали êóрêóлями. 

Марія Михайлівна: Хазяйства в їх баãато бóло. Коні, êорови, 
роботниêи робили там. 

Іван Іванович: Роботниêи робили. Яê ти хароший роботниê 
–тобі платили, а яê êонечно з тебе таêий робітниê… А таê робили 
харошо і êóрêóлі вони счітались. Вони не іздівалися з людей, вони 
не êріпаêи бóли. 

Марія Михайлівна: Моя мама рідна, ó їх сім’ї бóло шістна-
дцять дітей. І вона слóжила. Нема чоãо їсти, ніхто нічоãо не дасть, 
таê вони слóжили. Оце, êаже, йдемо на слóжбó. Наймали оці баãачі 
і тоді їм платили. Яêщо дóже баãаті, то соãлашалися і на одьожó, за 
одьожó і за те, що їсти дадóть. 

Іван Іванович: А то êóрêóлі, êóрêóлі. Кóрêóль – ó ньоãо бóло 
хазяйство, бо він чоловіê зажиточний бóв. Він робив – в йоãо бóло. 
Він старався. В ньоãо ãроші є, він êóпив собі землі, а той продав, 
всяêі ж є люди. Він вмів хазяйнóвать, він знав шо посадить, знав шо 
продать, шо êóпить, він êóрêóль счітався. А тоді ж після тоãо, яê 
стала власть совєтсьêа – яêі ж êóрêóлі? Колãосп. А в êолãоспі шо? 
Комóністи стали в êолãоспі робить, править. А êомóністи яêі, аãа, 
водêа пішла. 

Марія Михайлівна: [Зажиточих] посóдили.  
Іван Іванович: Посóдили, вони ж не хотіли. Здай в êолãосп 

своє хазяйство, а вони ж ні, в êолãосп не здають – це ж моє. Я ж на-
жив йоãо. Вони посчітали тоді, яê оце і батьêо не хотів іти в êол-
ãосп, йоãо посчітали, шо він êóрêóль. А шо в батьêа бóло? Конячêа 
бóла, êосарêа бóла своя, більш нічоãо. Тепер може де в мóзеї оста-
лась êосарêа. Ото ж земля бóла. А в êолãосп не ідти – êóрêóль. Раз в 
êолãосп не пішов – ти êóрêóль. Ти хоч там і не дóже баãатий, а êóр-
êóль. А хто знав, шо таêе êолãосп, яê оце січас… 
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Марія Михайлівна: Вони, може, й розповідали [що таêе êол-
ãосп]. Мій батьêо поêойний, прийшов до ньоãо дядьêо йоãо рідний і 
êаже: “Михайло, іди ó êолãосп, бóдеш живий”. А він боїться: “У ме-
не ж осьо тьолочêó я êóпив, телятêо, виросте êоровêа, в мене ж осьо 
лошачоê – виросте êонячêа, де я йоãо дінó, ó êолãосп здам?!” А він 
êаже: “Ріж і їжте... – бо тоді ж 33-й ãод начинався, – таê бóдеш 
жить”. І батьêо послóхав, в батьêа тоже óже не бóло батьêів. Послó-
хав тоãо дядьêа, пішов ó êолãосп, а те все порізали та поїли. Він ос-
тався і осталися живі… 

Іван Іванович: І ãолодó не бóло в них.  
Марія Михайлівна: Не бóло, бо він робив в êолãоспі, їздовим. 

Їздовий – правив êоньми. Сідали на тєлєãó, пара êоней там в ньоãо. 
Ото таê остався живий. 

Іван Іванович: А то êóрêóлі, êóрêóлі? Та яêі там êóрêóлі. А 
зажиточні люди бóли та óсе, зãребли всіх в êолãосп. А єслі я іще в 
êóрêóлі став та ще слово сêазав протів власті – враã народа. Всьо, і 
ніхто не оправда тебе, ото враã народа. Протів власті сêазав. А шо за 
власть? Хто її знав тó власть. Таê яê оце дивися: Янóêович хоче там 
шось своє, а Тимошенчиха – шось хоче своє, а Ющенêо той… Шо 
вони хотять, ми ж не знаєм. Вони êажóть, що бóде харашо, а звідêі-
ля ми знаєм? Хто зна шо, воно бóде харошо. Чи воно не бóде поãа-
но? В НАТО тепер вони êажóть, за НАТО. Молодьож не знає, шо 
воно таêе. А ми жили при німцях, то ми знаєм, шо таêе німці. Таê 
вони дóмають, шо може воно ж таêе, німці ж не робили хорошоãо 
нічоãо, шо тепер вони таêі дрóзя з німцями. А вони хорошоãо не ро-
били. Нічоãо. Тепер вони êажóть, молодьож: “Яêби німці бóли, то 
ми таê яê німці жили”. Ні-і! Таê би не жили. Німець би не дивився 
яê тепер, шо той п’яниця, а той не робе, а той ще шось – “Та-а, пой-
дьот!” У німця таê не бóло, яê êажóть, “ми б таê жили, яêби німці 
бóли, а не оця власть нехороша…”  

Потом ото таê [ó 1930-ті] пішло і пішло. Нó, шо, сêіêи ми там 
пожили, а тóт война. В 41-м ãодó война, всьо, êóди тоді діваться? А 
война, значить война, нó, шо ти бóдеш робить. Сестра сюда-тóда, в 
Германію берóть, везóть в Германію. Но не забрали. Хто жонатий – 
не забирали. Доãоворилися заміж вийти. Тепер ãраждансьêий браê 
називається чи яê, нó, й тоді. Ото вийшла, щоб же ж в Германію не 
попасти – осталася. І він же ж тоже, той її чоловіê. А тóт же сюди-
тóди óже і німці прийшли. Наші ж, німців поãнали, наші прийшли. 
Чоловіêа зразó її забрали, 23-ãо ãодó – зразó на фронт. І ото село 
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[Караївêа] недалеêо тóт є, і вже і óбили тóт йоãо. Необóчений нічо-
ãо, він же тіêо осьо-осьо, а німець же шо?  

Нó, а мені бóло тіêи сімнадцять ãод, я 26-ãо. Освободили нас 
і зразó ж забрали тоже ó воєнêомат. В 43-м ãодó це бóло діло, а в 44-
м óже весной в Лєнінãрад повезли, там тіêи блоêадó зняли. Блоêада 
Лєнінãрада бóла ж. Повезли тóда охранять Лєнінãрад, в штатний 
полê. І ото там я бóв до êінця войни і після тоãо. Вобщєм шість з 
половиною ãод слóжив я після войни ото. Страшне діло бóло, знає-
те, ãолод, розрóха êрóãом. Кóди не ãлянь – одні рóїни, одні рóїни. 
Таê я січас даже помню, ãода пройшли і січас дóмаю, таêе бóло вре-
мя, я сам собі дóмав: чи бóде таêе время, щоб я хліба наївся, пред-
ставляєш? Я і січас помню, аж страшно, дóмав, чи бóде таêе время, 
шо я хліба наїмся, хліба! Хліба. І січас споминаю. Це пройшло шіст-
десят п’ять ãод. Шістдесят п’ять ãод пройшло, а я помню, наче це 
вчора бóло. Все помню харашо.  

Нó, шо ж після тоãо, прошло óже время, нас демобілізóвали, 
а êóди тóт? Сестра там построїла таêó халóпêó, а êóди мені іти? 
Спеціальності ніяêої, до войни êончив тóт шість êласів. Можна по-
стóпить на êóрс траêторіста – таê сім êласів треба образованія. А в 
мене шість, є доêóменти, шість êласів, а треба тіêи сім. Нó, шо ро-
бить, я пішов ó ãрóзчиêи, завод Петровсьêоãо бóв. Отаêа лопата за-
вбільшêи і все. Розсольниê дають, оãóрци зварені, [нерозбірливо] і 
на зóбах тріщить, яê пісоê щось. А лопата отаêа – рóдó розãрóжать 
ваãони. Там же доменні печі, мартенівсьêі, надо óãоль, таêе. Поро-
бив я там ãод – надірвав желóдоê, язва желóдêа. Бросив я та при-
йшов сюда в село, а роботó треба шóêать. А де жить? Комó я нóжен? 

Можна бóло в êолãосп, а в êолãоспі нічоãо не платили. Нічо-
ãо не платили! Раз в ãод датóть в êінці ãода і то триста ãрам ячменю. 
Це зерно таêе ячмень. Це добре дають. А то даром робили, а вêрас-
ти – тюрма зразó, п’ять ãод. Нє-нє, поêа ото тоді… То шо êажóть, то-
ді та привиêли бóли. Вже таê бовталися, работали, а хорошоãо не 
бóло нічоãо тоді. Робить нада бóло таê: сонце сходе, щоб ти бóв там 
вже, на роботі; сонце заходе – тоді аж додомó, в êолãоспі. Це на за-
воді восєм часов, а тóт не бóло часів тоді. А січас, óже ж не таê ста-
ло, а тоді від зорі до зорі. А [нерозбірливо] і з тоãо êолãоспа тіêали 
всі. Тіêали з êолãоспа. Тіêали! А êóди ти втечеш. Поїхати ó ãород – 
давай паспорт. А паспорта не дають, щоб не тіêали, хто ж бóде ро-
бить? Щас êричать: “Село, нада возрождать село!” Кóди ти йоãо во-
зродиш? Хто сюди прийде? Хто? Тóт нада робить, ãрязюêа на сви-
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нарниêó, на êоровниêó. А де ж робить? Єслі на полі робить, там же 
треба робить, плóã, зерно. От, например, êóêóрóдза чи шо, вона ж не 
жде поêа там то, а її нада посадить, обробить, полоть. А воно шо, ча-
си, а часи нічоãо не дадóть. А бóр’ян росте. Он ó сóсідів бóр’ян 
страшенний, вони йоãо не полять, óже і в прошлом ãодó бóло – êó-
êóрóзêа таêа, а бóр’ян отаêий, а ти ж посадила йоãо! Таê і в êолãос-
пі. А хто йоãо бóде робить? А плата, плата ãадêа в êолãоспі. Тóт здо-
рово платить нема нічоãо, і шо ж вони платитимóть. І потом же ж не 
êаждий місяць, шось дають êоли є, êоли й нема. Нема ãрошей, 
іщить. А хто бóде ісêать? А їсти треба. Нó, êой яê, і тоді і сійчас...  

Женився, пішов ó прийми до молодої, отам на селі. А робив – 
ó мельниці встроївся, дали таêи. Я яê з армії прийшов, демобілізо-
ваний, мені дали яêийсь доêóмент – шо я солдат, вроді робочий. І 
пішов-пішов-пішов. Тоже ж там таê, восемдесят рóблів. А шо ж ті 
восемдесят рóблів? А вже дітêи пішли, а треба ж топить, і одіться, і 
обóться. Нó, вижив. Вижив, вижив, вижив і таê і пішло діло, пішло. 
Хорошоãо, хорошоãо нічоãо, дівчатêа, не бачив. А ото саме ãлавне я 
êажó, шо ãолодовêа, страшене, ой! Яê вспомниш – ой. А тепер шо, 
óже на пенсії, з 82-ãо ãода на пенсії. Нó, пенсія, я óчасниê бойових 
дій, з Ленінãрада, та платó мені трошêи більшó там. Два ордена 
“Отєчєствєнной войни” і “За мóжність”, за ордена трошêи там до-
плачóють. Нó, нічоãо таê, можна жить. Таê здоров’ячêа нема, серце 
слабе. Грижа ось, а серце слабе, ãрижó, операцію, робить ніяê, поні-
маєш. Каже врач: “Хочеш жить – живи, а робить операцію, – серце 
не видерже”. От і таê дихаю оце. Єсть таêі, баãато поробили опера-
цію, таê їх óже нема. Уже померли. А шо таêоє? Таêі яê я ãодами. 
Мій брат троюрідний, він таêий яê я ãодами, йоãо нема вже два ãо-
ди – операцію зробили і нема. Єсть трошêи старші, один 25-ãо ãодó, 
а то і молодші, їх тоже немає. Мені врач посовітóвав: “Не роби опе-
рацію, живи таê яê є, а операції не роби”. Щось воно поãода таêа чи 
воно нестерильне обородóваніє, що бистро помирали. Нó, оце восе-
мдесят третій ãод, оце в сінтябрі бóде вісімдесят три.  

[За німців яê тóт жилося в селі]? За німців тоже давали, таê 
само яê і при Союзі, таê і при німцях давали триста ãрам ячменю. 
Колãосп бóв. Німці óмніші яê тепер демоêрати оцево. На шо бóло 
ламать êолхози? Назви йоãо яêось іначе, по теперішньомó. Нó, не 
хай воно бóде. Люди привиêли. І свинарниêи, сêіêи тóт свинарни-
êів бóло, сêіêи тóт êорівниêи, êоров бóло, людей бóло! А в êолãос-
пах сêіêи êоров бóло! Під ãорою одна бóла ферма, три, чотири фер-
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ми, сêота бóло сêіêи, свині бóли. Жили, жили і розêидали. А тепер 
шо? Молодьож не хоче заніматься цим ділом, а старі оджили. І шо 
ви дóмаєте, ото в нас êлиночоê оно, яê ото весною êоров 
п’ятнадцять, а то і більше собереться отамо і ãонять óтром. А тепер 
одна êоровêа ходе, представляєте? Одна êоровêа весной ходе. Оце 
хлопці ходять тóт, отам живе на ãорі, а то бóло мабóть п'ятнадцять 
êаждó веснó. А це воно шось стоє все ж таêи для ãосóдарства. І ото 
під ãорою êоровниê стоїть, три старі там, під ãорою. Може бачили? 
Стоять вони, таê нема там сêотини. Вроді Кравченêо, Кравченêа 
знаєте? У нас тóт Кравченêо таêий, “Полімердеталь” держе він. Таê 
ото пластмасó там виробляють, всяêі тазіêі, [нерозбірливо] всяêі. І 
він держе землю, тóт держе. І êоровниêи він оті чоãо-то держе. А 
чоãо держе вже п’ять ãод, а нічоãо там немає, охраняють їх. А шо він 
дóмав там робить, не знаю. Таê там сêотини сêіêи бóло. А яê їхати 
на Байраê, таê там чотирьохрядний бóв êоровниê, в чотири ряда 
стояв. Там чотириста ãолов сêота бóло! Розваляли, разломали. Хай 
вже сêотинó, нó, на шо ви постройêи поламали? Нó, на шо? Шо во-
но мішало, чи радянсьêе бóло, чи êомóністичне чи шо, хай воно і 
бóло таêе. Взяли поламали все, а тепер там тіêи стіни: отаê пішли 
[нерозбірливо] бóло проасфальтірóвали, все харашо. Шо їм хоті-
лось ламать, а шо вони виãрали, я не знаю. 

[Чи бóли поліцаї під час оêóпації]? Аяêже, обізательно! І свої 
бóли поліцаї. Наші. Кажóть там – западенці, там то… А наші бóли 
люди, сільсьêі, наші бóли поліцаями. Їм потом совєтсьêа власть, яê 
освободила нас, по десять ãод дали. Вони сиділи десять ãод в тюрмі. 
[Яêі бóли в Германії, вони в село поверталися], но не всі.  

Марія Михайлівна: Кой яêі поверталися… Коло моїх батьêів, 
там на тім êраю жили, сóсід не вернóвся, зãорів ó êрематорії. І дєво-
чêа, таêа хароша, вобщем двоє їх зãоріло там ó êрематорії. А то по-
верталися, поверталися та êой яêі тóт óже повиóчóвався, та хто 
вчителями став, та померли… 

Іван Іванович: Є тóт Сóховий Грицьêо. Може, щось і сêаже 
чоловіê. Він бóв в Германії і він живий. А баãато таêих вже, шо не-
ма, шо бóли в Германії. Он Цюцюри нема, Івана Сидоровича нема, 
оце Зіньêо Іван бóв тоже. А цей живий чоловіê, 23-ãо ãода він рож-
дєнія. Він бóв ó Германії. 

Марія Михайлівна: Замміністра в Білорóсії син йоãо бóв, він 
з нашим сином вчилися в одній шêолі і за однією партою сидилі, 
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вобщєм дрóзья бóли… До ньоãо яê іти, ото вóлиця завертає, недале-
êо. 

Іван Іванович: Да, осюди налєво, отóт-о, він живий чоловіê. 
Гриãорій Гриãорович Сóховий, 23-ãо роêó. 

Марія Михайлівна: [А в Германії по всяêомó бóло], смотря до 
яêоãо хазяїна попадаш. Мені сестра моя двоюрідна писала пісьма, 
таê êаже, що вона бóла ó баóера, таê не пóсêали даже додомó, щоб 
не їхали. Це Маня, що ó Миêолаївці, де êамінний êар’єр, це далеêо, 
дрóãе село. Дóже хароші, êаже, хазяїни бóли, дóже хароші. Ще по-
силали її, шоб вона… Недалеêо там бóв лаãерь плєнних. Таê вони, 
êаже, шо-нібóдь давали, шоб несла вона і через заãородêó êинóла, 
щоб яêось піддержать їх.  

Іван Іванович: Да, таêої страшної войни не дай Боã… Сталін 
із Гітлером заêлючили мир на десять ãод, чай пили вмісті, там все... 
На десять ãод. І зерно тóди вже відвезли, Німеччині. Не знаю яê 
щас, там на півãода хватає своãо зерна для хліба. А то все заêóпля-
ють, а в нас лишнє продають. Нó, Сталін тóди ешелон зерна послав і 
тóт з Гітлером… А через время Сталінó êазали, шо Гітлер ãотовий 
проти. – “Ні, не може бóть”. Даже бóли розібрані там яêісь і танêи, 
вобщем не підãотовлено в нас бóло. Він на нас напав віроломно, 22-
ãо іюня. 

Марія Михайлівна: А яê одстóпали наші, я ж тоді ще невели-
êа, боялася, бомблять же. Ото ми з мамою вдох, батьêо на фронті. 
Коли біжить до нас ó двір солдат: “Мамаша, шо-нібóдь дайте”, – 
просе, бо їсти хотять вони. Мама êаже: “В мене нема нічоãо...” Нó, а 
êоровêа, ще в їх держали, ще не вспіли німці взять. Таê вони шо, 
êаже: “Може вам молочêа…” Таê вони, Боже мій, дівчатêа, дітêи мої 
дороãеньêі [плаче], страшно стало! Я êажó, яêби живі вони бóли, 
мать, найшли б бóли мамó, прийшли… Там вóлиця ó нас бóла, шлях, 
садоê, посадêа таêа, вони: “Ідьомте он тóди, бо там товариші, ще 
двоє…” Мама взяла êóвшин, молоêо êисле таêе, і хліба ж нема. 
“Осьо, – êаже, – поêи не начиналась война спеêла, таê осьо, дивіть-
ся, вона аж зелена зверхó”, – пліснява. Таê той солдат, діточêи, став 
на êоліна, бере мамині рóêи, цілóє [плаче]…  

Іван Іванович: Голодні бóли. Треба ж їсти щось та і все. 
Марія Михайлівна: А я стою, держóся мами за рóêó, тоже ж 

боюся. А в їх êоняêа запряжена, воно чи лафет, чи пóшêó тяãнóть. 
Тіêають, бо одстóпали наші тоді. Це бóло яê раз ó 41-м ãоді вже, на-
чало войни. Мама ж êаже: “Хлібинêа ж ó мене таêа”. Таê він до тоãо 
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цілóвав тó хлібинêó. А тоді бере розêриває свою ãімнастьорêó і за-
пихає тóди хлібинó, êаже: “Бо на нас на дорозі нападóть таêі самі 
ãолодні яê ми, заберóть…” Під сорочêó запихає. Я тóди дивлюсь, а 
на лафеті том зãóстêи êрові. І хто це знав, що це бóде мирне время і 
це бóде нóжне, і може десь і рідні є… А я ж стою, дивлюся, і таê дер-
жó мамó за рóêó, а він êаже: “Та тіêи шо похоронили ми своãо това-
риша. Вбитий, отам на ãорі, – оце ж ó нас називається ãора над се-
лом, – отам на ãорі ó проваллі ми йоãо заховали…” А хто це зна де, 
там не одне провалля… Яêби знали, то може чи фамілію йоãо, щоб 
вони оставили йоãо чи яê. І таê десь і поêоїться йоãо прах, Боã Свя-
тий йоãо зна. 

Іван Іванович: [Зітхає]. Тоді таêа бóла ó нас бєстолêовщина… 
Солдати сильні бóли, таê приêаз бóв одстóпать, одстóпать і все 
брость. І ото аж до Мосêви одстóпали...  

Марія Михайлівна: Та дівчатêа знають про цю войнó. 
Іван Іванович: До Мосêви одстóпали, а тоді вже під Мосêвою 

німець… А шо німець? Баãато партизани помаãали… Баãато парти-
занів бóло. 

Марія Михайлівна: А в нас же партизанів не бóло, то може і 
село через те вціліло. А тільêи ті, шо назвали на їх êóрêóлі, остави-
ли в степах амбари, сараї це таêі цеãлові велиêі, êомори називались. 
Нó, тóди яê вже став êолãосп зсипать зерно, êóêóрóдзó, пшеницю – 
і німці почали палить. Оце тóт осьо вóличêа, вже нема йоãо – німці 
обливали і палили, щоб не досталося ніêомó. 

Іван Іванович: Одстóпали і щоб не оставлять. Наші одстóпа-
ли, нашим ніêоли бóло, не вспівали. А німці, вони трошêи не таê, 
вони óнічтожали. А тóт ó нас Аполоновêа єсть, за ãорою село тóди 
до Сольоної, до района. Там бóв лаãер воєнноплєнних, і бóли наші 
там солдати. Нó, в плєн здавалися, німці захвачóвали. Наші ж ідóть, 
а машинами вони раз, захватили, а то й таê здавалися ó плєн. Нó, 
безпорядоê, немає ніяêоãо порядêó. А вони їх в лаãерь тóди. А Зао-
зерною, тóт-о на [нерозбірливо] – там Заозерна, там ячмінь ãорілий. 
І ото плєнним оцим давали стаêан ãорілоãо ячменю на день. Кой-де 
між ним єсть і не ãорілий, но большинство ãорілий. Ячменю стаêан 
на день давали, ні води, нічоãо. Яêщо це наші вони, яêщо там мій 
брат чи сват, чи батьêо, чи там хто впізнав я йоãо, шо він мій – ви-
пóсêають. Випóсêали. А яê чóжі, там і рóсьêі, і óзбеêи, й татари, і 
таджиêи, всяêі… А яêщо свої, то випóсêають. Но яêщо óзнають, що 
то не свій, то німці вб’ють і тоãо, і тоãо. Яêщо чийсь знаêомий, то 
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харашо, єслі там не брат, не сват, а просто знаêомий, та то ще êой-
яê. А яê чóжий, то тоді вже… Німці – вони люблять порядоê, тоже 
не зря таêі! Випóсêали, і передачó принімали, яê шось хто прино-
сив, бóло тóт. А тоді ж воно пішло діло… [Поверталися êóрêóлі]? 
Поверталися зразó, з сходó. 

Марія Михайлівна: У нас там недалеêо жила сім’я. І шо ж ви 
дóмаєте, вони вернóлися. З тієї êонюшні, де стояли êоні, зробили 
двері, зробили віêна – поселилися жить, бо це їхнє дворище, їхня 
земельêа. Таê шо ж, наші приїхали і виãнали. Наші! Совєти виãнали 
їх. Вони тоді êóди? Прийшли до нас, до моїх батьêів, і просяться: 
“Можна ми, нó, нема де, даже ночóвать нема де…” Їх даже їхні роди-
чі, їхні, шо їх ото виãнали, не хотіли брать. “А то, – êажóть, – при-
йдóть і ще нас розстріляють, шо ми вас держимо”. А наші не бояли-
ся, батьêо і мати: “Ідіть і живіть ó нас”. Таê вони ó нас жили, два си-
на, і дід з бабою жили біля нас. 

Іван Іванович: Главне, шо після войни всі ж строїлись. Всі 
строїлись, êóди не êинсь, всі строються, нема ж. Це рідêо, хто в яêій 
хаті сидить, а то строються. І всім треба помаãать, тоді не бóло яê 
тепер: оце налєво ãроші платить. Тоді всі йшли помаãать, потомó шо 
сьоãодні я строюся, завтра ти бóдеш строїться, і не бóло понятія, 
щоб платили ãроші. За моãорич, і то там пообідали, поснідали. Нó, 
їсти давали яê не яê, а щоб це там ãроші платить – цьоãо не бóло. Де 
ті ãроші бóли. Сóсід сóсідó, там і чóжі приходили, і родичі там всяêі, 
потомó шо просто треба. А яê не треба, то совість нада мать, бóдь 
свободний. Один виходний же ж бóв – неділя. В сóботó робочий 
день, а тоді зробили ото êоротêий день, до двох часов робили тіêи в 
сóботó. А тоді виходний, один виходний. А отдихать ніêоли бóло, 
Боже сохрани. Яê не тóди йди, таê тóди іди, таê тóди, таê тóди. І ото 
тобі робота, êрóãлий ãод робота. Робили – страшне діло. Таê то ж 
робили. А на фермі… Сєчêи мішоê óзяв, шо êоровам, з сілосом. 
Упіймали – шістдесят рóблів штраф. А заробиш ó місяць сємдесят 
чи восємдесят. Яê тіêо побачили і все. Об’їждчиêи, називалися 
об’їждчиêи. І лісапетами, і таê виносять, а тіêи побачив – а, оно сó-
сід отой носить – всьо, витрóсили йоãо там. Воно ãниє ж там, про-
пада – не троãай. Даже в посадêах, оно посадêа на ãорі, там же тоді 
не бóло, повсихала трава, êоровêі наêосить – не троãай! Воно êол-
хозне, не троãай. От таêі порядêи бóли, нельзя бóло. Тепер іди êоси 
сêіêи хочеш, а тоді – ні.  
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[Коли при êолхозах óже êраще бóло жити, не таê строãо]? 
Нó, ось яê Брєжнєв став, нам мало-мало… Він же наш дніпродзер-
жинсьêий, óродженець Дніпродзержинсьêа, земляê. Таê оце нам 
óêраїнцям бóло непоãано жить. А в Росії – нє, наші êой-яêі тóт лю-
ди в Росії, дівчатêа поїхали в Росію. Таê тóди висилали і вермішель, 
і êрóпи тóди висилали наші, бо там не бóло. А тóт бóло, не таê шоб, 
но êовбаса бóла два восємдесят, а сервєлад, êовбаса, по сім рóблів. 
Таê сама дороща êовбаса по два восемдесят, два тридцять, два два-
дцять, доêторсьêа і любітєльсьêа. А тепер вони дороãі.  

Уже осьо, і синоê на праêтіêó їздив, êончив техніêóм і там їз-
див на праêтиêó в Росію. Таê і то, тоді маãазини там бóли таêі: тóт і 
сапоãи продають, і мило продають, і хліб продають, вобщем таêе, не 
бóло дóже хорошоãо. Нó, а в Уêраїні бóло харашо, це не сеêрет, 
Брежнєв давав óêраїнцям. А тоді яê óже Брежнєва не стало, став 
Горбачов. А Горбачов тоже ж він з Кóбані, тóт осьо він. А Кóбань – 
це ж не Уêраїна, це ж Росія, но тóт таê óже порівнялося, прімерно 
порівнялось, шо там, шо тóт. Таê задóмали оце перестройêó зро-
бить, понімаєте, перестройêó зробить, а на шо? Шо ж він зробив хо-
рошоãо, шо зробив? Ті шо бóли êомóністи, вони зразó перетворили-
ся ó демоêратію, в демоêратів зразó ж. І всьо, їм харашо стало жить. 
Колãоспи розпродали, техніêó заãребли, де лóчші траêтора там вся-
êі, інвентар. Усі ж êомóністи, вони й сійчас живóть – ó них і траêто-
ра, ó них і техніêа всяêа, і землі, де лóчші, забрали. У нас тóт… Він 
собі êóсоê он хороший землі взяв, свинофермó порозпродав, і живе 
преêрасно. А осьо “Маяê” тóт є, село “Маяê”, за ãорою, там êолãосп 
óдержали. Корж тóт єсть, Льоньêін брат, то йоãо син там роботає і 
там став председатєльом. Він назвав йоãо не êолãосп, я забóв яê він 
йоãо назвав, Боã йоãо знає. І люди там живóть харашо, і ферма ó 
ньоãо є, не поваляв, і в селі преêрасно живóть люди.  

А наші взяли, сêореньêо розвалили, осьо за селом. І тепер 
дали сертифіêати оці людям, землю ж розділили. І там же ж землю 
тоже óже розділили, і там. Наші êой-хто сертифіêат отдав тóди, в 
“Маяê”, таê там дають зерна побаãато, набаãато більше і лóчше яê ó 
нас отóт-о. Таê там живóть харашо люди: і êолãосп є, і свинарниê є, 
і êорови є, і люди живóть. Газ попроводили всім тоді ще, давненьêо 
вже. А трóби ó нас… взяв і їм отдав. А наші провели б хто-то, нó, 
страшенні ãроші треба, страшенні. Щоб провести ãаз треба п'ятнад-
цять-двадцять тисяч, а де їх óзять? Це ж не таê просто. А ліêи шо 
стоють тепер, воно ж дороãо. А шо ці ліêи? Став ото подóмав, баба 
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он тоже ж паралізована, но вона сидить таê, ліêи дороãі. По-моємó 
чотири місяці треба пить ті ліêи, а однó óпаêовêó êóпить – 
60 рóблів. Представляєте? А шо ж воно поможе старомó, шо? Воно 
вже тряпêа. Орãанізм óже ж, шо ж воно поможе. А [треба жить], дó-
маєш, а може ж там [нерозбірливо]. Нельзя нічоãо робить. А яê же 
нельзя нічоãо робить в селі? Взяв, відро води витяã, счітається це во 
врєд, а піввідра можна піднімать, п’ять êілоãрам, а ó відрі десять êі-
лоãрам. А печêó затопить, а ãород? Нó, яêщо нічоãо не держать, таê 
шо ж óже тоді? 

Горбачов оце зробив все. Яêби вони не розвалили êолãоспи, 
вони вже самі понімали, що вони ãлóпо зробили. Воно б не бóло 
оцьоãо. Воно б бóло все нормально. Нó, назвали б йоãо іначе, нó, на 
шо? Таê вони ж êричали все по радіо: “Бóдем начінать все з нóля!” 
По радіо політолоãи вистóпають, що бóдем начінать з нóля. Щоб 
землю розділили, щоб люди жили єдінолічно, що хочеш там, може 
фермери там тепер.  

Раньше при Союзі счіталось спеêóляція, а тепер êажóть – бі-
знес, бізнес! Спеêóляція бóла – це Боже сохрани, щоб спіêóлірó-
вать. Це значить яê є в тебе лишнє – в маãазин здай піди по ãосó-
дарствєнній ціні, а яê приїхали на базар продавать, то це вже спіêó-
ліровать поїхав, понімаєш. Таê своє собствінне. А тепер êажóть “бі-
знес”. Там êóпив по дєшовêє, а тóт… Даже осьо ліêи, пóсêай привезе 
з Кіровоãрада, таê на двадцять рóблів дешевше там, а тóт на двадця-
ть рóблів дорожче. Таê це шо, бізнес називається? Це спеêóляція. 
Там êапельницю піти êóпить стоє пійсят êопійоê, а тóт рóбль – осьо 
сороê êілометрів. Таê хіба це бізнес? Це спеêóляція. Ти êóпив, а там 
берóть – продав. 

[Яê раніше хати бóдóвали]? Нó, ото ж яê бóдóвали. Шлаêоб-
лоê доставали, êóпляли шлаêоблоê, êирпич êóпляли, а то в основ-
ном із ãлини. Оце ãора тóт ó нас, бачте, там єсть таêі êар’єри, де бе-
рóть ãлинó. Машинами возили її. А тоді розêидали таêий êрóã, со-
ломи тóди, ãнилó соломó. Кіньми місили ото, а тоді вальêами êлали. 
Прямо вальêами êлали. А для лампача треба формó таêó зробить, 
ãлини наêидать, тоді виêинóть. Щоб воно поêа висохне, а тоді êлас-
ти. А то прямо зразó. Із заміса берóть, сêачав вальêи, соломó, аãа – 
осьо стіна, тóди й êлади. Воно висиха на місті вже. Лампач лóчший 
êанєшно, литий робили лампач, таêий хороший. А в основном ãли-
на йшла. А потом ото обêладали êірпічом, щоб не мазать. Я он пли-
тами обêлав, ó мене тоже лампачова хата. А плити робили, отаêі 
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плити, сам робив плити. Цемент, пісоê, форма таêа дерев’яна. Оце 
хата в мене, êóхня. Таê тесть ó мене бóв там живий, там я робив, об-
êладав їм, сам і оббивав. Ото таêі плити. Нароблю для себе цемен-
тових, а потом там дирочêи є, ãвозді, рівненьêо шнóриê натяãóєш, 
забив. І тоді не мазать, побілив йоãо і всьо. А раньше ж не бóло цьо-
ãо, êаждий ãод треба бóло мазать, потомó шо дождь, оббива ж йоãо, 
êожóра. А тóт плитами, а хто побаãатший – êирпичом, шлаêобло-
êом. В êоãо яêа бóла возможность. 

Фóндамент – з êамня, я сам робив фóндамент. Камінь при-
возили, обиêновений êамінь отой, велиêі êамні з êар’єра машини 
привозили. А тоді ж велиêий êамінь розбивали молотом, а тоді ро-
били ж… Ривчаê рили, десять метрів чи п’ять метрів, чи сêіêи. По-
том тóди засипали щебінь мєлêий таêий, чи êирпич, щось таêе, сêі-
êи там яêа разниця. Чи півметра чи менше. Потом заливêó робили: 
ãлина з пісêом, і ото плотно заливали, воно одстоялось. Тоді вже 
наверх робили з êамня фóндамент, тоже на цементі, пісоê і ãлина. 
Камінь êладóть, тоді тіêи заляпóють. Воно держиться. Ото із 49-ãо 
ãодó хата. 

А раньше робили не таê. Робили таê: дерево там єсть, в осно-
вном тополя. Ставили стойêи таêі, дерев’яні стойêи яê фóндамент, 
да, прямо на землі. По розмірó, яêий там розмір, ставили стойêи по 
вóãлах, а потом і по середині, били таêі розпорêи. А тоді значить 
êоло річêи êамиш, очерет, êóльêи таêі в’язали і ото ставляли 
зав’язані. Глиною очерет отой обляпóвали, тоді намазóвали товще-
товще. Єсть і сійчас таêі ще хати. Отам Корж, знаєте де Корж живе? 
Коло річêи Корж живе, там стоїть старинна хата, там і фóндамент 
єсть. А отóт-о на ãорі бóла, яê би ви бóли раньше, стояла довãо хата, 
розвалялась. На ãлині, без фóндамента. А в тій, може, ще живі люди 
є, там бóли, жили. Я не знаю. А оце я їздив недавно, позавчора, дó-
мав, хто ж то, сêіêи вже я… Інтересно, сêіêи ãод їй? Вона ще, мабóть, 
довоєнна, ще до революції, мабóть, або з революції. Таê там вся 
ãлина поодставала, видно ті стойêи що стоять. Ото вона стоїть, но 
держиться, дійствітєльно, стара. 

Кришó ото желізом, дóраê, тоді поêрив. Яêби я дóмав, шо 
бóдó старий. Її треба êрасить, а тепер? Може, синоê обіщав приїхать 
та поêрасимо. Хто желізом, хто шифером тоді, а більше черепиця 
бóла. Жолобоê, таêа черепиця робилась. Самі робили, вижиãали, 
спеціяльні печі бóли, вона палена. А тоді почали цементовó робить, 
цемент і пісоê. З цементó тоже черепиця, таêа знаєте, на подобіє та-
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êих пластіноê, яê оце, тіêи там ребра. Бóли таêі, спеціально робили. 
А тоді ото і êольця начали робить, щоб ото для води, і для êолодязя, 
а тож не бóло. Таê прям зрóб дерев’яний, або таê витяã та і все. Таê 
начали вже ото приміняться. Це êолись приїзжали аж з Мосêви 
яêісь чи відêіля, таê сюди до Білая, ось тóт ó нас, де Бесараби жи-
вóть. Таê значит, “дєдóшêа, поêажи, де Мишêо живе, Білай, поêажи, 
шо таêе черепиця?” Каже, не моãли найти, [нерозбірливо] таê і не 
найшли поêазать. В мене є черепиця таêа, яêщо хочете, я можó вам 
поêазть… Цементовó – таê тó можна найти, ті шо я плитêи робив, а 
цю – яê ото ãоршêи вижиãали, знаєте, ото раньше ãоршêи вижиãа-
ли? Пєчі таêі спеціальні бóли, ãончари називалися. Таê оця черепи-
ця. Вона з ãлини, обиêновенна ãлина, тіêи треба її випалить. Воно 
пєч спеціальна і температóрó давала, яê êирпич ото роблять, таê і 
вижиãали цю черепицю. Яêщо для інтереса вам, ви знаєте де в нас 
шêола? Бóли там? А отó хатó не фотоãрафіровали для мóзею, шо 
ото розвалюється? То тоже хата давня, я прям не знаю, чи її після 
войни, чи до войни строїли.  

Марія Михайлівна: Та, я ще ходила в шêолó, вона бóла. 
Іван Іванович: Вона давня та хата, тоже стареньêа. То з ãли-

ни, мабóть, робили. 
Марія Михайлівна: Дерев’яна, тіêо обêладена ãлиною. 
Іван Іванович: Дерев’яна? Я їздив оце ж до річêи, таê ота сто-

їть, і сохи видно, ó Коржа. То тоже, мабóть, довоєнна ще? Ото аби 
ви тó хатó подивилися. Спитайте: “Де тóт Коржі?”, це не далеêо от 
шêоли. Зфотоãрафірóйте її і спитайте, вони повинні там знать. Там 
сóсіди, по-моємó то ще довоєнна, давня-давня хата. Дóже давня. 
Там стойêи стоять, видно, ото для інтереса тоже тó хатó, стара хата. 

Мельниця тóт бóла ще ó 913-м ãодó побóдована. Вона і січас 
ця мельниця єсть, тільêи з неї зробили... Я там тридцять ãод проро-
бив ó їй. Мóêó молов, олію бив, тридцять ãод. Таê шо я тó мельницю 
харашо знаю. Я тóди ó мельницю яê постóпив, десь ó 1952-м ãодó… 
А там стариêи óже бóли, старі, óже на пенсії. Таê вони êажóть, що в 
913-м ãодó, Вінс… Там бóв таêий німець Вінс і Янс. Таê один німець 
построїв, а дрóãомó продав тó мельницю. Там мóêó в основном мо-
лоли, мóêа. А тоді вже зробили, шо олію начали бить і пшоно пере-
сівать. Таê один построїв, а тоді продав і втіê ó Германію, бо ото во-
но заворóха в 13-м ãодó, а в 17-м война, революція. І вони почóли 
заворóхó, оставили таê. А тоді там пристроїли підêат ото таêий, то 
вже пристроїли потом. А там бóла сама мельниця, êирпичова, êрита 
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жилізом. Жилізо тоді зняли, шифером наêрили, а бóла жестю êри-
та. Таê ото там стояв один станоê – це той їхній, “Берлін” написано, 
таêа етіêеточêа. Таê це сêіêи ãод і той станоê наші óже тóт постави-
ли, совєтсьêі, êрасні. Таê отой станоê дóже хороший, сêіêи ãод і по-
дшипніêі, і óсе. І він ото мóêó в основном молов, отой станоê. Аж з 
Берліна привезли йоãо, аж із Германії, і оце він стіêи ãод бóв. Сêіêи 
ãод, та шо ви, шóтêóєте? Ото той станоê в основном мóêó давав. 

Хароша тоже мельниця, я ото там робив раніше. Нó, щас óже 
розвалили. Станоê розбили, одправили, на брóхт йоãо здали. Мель-
ницю êóпив же той… Анатолій Анатолійович Маêсименêо. Там те-
пер олію б’ють вони. Тіêо вони ж тоді били êрóжêами, прес таêий, а 
тепер [шнеêом], і отой прес. І мóêó молять. Там таêий êаточоê, ста-
ночоê, не те, шо тоді бóло. Там же станêи бóли яêі: заêачóвали, от-
льожêó давали, видєржêó і мóêа бóла шо надо. А тепер яê воно, зна-
єте, яê дерть роблять та і все. Нó, мóêа єсть. Щас ріже йоãо, а тоді 
зовсім дрóãа техніêа, дрóãа процедóра бóла. 

Марія Михайлівна: [Коли одрóжились]? У 51-м ãоді. 
Іван Іванович: Та справляли [весілля]. 
Марія Михайлівна: Невеличêе.  
Іван Іванович: Первоãо мая. Нó, от і счітай сêіêи прожили. 
Марія Михайлівна: У 2001-м бóло п’ятдесят яê ми пожени-

лися. 
Іван Іванович: [Яêі весілля ãóляють]? Смотря яêі, по одьож-

êє... Бóва шо велиêі. Нó, обично таê нормальні. Бóва шо двісті чо-
ловіê ãóля, двісті дóш, бóва шо сто, пійсят. Бóва таê шо, знаєте, таê 
посидять. Всяê бóва. Тоді ж при Союзі бóло в церêві не вінчалися. 
Тоді в церêві не вінчались. 

Марія Михайлівна: А в нас, може, їх заінтересóє, оте винеси, 
шо на тóмбочêі, напечатано на êомп’ютері. 

Іван Іванович: Про êоãо? 
Марія Михайлівна: Про Дмитрія. [Сама] я з 30-ãо [роêó, тóт 

народилася]. І цей Дмітрій мене хрестив, це моя мама розêазóвала. 
Восім êласів êончила вже після войни. Дóже трóдно бóло. В 

шêолі óчóсь… В шêолó ходила, це тепер зданіє там дрóãе пристроє-
не, а ото старі зданія, таê той... Варили нам з [нерозбірливо], пшоно 
і ото таêе варили, не одбирали, таê і їли. Це ó шêолі, тільêи це тіль-
êи тим, яêим значить не бóло нічоãо їсти дома, óже совсім. Це ó 43-
м ãоді Михайлівêа освобождєнна бóла і ми ó деêабрі, вже 13-ãо де-
êабря начали ходить ó шêолó. Боже, а в чомó! Те в êóфайêі, êóфай-
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êа таêа вся таêа, а на ноãах бóрêи, ми називали, таêі зшиті із сóêна. 
Зі сêата, із машини сêлеєні – чóні ми називали, êалоші замість. Оце 
таê ходили, Боже.  

Іван Іванович: Оце воно тóт [виносить матеріали про отця 
Дмитрія (Тяпочêіна)]. 

Марія Михайлівна: Дóже хороший бóв священниê! Я тоді 
невелиêа бóла. Дóже хороший священиê бóв. Оце таê, заходе в ха-
тó… Він бóв засóджений, а тоді яê освободився, він первий прийшов 
ó село Сóрсьêо-Михайлівêó, бо він тóт правив ó нас. У центрі біля 
шêоли, біля спортзала, там бóла площадêа і там бóла церêва. Воб-
щєм, там почитайте все-все, наша дочêа на êомп’ютері перепечата-
ла. Таê він оце таê: заходе в хатó, аãа, а за ним ходе староста йоãо із 
мішêом… Ходили в основном весною, яê ото пост перед Пасêою. 
Ходять і хто шо може дає їм. І він оце таê ходе, а в самоãо дітêи по-
мерли, два сини ó ньоãо померли з ãолодó, а йоãо дочêи, мабóть, і 
зараз живóть ó Дніпропетровсьêó. Таê він заходе в хатó, тіêи таê 
ãляне: аãа, дітоê баãато, їсти нема чоãо, нема чоãо жінці дать. Вона 
несе йомó або êóсочоê ãарбóза, êабаêа по-нашомó, селянсьêомó. Він 
тоді називає йоãо по імені-очєствó, той витяãа з мішêа, хто шо баãа-
че êидав йомó – хто пасочêó, хто хлібинêó, хто пірожоê. І він оце 
все бере і роздає дітям. Та Боже сохрани, не дай Боã! Чоãо йоãо тоді 
ото?  

А церêвó тоді розібрали, а там бóв захоронений родич оцих 
Коржів, що êоло береãа. І вони, значить, êоли біãали на тій площад-
êі – провалилися в ямó. Начали одêопóвать, а там останêи помер-
лоãо. Коли вийшла там поêойна, вже немає тієї бабóшêи, і êаже: “Це 
тóт захоронений êозаê, яêий прожив сто чотири ãоди…” Таê вони 
бросилися, повитяãали там, чи сêазали в сільсовєті, я не знаю яê 
вони і шо. Вони начали отêопóвать і витяãли відтіля золотий хрест і 
цепочêó чи шо. І в район тóди їх забрали, êóди воно ділося, хто йоãо 
знає. А тоді взяли і повиêидали êості ті. Таê та баба розêазóє і пла-
че: “Я яê побачила, що собаêи тяãають êості тоãо êозаêа! Козаê, сто 
чотири ãоди прожив він…” 

Вона вже поêійна, та [Присьêа], Парасêа, Пелаãея. Ото вона 
êаже: “Я яê побачила…” А тоді там біля неї сільсовєт бóв. Та êаже, 
яê виїхали відтіля, начали ото ж, витяãли хрест, цепочêó, те шо бóло 
біля цьоãо êозаêа. І оце й же ж отєц Дмітрій взяв óсе чисто, óсі êості 
ті зібрав, – це баба Поля розêазóвала, – і сêлав їх ó ящиê яêийсь, 
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тіêи він один знав, де він захоронили йоãо. Ніхто, даже родичі, ма-
бóть, не знають, де він захоронений цей же êозаê, сто чотирі ãоди…  

Дóже хороший [отець Дмитрій бóв]. Він, яê ó нас там на 
Байраці, де мої батьêи жили, я знаю, ще невелиêа бóла… У яêомó 
він вернóвся ãоді? Мать, óже після войни, мать ó 47-м ãоді чи шо? 
Він яê вернóвся та ті люди стареньêі, шо йоãо вже знали, яê поба-
чили що він іде, таê вони перед ним на êолінêи впали! 

До ньоãо баãато почало звертаться. Тóт баãато односельчан 
таêих бóло, що йоãо знали дóже. І тоді йоãо вислали, вобщє йоãо тóт 
не бóло. Відсіль вислали, щоб не проповідóвав Христа. І він, мабóть, 
чи в Ростові, не знаю. [А êоли ж йоãо вислали]? Це я не знаю, êоли 
йоãо той… 

Дідó [звертається до Івана Івановича], винеси оте, що про ба-
тюшêó напечатано, оті доêóменти винеси. Можете забирать, візь-
міть хоть і тóда, там напечатаєте, де нóжно бóде. Там все-все-все про 
ньоãо. Він тепер начав називаться Серафим, бо він óмер мабóть чи в 
Ростовсьêій області, чи, вобщем, там почитаєте.  

А тепер оце óчні нашої шêоли хотять óзнать, де захоронені 
йоãо хлопчиêи, сини цьоãо Дмитрія Тяпочêіна. Таê і на тім êраї 
êладбіще є і аж на самомó томó êладбіщі – рішили óхажóвать, пос-
тавить оãрадó тóди чи пам’ятниê, чи шо. А дві дочêи, одна êажись 
померла, а одна, мабóть, ó Дніпропетровсьêó. 

А церêвó, ó 33-м її розêремсали, вона дерев’яна бóла. Я знаю, 
моя тітêа бóла прийшла, моєї мами рідна сестра, і принесла оте, яê 
батюшêа причащає ото та витирає: “Оце сохранітє, бо це ж святе…” 
Та война началася, тоді хто там йоãо хранив… 

Іван Іванович: Но діло в том, шо тоді ж бóло дореволюціонна 
постройêа. І совєтсьêа власть стала і не ламала яê тепер. Бóли фер-
ми, сêлади, а ці взяли поламали. На шо? 

Марія Михайлівна: Моя шêола початêова, я начинала в неї 
ходить ó 38-м ãоді яê ішла ó первий êлас – ó 1914-м ãоді вона пост-
роєна. Це строїв, êазали, яêийсь баãач. І шо ви дóмаєте? Уже нема 
нічоãо. Там бóла, я помню, німецьêа êомендатóра – даже ніде стьо-
êлишêо не бóло розбите, все бóло осталось... 

Іван Іванович: При совєтсьêій власті там шêола бóла, а тоді ж 
власть застали німці. І німці не розламали. А тепер оце стали демо-
êрати – а ці розламали. 

Марія Михайлівна: А хто ви, дóмаєте, розламали? Наїхали 
сюди армяни, ãрóзини, начали збирать тóт металобрóхт, ото люди 
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начали возить. А топить ó їх нічим, таê вони тоді полізли, давай ро-
збирать êришó. Сóсід там начав êазать: “Що ви робите, це ж шêо-
ла!” – “Молчи, иди молчи...” Бо їм нóжні дрова, треба ж топить пєч-
êó, і розламали. І нема вже тієї шêоли, тіêо фóндамент та бóр’ян… 

 
 
 

Стовбóн Іван Іванович, 1927 роêó народження, 
с. Сóрсьêо-Михайлівêа Солонянсьêоãо районó  

Дніпропетровсьêої області1 
 
Мои родители… Бабóся имела четырнадцать детей, а дедóш-

êа был в церêви псаломщиêом. В Каменêе они жили. Коãда записы-
вали день рождения, самый лóчший еãо подчерê был и привлеê 
внимание батюшêи, еãо приняли êаê дьяêа в церêви. И ó бабóси 
было четырнадцать дóш детей – девять мальчиêов и шесть девочеê. 
Два брата ó бабóси – Семьон и Федор – в Семьоновсêом полêó бы-
ли êонюхами на царсêой [êóхне]. И за безóпречнóю слóжбó долãо-
летнюю êомандир Семьоновсêоãо полêа наãрадил их ãрамотой ца-
ря… А в этой ãрамоте предóсматривалось за безóпречнóю долãолет-
нюю слóжбó царю-батюшêе êаê наãрада таêая – по десять десятин 
земли дали. Они по десять десятин земли взяли, в Каменêó приеха-
ли. В Каменêе они там обосновались. Но дело в том, шо êоãда сове-
тсêая власть пришла, таê эти десять десятин земли отобрали, рас-
êóлачили их. А таê êаê они ó царя были êонюхами, таê они наóчи-
лись пшеницó перемалывать… êамни таêие… жернова. И вот они это 
дело перемалывали, и êоãда вернóлись, таê они построили ветряные 
мельницы и работали… Нó, всьо советсêая власть забрала и они ос-
тались не ó дел, вот.  

А бабóся, она все время с моей матерью, то любимая дочь 
была ó нее и она все время… Я и похоронил ее. И до сих пор êлад-
бище есть, ãробница есть…Она все время рассêазывала про батюш-
êó про своеãо, про своих родственниêов…  

Отец мой, он бабóсю очень любил и óважал. И вот они часто 
приезжали, тóт вот êолодец стоит, возле êолодца сели и разãовари-
вают. И вот один таêой слóчай (я свидетель таêоãо слóчая), приеха-
ла бабóся с Каменêи и ãоворит… А отец работал óже сеêретарем в 
                                                           
1 Опитування провели С.А. Заславский та К.І. Титаренко (червень, 2009 р.). Нау-
ково-популярним методом передала Н.І. Швайба. 



 
118 

сельсêом совете в Михайловêе… Переехали мы сюда в 32-м ãодó, а 
родился я в Каменêе, на Днепре… 

И вот полóчилось таê, шо бабóся приехала и ãоворит моемó 
отцó: “Ваня, ты должен помочь Тяпочêиным”. – “Чем я должен по-
мочь?” – “Ты знаешь, Тяпочêина вызвали НКВД района и сêазали, 
шо тебе три дня сроê. Если ты в течении трех дней не решишь свою 
сóдьбó и своей семьи, таê мы позаботимся и арестóем тебя, твою 
семью, и óничтожим тебя êаê êлассовоãо враãа…” И вот они тóт раз-
ãоваривают возле êолодца. Я óслышал это дело, а отец ãоворит: 
“Федора Тарасівна, я все зроблю. Тільêи нехай він приїжджає 
óтром, приїжджає поїздом”. И бабóся сразó переãоворила с ним и на 
поезд пошла… Поезд шел на Кривой Роã. Пошла и вечером приво-
зит детей, семью привозит Тяпочêина…  

А вот тóт, напротив тóда дальше, там свободна была êварти-
ра. Отец ãоворит: “Я óстрою тебе таêóю справêó, шо ты житель яв-
ляешься села Сóрсêо-Михайловêи и работаешь в êолхозе “Схід” 
(êолхоз “Схід” назывался). Я Рыбалêó попрошó, шоб он справêó 
дал, шо ты иноãородний бóдешь. На основании этой справêи, я тебе 
дам справêó, шо ты житель села Сóрсêо-Михайловêи”. Раньше пас-
портов же не было. И вот она óехала, привозит семью вечерним по-
ездом… И отец берет и поселяет ее рядом с Гладченêо. Поселяют их 
тóда и полóчилась таêая êартина, шо таê вроде все нормально, вот. 
Он потом не отêладывая в долãий ящиê, зная, шо з êим имеет дело, 
через парó дней óезжает в ãород и óстраивается в ãороде на работó. 
А дочêа еãо старшая (ó ньоãо было три дочêи, с одной дочêой я в 
шêолó ходил) в проêóратóре работала. И вот она ãоворит: “Папа, ты 
давай óстраивайся побыстрее, сейчас таêое время, шо тебя моãóт 
забрать…” 

[Дальнейшая сóдьба Тяпочêина]? Доводилось мне видеть, 
потомó шо êоãда отец спас Тяпочêина, он óехал с семьей… Таê êто-
то донес на отца, еãо вызвали в КГБ и сêазали: “Если ты, подлец, не 
преêратишь с Тяпочêиным отношения, мы тебя исêлючаем из пар-
тии, арестовываем и заêончится на этом все это дело. Сроê тебе то-
же óстановили”. Отец приехал и ãоворит… Вот тóт сели они с Тяпо-
чêиным и беседóют. Отец ãоворит: “Ты знаешь шо, óезжай, бери се-
мью и óтром, шоб тебя и дóхó не было, шо ты житель села Сóрсêо-
Михайловêи. Уезжаешь и спасаешь себя и свою семью”. И вот они 
все ночью óехали. После этоãо больше Тяпочêина я не видел. Я 
слышал рассêазы о том, шо он вроде немцам слóжил, сюда-тóда. 
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Это все брехня, все наêлеп. Он был настольêо православный, на-
стольêо верóющий человеê, шо…  

Я ж тебе должен сêазать, шо бабóся была слóжила ó Тяпоч-
êина… И потом Лóêерия Иãнатьевна, мать моя, ó Тяпочêина слó-
жили. А сын Тяпочêина óчился под Мосêвой, там есть дóховная се-
минария. Но почемó-то вот он был таêим… шо ãде ãлавпочта, он по-
чтой заведовал… Тяпочêин заведовал. А потом связи потерялись, я 
óже перестал помнить. Но знаю о том, что отец приехал в райêом и 
сêазал о том, шо Тяпочêина нетó. Тяпочêин óехал в Днепропет-
ровсê и вот еãо, отца, и оставили в партии, и он там был.  

[Каê заêрывали церêовь здесь]? Помню. Церêовь заêрывали 
таê: тóт был батюшêа, êаê еãо… Тяпочêин… Начали дзвоны сни-
мать… КГБ с Соленоãо приехали и дзвоны эти сняли. Почемó-то 
три êолоêола сняли… они падали и с разбитыми этими… Один по-
чемó-то большой êолоêол я запомнил, а два чóть маленьêие таêие 
êолоêола. Коãда веревêами сняли, êолоêола эти óпали, они поãрó-
зили и в Соленое отправили. Потом, я смотрю, в церêви там прям 
оãрадêа таêая была, а на оãрадêе написано, шо здесь поêоиться ос-
нователь села Сóрсêо-Михайловêи Корж… Ниêита… êаê еãо звали… 
Он до царя пеший ходил и ó царя полóчил, шо вольне село… Назва-
ние полóчил ó царя и стал основателем этой Михайловêи. Обосно-
вал. Причем свое обоснование он таêим пóтем, шо тóт Ниêополь 
недалеêо и Запорожсêая Сичь. И Россия всеãда бóдет нóждаться в 
том, чтобы запорожсêие êазаêи охраняли южные ãраницы России. 
Поэтомó я прошó Вас дать свободó Михайловêе и êазаêи здесь… За 
несêольêо часов, за шесть или восемь часов бóдóт в Ниêополе и 
принимать óчастие в этих операциях, êоторые запорожсêие êазаêи 
бóдóт орãанизовывать. И вот еãо царь послóшал и дал приêаз Ми-
хайловêó сделать вольною. И êоãда железнóю дороãó строили в 13-
м ãодó, таê запретили по Михайловêе… Можно было идти через 
“Красный Маяê”, а таê запретили, в обход на Привольное пошли… 
Вот таêие дела… 

И видел я оãрадó Коржа, сам лично читал. Там написано на 
оãраде, шо здесь поêоиться основатель села Сóрсêо-Михайловêи 
Корж… Каê еãо? Ниêита Михайлович. Основатель села Сóрсêо-
Михайловêи. Я вот сам лично видел, это мноãо времени прошло… 
Он вот таê с лампадой… Лампада ó неãо на цепи… Лампада и êрест 
на ãрóди. Таê êрест таêой большой, я сам лично видел êрест этот. 
Коãда моãилó… Плитó ж этó мраморнóю в Соленое забрали, моãилó 
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расêопали, óничтожили. Уничтожили все то, шо можно было óнич-
тожить, и êрест забрали. Там большой таêой êрест, я сам лично ви-
дел этот êрест… 

[Тяпочêин перезахоронил Ниêитó Коржа]? Он захоронил 
еãо на êладбище вот тóт вот… Останêи Коржа этоãо захоронил и êаê 
же он? Дай Боã памяти! [Смеется]. Он втихаря взял лошадь в êол-
хозе “Схід” и óвез останêи трóпа этоãо Коржа. Моãилó выêопал и 
там на моãиле похоронил… Корж. И там до сих пор шапêа таêая ó 
неãо êазацêая, с смóшêом таêим, вот… 

Ярêие страничêи запомнилась моеãо детства, êоãда был в 32-
м ãодó ãолод… По óлице идешь и таêоãо возраста êаê я рóчêами и 
ножêами… движения таêие осóществляет и просит пить, êóшать – а 
êóшать ничеãо нетó. И они поãибают.  

Потом, шо мне еще запомнилось? Это 32-й ãод, êажется, был, 
êоãда óрожай таêой был большой, нас собрали всех и сêазали в поле 
отвести, жóчêив собирать. Там в пшенице появились жóчêи. “Толь-
êо вы, – ãоворит, – пшеницó не ешьте”. Нó, а êаê люди, дети ãолод-
ные, берóт есть пшеницó, а потом êричит: “Ой-ой-ой, животиê бо-
лит…” Сюда-тóда и там поãибает. Вот это мне запомнилось детство 
таêое. 

А êоллеêтивизацию я помню вот с êаêой стороны. Здесь, êо-
ãда êоллеêтивизацию проводили, таê êаê ее?.. [Валютина] фами-
лия… [Валютина], она была членом этоãо êомитета, êоторый расêó-
лачивали, отбирали хлеб… И вот она приходила и ãоворит…  

Коллеêтивизация же была раньше. Мы в 32-м ãодó приехали, 
а êоллеêтивизация ж раньше нас, в 29-м… И вот приходили с этой 
êоллеêтивизацией… Нó, êаê бы отбирали хлеб ó боãатых… Нó, не то 
что отбирали, а я помню… [Саженные] – фамилия была – это их из 
милиции, из НКВД… (я óже не помню êто) приезжали и на повозêó 
их ãрóзили. Дети êричат одни на повозêе… “А-а-а, падла, давай!” – 
ãоворит. На повозêó и вывозили их, а êóда потом девали, я даже и 
не знаю. Наверное, óничтожали… [На Север]? Может и на Север. 
Вот таê мне запомнилось: в повозêó ãрóзили этих… Нó… Кóлаêов, 
êаê называли.  

[Были недовольные политиêой Сталина]? Были. Вот ó меня 
êонюх знаêомый, он вот тóт в êолхозе “Схід” был, там ферма была 
êонсêая. И вот они óтром (êонюхи) выводили жеребцов на проãóл-
êó, шоб не застаивались. Конюх этот вывел жеребца, а тот начал 
брыêать, а он ãоворит “Шо ты начал брыêать, êаê Сталин, – ãово-
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рит, – брыêаешь”. Через два дня приехало КГБ – забрало. И êóда 
делся этот êонюх – ниêто не знает. Недовольство было… 

Коллеêтивизацией недовольство было страшное. Недоволь-
ство было тем, шо ты понимаешь… Коллеêтивизация тоже… Грабил 
êто êаê моã… Грабеж был таêой, под рóêоводством Солонянсêой 
милиции. Приезжали и здесь развенчивали все, то шо было здесь 
связано с индивидóальным образом жизни. 

Из довоенной жизни мне запомнилось вот шо. Война ж… Мы 
в 41-м ãодó 16 авãóста эваêóировались. Война êоãда началась, таê 
мы эваêóировались. Отец слóжил в бóденовсêих войсêах. А почемó 
в бóденовсêих войсêах слóжил? Потомó шо ó тети Марфы мóж был 
моряê… Помнишь, может быть, êинофильм, êоãда моряêи на забор 
лазили, и потом забор отêрылся… [“Мы из Кронштадта”]? “Мы из 
Кронштадта”, да. Таê среди этих моряêов был и мóж тети Марфы, 
моряê, он в Кронштадте слóжил. И вот полóчилась таêая êартина, 
шо их забрали и они штóрмом начали… Оêтябрьсêая лестница там 
таêая есть в Кремле… Вход ê царю… Таê мой родственниê был ãеро-
ем, а потом êоãда три стóпеньêи осталось до царсêой êомнаты… Он 
бежал и порóчиê взял еãо и штыêом пропорол, почêó вывернóло, да. 
Он óпал и не смоã добраться до этой лестницы… Таê êоãда еãо до-
мой привезли, этоãо моряêа, он ó тьоти Марфы лежал – лечился. И 
потом, таê êаê мóжиêов очень мноãо было, он вызвал всех мóжиêов 
и ãоворит: “Я – сам слóжитель, êронштадтец, моряê, и предлаãаю 
вам всем идти в армию Бóденова…” А тóт êаê раз на Сиваше были 
бои таêие… “Брать лошадь и на Сиваш идти, вêлючаться в эти бое-
вые действия в защитó бóденовсêих войсê…”  

Отца забрали на семь дней в начале войны в Мосêовсêие ле-
са, таê êаê он в бóденовсêой армии был. Командир эсêадрона бóде-
новсêоãо и ото еãо забрали. А потом под Мосêвой в армии Белова 
был он… Потом еãо ранили – вот таê рóêа не разãибалась, еãо спи-
сали. Потом был диреêтором в Мосêве… шо мины делает… 

Начало войны нас застало здесь. Мы 14 авãóста 41-ãо ãода 
эваêóировались. Тóт был Ганев, начальниê слóжбы… [ветсанчасти]. 
Ветеринар был. И вот, êоãда пришел приêаз о том, шо эваêóиро-
ваться надо было, Ганев подошел и ãоворит: “Иди в êолхоз “Схід” и 
бери лошадь, тольêо бери парó простых лошадей, êоторые не ãар-
цóют, не полные, а простые лошади. Гарбó бери, и во стоêо-то часов, 
шоб ты был поãрóженный с семьей. Мы поедем… Есть Звонецêая 
переправа таêая, хóтор Звонецêий, поедем тóда переплавляться”.  
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Приехали мы тóда в два часа дня... Поãраничниêи там, êонт-
рольный трос натянóтый через Днепр и переправляли переправой, 
пассажиров эваêóировали. И вот полóчилась таêая êартина, шо мы 
поãрóзились, а поãраничниê спрашивает – “Кто это?” Ганев ãово-
рит: “Это – ветлечебница”. – “А, нó, раз ветлечебница, ãосóдарст-
венное óчреждение…” Поãрóзили и отправили нас. В это время, ми-
нóт через десять-пятнадцать, высêаêивают немецêие танêи и начи-
нают стрелять. А мы óже нó метров пятнадцать-двадцать до тоãо 
береãа не доплыли. Попадает осêолоê в трос, а трос должен быть 
натянóтый… Каê заêрóтится этот паром. Каê заêрóтился этот па-
ром, и начали мы в водó прыãать. А там воды, оêазывается, по пояс, 
и до береãа… Таê я ãоворю, об этом же ниãде ниêто не знает, не óпо-
минает об этом деле. Это ж тоже траãедия была, таêже? Это просто 
таêая траãедия!  

Вот мы эваêóировались… Сначала приехали в Петровеньêи – 
возле Дебальцево, Донбасс – тóда приехали. А потом в июле месяце 
42-ãо ãода войсêа начали настóпать немецêие… Пришлось нам эва-
êóироваться… Второй раз я эваêóировался на Кавêаз. Есть ãород 
таêой Беслан, знаете? Чечня. Вот я в ãороде Беслане находился. Бе-
слан же не был оêêóпирован. А потом вернóлся на родинó.  

Запомнилось еще с тех военных лет вот шо. Станция Петро-
веньêи. Устроился я работать на железной дороãе, а мне мастер на 
железной дороãе ãоворит: “Я тебе моãó взять, если ты бóдешь пра-
вильно êасты держать и ãлóхонемой сêажет, что ты подходишь емó. 
Бóдешь работать вместе с ним”. Я должен держать êостыли, а он 
забивает шпалы, êостыли молотêом таêим… И вот, êоãда мы побе-
седовали с этим ãлóхонемым… нó êаêая беседа… Он ãоворит: “Да-
вай, бери...” Я взял êостыль, взял êлещи эти, он раз-два óдарил и 
ãоворит: “То шо надо”. Поêазывает мастерó, шо парень подходит. И 
я начал работать. А потом, êоãда в мае, в июне месяце или июле, 
êажется, эваêóация началась… немцы начали настóпать, таê желез-
нодорожниêи начали подрывать пóти. Я попросил, ãоворю: “Я с ва-
ми”. Он ãоворит: “Нó, хорошо, сыноê,” – êомандир. И мы двенад-
цать êилометров поподрывали... Приехали, а в [Майсêе] начальниê 
óправления Штеровсêой железной дороãи ждал óже, собирается 
эваêóировать. “А ты отêóда?” – “А я, – ãоворю, – я с Михайловêи 
вместе с железнодорожниêами, но ó меня семья осталась, мать и две 
сестры”. Он ãоворит: “Бери вот ó меня бедêа, бери, езжай, тебе два-
дцать минóт на это дело… Я задержó поезд”. И таê я привез семью. 
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Прямо с этой бедêи, с лошади посадили и отправили состав… Есть 
станция Лихая, вот мы до Лихой доехали… Немцы разбомбили по-
том Лихóю… вот таêая ó меня сóдьба. 

Я вот лóчше вам рассêажó эпизод, êаê меня ранило в ноãó. Я 
был êомандиром расчета. На фронт забрали с семнадцати лет. В 43-
м ãодó забрали на фронт и я воевал аж до [Пизеля] дошел. [Пизель], 
Праãа… Вот там я войнó заêончил. Полóчилось, êоãда до Дебальце-
ва доехали, там полóчилась таêая êартина. Наши войсêа óшли и та-
êое – ни наших войсê, ни немецêих войсê нет. Потом через неêото-
рое время наши поãраничниêи приезжают… Я в óãловой хате жил, 
поселился, с поãраничниêами начали слóжбó нести. Мне таê инте-
ресно было, шо поãраничниêи. А поãраничниêи эти, êоãда везли мя-
со на фронт, тóшенêа, таê поãраничниêи просили ó обоза, шоб они 
давали им êóсêи мяса… И вот слóчилось, сеêретарь сельсêоãо сове-
та, он был ездовым, потом смотрит-смотрит и ãоворит: “Ваня, это 
ты?” Я ãоворю: “Да”. И мы с ним встречаемся [смеется]. Вот я ãово-
рю, êаê интересно было… 

И вот Сарêисян посмотрел, шо ó меня восемь êлассов обра-
зования, самый большой батареи и ãоворит: “Я принял таêое реше-
ние по тебе: ты бóдешь первый расчет... Первым расчетом… Я по те-
бе батареи бóдóт пристреливать, по тебе пристрелêó делать (а ó не-
ãо в батарее шесть пóшеê было)… Все пóшêи пристреляли по тебе, 
таê êаê ты имеешь таêое образование, шо я не бóдó повторять тебе, 
а ты сразó с хода”. И вот он пристрелêó сделал и полóчилось таê, шо 
êоãда êомандир батареи êомандирó дивизиона передаьот, шо во-
семь немецêих танêов движется и первый немецêий танê дымовóю 
завесó бросает, остальные семь танêов под дымовой завесой нахо-
диться, не видно их. Таê Сарêисян ãоворит: “Я тебе приêазываю ве-
сти оãонь по этомó танêó, êоторый дымовóю завесó пóсêает. Твоя 
задача – óничтожить этот танê”. Нó, а ó меня был Мерãенбаев – за-
ряжающий. Я ãоворю Мерãенбаевó – два подêолиберных снаряда, 
бронебойно-зажиãательные снаряды… Вот он принес мне, я óложил 
в ствол один снаряд, а второй – емó ãоворю, – ты держи начеêó, êаê 
сêомандóю… Сарêисян, еще что мне сêазал: “Коãда ты óвидишь на 
танêе êрест, это расстояние триста метров до танêа, ты можешь 
смело вести оãонь с расстояния триста метров”. Вот танê этот подъ-
езжает и я óвидел êрест. Дóмаю, сейчас еще сеêóндó и бóдó стре-
лять по танêó. И вдрóã óслышал – раз… В меня с лафета бросают 
прямо вниз, в оêоп, об стенêó бьет и меня… Мóрашêи таêие, желтые 
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пятна, êрóãи желтые таêие… Я тоãда потерял сознание… Попробо-
вал: одна рóêа целая, вторая рóêа целая, ноãа целая, а с левой ноãи 
êровь сочиться. Я попробовал – моêрая. Дóмаю, нó, значит все… 
Потом и ãоворю, шо я же выстрела не сделал. Я хорошо запомнил, 
шо я по танêó выстрела не сделал. Танêист óвидел, шо снаряд попал 
êаê раз в оêоп и медленно поворачивает свой танê ê Фадеевó, ê мо-
емó товарищó, êомандирó второãо расчета. И я в это время… Вот 
êаêая-то сила прибавилась, наверно предсмертный таêой… И я си-
лы собрал, и ê этомó орóдию подполз. Посмотрел в прицел сюда – 
все нормально. Он поворачивается ê Фадеевó, расчет. Я берó выст-
рел. Коãда я выстрел сделал, ó неãо белое пламя, бело-êоричневое 
таêое пламя – заãорелся этот танê. И я сам óпал. Потом мне Светêа 
ãоворит, санинстрóêторша: “Мы подошли, а ты лежишь, êровью ис-
теêаешь, сознание ó тебя таêое неважное, взяли тебя в машинó, пе-
ребинтовали. Я êровь остановила, перебинтовала и тебя в машинó 
поãрóзили…” Отвезли меня в ãоспиталь. И я в ãоспитале пролежал 
полтора месяца.  

И вот интересно, шо êоãда я справêи доставал на счет ране-
ния – ó нас же в армию советсêóю надо было доêóменты все подãо-
товить, шоб доêазать, шо ты раненый был. Коãда написал майорó 
Тêачевó, в Подольсêе под Мосêвой… Он пишет о том, шо таêой фа-
милии нетó, а я ãоворю: “Каê же нетó, êоãда я был êомандиром рас-
чета и меня [Гейперевна] Блюма Марêовна лечила”. Она еще, êоãда 
в Кечêемете я лежал – это австрийсêий ãород – таê она под мою 
êровать пряталась, еще немецêие самолеты налетели. Я спрашиваю: 
“Блюма Марêовна, чеãо вы прячетесь, а вдрóã бомба óпадет, êрышó 
сюда-тóда – мало ли чеãо”. И она осталась, потом еще êоãда бомбе-
жêа заêончилась, она êрóжêó вина мне дала, ó нас там вино было в 
ãоспитале. Вот таêая ó меня сóдьба… И я полóчил… До сих пор ноãа 
ó меня на поãодó таê ноет, болит… Вот таêая вот сóдьба. 

Сарêисян, êомандир батареи, шо он сделал? Наãрадил меня 
орденом войны первой степени. А орденом войны первой степени 
наãраждают тольêо те, êоторые были ранены. Не поêинóл поле боя 
и продолжал сражаться с враãом. Вот мне орден Отечественной 
войны первой степени…  

Есть еще штóê двадцать, наверное, больше наãрад. У меня 
наãрады есть “За победó”, “За отваãó” есть наãрада. Медаль “За 
отваãó” – мне в собесе сейчас за медаль “За отваãó” пенсии добави-
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ли. Медаль “За отваãó” – это, ãоворит, медаль, êоторая лично хараê-
теризóет человеêа, еãо отношение… 

После войны ãолод был, страшный ãолод… Таê вспоминать 
тяжело, понимаешь? После войны… Мой отец вернóлся. Был сеêре-
тарем сельсêоãо совета... Я после войны… Каêая может быть жизнь 
после войны? Все разрóшено… 

После войны, таê это 46-й ãод ãолод был. Я в это время за 
ãраницей слóжил, в 46-м ãодó. Собрал посылêó, пять êилоãрамм са-
ла, и отправил в село. Эта посылêа пришла. Мать ãоворит: “Это мое 
было спасение, я пережила. Если бы ни это сало, я бы не выжила…” 
Таê бы мать и óмерла. Вот таê полóчилась ó меня êартина…  

После войны стала жизнь восстанавливаться. Хлеба стало 
вволю, мы ели хлеб вволю. Стала жизнь восстанавливаться и про-
мышленность подниматься начала, завод Петровсêоãо начал рабо-
тать. В Днепродзержинсêе заводы начали восстанавливаться и 
жизнь наладилась. 

Я êоãда демобилизовался, таê êаê я сделал… Мне сêазали, шо 
сейчас в селе таêой заêон, шо с села ты не выедешь. Паспорта… Ты 
должен взять и прописаться в ãороде. И ó меня знаêомые были в 
ãороде на Ворошиловсêой, 7. Оêтябрьсêий район… Я доêóменты все 
оформил и приехал тóда, там прописался ó знаêомых. Отец ихний 
работал на заводе Петровсêоãо мастером. Говорит: “Правильно, Ва-
ня, сделал, шо ты прописался, село сейчас вымирает, село сейчас в 
таêом запóстении, шо надо было тебе решить свою сóдьбó, личнóю 
сóдьбó”. И вот я прописался там, паспорт полóчил же. Приезжаю 
óже с паспортом, êаê чóжестранец… 

[Все время ли на рóссêом языêе ãоворил]? Ты понимаешь, в 
чем дело… Я после войны был ãлавным êонстрóêтором “Полимер-
маша” – завод “Полимермаш”. У меня было сто восемьдесят девять 
êонстрóêторов разных специальностей и я с ними все время общал-
ся по рóссêомó, на рóссêом языêе. А потом, êоãда óже óшел на пен-
сию – пенсия таêая слабеньêая была – меня ãлавный инженер óви-
дел и ãоворит: “Ваня, зайдем до диреêтора…”  

В село вернóлся я, сейчас сêажó êоãда… Уже на пенсию óшел 
и вернóлся в село. А дети выросли в ãороде. 

Сеãодняшняя жизнь в селе ниêаêой êритиêи не выдержива-
ет. Она настольêо, êаê бы сêазать, настольêо стала непорядочной, 
шо нельзя сравнивать с тем, шо было… Колхозы разрóшили, земли 
эти поделили на паи, люди торãóют этой землей… Эти êапиталис-
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ты… не êапиталисты, а фермеры? Каê это называется… Они сêóпа-
ют земли за бесценоê и жизнь сейчас идет на вымирание. Жизни 
нетó, êаê таêовой жизни нетó… 

[Хватает пенсии]? Да êаêой там. Если б я в селе не прожи-
вал, шо лóê там… Оãород немножêо помоãает. Пенсия ó меня девя-
тьсот шестьдесят рóблей. Таê Любовь Владимировна сêазала, что ó 
ãосóдарства нет денеã… Премьер наша ãоворит: “У ãосóдарства нет 
денеã, ãосóдарство бедное и не может заниматься повышением пен-
сии…” Тимошенêо. 

У меня сын один есть, дай Боã емó здоровьице. Сын помоãа-
ет! Есть внóчêа. Таê дело в том, шо внóчêа в Промышленной аêаде-
мии занимается и на шестой êóрс перешла, êаêой-то там маãистр. В 
общем, четыре тысячи рóблей забрали на обóчение. А шо это за ма-
ãистр, я не знаю… 

 
 
 
Гриãоренêо Любов Аêсентівна, 1928 роêó народження, 

с. Сóрсьêо-Михайлівêа Солонянсьêоãо районó  
Дніпропетровсьêої області1 

 
Гриãоренêо Любов Аêсентіївна, 1928-ãо роêó. [Де народила-

ся]? В Сóрсьêо-Михайловці народилася. Таê осталася одна, всіх 
забрали в Германію: сестрó й брата. Один в армії бóв. З больною 
мамою бóла … і пішла на роботó. Пішла в степ, на воли. Сама мала, а 
воли тяãають мене по степó. Коровою орала. Та! Набралася ãоря та-
êоãо з самоãо дєтства, по сьоãоднішній день ãоре.  

Той старший брат одслóжив, прийшов, ранений, без ноãи ос-
тався, а той êазав: “Не поїдó в Германію, я домой хочó”. Нó, таê по-
лóчилося, втіê, піймали йоãо. Помили йоãо і на той, ó êолхоз. А сес-
тра вернóлася. Приїхав председатєль: “Одіньтє плєнноãо, таê біль-
ше вас не братимóть ніêоãо!” Оділи, обóли, а через неділю прийшов 
і сестрó забрав... 

Мати моя осталася сиротою, по наймах ходила. Нó, найма-
лась до таêих, що надо ж і êоров доїть, баãато жили... Доїла і вправ-
лялася. Померла мама [нерозбірливо], таê вона мене водила [нероз-
бірливо], роботяща бóла. Яê молода бóла, здорова...  
                                                           
1 Опитування провів С.М. Білівненко (3 червня 2009 р.). Науково-популярним 
методом передала Н.І. Швайба.  
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[Батьêо мій]… Аêсентій Євсійович... Бóли постройêи в Дніп-
ропетровсьêó, довãо не одпóсêали йоãо. Бóв яê êомандіром там. Нó, 
довãо не одпóсêали. А мені, яê найменшій прийшлось хазяйнóвать. 
Хазяйнóвать, а потом óже... Ой, нó, що ще?  

[За діда, бабó що пам’ятаю]? А шо ж там, хазяйнóвали, своє 
бóло, сêотина і êоні. Все бóло в їх, хазяйнóвали óсі, êоров держали, 
êоні. Потом яê пішов óже êолхоз, не хотіли. Хто пішов – нічо, оста-
лося. А вони не хотіли, то ó них óсе позабирали. Забóла, не помню в 
яêім ãоді [нерозбірливо] прєдсєдатєльом. Приїхав, мама плаче – 
попереêидали, де êваснинó, де шо, де яêі постілочêи остались на 
ãолó піч і нічоãо. У êолхоз не йшли, то [таê воювали з нами]. 

[Хто це забирав? З села чи хтось приїжджав]? Да! Свої ж 
хлопці бóли. Отóт рядом і жив, той шо переêидав все… Плаêала ма-
ма, хто шо надóмав... [Чи забрали тоді в діда і баби хатó]? Та ні. По-
оббирали все, а таê… Це батьêові [батьêи]. Вони тóт [народилися]. 
Казала, шо вони… жили, а то тóт рядом построїлись, на цій вóлиці... 

[Середняêи бóли]? Та ні, вроді баãаті бóли. У них свої вівці, 
êорови, êоні держали в хазяйстві, своє все бóло. Плóãи… Землі не 
знаю сêільêи вони держали… Сіяли ячмінь, хазяйнóвали, все в їх 
бóло.  

Уже яê все забрали, прийшлося пійти [ó êолхоз]. Прийшло-
ся йти в êолãосп їм, шо оставалось робить? Мама боліла, не робила. 
Її вихром підняло. Ішла з відрами, êоромислом несла водó і її ви-
хром підняло… ó неї відібрало речь [нерозбірливо]. Нó, таê по домó 
бóла, а на роботó не ходила. [Мені прийшлось]… Набралася з дєтст-
ва ãоря, і по сей день ãоре... 

Млинêи робили êажен собі. Через хатó та й млиноê. Крóпо-
дерêи ставили, бо не бóло ж хліба. То таê êрóпи яêоїсь надерóть. 
Олійниці встроювали. А то ж під ãорою, там ото млин один...  

У [діда і баби] хата длінненьêа бóла, сім’я ж бóла. Хат таêих 
же не бóло яê сейчас, ãлиняні бóли, [нерозбірливо]. Обêладені [бó-
ли], бо і вівці бóли, і êоні, все êрóãом заãорожа бóла. У хаті бóло дві 
[êімнати]. Бóла там печ. Кабаê пеêли, êабаêа напечóть… В посліднє 
время, та й... А хлопці поїхали самі в ãород двоє, таê êабаê берóть…  

[Що в хаті бóло]? Та нічоãо в хаті. Кроваті, подóшêи, шо ще 
таêоãо... Печêа, êровать, [стіл]. [Піч] велиêа бóла, бо хліб же пеêли. 
Хліб пеêли самі. [Діво] збирали, êорови ж бóли, доїли, [діво] соби-
рали, їздили в ãород продавать…  
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Посóда в шêафó таê стояла, в наш шêаф, ó шêафó ховали, бо 
шо ж… Стєлаж таêий стояв. Ми йоãо зробили. Отаêий століê длін-
ний. Переêидали там цю посóдó. Помили, переложили. Посóда ра-
ньше вона êам’яна бóла таêа, цвітна посóда. Сêриня бóла. Шифане-
ра ж не бóло, а сêрині бóли. [Ховали тóди] барахло. [Кожóхи ж бó-
ли], [нерозбірливо]… А таêи забрали, все осталося без нічоãо.  

[Що взóвали]? Все обóвали, а шо ж. Раньше шили, батьêо 
шив і син шив, сам же [нерозбірливо] бóв [нерозбірливо], ãалошами 
сêлеювали, [чóні], і ходили. 

[Одяã яêий бóв? Що носили]? Та зразó це все хароше бóло, а 
потом óже що прийшлось. [Нерозбірливо]. Пряли полотняне, шили 
сорочêи. Сіяли ж êоноплю. Пряли на прядêó та тêали. Батьêо осьо 
[нерозбірливо] êóпив [нерозбірливо], тêала подстилêи, полотно, 
тоже ж сорочêи. Та ото сорочêи полотняні [нерозбірливо], а зверхó 
ж надівали [нерозбірливо]... 

Та шо ж тоді бóло? Бóло яêесь [плаття], яêе бóло. Таêе надє-
вали, поêа святêóвалось, а тоді óже… А, да! Висіла ж таêа [ó хаті же-
рдêа] прибита, таêа длінна [нерозбірливо]. До церêви яê ідти, таê 
чистеньêий [нерозбірливо]… 

А в шêолó… Батьêо сêазав – ідіть óчитися, вивчитеся, спасібо 
сêажете. Мене на піч посóне там, варениêів напече, êармани пона-
бива та й пішла в шêолó. Раз робила, і торãóвала… А той здав ó во-
єнне óчилище, таê йомó хотілося ó Ленінãрад постóпить. А начала-
ся війна, забрали ó Германію, пропало…  

[Сама пішла на роботó, бóло роêів] з чотирнадцять… Ой! 
Зчепились êрасні й німці! З ãори спóсêаються, а ми біãаємо êрóãом 
хати. Повбирались óсі до нас. А вони давай снаряди… Три снаряди. 
Яêби сиділи в оêопі, в тім шо ото ховаться, то там би нас і приêида-
ло, а то ó хатó по óãлах поховалися і сиділи.  

Заїхали німці, розположилися [по селó] і на мотоциêлах. Га-
няли на роботó... Збирали ó бриãадó хлопців, дівчат і ãаняли оêопи 
êопать. А там таêа рóда ãлина, шо б’єш-б’єш, приходиш і плачеш. 
Виêопать оцю... [А пішêом ãаняли] далеêо!.. Ми ж до вечора, вечо-
ром ідемо до домó, по домам, а óтром собираємся на бриãадó і ідемо 
опять… 

Таêа моя жизнь. З самоãо дєтства ãоре і по сьоднішній день… 
Даже не знаю чоãо [село називається] Сóрсьêо-

Михайлівêа – я цьоãо не знаю. [Цьоãо не розêазóвали]. 



129 

Раніше ж [хати] ставили [боêом до вóлиці] а тоді хто яê при-
дóмає, таê і ставе.  

Ми яê побралися, то поїхали тóди… Це в Павлоãрадсьêом 
районі, там пожили трохи. [Нерозбірливо]. Я пішла доярêою. Далі 
ж трошêи пішла в ãород, робила там в ãороді. [Нерозбірливо] з лю-
дьми, родилася там. Нó, і начальство не пóсêало. Тоді леãше бóло з 
êвартірами, одноêомнатні хоть свеêрóха ж там хотіла...  

Бросили, поїхали тóди, там пожили в отдальонних... Приїха-
ли сюди – êóпим тóт та бóдем тóт.  

Нó, таê начали хазяйнóвать – êоровó, поросят. Пішла дояр-
êою, ãод продоїла êоров. Повитяãóвали всі жили! Зразó ж не бóло, 
бóло по тринадцять êоров, а тоді по шістнадцять, а тоді по двадцять. 
А яê óже встроїлася… – бóло ó мене двадцять восім êоров…  

Любила свою роботó. І на заводі трошêи поробила, отчоти 
[нерозбірливо]… І тóт все времня: блаãодарность, і медаль дали за 
хорошó роботó. А здоров’я, ноãи і рóêи повиêрóчóвало – це страш-
но. Но нічоãо не зробиш... Пенсія попалася, бóла плачó…  

Я любила хазяйнóвать, шоб óсе бóло. Корова хороша бóла, 
доїлася. Ніêоли возить бóло. Ото держали двоє-троє свиней. Вили-
ваю молочêо, пеêли ми молоêо, хазяйнóвали… 

Оце ж я êóпила таêó невеличêó [хатó]. Одна êровать, піч, 
плитêа. Німа де. Давай тоді стараться, то óже ж пішли ми, тóт при-
строїлись. Я на фермó пішла, він строїтелем пішов. Він зразó вчився 
на баян, ãрав. А потом шо ж, пішов êаменщиêом, отож êлóб êлав, і 
êрóãом ферми êлав. І давай тоді ж собі строїть. Наробили ãлини, 
лампачі, соломó робить, і построїли хатó. А потом êóпили цеãли та 
êлав êóхню, а дальше поãріб. Тоді шлаêоблоê появився, óже трохи 
обжилися, êóпили шлаêоблоêó. Із шлаêоблоêó виêлав хороший по-
двал, шо можна бóло бочêи заêачóвать тóди. І яблóêа êвасила, êа-
вóни êвасила. Нó, під ãорою таê моя хатêа і стоїть. Продала…  

А продала – він же заболів вже. А заболів по ãлóпості. За-
йшов на фермó, там до сêотарів, а там завелися битися та били êó-
ма, а він давай êóма оборонять. А він тоді яê схватив та яê бахнóв 
йоãо в спинó. Таê ó ньоãо на льоãêоє, нó, яê дві êопійêи зразó схва-
тилося. Нó, яê би зразó в больницю ж, таê êров іде, êров іде. Нó, до-
тяãлося, шо óже яê п’ять êопійоê в ньоãо разорвалось. Нó, шо ж те-
пер. Тóт лічили, а йомó нічоãо не помаãає. Поїхали в ãород, дали на-
правлєнія. Там зразó йомó óдалили третю часть льоãêих. Кажóть: 
два б’ється, третій не мішайсь ніêоли! І таê полóчілось по ãлóпості. 
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Нó, що… Десять ãод возилася з ним по больницях, лічила. А шо, во-
но нічоãо не дало.  

А тепер синó, пішов ó ãород, старший: “Папа, я хочó сісти на 
[автобóс]…” Робив на томó, щас механіêом робе. [Нерозбірливо] пе-
рестріли ночью, ішов, а їздив він аж до Ніêолаєва. Ті з ним... А ще 
яêби не заходив в ãастроном, а то він ãаманець витяãав – побачили, 
там же слідêóють. Бачили, що витяã ãроші. Тільêи одійшли трошêи 
от ãастронома і йоãо óдарили по ãолові. Таê êров’ю залився. А ми ж 
ждемо, що ось-ось должен з’явиться. Нема й нема, êоли мóжчина 
таêий підібрав йоãо недалеêо от дома, рядом. Допитався, звідêіля ж 
він... Вобщем, одні êлопоти [бабóшêє], одні êлопоти...  

Ще й Чорнобиль, ось тобі Чорнобиль, Чорнобіль, тоже нічо-
ãо-нічоãо, а тоді яê найде на ãоловó хтозна-що... Таêе ãоре…  

[Дрóжно раніше жили]? Та раніше яêось бідніші, чи бідніше 
жили чи шо? Збиралися яêось ото. А сейчас шо? Стариêів же ж по-
вимирало, мало пооставалося. А воно ж особєнно п’ють óсі і все. 
П’ють без êонца... Та хто хоче – іде ãород, óстраюються хоч в охра-
нó, хоч êóди-небóдь...  

А я яê їхала, то ó мішоê і до сóсідêи носила чи досêи де ха-
роші, чи вилочêа, то óтюã, то шо, бо приїдеш, нема ж нічоãо. А то 
поїхала раньше, а він нічоãо не одніс. Вони одірвали вінтовий, пере-
пиляли все равно, êастрóлі, оті шо можна стать, все позабирали…  

 
 
 
Танцюра Миêола Кирилович, 1934 роêó народження, 

с. Сóрсьêо-Михайлівêа Солонянсьêоãо районó  
Дніпропетровсьêої області1 

 
Танцюра Миêола Кирилович, 1934 роêó народження, син 

Соêоленêо Катерини Онóфріївни.  
[Моя мать 1911 ãода рождения]. Соêоленêо – это ее девичья 

фамилия. Замóж она вышла, я не помню в êаêом ãодó. Нó, родился 
первый сын в 30-м ãодó ó них, óмер маленьêим еще. А потом дочêа в 
32-м ãодó, и в 34-м родился я. Отец 1908-ãо ãода [рождения], óмер в 
72-м ãодó. 

                                                           
1 Опитування провели Н.І. Швайба, С.М. Білівненко, І.Г. Довгалюк (7 червня 

2009 р.). Науково-популярним методом передала Н.І. Швайба. 
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Коãда êоллеêтивизация началась в 29-м ãодó, [отец] не по-
шел в êолхоз, а пошел работать в Каменсьêе, раньше называлось, 
Днепродзержинсê сейчас. Работал там ãде-то на заводе, не знаю на 
êаêом. Нó, а тóт же на мать была репрессия, êаê это не пошла? 
Мать-то написала заявление в êолхоз, она встóпила в êолхоз, а 
отец – нет. Ее взяли, выãнали с хаты. Там жили на верхó, хатêа, она 
и щас еще живая та хатêа. Нó, и мать êóда? Перебивалась. То в деда 
видимо, то ãде-то там, ãоворит, в êóстах ночевала. Крóãом, потомó 
что ãоненья таêое было. Жили мы в чóжой хате, ее называли Про-
êопивсьêа хата, я óже это помню. Не знаю сêольêо мне лет было, 
ãода четыре чи пьять наверное. А вот этó хатó, в êоторой щас бабó-
шêа жила, в 38-м ãодó óже построили, это я хорошо помню. 

Дед Йосип [Танцюра], отец моеãо отца, местный, êоренной 
был, Михайловсêий, он ниотêóда не приезжал. До революции или 
вернее до êоллеêтивизации ниãде таê не работал, потомó что рабо-
ты в принципе не было ж в селе. А тоãда называли “êóлаêи” там. Нó, 
êто более зажиточно жил, расêóлачивали их, в том числе и дед по-
пал тóда. Забрали в деда все, инвентарь там, все. А он занимался зе-
мледелием. Тоãда десятины назывались, наделяли на êаждоãо едо-
êа. Занимался землей в основном. Коãда в еãо забрали все – лоша-
дей, инвентарь весь забрали, нó, шо ж… Дед был óже пожилой, про-
сто занимался дома своим оãородом, своим хозяйством, что можно 
было держать в то время.  

Отец в 38-м ãодó, даже не в 38-м, а немножêо раньше, отде-
лился ж от семьи. Тó хатó ó неãо забрали, а жил, поêа ж не построил 
этó хатêó, от.  

[Что рассêазывали об эпохе êоллеêтивизации]? Коллеêти-
визация ãде-то в 29-м ãодó началась, по-моемó. Нó, ãнали в êолхоз 
насильно: “Иди в êолхоз, пиши заявó и иди в êолхоз”. А отец ãово-
рит: “Я не пойдó в êолхоз”. – “А, ты не пойдешь в êолхоз, значит 
все!” Отец óехал в Днепродзержинсê, там работал на заводе, а мать 
выãнали с хаты. Хата наша была, отец построил. Тоãда же строи-
лись êаê обществом, если таê выразится. Отец, сын строится, там 
еще êто-то строится. Вот они на самой верхней óлице: там дедóш-
êина хата (сейчас ее нема, там дрóãая хата построена), потом еãо 
брат, дядьêа моеãо отца, мне он дед, Ниêолай, тоже там же. А потом 
и отец построился там, бóêвально сêазать в степи. Кóтоê, там Тан-
цюри жили. А по соседствó… Оце я знаю [Пендиê] называли, то ли 
фамилия еãо была, то ли… Апентий, называли еãо. А дальше ниêоãо 
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не было по сóти дела. Дедóшêа жил Йосип, потом дед Мыêола жил, 
а потом отец жил. А дальше поле, óлица вот таê же тянется, а даль-
ше поле. 

Коãда строились, я не знаю, но если в 29-м ãодó или в 30-м 
ãодó, мать рассêазывает, что ее выãнали с хаты – то вже ж хата была 
построена. Сêазали, что “Твой мóж сêрывается, не идет в êолхоз, 
значит, и тебя с хаты выãоняем”. Нó, тоãда батьêо, отец, ãоворит: 
“Пиши таêó заявó, иди в êолхоз работать, а я не пойдó…” И не по-
шел. В êолхозе тоãда денеã не платили, тоãда трóдодни были. Отра-
ботал день… Каê ты там работал, лишь бы ты на работе был, чтобы 
тебе трóдодень записали и все. А денеã же не платили. Он пошел, 
êоãда с Днепродзержинсêа переехал, пошел ê нам в совхоз. Здесь в 
степи совхоз был, совхоз отêрыли от êаêоãо-то завода [нерозбірли-
во]. И там óчетчиêом работал. Потом перешел, работал столяром, в 
общем на таêих работах.  

А мать работала в êолхозе все время, от зори до зори, за трó-
додень. Хлебóшêа давали тоãда очень мало, там по 200-300 ãрамм на 
трóдодень чи яê там считалось. Полóчит два мешêа зерна, четыре 
мешêа – не на что смотреть. 

Отец был столяром: и дома столярничал, и на работе столяр-
ничал. И за этó специальность еãо брали в êолхоз, шоб хоть êолеса 
было êомó делать. Колеса ж ниêто таê не делал, а он êолеса делал 
таêие деревянные. Раньше ж брычêи были, лошадь тянет брычêó, 
ãарбó там… Он óмел это делать. [Ото Танцюри] – еãо батьêо и он, 
они этим занимались, делали. Тоãда рóчное, все рóчное было, верс-
таê, долото там, стрóãанêи, фóãанêи, и все прочие таêое. Не таê же 
êаê сейчас, цирêóлярêа… Еще и света не было. Свет тольêо в 47-м 
или в 46-м ãодó начали проводить по селó. А то света не было. 

А материн отец, Соêоленêо Онóфрий Гриãорович, насêольêо 
я помню, он ниãде не работал, таê чтобы постоянно работать. А пос-
леднее время (по-моемó в 43-м ãодó) освободили Днепропетровсê, 
[нерозбірливо] осенью, пришел ê нам этот вот, про êотороãо вели 
разãовор, батюшêа1. Хороший таêой он, помню, приходил в шêолó, 
êоãда ее отêрыли сразó после освобождения. Всем молодым ребя-
там, êоторые в шêолó ходили, ãоворил: “Вы смотрите, ничеãо не 
троãайте!” Оно ж валялось разных там боеприпасов, мноãо ж поãи-
бало ребят, разряжали там… Визóально я еãо помню хорошо таê. А 
дедóшêа, мамин отец, был в церêви, êоãда отêрыли церêовь… А тó 
                                                           
1 Отець Дмитрій (Тяпочкін). 
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церêовь взорвали, ее ж не было, ãде то в 18-м ãодó, я таê точно не 
помню, была она построена или нет. На сêольêо я помню, там был 
один фóндамент. А êоãда построили этó церêовь, что рядом с бабó-
шêой, ãде моя мама жила, рядышêом бóêвально – дед работал в 
этой церêви старостой. Я не помню, сêольêо лет он там отработал, 
ãодов может пять, может шесть, а потом стало емó плохо. Он рож-
дения 1870-ãо ãода, и ãде-то в 62-м ãодó он óмер. В 62-м ãодó он по-
мер.  

А дедóшêа отца моеãо – Танцюра Йосип, этот помер, êоãда я 
слóжил в армии êаê раз (с 53-ãо по 56-й ãод). Он óмер в 54-м ãодó 
или в 55-м, ãде-то вот таê. Нó, что еще таêоãо, чтоб помнилось…  

Коãда началась война, помню, êоãда началась бомбежêа. От-
ца ж не было, отца забрали в армию. Мы, не знаю почемó, прятаться 
надо было, высêочили с хаты почемó-то. А хата и êонюшня были в 
одном этом самом и до êоровы. Поприжались до êоровы и стоим. 
Оно сыплется все с потолêа, все дрожит! Страшно все-таêи, ниêоã-
да ж не слышали таêих взрывов. Нó, таêой, чтобы сêазать, массовый 
расстрел там я видел, или что-то таêое – нет. Видел я тольêо одно-
единственное, то что в то время возили раненых наших, советсêих 
солдат в больницó, в шêолó. Там сделали лазарет. Они там, êто вы-
живал, êто помирал, их хоронили. Напротив сельсовета – это брат-
сêое êладбище, их там и хоронили всех... 

Немцы êаê зашли? Сначала мотоциêлисты просêочили, до-
роãа была ж неважная, тоãда была просто ãрóнтовая дороãа. Про-
сêочили мотоциêлисты, а потом пошло-поехало, машины, все. Нó, 
êаê-то они вроде быстро прошли, передовые части, таê бы сêазать. 
А вже êоторые после подъезжали, таê те ãрабить начали по сóти де-
ла. От êóрица там беãает по дворó: êто стрелял ее, êто êинжал êи-
дал, лишь бы ее óбить этó êóрицó, забрать. В неêоторых собаêи бы-
ли, с машины выпóсêается с ящиêа, специально ж возили в ящиêах 
собаê, выпóстят собаêó и натравят ее. Она поймает êóрицó и несет 
им – немцó, вот. Нó, чтоб массово óбивали, таêоãо я не видел. Были 
слóчаи, но очень редêо.  

Деда моеãо, деда Йосипа, брат жил рядом через хатó. Тот 
значит идет, а êоãда там бомбят, там ãде-то стреляют, таêие взрывы 
сильные… Они ж не то что из винтовочêи стреляют, а стреляют из 
пóшеê, танêов, бомбят из самолетов. А он ãоворит: “Вот, ãремят-
ãремят, êоãда оно óже êончится?!” И êто-то óслышал, не знаю êто, 



 
134 

немцы забрали и расстреляли ãде-то. Не тóт, а ãде-то óвезли еãо, ра-
сстреляли. Таê что он не вернóлся. 

Были, были тóт и полицаи, были… С молодых таêих, я не 
знаю, лет по восемнадцать-двадцать, наверное, те что остались, шо 
помоãали немцам. Таê что были, были. Я их фамилии сейчас не по-
мню, но знаю, что были. 

[Яê німця побачив]? Знаете êаê, страшновато. Знаете поче-
мó? Во-первых, их форма, поведение, оно страшило êаêим-то обра-
зом. Бряцают орóжием. Они же без орóжия вообще не ходили, с ав-
томатами, с пистолетами и таê дальше… Стреляет, знаете, êóда по-
пало и зачем попало. Я же ãоворю, в êóрей – им все равно на êоãо, 
чеãо, êаê, лишь бы стрелять. Таê стреляет просто, подцепит что-
нибóдь на дерево и с пистолета, с автомата стреляет. Нó, и êонечно 
наêазывали здорово. Если óêрал что-нибóдь ó них… Особенно с 
офицеров, рядовые, то мы их êаê-то, рядовой есть рядовой. Офице-
ры, они ж жили по хатам, и в бабóшêи были, стояли два офицера. И 
рядом там стояли два офицера. Он óходит, êóда они óходили я не 
знаю, но они переночóют и óходят. А на столе бросают все, êонфеты 
там, печенье, нó, таêие ласощи… И наверно или пересчитают их, не 
знаю. Приходят óже êоãда вечером, зажиãают êарбидêó (тоãда свет 
таêой был ó них) и значит видно: “Киндер, – зовет, – иди сюда!” 
Даст êонфетó. Это, наверное, потомó, что я ничеãо не óêрал ó них. А 
если бы я óêрал, он меня побил бы тоãда, êонечно, наверное. У меня 
брат двоюродный, Иван, рядом êоторый, немножêо меньше меня 
был, тот что-то óêрал, чи êонфеты, чи не знаю что... Таê они еãо от-
лóпили добре, били почем попало и êаê попало, пацана бóêвально 
малоãо.  

Нó, враження, êаêое враження может быть? Во-первых, боя-
зно было, потомó что за любóю провинность моãли побить или рас-
стрелять. Завоеватели, êаê êажóт, они ж имели верх êаêой-то. А вже 
êоãда отстóпали они, в 43-м ãодó, в оêтябре месяце по-моемó, да, 
осенью – начали палить все. Здесь стояли чóть выше, база была êа-
êая-то, танêи ремонтировали, машины ремонтировали, и они подо-
жãли. Здесь сараи подожãли. Тóт была êолхозная êонюшня таêая, 
таê они там сделали сêлад – подожãли. Все трещит, все ãорит, там 
стреляют, тóт тиêают – не поймешь! Мать на меня надевает наверно 
штóê пять чи шесть êостюмов, не êостюми, а жаêетêи. Значит все, 
що бóдем тиêать. А êóда тиêать, не знаем. Не она не знает, не мы ж 
не знаем. Брыченêа была ó нас на двóх êолесах таêая, тóда êой-
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êаêие тряпêи поêидала, нó, и давай – “Тіêаєм тóда в степ, отóда”. А 
я й êажó: “Таê чоãо ж ми тóда бóдем тіêать. Там ще хóже бóде…” 
Пацаном, а дóмав, нó, чоãо ж ми бóдем тóда на ãорó?.. Нó, слава Бо-
ãó, мы тольêо собирались, но таê ниêóда и не óбежали, потомó что 
оно начало трохи притихать все.  

Утром взорвали мост через Сóрó, речóшêа ó нас протеêает. 
Там был до войны построен хороший мост, немцы взорвали. Видно, 
передние отходили óже немцы, а это остались êоторые специально 
взорвали. На танêетêе поехали, я смотрел на них. На ãорó начали 
подниматься, а она видно не вытянóла их, та танêетêа. Смотрю, 
спóстились назад. Каê они опять выехали или объехали êóда-то, нó, 
в общем óехали, сбежали.  

Хотел сêазать за немецêое êладбище, они сделали были. Мы 
ж с пацанами беãаем возле шêолы, их привозят, немцев побитых, 
страшно! Всех в êрови, там все таêое, ноãи-рóêи там поотрезали, 
они в ямó там их êидали возле шêолы. Прямо там, ãде сейчас шêо-
льный двор, там была таêая яма сделана, я не знаю, то ли специаль-
но была выêопана, то ли нет. Тóда все сбрасывают, вот. А хоронили 
их, вот êаê едем на êладбище, ãде Тóрочêин или êаê, на óãлó, да? 
Тóрочêин, ãде еãо оãород, вот там было êладбище. Оãород, поле – 
вот там было êладбище. Не знаю, может десятêа два-три êрестов, 
деревянные êресты и на êрест одета êасêа, немецêая. Немцы хоро-
нили, не наши. Наших хоронили в братсêих моãилах, отам против 
сельсовета. Немцы немцев хоронили, êоторых сюда привозили с 
передовой видно, они помирали тóт.  

Видел, êоãда их привозили нó êаê в шêолó, в лазарет, а потом 
они еще там лечили и хоронили. Видел, êаê их êладбище появи-
лось. Может ночью хоронили?  

Нó, потом немцы ночью óшли, наши их выãнали. Уже до 
óтра их тóт не было и не стало тоãо êладбища. Кóда оно делось? То 
ли оно осталось, êресты тольêо поснимали видимо, нó, не моãли ж 
они выêопать? Были б же ямы, наверное – ям не было.  

А я ходил бóêвально чóть ли не êаждый день до деда, до Со-
êоленêа, он жил там чóть выше тóда – это ж отец моей матери. Смо-
трю, то было, а то вдрóã не стало. Нó, а êоãда немцев поãнали даль-
ше, тóда на Кривой Роã, в тó сторонó, на запад – начали ввозить 
наших солдат, тоже таêих побитых. Умирали ж они, вывозили сюда. 
Увозил один дядя, нó, я бóдó ãоворить – дядьêа, в то время может 
он и не таêой старый был, но хромой. Одна ноãа то ли êороче, то ли 
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может не было ноãи, хромал на ноãó. На одной лошадêе возил с бо-
льницы в этó братсêóю моãилó. Там ямы были большие, человеê по 
восемьдесят, наверное, в яме. И эти не медсестры, êаê их называют, 
эти самые? Женщины, êоторые в армии слóжили, они салют давали 
с винтовоê и заêапывали. Насыпают первый шар, потом второй 
шар. Вот таêим образом по несêольêо человеê, там мноãо…  

[Был ли êомендантсêий час при немцах]? Тоãда неêóда было 
ходить. В шêолó мы не ходили, а таê пацанами лазили ж. Лазили 
êаê все пацаны, ãде шêодó исêали, ãде что таêое самое… Да, был та-
êой слóчай. Пошли мы с парнишêой в шêолó. Стоит машина неме-
цêая, тоãда я еще не знал, что это за машина таêая, маленьêая. И 
лежит винтовêа на сиденье, дверь отêрыта… “Давай óêрадем винто-
вêó…” Дверь-то отêрыта. Мы давай тиêать! Во дворе шêолы все это 
происходило, стоял сарай там для дров из êрасноãо êирпича и мы 
до тоãо сарая тиêать, побежали. Он выстрелил. Стрелял он по нас 
или не по нас, не знаю, но êирпич полетел из этоãо сарая. Мы за 
óãол забежали. Там речóшêа была, всêочили в бóрьяны тóда и долãо 
сидели там, боялись. Дóмали, придем, что ж матери сêажем, полó-
чим… Нó, ниêто нас не стал исêать…  

Был слóчай, стрелял немец, но не застрелил, óбежал парни-
шêа. Не знаю щас он живой или нет, еãо фамилия Бесараб. Контора 
была там, ãде Коржи живóт, в том районе. Она была и до немцев, и 
при немцах была. И стояла вода в бочêе. Приехал êаêой-то немец 
на машине, помыться, рóêи помыть, снял часы и повесил на рóчêó, 
на машинó. А этот Андрей подсмотрел, подбежал, схватил эти часы 
и тиêает. Там возле êонторы таêие диêие ãрóши росли, заросли… А 
он óвидел и с пистолета в неãо разов десять выстрелил наверное, не 
попал. Вот таêой слóчай помню. За воровство они êарали очень 
здорово, здорово. Наверняêа, если что-то óêрал, то таê и знай, что 
или расстреляют, или в лóчшем слóчае отлóпят, таê сêазать. 

Нó, собственно и воровать-то особенно не было чеãо. То что 
они оставляют едó êаêóю-то там, êорêó хлеба, таê это самое…  

Я знаю, что все боялись, боязно было. За любóю провин-
ность они моãли расстрелять, моãли запросто, êаê собаêó óбить…  

С êолхоза при немцах не воровали, таêоãо не было. Я таêоãо 
не слышал. А вот óже êоãда наши, при советсêой власти – да. За êи-
лоãрамм зерна, êилоãрамм зерна óворóет – ãод в тюрьме, 
10 êилоãрамм – 10 лет. У нас, это дядьêа Ефим Танцюра, еãо жена… 
Вот я не помню сêольêо там взяла зерна, что ей дали, по-моемó, во-
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семь лет чи шо. Но она, правда, не отсидела этих ãод, она отсидела 
чось мало. То наверно по óставó [нерозбірливо] и она вышла с тю-
рьмы. Это то, шо я рядышêом тóт слышал, а таê село большое, все 
не óслышишь. 

Немцы сеяли óрожай, потом снимали óрожай, себе забирали 
все. Людям óже [нерозбірливо] давали, а работать заставляли. Пре-
дседателем êолхоза был тóт один, Рыбалêа, дядьêо Иван, [Мóрза] 
называли еãо все, почемó-то êличêа еãо таêая была. Нó, он плохоãо 
ничеãо таêоãо не делал против советов, ничеãо таêоãо не делал. Нó, 
а тем не менее, êоãда пришли наши, вернóлась наша ж власть, еãо 
репрессировали, сóдили. Он сидел на Соловêах [нерозбірливо] нó а 
выжил, вот.  

 [Каê наши заходили в село]? Нет, я, во-первых, не помню. 
Слышал, молодые, êто с немцами вот это самое, полицаи, те óбежа-
ли. То ли они с немцами óшли, то ли êóда-то, не знаю êóда. А те, êо-
торые рóêоводители в êолхозе… Я ãоворю, был дядьêа Иван, Рыба-
лêа фамилия – тоãо забрали, сóдили, сослали на Соловêи. А êоãда 
он вернóлся, я пошел ê немó порыбачить, порыбачить с ним. Он 
рыбаê, он мне рассêазывал: “Что там творили, это óжас, там нас за 
людей вообще не считали, совершенно не считали…” За любóю про-
винность расстреливали на месте и все. Ниêаêих сóдов, ничеãо не 
сóществовало, а если и сóществовал сóд, то êаê он там называл – 
четверêа чи тройêа, в этом роде. Что еще можно сêазать? 

В шêолó я пошел до войны. А потом, я даже не помню сêоль-
êо ãод я óчился, началась война и все. Во время войны не ходили в 
шêолó. А тольêо война заêончилась, бóêвально сразó шêолó отêры-
ли и пошли все в шêолó. Нó, шêола была таêая: писать было не на 
чем, бóмаãи не было, тетрадей не было, êарандашей не было, рóчеê 
не было, в общем ничеãо не было. Света в шêоле не было, дома све-
та не было, свечêа там или лампа-êеросинêа. Нó, в общем óроêи де-
лали таê вот, при свечи.  

Отец работал в совхозе, после войны êоãда óже пришел в 45-
м ãодó, не помню в êаêом месяце. Еãо приãлашали в êолхоз, но он 
же не пошел с самоãо начала. Земля ж êолхозами мало обрабатыва-
лась, обрабатывалась не полностью.  

Тяжело было. 46-47-й ãод вообще был тяжелым, была ãоло-
довêа, êóшать было нечеãо. Неóрожай был – одно, а второе, не знаю, 
почемó таê слóчилось, шо [нерозбірливо]. Хлеб там с êартошêой на 
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половинó стоил триста рóблей на рынêе. В 47-м недостатоê был, не 
хватало всеãо, неóрожай был.  

Конечно, 46-47-й ãод, тяжелый ãод – люди óмирали с ãолодó, 
пóхлые ходили. Я сам лично в шêолó бывало идó, êóсоê бóряêа во-
зьмó… Маленьêие таêие бóрячêи пооставались в поãребе. Возьмó 
бóрячоê, почищó, на переменêе высêочó, захаваюся за шêолó, за са-
рай êóда-нибóдь, поãрызó там и все. А тем, êто отец поãиб на фрон-
те, тем давали бóлочêи таêие маленьêие, привозили специально. И 
êаждомó ребенêó, то есть óчениêó, давали по бóлочêе маленьêой. 

Я в 47-м, 48-м ãодó посмотрел на это все, дóмаю: “Бóдó я на-
верное êóда-то тиêать, ãде-то ехать óчится, работать что-то…” Бро-
сил шêолó и пошел постóпил в ремесленное óчилище – Металлóр-
ãов-2. Еãо тоãда таê называли. Проóчился два ãода по специальнос-
ти медниê-жестянщиê. Нó, а тоãда ж таê: заêончил óчилище, напра-
вляли на работó. Направили нас ó Харьêов, я работал на заводе, 
имени Малышева сейчас он, а тоãда был он [номерным]. Я там ра-
ботал в 605-м цехе. Тоãда завод танêостроительный был. Сейчас он 
óже рассеêреченный, а тоãда был сеêретный, мы подписêó давали о 
неразãлашении и таê дальше. Нó, работали мы не по специальности. 
Нас приехало человеê пятнадцать, по-моемó, тóда. Заработêи ма-
лые, нам 400-500 рóблей тоãда платили. Мы начали возниêать, что 
давайте ж нам по специальности и платить, а нас вместо тоãо отпра-
вили в Ростов-на-Донó. Есть таêой ãород Каменсê, это тепловая 
элеêтростанция. Там еще хóже, еще хóже и вообще не по специаль-
ности! Там работали монтажниêами, [нерозбірливо] поднимали, 
ãотовили все там, шахты делали… Нó, я не помню сêольêо там отра-
ботал полóчается… Вернóлся я в Днепропетровсê и тóт óже работал 
на заводе Ворошилова, сейчас Комбайновый завод.  

Оттóда пошел в армию в 53-м ãодó. В 56-м ãодó демобилизо-
вался. Слóжил я на Дальнем Востоêе, в [208-м] танêовом полêó. 
Приехал, женился на бабóшêе [посміхається]. Родилась дочêа, На-
таша. Говорю бабóшêе: “Знаешь шо, давай наверно óчится, что же 
мы, недоóчêами останемся?”  

Пошли мы в вечернюю шêолó, заêончили, среднее образова-
ние полóчили вдвоем, она и я. Работал я водителем в ДОСААФе. 
Сначала инстрóêтором был по вождению, а потом [нерозбірливо]. А 
потом значит, досадно стало, разоãнали этó всю фирмó, работал 
просто на транспортной машине до пенсии.  
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В 94-м ãодó пошел на пенсию, переехал в село, êаê ãоворится, 
жить на постоянно и тóт заниматься земледелием, хозяйством, чем 
тольêо можно. Каê ãоворится – выживаем... 

[Водили ли в церêовь]? Малым – да. И хорошо помню, êаê, 
знаете, есть таêое “ãовіли”. Я раз подошел до батюшêи, просêóрочêó 
мне дали и ложечêó медó. Таêой черный-черный êаêой-то мед, вот. 
Мне понравилось, я обошел êрóãом, еще раз стал, подошел, попро-
бовал тот самый мед и просêóрочêó мне дали. Но мне было тоãда, я 
сейчас óже не помню сêольêо лет. А чтоб я вот таê постоянно ходил 
в церêовь – нет, я не ходил. Церêовь была рядом бóêвально, ãде ба-
бóшêа жила. Нó, что еще? 

[Были в доме иêоны]? Вы знаете, по-моемó, были. На сêоль-
êо я помню, они все время были. Еще я был совсем малым, помню, 
что они были ó нас. Были ó дедóшêи Онóфрия, ó мамы были все 
время иêоны. Были иêоны старые-старые, старинные, óже рамêа 
помню [нерозбірливо] дырочêи на ней, вот-вот развалится. А иêона 
эта сама блестит, сделана из чеãо, я не знаю. Нó, таêая старинная 
иêона, я ниãде таêих не знаю.  

До войны церêовь была от де сейчас церêовь, рядом там фó-
ндамент до сих пор стоит, живой фóндамент. Сêольêо себя помню, 
еще и до войны, после войны, таê тот фóндамент таê и есть. Была 
там церêовь или не была, сорвали ее, чи разобрали, чи шо зделали? 
Не знаю, не моãó сêазать. Фóндамент таê он и есть до сих пор, а ря-
дом построили церêовь.  

А церêовь, êоторая рядом со шêолой нынешней, о ней не по-
мню. Там был êлóб, сейчас спортзал называют, там был êлóб, мы 
тóда в êино ходили, беãали тоже. А что êасается церêви, не помню. 
Церêовь была вот там вот, на нижней óлице. Сейчас óлица Шевче-
нêо, а потом самая нижняя óлица, не помню êаê она называется, и 
там заваленная хата. От там была церêовь, там поп жил в той хате. 
Нó, она чеãо-то недолãо сóществовала. Это я таê слышал по рассêа-
зам, шо там было. А от ãде старый наш êлóб, там я не знаю церêовь, 
не помню. Хотя я помню что там было рядом [нерозбірливо], таê 
называли, от вроде бы там в отом êлóбе. Може церêва и была, бо 
народó было мноãо. Я помню хорошо, êаê я в очереди, толêают меня 
до батюшêи. И êоãда я подошел, он мне дал ложечêó меда черноãо 
сладеньêоãо и просêóрочêó таêóю. Мне это понравилось, я обошел 
êрóãом, опять очередь занял и еще раз прошел – это я хорошо пом-
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ню. Может эта церêва и была, может она? Не знаю, не помню, не 
бóдó ãоворить. 

Еще церêовь была… Там была обыêновенная хата, жила там 
бабóшêа Марфа, мать Юрêа, там на верхó живет вот. [Нó, óже нема 
в живых]. И эта хатêа, то ли ее продал сын, то ли она таê осталась, 
но она таêа й бóла. Ее перестроили под церêовь. Там вроде церêовь 
и небольшая сама по себе, нó, внóтри было сделано хорошо таê, êаê 
в êаждой церêви. Хотя она очень низêая была таêая, невысоêая.  

Что êасается батюшêи, êаê же еãо… Дмитрий. По-моемó, 
Дмитрий еãо звали, он был [нерозбірливо]. А тот батюшêа, êоторый 
приезжий, он ãде-то с России… Каê тольêо немцы óшли, выãнали, и 
он сразó приехал. Этоãо батюшêó я вот таê, нó, êаê личность помню. 
Помню, потомó что часто видел. Он даже в шêолó приходил ê нам, 
рассêазывал ребятам. Ребята то мины разряжали, то ãранаты, óби-
вало ребят, поãибали. Таê он приходил, рассêазывал, чтоб не брали. 
А валялись снаряды и таêое прочие в изобилии. Он приходил в 
шêолó и рассêазывал нам, чтоб мы ничеãо не троãали, потомó что 
это очень опасно, это я помню. Нó, й таê от помню на êладбище ж 
мы ходили, значить же ж правил. А êаê еãо звать, фамилию я не по-
мню, не знаю и не слышал êаê-то. Оно êаê-то не принято по фами-
лии называть батюшêó, а называют по имени. Нó, невысоêоãо роста, 
хóдощавый таêой, неполный, наверно таêой êаê я ростом – 1,70-
1,72 м. Возраст я не моã тоãда определить, но не молодой, не моло-
дой. Не знаю, сêольêо емó тоãда было лет, нó, наверно ãодов семьде-
сят может было, может старше, Боã еãо. Я тоãда еще не моã опреде-
лить возраст. Нó, а мы ж тоãда, знаете: “Батюшêа, батюшêа…” – все-
таêи ж, нó, êаêое-то почтение емó, что батюшêа все-таêи. Люди по-
жилые и церêвó посещали при нем, и óважали еãо. А он жил там, ãде 
бабóшêа жила, на êраю села, чóть выше жил ó хатêе. У неãо матóш-
êа была, по-моемó, детей не было. Я не видел там детей [нерозбір-
ливо]. Потом матóшêи не стало, она чи óехала, чи бросила, не пом-
ню. Он еще оставался, а потом тоже óехал. Но в 48-м я óехал, ãде-то 
в авãóсте месяце, а он еще оставался. 

Церêовь тоãда работала… Праздниêи, сóббота, восêресенье – 
звонили в церêви, ниêто тóт не óщемлял ее, ниêто. Все было норма-
льно, все работало. 

Нó, а в шêоле, знаете, чтобы официально, таê ниêто не расс-
êазывал, нó, а междó прочим, мол, не ходите в церêовь… Советсêая 
пропаãанда – вот это слóшайте, а не то что попы ãоворят и таê да-
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льше… Таêое было, но неофициально. Не таê, чтобы на óроêах что-
то таêое рассêазывали – нет, таêоãо не было, на óроêах этоãо не ãо-
ворили. Потомó что церêовь была отделена от ãосóдарства в то вре-
мя, сама собой сóществовало. Нó, а чтобы óщемляли, или там [не-
розбірливо] запрещали, таêоãо не было. Церêовь работала норма-
льно.  

А потом в одно время таê полóчилось, что тóт церêовь за-
êрыли, тóт разломали, разбомбили ее, а дрóãой не было, таê постро-
или не таê давно этó церêовь. Батюшêа молодой, парнишêа бóêва-
льно, начал ее строить, построил. А то вообще не было церêви в се-
ле. Тó разломали, а тó не построили еще. Раньше-то êаê-то стариêов 
мноãо было в церêви, ходили, мноãо людей собиралось. А сейчас 
мало ходят совсем в церêовь. Если êаêие-то праздниêи, то еще там 
побольше идóт. Если Пасха или я там знаю, то мноãие собираются. 
А вот в таêие, выходные дни, в сóбботó или в восêресенье, êоãда 
звонят в церêви, тоãда немноãо ходит, мало. Толи нетó, толи люди 
не моãóт, стариêи не моãóт ходить. 

[В шêоле что об иêонах и Боãе ãоворили]? Нó, знаете, вот 
была óчительница – Мария Ивановна, êоторая óчила нас с 1-ãо по 
4-й êласс. Ей задавали таêой вопрос: “Можно êóшать пасêó или 
êрашеные яичêи?” А она ãоворит: “Можно, если она вêóсная”. Вот 
это я помню. Конечно, в шêоле ãоворили, что, мол, в церêовь ходить 
нельзя, в Боãа веровать нельзя и таê дальше. Однаêо я не ходил в 
церêовь таê постоянно, êаê ãоворится.  

Нó, [а малым] меня ж дедóшêа брал с собой, за рóêó водил в 
церêовь, Боãó молиться. Он жил сам, êоãда бабóшêа óмерла. Потом 
он перешел, мама еãо забрала до себя. И вот êаê собираемся вече-
ром, заставляет нас Боãó молится, меня и сестрó. Сестра старше ме-
ня, 32-ãо ãода. Перед нами стояла иêона и вот он начинал Боãó мо-
лится. “Повторяй за мной, – он мне ãоворит, – повторяй”. Перед 
сном ó нас вот таêое в основном было, это я хорошо помню... Моли-
твы запомнились немножêо, не полностью. 

Знаете êаê, я не помню в êаêом это ãодó было, встóпил в пар-
тию, был членом партии. А в то время один óчитель мой, вместе ра-
ботали с ним, ãоворит: “Я хочó поêрестить ребенêа, а тебя взять êó-
мом”. – “Понимаете, я член партии, мне нельзя в церêовь ходить”. – 
“А êто бóдет знать, ниêто знать не бóдет”. Нó, хорошо. И вот тайно, 
êаê ãоворится, чтобы ниêто не знал, пошли в церêовь, êрестили ре-
бенêа.  
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Я ж был êандидатом сначала целый ãод, по-моемó, чи боль-
ше. А потом членом партии в êаêом ãодó? То ли в 70-м, то ли в 71-м, 
наверно вот таê вот. А êрестил ребенêа с 71-ãо, с 72-ãо, нет, раньше 
немножêо, наверное или в 68-м, или в 69-м ãодó, ãде-то таê. 

[Почемó решил в партию идти]? Кто еãо знает, êаê вам отве-
тить. Во-первых, я работал на заводе… Сначала работал на заводе по 
ремонтó êранов, на Автотранспортной 12а. Был я на хорошем счетó, 
ó меня мноãо блаãодарностей и таê дальше… А жилья не было. Нó, 
потом дали мне êвартирó одноêомнатнóю, а семья начала немножêо 
óвеличиваться. А ó меня один товарищ хороший, тоже партиец, ãо-
ворит: “Ниêолай, постóпай в партию, все-таêи ты бóдешь на высоте, 
ты хорошо работаешь, все-таêи êаêой-то бóдет престиж. Квартирó 
может полóчишь…” Тоãда ж давали êвартиры, бесплатно полóчали 
êвартиры. Нó, я й написал заявление. Приняли меня в партию и я 
ãде-то в 85-м ãодó полóчил 3-х êомнатнóю êвартирó. То ли это пар-
тия помоãала, то ли она не помоãала, я не моãó точно сêазать. Нó, 
дело в том, что ó меня там наãрады есть, медали есть, и ДОСААФо-
всêие, и трóдовые. Может вот это все помоãало мне в жизни с этой 
êвартирой. Тоãда же тоже было тяжело, êаê ниêаê, полóчить êвар-
тирó… Нó, а по сравнению… Уже выход с партии, он сам óшел... 
[Нерозбірливо]. Все слóчилось, советсêая власть заêончилась, за-
êончилась и партия. 

[Каê относился дед ê советсêой власти]? Вполне положите-
льно. Мой отец был еще живой, он êаê мне ãоворил: “Давай, сыноê, 
пробивай себе сам дороãó”. Знаете что, отец ó меня еще êое-êаê ãра-
мотный, мама ó меня неãрамотная совершенно. Она ни одноãо êлас-
са не заêончила в шêоле. А отец – да, отец таêой более… Учетчиêом 
работал в совхозе и таêой специалист был неплохой, столяр, делал 
всяêие дела деревянные. Он наóчился от отца своеãо, дед [Васыль] 
тоже этим занимался. Таê что они относились положительно, ниêто 
ничеãо меня не отãоваривал там, ни отец, ни мать. Мать тем более, 
она не знала что это таêое, это ее не очень интересовало.  

Мать ãотовила на поле, да, она в начале была êаê поварихой. 
Вывозили поле продóêты и она в поле ãотовила. Остальные жен-
щины полят, делают все что там, а она êóшать ãотовила. Я один раз, 
помню, пошел ê ней, она варениêи сделала. Отаêі вот, здорові, здо-
рові [поêазóє, сміється]. Один варениê одномó человеêó. Не мале-
ньêий, а вот таêой здоровый варениê… Нó, и я придó поêóшаю.  
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Я работал в êолхозе, нó, êаê пацаном был. Коãда шêолó заêо-
нчим, начинаются в шêоле êаниêóлы, я идó в êолхоз. Мне дали ло-
шадей и я возил осенью êóêóрóзó в êачанах. Женщины ломают – 
мать, тетêи эти в êолхозе – а я возил на тоê êачаны. Водó носил – це 
адсêий трóд был для меня. Лошаденêа была êлячêа таêая, еле-еле 
сама ходила, и на нее там бочечêа деревянная таêая, литров на двес-
ти, на сто пятьдесят воды. Я поедó, наберó воды в êолодце, везó на 
поле. Потом берó ведро и êрóжêó, и даю. А это было в 47-м ãодó, ве-
сной. Каê сейчас помню, тюльêа почемó-то была дешевая, 29 êопееê 
стоила, нó, примерно таêая. И люди берóт вот этó тюльêó, поêóша-
ют, а потом же пить хочется. И вот одна машет аж там! А они ж тóт 
все рядышêом, а дрóãа хочет там. Я с ведром, телепаюся с êрóжêой 
то до одной, поêа она попьет, потом ê дрóãой, третей, пятой, деся-
той, нó, вот таê по полю. Тяжело было работать… Трóдодень этот 
шел мне, вроде êаê мне.  

А еще был слóчай. Тóт был дядьêа Махтей, я фамилию не 
помню, óмер… Он пришел с фронта раненым, хромал на ноãó силь-
но, жил там на верхó. Он работал на лошадях в êолхозе. И êоãда он 
заболел, мне ãоворит: “Мол, бери вот этих лошадей, запряãай, бó-
дешь возить êóêóрóзó”. А лошади ходили в хомóтах. Я значить ви-
жó хомóты – “Це з таêой êобили, це з таêой”, – он мне рассêазал. Я 
взял эти хомóты, лошади стоят на óлице, возле êорыта. Я ж не дос-
танó таê, залезó на êорыто, начал надевать хомóт… Пхаю-пхаю той 
хамóт, а он не налазит на лошадь. А êонюх, этот дядьêо: “Синоê, пе-
реверни хомóт!” А еãо надо перевернóть вот таê, а потом на шее 
опять перевернóть, а я не допетривал. То запомнил здорово, на всю 
жизнь наверное. Все было, все переживали… 

Банда была, êоторые воровали, это было. Была она и в 46-м 
ãодó, в 47-м ãодó. Воровали, лазили êоров êрали, подêопы делали, 
майно êрали. Все что можно было, таêое было. Вот рядом ó нас был, 
подêопали ямó там под êонюшней, приехали забрали лошадей, за-
брали êоров. Видно из-за ãолода воровали, я таê подóмал. А може ж 
я знаю [нерозбірливо]… Съедят хоч êоровó. 

Ни за белых, ни за êрасных, ни махновцев – таêоãо разãовора 
ниêоãда не было. А вообще-то в нас дрóжная была таêая семья. Это 
один дед – Йосып, еãо брат, это ж дядьêо мой, отец мой, дед Назар – 
тóт тоже дядьêо йоãо, Рибалêа. Соберóтся бывает или на праздниê, 
или собираются и разãоваривают, вспоминают. А я ж рядом при них 
слóшаю, мне ж интересно все-таêи было... Разãоваривали про все. И 
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про войнó, êаê воевали, êаê шо. Отец пóлеметчиêом был, рассêазы-
вал: “Если бы я нес тело пóлемета, óтонóл бы ãде-то в речóшêе, про-
валился на льдó…” А нес [нерозбірливо]. И вот он их задержал сам, 
не дал провалится [нерозбірливо]. Ото рассêазывают, а я слóшаю. 
Нó, êаê они там воевали, рассêазывали – все было. И рассêазывал 
по-разномó: êаê вели себя офицеры в армии, êаê рядовые, êаê по-
сылают ó бой, êаê это все происходит. “Страшно, – ãоворит, – зна-
ем, что поãибнем наверняêа, поãибнем…” А идти надо, потомó что 
заставляют идти, это там не просто просят: “Иди, пожалóйста”. 

[А еще в Первóю мировóю] воевал мамин брат, дядьêо, Іван 
Соêоленêо. Еãо óже нема в живих, он давно óмер. Тот воевал и в 
Ниêолаевсêóю войнó, и во время революции. В этó войнó нет, не 
воював, старый. Таê я ничеãо не помню, чтобы он рассêазывал. Боã 
еãо знает, êаê он там воевал. Наãрады ó неãо може й были, но он не 
носил, я не видел… 

[Кто ãотовил и что ãотовили]? Знаете, наóчились все ãото-
вить. В послевоенное время êто был дома, тот и ãотовил. Потомó 
что мать óтром, если еще не ãотовит, бежит на работó. То êто-то с 
нас ãотовит, сестра или я. Потомó что мать придет с работы поздно, 
óже ãотовить неêоãда. А раньше êаê работали, пололи? Сейчас про-
палывает механизм, а раньше что – тяпêа и полят подсолнóх, êóêó-
рóзó и таê дальше… 

Мама ãотовила самое большее – это затирêó и ãалóшêи. Не 
знаю на чем она ãотовила, но настольêо быстро, шо во-первых то-
пили самым êóраем. И вот она заделала, я замечал по часам êаê они 
сделали – мóêа, потом побрызãает, побрызãает, поêатает, рóêами 
выбирает и в êастрюлю с водой. И быстро таê, раз, все заêипело, все 
ãотово. Там зажарочêó êаêóю-то сделает, зажарêó. Нó, тоãда вêóсно 
было êонечно, что там ãоворить. 

На второе êаша была. Разный борщ варили. Больше всеãо с 
пшена варили êашó, но пшено то ли поêóпали, то ли, я даже сейчас 
не моãó вспомнить, êаê оно появлялось. Было, было пшено, êóêóрó-
за была, êóêóрóзяная была êаша, торты êóêóрóзяные пеêли, там до-
бавляли вишни, ото таêое. Он пышный, рассыпается. Мамалыãó, нó, 
это ж êаша таêая была, êóêóрóзяная. Заправляли ее подсолнечным 
маслицем.  

Варила сóп, борщ, если есть мясо, можно и с мясом [смієть-
ся]. Галóшêи там варила, затирêó, варениêи, та все было таêое. Нó, 
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весной бывает цыплята вырастают, бывает, что с цыпленêом варит 
борщ – очень вêóсно. 

Коровó держала бабóшêа. Не помню в êаêие ãоды, êоãда она 
там ее держала. Но молоêо почти все сдавали, потомó что был налоã 
на êоровó – триста литров с êоровы. И я почти êаждое óтро носил, 
тоãда ж еще пацаном был. Тоãда ж сливали, молочная станция, но-
сил бидончиê молоêа. Несó, сдаю, там написали êто сдал. Триста 
литров надо было принести, таê что себе по сóти дела не оставалось. 
Нó, остальное шо-то ж бабóшêа делала с неãо. Я сейчас не моãó 
вспомнить, чтоб там твороã, сметана была в избытêе, что мы это 
êóшали – нет. 

А до войны? Я знаю, êаê там все ãотовили… Кашó êóêóрóзя-
нó ãотовили в основном, с êóêóрóзы. У нас в оãороде была êóêóрóза, 
выращивали. Нó, и пшенная êаша была. В оãороде возле дома были 
êабаêи, бóряêи, êартошêа… Нó, ó нас было полãеêтара оãорода. 
Часть дедóшêа Онóфрий засевал нам все время житом. Почемó-то 
все время жито сеял, не ячмень, не пшеница, а жито. А потом êосой 
сêосят, снопы навяжóт и во двор приносят, молотят ципамы. Назы-
вались ципы – палêа одна вращается, а тóт держишь в рóêах, сверхó 
[бьешь] хорошо таê. Бывают таêие слóчаи, я тоже пробовал моло-
тить, вот… 

Мать ãотовила, бывает, что óтром встает раненьêо, приãото-
вит, и побежала на работó. Если не приãотовит – значит, сами ãото-
вим с сестрой. Если летом, то на êабиці, таê называют. На óлице 
плита и ото там êоптим, а зимой естественно в хате. Холодильниêов 
тоãда не было, ничеãо таêоãо не было, в поãреб ставили, хранили. 
Мноãо ж не ãотовили, нет. Это если нас было трое, отец êоãда при-
шел – на четыре человеêа. А я óже ж с ними не жил, я ж êаê в ãород 
óехал...  

Если было что жарить, жарили. И мясо ãотовили, если есть 
свое, или там в êоãо-то поêóпали. Мясо тоãда стоило рóбль шестьде-
сят самое дороãое, хорошее. Рóбль шестьдесят. Кóпляли на базаре.  

Раньше базар был там, ãде сейчас там êлóб построили, на 
этом месте был базар. Там были сêамейêи, хорошие столы, бетони-
рованные плитêи таêие лежали, длинные. И там продавали все: и 
сêот продавали, и бычêов там, свиней, и разнее майно, нó, все что 
можно было. Кое-что может и ненóжное было там, приносили – 
продавали. Таêой базар был, чóть ли не целый день. Очень мноãо, 
êаê сейчас пойдите на базар. Ниêто ничеãо [за место не платил]. 
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Это в ãороде было óже, êоãда взяли, а нам ãоворит мясниê шо: “От 
вы мясо можете продавать не дороже рóбль шестьдесят за êилоã-
рамм…” Дешевле можете отдавать, а дороже нельзя продавать, óже 
был таêой óставленный порядоê. Нó, шо ж, пришлось таê торãовать. 
Нó, êабана зарежóт, надо ж деньãи сêажем, да.  

Отец работал в совхозе и зарабатывал на то время 400-
500 рóблей всеãо на всеãо. А там держал поросенêа, зарезал и надо 
продать, чтобы что-то êóпить. Сêажем, ó неãо двести êилоãрамм, 
это еãо если êóпить, живой вес – по девяносто êопееê, по восемьде-
сят, по рóбль десять продавали – нó двести рóблей. А если еãо про-
дать, посчитайте, сêольêо с неãо мяса выйдет со свиньи, нó, пять 
процентов отходов, пять-семь процентов, а остальное там… Мясо по 
рóбль шестьдесят, вот оно и выходило сто пятьдесят – сто семьде-
сят рóблей, може. 

Держали в основном поросенêа. Одно все время было. Реза-
ли óже êаê придется. Это, знаете, пытêа была бóêвально. Тоãда был 
таêой заêон, что надо было шêóрó сдать со свиньи. Нó, шо ж со сви-
ньи снять шêóрó – это проблема с проблем. Тольêо надо смолить ее. 
А нечем было, лампы не было, ãаза – вообще понятия не имели, а 
соломой. А ржаная солома длинная, ото ее поджиãаешь и потом 
этим смалишь. Нó, тоãда посмалишь, посмалишь, может там подãо-
рело, а там вообще шерсть осталась. Это óжас êаêой-то, смотреть 
противно. 

Нó, если не сдать шêóрó, тоãда ж я не знаю êаê. А если про-
давать мясо… Я вот с отцом продавал, на рынêе на Озерêе один мó-
жиê, тот, что проверяет мясо, ще не дошел до нас, ще осталось там 
несêольêо человеê, нó, êто попривозил мясо, стоять в очереди, на 
столах мясо лежит, а он идет: “У вас êабан смаленый”. Еще ê нам не 
дошел, óже сêазал, что ó вас смаленый. А я отцó ãоворю: “Отêóда он 
знает?” А отец ãоворит: “Та я й сам ще толêом не поняв в чьом дє-
ло”. А оêазывается что мясо, êоторое там сняли шêóрó, оно êрасное, 
êрасивое. А если смаленое – оно бледное, êаê приваренное вроде, 
светлый цвет таêой. И все. “Давай шêóрó!” А де її взять, її ж немає, и 
пошла проблема. “Забирайте, продавать нельзя”. Заêоны были óжа-
сные, смолить нельзя, надо тольêо шêóрó, то шо ж шêóра нóжна на-
верно ж ãосóдарствó. И таêая, и с ãовядины, и со свинины. 

Нó, налоãи на все были, даже на дерево. Растет вишня, и на 
нее налоã, яблоня – на яблоню налоã, нó, в общем на все налоãи бы-
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ли. За все надо было платить. Я не знаю почемó, вишни занимали 
óчастоê земли вот таêой, за все надо платить. 

Кто-то вырóбывал, а êто-то оставлял, êто моã платить, пла-
тил наверно ж. Мы не вырóбывали ниêоãда, вырóбывали тольêо то, 
что неãодное или что засохло, пропало или что-то в этом роде. Шоб 
специально вырóбывать, шоб не платить, таêоãо ó нас не было. У 
людей было, я слышал. Нó, люди ж есть разные, êто-то вырóбывает, 
êто-то этим садом вообще не занимается, это ж таêое дело. 

На праздниêи все ãотовится заблаãовременно, êаê ãоворится. 
Яичêи там подсобирает, чтобы были. Нó, êаêой-то там праздниê, 
все равно что-то ж полóчше собирали. Бывало, поêóпали мясо и 
своеãо держали поросенêа.  

Кровянêó для себя делали, êолбасó делали, нó, êаê все дела-
ли, та и мы таê делали. Кровянêи ж мноãо не наделаешь, а таêой êо-
лбасы сделать тоже не очень мноãо, жалеешь. Тóда ж мяса идет 
мноãо, тоãда ж это ласощі щиталося. Сели, поели и немае.  

Збереãали в основном ó нас, допóстим, êолбасêó мать дела-
ет – она ложит в ãоршочеê и заливает смальцем. Растопленный 
смалец ãорячий, чтобы еле видно было, таêим способом хранили. 
Мясо – надо тольêо солонинó делать. Пробовал отец несêольêо раз 
êоптить, и сало там. Но сало сбереãалось все время, сейчас в банêи 
êатают, а мы сохраняли в мешочêе. В мешочêе, засолят еãо хорошо, 
таêим способом. А мясо нет, мясо ниêаê не сбережешь, это надо за-
саливать. Делились, томó êóсочеê, томó êóсочеê… Давали пятьдесят 
êилоãрамм мяса. 

Поросенêа поêóпали ранней весной êаê правило. Ранней ве-
сной старались êóпить, шоб потом бóдет тепло, бóдет травêа… И 
бывает что ãде-то ê зиме, êоãда óже подрастет, êилоãрамм там семь-
десят-восемьдесят, это êабанчиê шо хорошо растет, и сто-двести 
êилоãрамм тóда аж ê весне, почти ãод еãо держать надо.  

Если зимой забили êабанчиêа или в начале зимы, до самой 
весны почти что все время êóшали сало. Поêа не заêончится, то да 
[сміється]. 

Нас приóчали êо всемó бóêвально. Таê приóчили, что я и 
сейчас работаю с óтра до ночи. Ни êаê не моãó отвыêнóть от этой 
работы, ей Боãó, честное слово.  

[Детсêая работа]? Если моã держать, сêажем, лопатó, êопали 
оãород, полãеêтара лопатами. Техниêи ж ниêаêой не было, ниêто не 
пахал, êопали лопатой. В основном сестра и я, пацаны. А мама на 
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работе, бывает помоãает там немножечêо. Нó, а сажать, полоть, это 
тоже в основном мы делали. Мать опять на работе, с óтра до ночи ж 
на работе, а полем мы. Она сêазала, сêольêо там óчастоê, чтобы бы-
ло выполото и хоть óмри. А тóт же хочется поãóлять и на речêó сбе-
ãать поêóпаться, с хлопцами пообщаться... И попробóй не сделать, 
отлóпит. Лóпила меня êаждый день [сміється]. Я ж наверно больше 
всех зарабатывал. Вроде и не таêой разбышаêа был, вроде послóш-
ный ребеноê был, а зарабатывал. Попадало почемó-то.  

А отец – нет, ни разó не наêазывал, ни разó. Нó, я вам сêажó, 
что отец сделал плохо, что… Отец пришел в 45-м ãодó с войны, а я 
óехал в 48-м, в авãóсте месяце 48-ãо ãода. И все, я приезжал тольêо 
на выходной, óже тóт работы не было. А если я работал в Харьêове 
и в Ростове, я ж не приезжал. То слóжба в армии… Я с ними не жил 
по сóти дела, вот таê. Пацаном лет до 15-16-ти я с ними еще, а по-
том… 

[Нó, а в детстве]… Поднимался рано. Поднимали очень рано. 
Вот если держали толоêó, мать держала… Во сêольêо я бы не при-
шел вечером с ãóльни, с ребятами ж ãóляем там, леã спать. Тóт ãде-
то через два-три часа мать вытяãает: “Анó, вставай, ãони êоров ó 
шесть часов, êоров óже надо ãнать ó стайню”. Хочешь не хочешь, а 
надо делать. А потом дальше óже или даст задание, или мы сами, 
что нам нóжно делать. Лето êаê настает, то что полоть – это одно, а 
то что еще сêажет: “Вишен нарвите”, или еще что-то. И все время 
работал. Лазишь по деревьям êаê êошêа, вишни оборвать там, че-
решни оборвать там, или абриêосы собрать, если на сóшêó, это тоже 
работа. И таê целыми днями заняты. 

Вечером – ãóльня. Гóлять – это ниêто не запрещал нам, ãó-
лять мы беãали, ãóляли допоздна с пацанами, в лес ходим, ãде-то в 
водó, в сад залезем. В сад залезем, девчата там, тоже ж таêи подрос-
тêи малые сидят, а мы значит полезли в сад. Или может баштан êто-
то посеял, а ночью плохо видно, ложишься и êатишься. Попал на 
êавóн чи дыню, срываешь, таê же не видно, темно [сміється]. У сад 
залезем, яблоê натрóсим или слив нарвем, таêое вот. Нашêодим и 
тиêаем. 

[А мама êаê встречала]? Кто на нас тоãда обращал внимания, 
Боже мой. Даже не знаю, честно ãоворя, не помню, êоãда я в бане 
êóпался. Таê помоюсь, мордó там трошêи помоешься или рóêи. 
Мать заставит, сêажет: “Помой рóêи, иди”. А таê ничеãо, в деревне, 
и неãде. А жили в хатах, ãлиняный пол соломой притрóсят. Топили 
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êóрайом, соломой, ни дров, ни óãля, ничеãо ж не было. Где мыться-
êóпаться? А мыло, анеêдот с этим мылом. Кто-то наóчил мать мыло 
варить, и вот это лошадь ãде-то сдохнет или что. Кóсоê мяса прине-
сет, êаóстичесêóю [содó] ãде-то доставали и варит. А оно вонючее, 
таêое неприятное! И ото в нем стирали. И все равно вшивые ходи-
ли! Ходили вшивые, сêольêо не стирай, что не делай, все равно вши 
были на теле. 

[Каê боролись со вшами]? Таê же ж и боролись, собственно 
ãоворя, стирали, все таêое. Я óже êоãда óшел в óчилище, там на 
прожарêó сдавали специально, вызывали, [прожарят], а потом за-
бираешь. Еще êаê-то боролись, вот.  

Иãрóшеê не было. Ото бóêвально малые, пацанами, помню, 
продавали збрóя таêая, сделана с желтеньêоãо таêоãо ремешêа, не-
сêольêо êолоêольчиêов прицеплено. Я ее таê одеваю на себя, а вто-
рой сзади берет за вожжи, тебя поãоняют, а ты бежишь, а сзади бе-
жит тот – от это таêая. Или с проволочêи делали таêой êрючоê и 
ото от волос ставят таêие ободêи железные, или были старые заце-
пления, [нерозбірливо] старые дисêи стояли, внóтри зóбцы, одни 
внизó, а одни вверхó, чередóются. И ото беãаешь, êатаешь еãо по зе-
мле, по пыляêе – ото вся была иãрóшêа. 

Иãрали в мяч часто. Поêóпали мячи. Появились мячиêи, та-
êие обшитые, таêие беленьêие, вот. [Гилêи] называли там. Ты пал-
êой бьешь, а те ловят в поле, на поле там. Потом чередóются, те ло-
вят – таêая иãра была. 

Нó, а это вже не в детстве было, а ãде-то óже ãодов в четыр-
надцать-пятнадцать... Вже песни были. Собирались на óãлó, ãде-то 
на переêрестêе дороã. Нó, тоãда ж асфальтов не было, была тольêо 
ãрóнтовая дороãа, пыляêа на дороãе была. И êто-то обязательно на 
нашем êраю, например, хоть один, но есть ãармонист. Поãаненьêа, 
на стареньêой ãармошечêе довоенной, и он наяривает на ãармошêе. 
Девчата поют, мы там то балóемся, то подпеваем бывает, нó, по-
разномó. Гóляем долãо, поздно, потом разбеãаемся, рано óтром 
вставать надо, работать надо. Что-то заставят делать – таêоãо не 
было, чтобы ничеãо не делали. 

В основном военные песни были в то время. Балалайêа, в êо-
ãо есть на балалайêе чиê-чириêают. Народные, óêраїнсьêі, по-
моемó, нет. То ли мало знали… В основном почемó-то вот таêие, êо-
торые после войны [или во время войны]. 
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Нó, пацан таêой êаê я, нó, êаê он иãрал – не профессиональ-
но иãрал, а чирãыêал абы êаê. А бывает, êаêой-то танец он иãрает, 
полечêó там êаêóю-то заóчил однó, чи эти самые, и девчата стоят 
танцóют там. Кто босяêом, êто в тапочêах. С хлопцев тоже ж не все 
ж танцóют. Нó, êто таêой более аêтивный – танцóет, а в основном 
все сидят, циãарêи êóрят, табачêó доставали тоãда или что-то та-
êое… Махорочêó êóрили. 

Мы êаê-то êóстом êаêим-то дрóжили. Нас не мноãо было, нó, 
может человеê восемь-десять таê вот собирается в этом óãлó, вот мы 
все с ними встречаемся, общаемся, с ними там проводим время... 
Нó, если расходятся, сêажем, óже бывает что с девчонêой парниш-
êа. Однó девчонêó проводит домой, потом вторóю провел домой, 
провожает. Я óхаживал за девóшêой тольêо со своеãо óãла, а с дрó-
ãоãо не хотел, бо ãде поближе [посміхається].  

На дрóãие óãлы – ходили, но êаê правило это выливалось в 
драêó. “Чеãо ты ê нам пришел? Нечеãо тебе тóт делать, ó вас свой 
óãол, идите тóда, там и ãóляйте, там вас ниêто не троãает, а сюда не 
ходите!” А потом враждовать начинают дрóã з дрóãом, êаê-то отлó-
пить там, встретить там в таêом месте – таêое было, это часто было. 

Бóрячиха была. С бóряêа êаê правило делали самоãонêó. 
Пробовали, пробовали, ãреха нечеãо таить, пробовали самоãоночêó. 
Может не в большом êоличестве, таê шоб напивались.  

Междó собой знали, шо там тетêа варит самоãон. Тоãда ж 
строãо за самоãон, очень строãо! Значит собираем там êопейêи, со-
бираем êопеечêи, идем êóпим бóтылêó бóрячихи. Нó, бывает ниче-
ãо, хорошая бóрячиха, а бывает ãадость, шо вообще невозможно 
пить, а выпивали. Но девчата – нет, таêоãо слóчая я даже не помню, 
чтобы девчата пили, с êоторыми мы дрóжили вот таê. 

Знаете, я при родителях выпивал óже, тольêо êоãда с армии 
пришел. А таê я и êóрить не êóрил даже при родителях. Я стеснялся 
êаê-то или боялся, êаê-то неприятно было. У меня отец не êóрил, а 
я êóрил, êóрю давно, êóрю с таêих… Це ще во время войны наверно. 
Бывало что там [êизячоê], бóмажечêó заêрóтил, листьев там сóхих 
êаêих-то... А если бывает, шо êаêой то дядьêа идет и êóрит, и от мы 
за ним идем, идем, идем. Коãда он бросит тот оêóроê? А он бросит 
таêой, что там óже нема чеãо êóрить. Было й таêое, я знаю, потомó 
что тоãда с табаêом было сложно. От эти ãоды 46-й, 47-й, 48-й ãод… 
Кто дома сажал, тот видимо нарóбает чи еще табачêó, или махороч-
êи êóпит там. 
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Я êоãда óже óчился в óчилище, там óже были сиãаретêи, па-
пиросы, сиãареты. Ото я на выбор брал êаêие лóчше, êаêие дешевле. 
Каê сейчас помню, были сиãареты чи папиросы – “Раêета”, тонень-
êие, таêие вонючие, таêая ãадость! Одна пылюêа и êрепêие таêие, 
ãадость, но зато дешевые. За êопейêи можно было êóпить. А вже 
лóчше были сиãареты по 20-25 êопееê, таêие êаê Беломор, Шахтер-
сêие. 

Уже êоãда, êаê ãоворится, я повзрослел, я начал заêóривать 
[при отце]. Домой приедó в село сюда, дóмаю, нó, шо ж ховаться? 
Ховаться, это тоже до хорошеãо не доведет, ãде-то захаваешься, 
оêóроê бросишь, запалишь что-нибóдь, вот. Таê я сêазал, начал êó-
рить при отце. А потом отец, бывало, что таê вот соберемся и по ча-
рочêе выпьем с ним. “Нó, давай заêóрим?” – “Пап, ты ж не êó-
ришь”. – “Та давай попробóю…” Он на фронте êóрил, а потом бро-
сил. А я ниêаê не моãó бросить, не полóчается. 

[Каê раньше встречалась молодежь]? Наверно, таê êаê и 
сейчас, не знаю. Я, например, с девóшêой дрóжил – мы вместе в 
шêолó ходили, в один êласс, сидели за одной партой. Она очень хо-
рошо óчилась, я таê немножêо возле нее подãлядывал. А таê бы од-
ни двойêи домой носил. Провожал ее домой, отец ее óвидел, мать ее 
óвидела, я часто стал ê ним заходить, нó, вот таêоãо, óже стал стес-
няться. Они не против были, чтоб я дрóжил с ней. Нó, а полóчилось 
совсем дрóãое. Я óехал в армию на три ãода, она заêончила медóчи-
лище. Ее отправили на запад, в Волынсêóю область, и она там выш-
ла замóж. Нó, а я приехал холостяêом, вот, женился на бабóшêе в 
56-м ãодó. 

[На êаêом языêе ãоворил до тоãо, êаê поехал óчиться в óчи-
лище, до армии]? На óêраинсêом. Даже не óêраинсêий языê, я не 
знаю… Нó, êаê наóчились тóт, êаê мать ãоворит, êаê отец ãоворит, 
таêже и я разãоваривал. Нó, êаê от щас разãоваривают, таê же ж и 
ãоворили. Я почемó ãоворю, на Западе, там же ж совсем по дрóãомó 
разãоваривают. Если взять Западнó, я тóда поедó, таê я их вообще 
не понимаю. Если междó собой разãоваривают, то я ничеãо не по-
нимаю, а если таê вот, членораздельно ãоворят, тоãда я понимаю, о 
чем разãовор. А мы êаê и все разãоваривают сейчас, таê мы и разãо-
варивали. Это óже сейчас я êаê-то и не замечаю, êаê я разãовари-
ваю. Нó, я же прожил мноãо лет, 55 или 60 лет я прожил [нерозбір-
ливо] в ãороде нашем [нерозбірливо]… [Коãда начал переходить на 
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рóссêий языê]? Ой, я даже не знаю, êаê-то само по себе пошло, таê 
что я даже не знаю. Даже не заметил. 

В армии больше всеãо на óêраинсêом, наверное. Но дело в 
том, что с нас там смеялись в армии. Я êоãда слóжил, были ребята с 
Красноярсêа, мноãо было с России. А с Уêраины, с Западной Уêра-
ины было несêольêо человеê, бóêвально может человеê пять-шесть. 
И с нашей области было – с Новомосêовсêа, с Днепродзержинсêа 
ребята были, те ж по-óêраинсêи тоже. Таê с нас там, нó, не издева-
лись, êаê сейчас дедовщина êаêая-то, или что-то таêое. Таêоãо ó нас 
не было, это было очень строãо. Не дай Боã, óдарил бы ты солдата, 
или солдат тебя óдарил, то штрафбат два ãода, это êаê пить дать. Но 
переêривляли, по правде ãоворя – “От, хохли”. И таê само по себе 
полóчилось, что надо было êаê-то более разãоваривать на рóссêом. 
И таê привыê, нó, привыê таê. Я не моãó по-óêраинсêи разãовари-
вать. Я если несêольêо слов моãó сêазать, а потом дóмаю. Чи забó-
вается? Нó, в общем не полóчается толêом. 

Смотрю телевизор, поêазывают солдат, поêазывают слóжбó, 
поêазывают что сейчас творят там. И сопоставляю то время, êоãда я 
слóжил – это ж небо и земля. Тоãда вообще êаê таêовоãо ничеãо не 
было. Ниêоãда таêоãо не было. Бывало, передразнивались, вот я ж 
ãоворю, за языê, что ãоворили “ты хохол”, и таê далее. А чтоб таê – 
нет, таêоãо не было. Тоãда ж это наоборот дрóжная была семья, 
дрóжная бóêвально. И были с Казахстана, были с Узбеêистана, ре-
бята êоторые плохо разãоваривали на рóссêом языêе, хотя мне êа-
залось что они разãоваривают хорошо. Но разãоваривали плохо, 
очень плохо, захочешь – поймешь, не захочешь – не поймешь. Их 
тоже дразнили. И дразнили, нó, за это наêазывали óже. Они свини-
ны не едят, óзбеêи вот эти. А если пойдешь в столовóю, бывало, что 
там со свинины что-то дают или что-то с мяса. Нó, поêазóют ота-
êо – [“чóшêа”] – óхо свиное поêазывают – все, есть он не бóдет. А 
сзади идет старшина, тольêо заметил – все, неприятность, нельзя 
этоãо делать. Они ж этоãо не едят, они тольêо мясо барана едят. Вот 
таêое бывало. И если сели поêóшать солдаты. Таê если дал êомандó 
“Встать!” – было й таê, поêóшали. Нó, не все же моментально пое-
ли, êто-то быстро êóшает, êто-то не быстро. Кто-то один: “Да, по-
êóшали”. – “Вставай!” А êто-то не поêóшал еще, а встать êоманда 
была, значит надо вставать. Поêóшал ты, не поêóшал, а вставать на-
до. А потом óже начали жаловаться. Старшина сам ходит, смотрит, 
все поели, значит все, тоãда заêончили, тоãда êоманда встать. И я 
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вам сêажó, что было очень строãо, если солдат не поêóшал. Он обя-
зательно должен поêóшать. Если ты не захотел идти в столовóю, это 
вообще ЧП было, обязательно надо идти и êóшать в столовóю.  

Я в армию пошел в 53-м ãодó. Нó, Сталин óмер в марте 53-ãо 
ãода, да. Был министром обороны маршал Советсêоãо союза Конс-
тантин Жóêов1, êоãда я призывался в армию, он был министром 
обороны. И ввел таêой порядоê в армии, что солдат должен идти 
тольêо строем. В строю это само собой, если строй идет там, взвод 
или артиллерия, значит строем обязательно должен идти. А если не 
хочешь идти строем, беãи беãом. От таêой был порядоê при нем, да. 
Он не долãо побыл, потом Бóлãанин2 стал министром обороны. Нó, 
я три ãода отслóжил в армии и не видел êаêих-то таêих нюансов, 
êоторые репрессировать солдата, или чтоб издевались над солда-
том, или еще что-нибóдь таêое. При моей слóжбе не было таêоãо, 
êаê сейчас послóшаешь, что делается…  

Слóжил я возле Владивостоêа, есть село Поêровêа – от Ма-
ньчжóрсêой, от Китайсêой ãраницы – 18 êилометров. А японсêая 
ãраница, там немножêо побольше, село Верховêа – там ãраница с 
Японией. Нó, в то время со стороны Китая были неприятности. 
Может слышали в свое время, читали. Они часто нарóшали ãрани-
цó, переходили, нó, их засылали просто назад [нерозбірливо]. Каê 
таêовых действий, то там [на Дамансêом острове] слóчай таêой не-
приятный. Но нам, êроме военных óчений, ничеãо таêоãо не было. 
Тольêо на óчениях делали то, что сêажóт, берешь орóжие, в полном 
боевом. Есть там весенне-осенние óчения, проводят два раза. Кроме 
тоãо, там на стрельбища ходишь, óчишься стрелять, это и все. А 
чтобы êаêие-то военные действия – не было, не было. 

В óвольнения неêóда ходить. Там сопêи, долина и сопêи. На 
сопêе растет орешниê таêой мелêий, а в долине – болото, можно 
óтонóть. Нó, не везде, нó, в основном… А село, в êотором был распо-
ложен [285-й] танêовый полê, в êотором я слóжил, там село мале-
ньêое. Бóêвально таêое, знаете, это выселêи я бы назвал таêие. На 
пальцах можно посчитать те хатêи, народó очень мало, там в основ-
ном воинсêая часть. Но тем не менее, просили ж óвольнения, дава-
ли óвольнения. Пойдем с ребятами, если там человеêа три-четыре, 

                                                           
1 Жуков Георгій Костянтинович, міністр оборони СРСР з 9 лютого 1955 по 26 жо-
втня 1957 рр. 

2 Булганін Микола Олександрович, міністр оборони СРСР з 15 березня 1953 по 9 
лютого 1955 рр. 
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пойдем значит. Водêи там, в редêих слóчаях, тольêо в редêих слó-
чаях. Питьевой спирт, пожалóйста, пол-литровая бóтылêа, литро-
вая, а чеêóшêа – тольêо спирт. Выпьем спирта, нó, на троих выпьем, 
потом ãóляем, тольêо тихо, чтобы не заметно было. Нó, таê или 
иначе попадало, за спиртное нам попадало. У нас был êомандир, 
[нерозбірливо] начальниê, и вот объявляет сêольêо там сóтоê – 
пять, десять вахты. [Гаóптвахта] – на работó ãоняли, êормят тольêо 
в последнюю очередь, а таê на работó. Ходили на работó на стройêó. 
Стройêа небольшая, там дома строили деревянные с бревен. Таêие, 
что зацепил траêтор, потянóл, ãде-то óчастоê дали – поставил и там 
óже хата ãотова. И ãоловêи отрезал на сапоãах. Сапоãи солдатсêие 
сносились, солдаты новые полóчали. Головêи отрезаешь, ãоленища 
распариваешь, и êрышó воинсêих частях [êлеяли], чи êаê она, нó, 
êирза на сапоãах. 

Нó, я попадал на ãаóптвахтó раза три, мабóть. За ãорилêó. Я 
ж ãоворю, бывало с óвольнения придешь, там шо мы с ребятами 
приходим. А старшина óнюхал, аãа. Нó, старшина ж не имеет права, 
доêладывает начальниêó высшемó, а тот высший нам óже дает на 
всю êатóшêó. Я ж слóжил, там запчасти êаêие-то для автомобилей, 
бывало, шо мне тóт надо починить [êрестовинó] или на машинó 
что-нибóдь надо. Бóтылêó водêи через забор передал, всеãо, выпи-
ли, а майор óвидел что выпившие, все – ãаóптвахта. 

За три ãода один раз на машине выехал, ó нас в воинсêой ча-
сти таêая машина была, старая америêансêая… Выехал перед праз-
дниêом ó село, а хлопцы ãоворят: “Водочêи возьмешь”. Нó, я взял 
три бóтылêи водêи. А поехал ó нас тóт рядом, ãде маãазины были – 
водêи не было, тольêо спирт продавали. А то я приехал – а водочêа 
была тминная называется, тридцатиãрадóсная водêа. И я взял три 
бóтылêи. Не знаю, êаê таê полóчилось, заезжаю, êоãда меня óже по-
джидают: “Анó, солдат, подними сидóшêó”. Я поднял, достает однó 
бóтылêó [нерозбірливо], вторóю… “Нам хвате”, – êаже. И меня на 
ãаóптвахтó, десять сóтоê. 

В части тоãда еще была старая техниêа. Строевые машины 
таê называемые были стóдебеêêера, тольêо стóдебеêêера были. “Че-
тверêи” и “шестерêи” таê называемые. Что êасается боевой техниêи, 
танêи – Т-34 были, дрóãих танêов не было. 54-й танê вышел óже в 
54-м ãодó, а тоãда 34-êи были – танêи, êоторые óчаствовали в боях 
еще на Холхинãоле, на Дальнем Востоêе. Нó, они ж прибыли домой, 
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их бес êонца ремонтировать. На óчения съездят и опять ремонтиро-
вать, техниêа не надежная была, нó, все-таêи боевая машина.  

Политзанятия чóть ли не êаждый день, чóть не êаждый день. 
Политзанятия – это неотъемлемая часть была, все до единоãо. И 
плюс раз или два в месяц приходил сержант или старший сержант, 
медиê, тот тоже нам доêладывал, рассêазывал êаê чеãо, да что там. 
Элементарные вещи, особенно за отравления, что там можно êó-
шать, что не можна êóшать… Уже в то время с Японии, с Китая бы-
ло то ли êонтрабандой, то ли может быть там продавали разные 
тмины, таêая разная чóшь, чтобы можно было выпить, заедаешь, 
чтобы не слышно было или еще что-нибóдь таêое. Говорил, что это-
ãо êóшать нельзя ни в êоем слóчае, и таê дальше. Вот таêие вещи 
были. Нó, шо там еще таêоãо, óже все позабывал… 

[Известных односельчан êоãо знаю]? Нó, вот êоторые ближ-
ние, соседи, родственниêи, от этих я знаю, и знал раньше. Нó, сей-
час же мноãих нет в живых. А что êасается молодежи, êоторая моих 
ãодов, их óже нет ниêоãо, с êоторыми я дрóжил. А со стариêов, пос-
тарше возрастом, êоторые нó щас же живы, тех я знаю. Я ж óехал, я 
с ними не жил, а тóт повырастала молодежь... 

Знаменитых из Сóрсêо-Михайловêи я не знаю таêих. Имен-
но знаменитых, таêих чтобы [обласноãо масштаба] таê что ли, таêих 
немає. Нó, в масштабах села был ó нас врач в больнице, очень тол-
êовый врач, [Бабенêо]? Еãо очень хвалили, он и операции делал, 
тóт ó нас в селе! Не то, что сейчас. Что это ó нас за больница, ее надо 
разоãнать, чтоб ее не было. Бестолêó, абсолютно бестолêó. А то был 
человеê дела, человеê на своем месте, человеê ãрамотный, все ó неãо 
полóчалось, это настоящий врач. Жалêо поãиб таê… Была молния, 
оборвала провод, а он вечером шел с больницы. То ли взялся за не-
ãо, или стал на неãо, еãо тоêом óбило. Вот это я хорошо помню слó-
чай, а таê больше ниêоãо нет. 

А среди óчителей я хорошо знаю тольêо первóю óчительни-
цó свою, êоãда я пришел в шêолó, она до 4-ãо êласса занималась. В 
5-м, 6-м, 7-м êлассах разные ж óчителя были, таê шо этих и дрóãих 
óже в живых нет. Диреêтор шêолы при мне был Титов, забыл звать 
êаê. А таê больше не знаю ниêоãо, шоб ãромêая фамилия был – не 
знаю, нема.  

В принципе, сейчас мы отмечаем бóêвально все церêовные 
праздниêи, все. Мало тоãо, что мы отмечаем все праздниêи, а ще й 
послепраздниêи [посміхається], вот. Нó, сêажем, Троица сеãодня, 
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да? Большой праздниê. Завтра понедельниê, то если попало на вос-
êресенье, значит, в понедельниê отдыхаете. А на бóдний день ниêо-
ãда не попадает, среди недели, сêажем. Оно попадает тольêо в вы-
ходной, тольêо в восêресенье, а в понедельниê зачем отдыхать? Не 
знаю, êто это придóмал. И не тольêо церêовные праздниêи...  

Нó, самый большой праздниê мы считали [в семье] – это Па-
сха. Поэтомó ãотовились. Мать всеãда пасоê напечет, пирожêов все-
возможных, яичеê наêрасит. Это таêой самый большой праздниê 
отмечали. Вот Тройцó отмечали тоже…  

Нó, êаêой ó нас еще праздниê большой? Советсêие праздни-
êи – не советсêий, а междóнародный праздниê – Первое мая. Я ра-
ньше приезжаю в село на Первое мая, орêестр тóт ãрае, собираемся, 
отмечаем. И ãорилочêó выпиваем таê понемножечêó, êóшаем. Гото-
вимся ê этомó праздниêó, таê шо… 

Я эти праздниêи мало знаю, шоб сêазать, шо за праздниê – 
чи большой, чи малый. Праздниê есть праздниê, я не против, пóсть 
он бóдет. Допóстим, êто то верóет в Боãа, а êто-то не верóет, êто-то 
немножêо верóет. Нó, праздниê для людей – это нормально, я счи-
таю, особенно для пожилых людей, вже не бóдем ãоворить о моло-
дежи. Хотя я слышал от людей, молодые часто ходят в церêовь, в 
ãороде особенно мноãо ходят молодых в церêовь. Пóсть ходят люди. 
Я считаю, что хóже от этоãо не бóдет… 

 
 
 
Костенêо Тетяна Іванівна, 1935 роêó народження, 
с. Сóрсьêо-Михайлівêа Солонянсьêоãо районó  

Дніпропетровсьêої області1 
 
Зовóть мене Костенêо Татьяна Івановна. 1935-ãо ãодó наро-

дження. Я місцева, да. Я тóт родилася і жила. Тіêи 4 ãоди всьоãо я в 
ãороді продавцом поробила, а тоді заміж вийшла і переїхала в село. 
Не понравилось мені в ãороді. Я тóт все время. Построїлися там, в 
старій хаті. Хата стара-стара бóла над озером. Із свеêрóхою жила. А 
він щє поробив трошêи, а тоді вже вернóвся ó село. 

                                                           
1 Опитування провели В.В. Ликова, Г.В. Лєснікова (червень, 2009 р.). Науково-
популярним методом передала Н.А. Бєлік.  
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Батьêи мої – Кошляê Іван Дмитрович, батьêо. Мати – Кош-
ляê Федорія Корнілівна. Батьêо з велиêої сім’ї, 6 чоловіê бóло, а в 
матері 3. Батьêи 1905 роêó народження, обоє. 

Нó, вони ó селі народилися і прожили тóт все время. Воював 
батьêо на войні. В 41-м яê пішов на фронт і прийшов в êінці [19]45-
ãо. Нó, шо? Вони в êолхозі робили все время. Батьêо до війни тро-
шêи ó ãороді на заводі робив, бо трóдно бóло жить ó селі. А тоді він 
бóв охранніêом на зерносховищі, а тоді в êолхозі робив на êерівних 
роботах: завфермою бóв, бриãадиром. Потом тим, óчьотчіêом траê-
торної бриãади. Нó, до самої смерті робив. Батьêо помер в [19]74-мó 
ãоді. Він óже і на пенсії бóв, а все одно робив. Всьоãо 4 êласи заêон-
чів. Нó, він таêий ãрамотний бóв. А мамêа вобщє тільêи півãодó 
шêоли заêончіла. Комóністом бóв. Вот. Не пожив він, мало пожив – 
69 ãодов. Меньше яê я. Я 74 вже сêоро. Нó, та война… Шо там бала-
êать. А мамêа жила 90 роêів. У 94-мó померла. Вони все время ро-
били в êолхозі. Мамêа робила... Ой [плаче], нó, яê вони бідóвала 
êоли він бóв на війні. Нас четверо бóло. Оставив – одномó півтора 
ãода, дрóãомó чотирі з половиною, а третьомó більше, четверта ста-
рша бóла за мене. І вона померла, рано померла. От. А вони яê ро-
били трóдно! І з êоровами ó степó, ó ярмі. Трóдно бóло робить, трó-
дно бóло жить. Яê вспомню яê вона нас оставляла на цілий день, а 
ми ж малі: “Дівчатêа, ви отам ото пополите (а ãородó бóло півтора 
ãеêтара). Пополите садоê, пополите там той…” Що задась мамêа. 
Нó, я, êонєшно, старша вже бóла. Мені 6 ãод бóло, яê вже війна на-
чалася, і я пішла в шêолó пізно, девять ãод бóло мені. Вона не в сос-
тоянії бóла нас послать в шêолó… Меньшій сім бóло. А батьêо з 
фронта пише: “Пóсêай їх обох ó шêолó”. Нó, тоді з восьми ãод в 
шêолó ходили, я переросла. Я 10 êласів êончіла, а вона 7. Трóдно їй 
óдавалося. А я нічоãо. Пішла ото в ãород, на продавця вивчілася ãод, 
а тоді робила 4 ãоди, а тоді сюди перейшла. У сільпо робила 8 ãод. А 
потом, яê прийшла ó больницю із сільпо, і 28 ãод робила в больниці 
сестрой-хозяйêою. Ото мій трóдовий стаж – 40 ãод. Шо трóдно тоді 
бóло, то трóдно. Мамêи ми не бачили. Принесе молоêа, пішêи за 
девять êілометрів ó ночі. Коло нас там бабêа бóла. Бабóся – мамêи-
на мама. Вона нам ãотовить хліб ночью. Спечє хліба ночью і óтром 
на роботó. Де в неї сила бóла? Вона таê дóже трóдно робила. Ви-
снажена бóла. Ноãами вона вже послєднє время поãано ходила. Тоді 
щє я застала, яê прядиво от тчóть. Коноплі садили, а тоді замочóва-
ли, вибивали. А тоді на цю, яê же вона називається, шо нитêи êла-
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дóть?! Прялêа, да. Да, да. Я застала. Тоді ж свєта то ж не бóло. Бать-
êо пізніше, вже після войни (він же ш êомóніст бóв), таê добився, 
шоб провели свєт от êонтори на нашó вóлицю. А то ж ми при êаãан-
цях жили і вчилися. І óроêи робили при êаãанцях, і я вишивала й 
вязала. Я таêа рóêодєльніца страшна бóла: і ãардіни на êартини ви-
шивала, і наволочêи на подóшêи в’язала, і продавала, і вишивала. 
Щє й одна êартіна осталась! Да. І отаê ото мамêі помаãала. Я в де-
вять ãод полола рядêи в неї. Вона ж бóла ланêовою. Їй давали діля-
нêó девять чи вісім чоловіê їх там, і розпреділялі на êожнó сêільêи 
рядêів, то я ходила помаãать. А робочі бóли таêі, що моãли й не ро-
бить. Нó, ó них бóли таêі чоловіêи, шо вони моãли не робить. А в 
мамêи 4 дітей, і вона ж таêи ланêова, мала примєр поêазóвать. В де-
вять ãод помню êоров пасла на степó, березêó рвала êорові, мішêи 
тяãала. Старшій сестрі всі шишêи попадали, а тоді вона нас ãоняє, 
мати наêаз дасть. А, що щє сêазать, бабаóшêа ото бóла ó нас старі-
ньêа і вона нам помаãала за дітьми дивиться. Це мамêина мама. Во-
на êоло сина жила і êоло дочêи. А я жила по Бóдьонноãо. Ото там 
наша хата. Построїлися ми в 1958-мó ãоді, êоли я заміж вийшла. А 
взаãалі нас ó мамêи бóло 4 сестри і 2 синів. Нó, братів. А ó мене он 
двоє синів. Один живе в Сóêачьовêі, нó, а дрóãий – тóт. У прийми 
пішов. 20 ãод прожив, поêи бóли старі живі. Яê тільêи старі помер-
ли, вона пішла ãóлять. Вони посêандалили, і оце вже 3-й ãод ó мене 
живе. 46 ãод синові, 47-й. Ото таêе. 

Дідóся й бабóшêó свою трохи пам’ятаю. Да. Я бóла мала, êо-
ли бабóся померла. Бабóся – баба Ганна. Нó, бабóсю я тоже мало й 
знаю, потомó шо тоді ж ми ж малі бóли, а вона óмерла по-моємó пі-
сля війни. Отаêо. Нó, êорочє ãоворя війнó, яê начялась війна – це я 
все знаю. Яê батьêо приїхав, сêазав матері: “Готов мені чімоданчіê, 
завтра на отправêó. Началася война”. 22 чісла. І знаю, яê випрово-
жалі йоãо за ворота. А потом, яê він прийшов, дожидали, дожидали 
на станції, поêи й поснóли, і не бачили, яê він й прийшов. Він лю-
бив нас, любив дітей страшне! Він ãрамотний бóв. Нó, êонєшно, в 
нас бóли дóже велиêі недостатêі, потомó шо сім’я велиêа. А шо ж? 
Даром нічоãо не приходиться. Яê тоді трóдодні бóли, на трóдодні 
êопійêи давали. А таê – і з êорови треба молоêо здать, і з êóрей тре-
ба яйця здать. Нó, êажóть, шо êомóністи ходили, одбирали все. Їх 
заставляли, вони й ходили. Особєнно ходили, оце êаждий ãод за-
ставляли, просили êомóністи підпишися оце на обліãації, підпиши-
ся. Обліãація – це ãроші треба давати. Їх, ці обліãації, давали, яê ло-
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терейні білєти. Потрошêó вона іãрала і виãравала інêоли. А останні 
вони поãасили, ãроші вернóли. У 1981-мó ãасилися ці обліãації. Я 
полóчила і матері отдала. І оце ж батьêо ходив по хатам і óмоляв: 
“Пожалóста, на сêіêи зможете…” Ой, там бóло написано сóма цієї 
обліãації, ãод. Нó, дєніжний, яê то êажóть, доêóмєнт. Да. І вони іно-
ãда виãравали. Оце в ãазєті пóбліêóвали номера, яê лотерея бóла. Я 
даже нєсêольêо раз виãравала сама. Прийдó: “Ма, дай обліãації, я 
провірю”. І до мене люди ходили, шоб я провірила їм. Я одній жінці 
200 рóблів виãрала. Там написано бóло номер обліãації, а потом на-
протів написано, єслі вийãрала, значіть той, нó, номер вобщєм óêа-
зóвався в ãазєті. Бóвало таê, шо обліãація на 100 рóблів, а вона ви-
ãрала 200, 400 рóблів. А єслі обліãація на 10 рóблів, то 40 рóблів. 
Найбільші по 200, а то по100 і інші. 

Я помню – це бóло до 81-ãо ãодó. Нєсêільêо ãод підряд, нєс-
êільêо ãод. Це після війни почали розпространять, бо після війни 
бóли пятілєтêи: 5 ãод – “пятілєтêа êачєства”, 5 ãод – “перестройêа”, 
5 ãод – “освоєніє целінних зємєль”. Вобщєм я шось мало помню, що 
мені êажеться шось десь тих, 10 пятілєтоê бóло. Пятілєтêи бóли че-
рез 5 ãод, нові й нові пятілєтêи. Щас ці пятілєтêи не вспоминають, а 
я помню, бо хотіла на целінó поєхать.  

А не поїхала, бо не пóстили батьêи. А це бóло в 54-м, 53-х – 
освоєніє цілинних зємєль. Молодьож після шêоли собиралася ãрó-
пами єхать же ш... Кóди відвезóть. Условія там, êажóть, дóже поãані 
бóли. Баãато там, оці цілинни землі таêі, там велиêі поля, шо стра-
шне! Степ, степ, степ, степ. На праêтиêó посилали на цілинó, там 
бóло і жарêо і холодно. З села не баãато виїхало. 

Колхози начинались в 29-м ãоді. Почали зãанять ó êолхози. 
Хто, яêий хазяїн імів плóã чи сівалêó, чи êоня, здавали в êолхоз. От 
батьêо самий перший постóпив ó êолхоз. Да, він і партійний бóв. 
Кóрêóлі, я сêажó бóли, тіêи невелиêі êóрêóлі. Батраêи вони назива-
лись. Трошêи-трошêи баãатші. Коло нас там жив один. Ми йоãо на-
зивали батраê. А чоãо він батраê? Батраê, потомó шо він батраêóвав 
ó êóрêóля. Да, там працював, називалось – батраêóвав. Яê наймит. 
От. Колхози, êанєшно, трóдно зãанялись. Люди не хотіли. Но їх хо-
дили, аãітóвали. А яê же! Нó, ходили, óпирались люди, а потім, ро-
зóміли, шо треба йти. Землею ж наділяли. І яê то сообщя робили. 
Яê воно, в одиночêó робить? Нó, а êóрêóлі, яê бóли баãатші люди, 
це я знала. У соóчєниці батьêо бóв, таêий яê êóрêóль – не êóрêóль... 
В ãолодовêó (ãолодовêа ж 47-й ãод) бóли в ньоãо сóêóпні діти. Це ж 
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рідні й не рідні. Таê оце в йоãо рідна дочêа жила. Таê, через стєнêó. 
І повісилася!! Не бóло в неї ні топлива, не бóло в неї їсти, і вона пі-
шла до сóсідів. Вêрала там щось на топливо. А її піймали. І вона по-
вісилась! А в неї 3 дітей бóло. А батьêо – чєрез стєнêó. Бочêи таêі 
200 êілоãрамові зерна стояли! І сам їв! Я ж часто ходила до неї, то 
вона мені розêазóвала і поêазóвала: “Осьо, осьо, Таня. Подивися! В 
нас бочêа велиêа. Там на 200 êілоãрамів зерна повна!” Ви представ-
ляєте?! А тоді ж зерна бóли продавали на стаêан! І ото повно зерна. 
А вона сидить, їсть матержениêи! Робили тоді з висівоê і лободи. 
Пеêли. А чоãо ж ти доці не дав, шо вона повісилась?! Нó, він же бóв 
трошêи баãатший, яê êóрêóль. От бóли ж таêі люди, виділялися 
трошêи баãатші. Оце êóрêóлі ми називали. І він, ви знаєте, не поді-
лився з дочêою! Це ãолод не той, шо Ющєнêо “розêриває”, а це 
1947-й ãод! Недорід бóв, недорід бóв і все. Пошле мене, бóло, мамêа 
на базар. Каже, шо: “Кóпи, там, стаêан пшона чи дерті яêої...” Шо ж 
на таêó сім’ю? Нó, правда, в êолхозі варили їсти 1 раз в день. Це ж 
хоть поїсти похльобêó яêóсь можна бóло ó томó, ó êолхозі. А дома ж 
діти щє, треба дітей êормить. Помню зерна виробляли да стóпи бó-
ли, снаряди таêі. А стóпа – вона довãа таêа. З дерева. Нó, тоді дерево 
бóло хороше, оцей дóб. Стаєш на один êрай, вона піднімається, оцей 
вал піднімається. Вал. Нó, таêий ó неї носіê бóв. І набито чи залізо, 
чи деревяшêа з низó, шо підняв, а тоді назад те ж ставиш. Воно бьє 
оце зерно і збивається ж мóêа. Щас таêої мóêи не продають, яê ó 
нас êрóпа бóла. Робили люди таêі стóпи, робили. І бóли таêі люди, 
бóли яê êажóть спеціалісти. Усе ж робили раньше спеціаісти. Тепер 
я й не знаю, де вони й подівались. І оце ж вам, шо полотно тêать, 
тоже врóчнó робили. Потом, ãребні оці ж, що розчісóвать пряді. Ко-
ноплю на ãороді виращóвали. Тоді ж люди не знали, що це таêе нар-
êомани. Насіння в неї хороше, в цих êоноплів. Оте піджарить, таê 
воно таêе вêóсне бóло. Сладêе і вêóсне. Щас йоãо немає, а тоді бóло 
сіяли ó полі, в ãороді. 

Її навєрно, осінню збирали. А потом ó снопіêи її êлали, мочі-
ли. І і річêє бóло, і в озерцях. Да, ó озера положили, і ніхто із людей 
не бере, не êраде. Положе і не один день воно лежить. Нó, я не знаю 
сêіêи. Поêи воно ж хорошо помочіться, розêисне. От, до мене цьоãо 
не дóже доходило. Привозили додомó, висóшóвали. Тоді таêа яêась 
длінна палêа, і били її. І воно ж яê прядіво, понімаєте? Оці êóсêи 
отпадаоть, а ця нитêа остається. А тоді ж ото на тó… І мяли ми. Ма-
ти нас заставляла мять, бо йоãо треба щє й рóêами ж мять. Воно то-
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ді мяãше. А тоді ж на тó вертóшêó пряли, на веретено воно яêось 
наêрóчювалось. 

У всіх людей бóв дома станоê. Знаєте, і ó мене на старій хаті 
довãо бóла прядêа. Я не знаю, по-моємó, її однесли ó мóзей. Яê пос-
троїлися, все повиêидали. В мене і ãребінêи бóли ті ж, щоб їх мять. 

Да, до óма доведеш. Очередя ж раніше бóли. Оце полотно 
бóло носêе. З йоãо раніше і ті сорочêи шили, і верхні, і нижні, і спі-
дниці, і êрасили йоãо, все. Нó, êрасêи бóвають же різні, êрасêи нó 
большинство білі носили. І сорочêи і юбêи. І вишивали, вишивали. 
Воно довãовічне-довãовєчне це полотно. І êожне ж робило, то шо не 
бóло за шо êóпить. Яê êажóть, своїми рóêами óсе робили. 

Про льон я чóла і бачила йоãо. Це таêим ãолóбеньêим цвіте. 
Нó, шоб тóт, ó селі вирощóвали, я шось не помню. Може хто й ви-
рощював, а êоноплі ці вирощювали. А потом цей, вибілюють на со-
нці. Да. Веретеном тêали ліжниêи. Оце розтелять, наêладóть сіна 
тóда. А потім спали. Для êаждоãо не робили цьоãо. Бóла одна êімна-
та, де ніхто не спав. Одна êімната, де батьêи спали. А діти спали на 
печі. А то бóло робили піч ó êожній хаті. Топêою, соломою топили, 
а хіба ж тою соломою натопишся? А дрова – то бóло дóже жирно. 
Таê робили êирпич із навоза êоров’ячоãо. Нó, êізяêи. І навоз той 
місили, топтали. А потом воно висихало і різали на ті, на êóсêи йо-
ãо. Це бóло, яê то êажóть, хорошо. Діти спали на печі. Нó, це, êонє-
шно, зімою, в літом спали долі, на соломі. Ліжниêи бóли ó моєї све-
êрóхи. Нó, це в старих хатах, а я ж потом начала строїться. У свеê-
рóхи мала хата бóла, до землі. Вже із свеêрóхою не жила. Потім по-
чала строїться. У сільпо взяла в êредит хатинêó на 2 ãоди. Не вспіла 
виплатить, обратно переоформила. Тоді стройêа дешевша бóла. Я 
знаю, шо за 930 рóблів доміê взяла, цеãли на 225 рóблів, раêóшняê 
на 300 рóблів, віêна до доміêа давали, двері до домиêа давали, поли, 
ãвозди, все до домиêа давали. 

Свеêрóха до мене хорошо ставилася. Золота вона ó мене бó-
ла. Нó, і вона мене óважала. Вона таêа, ãрóбеньêа бóла. Бóло і зама-
териться! Нó, я 24 ãоди з нею прожила. І 14 ãод вона паралізована 
бóла. Я за нею óхажóвала. Ото таêе. Вона мені яê сестра рідна. Чо-
ловіê зі мною прожив теж 24 ãоди. Померли в один ріê. Я шо блаãо-
дарна ці 10 ãод, шо вона не бóла паралізована, вона мені 2 дітей ви-
ãляділа, бо я на роботі бóла. Я за першим тіêи 11 місяців бóла в деê-
реті. Не доãóляла, прийняла маãазин. А за дрóãим вобщє деêрета не 
помню. Діти народилися в мене в 58-мó і 62-мó. Я постійно на робо-
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ті. Нó, вона, êоли здорова бóла, таê і êоровêó доїла. Коли бóла в де-
êреті, сама все робила. 

Дитинêó раніше й до 2 ãод êормили ãрóддю, но я рано броси-
ла… Першоãо в 11 місяців бросила. А дрóãоãо – він сам бросив в 4 
місяця. Приóчили йоãо до êоровячоãо молоêа і він сам бросив. 

Народжóвала я тóт, ó больниці. Тóт больниця хороша бóла, 
на 50 êойоê. А щас на 5 êойоê? О, тóт і хірóрãія бóла, тóт і роддом 
бóв, тóт і інфеêціонне оддєлєніє бóло! Хороша больниця бóла. І 
врач хороший бóв, той, хірóрã. Приїжжий бóв. Аморально себе вів, 
ãóляв, але ліêóвав добре. Дві жінêи бóло. Дрóãа дóже молодша за 
ньоãо. Тóт він робив операції тяжолі. А моя мама народжóвала всих 
дітей дома. Після війни ото двоє родилось ó больниці. Бабêа тóт та-
êа бóла, допомаãала. Нó, вона ж знала. А шо? А яê раньше родили 
на ниві! В полі, на ниві. Снопи вяжóть і роде. Представте собі: спід-
ницю з себе нижню сêинóла, завернóла та й понесла. 

Да. Больниця бóла давно, но ліжачих не бóло, просто прийом 
бóв. Всі бóли врачі, нó, а по êабінетах приймали, а тоді отêрили ще 
отділєніє, амбóлаторію новó построїли. І хірóрãія бóла, і роддом. 

Я математиêó любила і історію, той, ãеоãрафію любила. Вчі-
тель бóв ó нас хороший, і я розбиралась в ній, і любила її. Фізиêó я 
не любила. А вчітелі раньше строãі бóли. Строãі бóли. Тепер не те, 
шо раньше. Требóванія тоді не ті бóли. Тоді ж виêлючали з шêоли, 
єслі не хочєш óчіться. І мати й батьêо платили ж за óчобó. За шêолó 
платили 150 рóблів. Це я помню, платили після 7 êласів. За ріê, да. 
А це бóло, êонєшно, баãато. Нó, яêшо я заробляла тоді 220, 300. А яê 
500 – таê це велиêі ãроші! От, ó ãороді. А тóт я, яê пішла в маãазін, 
тóт я більше заробляла. Коли завєдóюща бóла. 

А яê мій батьêо навчався в шêолі, то він не платив за навчан-
ня. Нє. Тоді не бóло таêоãо, не бóло. Це бóло після війни – десь 
[19]53-й, [19]52-й, [19]54-й. Оце 3 ãода чи 4 должни бóли платить. 
Платні бóли. А тоді платó зняли. Я знаю платили за один ãод, за во-
сьмий. І я ще й добре заêінчила. Хотіла постóпить і пройшла, але 
повернóлась ó восьмий êлас і провчилась до десятоãо êласó. Нó, 
шêола бóла 10-тиêласна. В êласі нас чи 21, чи 23 отаêово бóло. До 
семи êласів бóло два, а потім один. Диреêтор ó нас бóв Жóравель, 
тоді Павленêо, тоді Терпань. Цей останній, він і вмер на робочомó 
місці. У êласі ó нас стояли тільêи парти. Парти обиêновенні, не таêі, 
яê щас. Щас таêих вже немає парт. Невеличêі парти, но вони отêи-
далися. Обêидні бóли. І там же бóв під тим, під низом столичоê, шо 
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можна êнижêó положить чи портфель. Бóли хароші парти. Щас 
столи навєрно. Я êолись, бóв вечєр встрєчі, таê ходила, та яê небо і 
земля! 

У шêолі проводились і виховні ãодини, аяêже? Гóртêи бó-
ли – танцювальний, співочий. Оце найбільше. Я óчаствóвала і там, і 
там. Танців вчили там традиційних, не бальних. Польêа, вальс, тоді 
ті, яê називається. Та êороче ãоворя ми тоді діти бóли. До 7 êласів 
óчастóвали. А тоді, яê вже здорові бóли, тільêи в хорі óчаствóвали. 
Я щє й після шêоли я óчаствóвала в хорó. І вистóпали на сцені. Нó, 
ãолос не поãаний, я... я любила це. От. Вчительêó прийнято бóло 
всім поважати. Яê в êлас вона заходила, вставали, віталися. Нó, ая-
êже? Дошêа бóла велиêа, не відêидалася, нічоãо. Все врем’я стояла 
чорна досêа. Крейда лежала нищє. Прибита та досêа на всю стєнêó. 
Стіна ãлóха і там стояла досêа ця. Бóли ó нас і êарти, і плаêати, і 
стінãазети. А я і в стінãазеті óчастóвала, яê редаêтор. Да. І редаêто-
ром бóла, і писала ãазети. Писали – хто шось дасть, а êоли шось 
придóмаєш і сам. А êоли вчитєльêа підêаже там шось, шоб передовó 
зробить. Клас ми не прибирали. 

Ми не прибирали. Діжóрні бóли. Нó, діжóрні – це, шоб за 
порядêом слідить. А щас нема таêоãо, бачте. Щас діти вбирають, 
миють. Тоді бóли в нас тєхнічêи, тєхнічêи óбирали. От.  

Столової в шêолі не бóло, не бóло. Тоді не бóло в нас таêоãо. 
Брали в шêолó, своє, шо бóло. Чи, там, яблóêо, чи êóсочоê хліба на-
мазаний чимсь. Варенням чи той тим маслячêом. А таê ні. Чи піро-
жоê може мамêа спечє. Боже óпасі. Таêоãо не бóло, шоб там ó маãа-
зін біãать. Нам ãроші не давали ні êопійочêи. В нас не бóло ãрошей, 
не то шо там бідно жили. Усі бідно жили. І ніхто не виділявся. Фо-
рми в нас теж не бóло. Хто це формó можеть êóпить, êоли таêа бєд-
ність êрóãом?! 

Я сêажó, шо вже після тоãо, яê я вже êончіла шêолó, тоді фо-
рми начались. Та щє після тоãо не бóло довãо форм, от. Вже діти мої 
шêільнó формó надівали. Я вам сêажó, шо ó нас в сім’ї дітей баãато 
бóло. Нó, бóли таêі слóчаї, шо одні чоботи на двох. Одне походе, по-
ãóляє, а тоді сêине, а дрóãе біãає, біжить поãóлять. А шо я ще хочó 
сêазать. Яê я начала ходить, ніяêоãо бóêваря не бóло! Один бóêварь 
на десять хат. Бóло, треба ж бóло óчіться. І ходили, батьêи ж не да-
вали додомó бóêварів, а прийшов почітай і всьо. От отаêе бóло. Зо-
шитів в нас пошти не бóло. Батьêо із фронта висилав нам бóмаãó 
жовтó. І оце жовта, яê ті мішêи, жовта бóмаãа. Вона тонесеньêа бóла 
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тоді, не таêа ãрóба яê щас. Батьêо висилав і ми êреслили. Зшивала 
нам мамêа зошити. Поріже на êóсочêи і зшиє. Ото писали на таêій 
бóмазі! А тоді вже лóччє стало – і êóпляли, ілі шêола давала. В лі-
нєйêó там, різні. Чорнило робили знаєте з чьоãо? З бóзини. Або з 
бóзини, або з êрасноãо бóряêа. Нó, я не помню, яê робили, це ж ми 
тоді бóли малі, а мамêа ж бóла та в êóрсі дєла. А ó шêолі давала 
шêола вже. Потом началось лóччє, це ж після війни вже, після вій-
ни тоже трóдно бóло. трóдно бóло страшне. Нічоãо ж не бóло, нічоãо 
не бóло! Люд дóже трóдно жив, дóже. І всі одинаêово пошті жили. 
Мало хто... Не таê яê щас – одне наділо там хороше пляттячêо, там 
чи êофточêó, чи юпочêó. А те хочє тоже шоб бóло і в неї. Витяãóєть-
ся в досêó шоб бóло і в неї ж. Тоді таêоãо не бóло. Всі одинаêово хо-
дили. Не виділялися. 

Я сêажó, шо тоді свята бóли. Отмічяли хóдожньою самодєє-
тєльностю. Ми занімались. Ми планірóвали, співали, танцювали. 
Оце таêі свята бóли. От. А шоб послідній звониê… Оце таêоãо... не 
помню шось. Під êінець óже, під êінець, яê я êончала... А в перві 
êласи не бóло таêоãо. А отмічяли, отмічяли свята. Учні самі ãотови-
лись. Я помню, шо я ходила в 10-й чи в 9-й êлас. А 7-й êлас – вела 
свій êлас піонерважатою. Вела. І вчіла їх вистóпать, співать ото. Во-
ни таê любили, таê любили мене. І таê хотіли всіãда, шоб я всіãда 
після шêоли заходила до їх, і шо-небóдь із їми читала. Там шо-
небóдь розêазóвала. Шось чи співали, чи танцювали. Любили діти. 
Щас таêоãо нема. 

В піонери приймали з чітирнадцяти ãод. Ой, нє! Не з чітир-
надцяти. Це із чітирнадцяти ãод ó êомсомол óже приймають, навєр-
но. А в піонери раньше, із 2-ãо чи з 3-ãо êласó. 

Тепер óже не знаємо, хто там приймає. Чи приймають чи не 
приймають? Нó, а по “Комóністó” (по ãазеті) пишóть, шо ó піонери 
прийняли дітей в яêомóсь селі. Піонерсьêа орãанізація є і êомсомо-
льсьêа. Раніше не всіх приймали в піонери і в êомсомольці. Тіêи 
хароших дітей, шо харашо занімалися. Да. Шо вчились добре. Це в 
нас, яê приймали в êомсомол, таê бóла велиêа траãедія. В нас район 
далеченьêо, за 18 êілометрів. Це представляєте сêіêи їхати? А там 
же ш – чи приймóть, чи не приймóть? Щє ж і вопроси задавали. 
Предóпреждали і óчіли, шо вопроси можóть задать. Ми ж пережи-
вали, шоб прийняли. Це ж таêи таêа радость – в êомсомол! 

Райêом êомсомолó бóв ó нас. Я чось таê запомнила, шо бóв 
сеêретарь райêомó Зінчєнêо, і Любчєнêо там один бóв. І той Зінчє-
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нêо приймав нас ó êомсомол. І сьоãодні помню, шо Зіньчєнêо. Нó, 
êанєшно йоãо вже немає. Це ж бóло êоли! Більше задавали вопроси 
про начяльство: хто сеêрєтарь, хто там той. Яêби сêазать простіше – 
отаêі, політичні питання. Більш політичні. Тобто ми прізвищя по-
винні бóли називати. Да, да, да. Ми ж ãотовилися до цьоãо. Нас же 
ш заставляли, шоб ми вопроси ці знали. Комсомол я сêажó – на йо-
ãо наêладають всі надєжди, яê на êомóністів. Комсомольці должни 
меньших óчить повазі, потом помаãать óчням отсталим. Ще й знач-
êи нам давали ж, давали таêі. Обізатєльно. Значоê бóв êрасний. Да. 
Красний значоê. Яê прийняли, таê зразó і видавали їх, і зразó й чіп-
ляли їх. Торжественно чіпляли. Після тоãо, яê позадавали питання, 
поêлиêали в зал нас і êазали – той прийнятий, той прийнятий, да. 
Чипляли самі або сеêретар райêомó. От. А щас êомсомол, не знаю я, 
чим він займається? Нó, бачіте – таêа політиêа, шо заставляють 
êомсомольцев аãітірóвать, шоб більше принімали ó êомсомол, по-
том із êомсомолó в партію. А партія це... це ж дóже сложно бóло. У 
партію мало хто попадав, тошо сіяли дóже. Сіяли, просівали. Шоб 
харош на роботі бóв, шо яêó тó наãрóзêó веде. Чи справляється він 
по роботі. Основне – шоб він бóв достойний цьоãо. От. 

Я сêажó, шо щас не знаю, яê робиться. Нó, тоді і ó нас, ó Со-
льонім, райêом партії бóв, нó, а в ãороді обêоми, то тоді работали 
хорошо. Яê пожаліїшся, поїдеш в райêом до партії, то йоãо яê виз-
вóть, яê дадóть прочóханêи, або й з партії знімóть. Перве, білєт пар-
тійний, шоб положив. То і робота бóла видна ó йоãо. А щас не знаю, 
яê вони роблять. Нó, тоді бóло те – яê пожалієшся в обêом, тоді óже 
сиãналізóють. Карали дóже. А щас êомó пожалієшся? Ні в сільсавє-
ті, ні... 

Батьêо мій в партію встóпив, щє робочім бóв. У сêільêи роêів 
він встóпив в партію я не помню, но знаю. Він, êонєшно, до мене, 
поêи я щє не родилась, яê постóпав. А при мені він óже бóв êомóні-
стом. Він із війни прийшов, вже êомóністом бóв. Я помню – він, оце 
вівтороê ілі чєтверã, він занімається, таê яê óчені, занімається. Спе-
ціально занятія. Він занімався історією партії своєї. В йоãо таêа 
êнижêа бóла товста. Історію партії óчів. Нó, вони бачіте, бóли і на-
чальниêами, і все, а всьо равно óчіли. Таê яê і щас êомóністи. Он – 
той Симоненêо, таê він же, вони ж той óчать Марêса, Енãельса, Лє-
ніна. От. Усе ж знають. Таê і вони должні бóли знать, óчіться. 

Під час війни я щє ж мала бóла і тіêи помню, яê батьêо пішов 
на войнó. А потом, війна яê бóла, бомбьожêи бóли, бомбьожêи. Я 
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таê боялася цих бомбьожоê! В нас там, недалеêо Привольне, той… 
станція. І налітали часто самольоти. Начє в нас на ãорищі, на хаті 
бомблять! Оце знаю. І ми ховалися в поãріб. У нас поãріб бóв хоро-
ший! Там три сім’ї в нас находилося ó войнó. Оце ж, яê нема бом-
бьожêи, діти повисêаêóють, там – і êоровó треба наãодóвати, і все. 
Їсти зварити. А яê начнеться бомбьожêа – тоді... Нó, шоб в нашім 
селі дóже бомбили, я б не сêазала. Ото там, тóди, на тó станцію чоãо 
вони налітали? Там же ш сêлади ãорючоãо бóли. І видно ж хотіли 
óнічтожить. Шоб німці дóже баãато робили тóт шêоди, я б тоже не 
сêазала. Це по старіх людях розêазóють. Не таê, яê десь вішали, 
óбивали, розтрілювали, там… іздівалися. В нас таêоãо не бóло. Бóли 
німці, заходили. Нó, вони не довãо бóли. Не довãо. І отстóпили в 43-
м ãоді. Наші настóпили, і виãнали. От. Вони довãо не бóли тóт в нас, 
ó селі. І таêоãо, шоб êазали, шо село бóдóть палить… Тоже ш – при-
ãотовилися наші! Повиносили баãато там… Батьêо, баба повиноси-
ли той… за садоê. (Садоê там ó нас бóв). І виêопали там таêó земля-
ночêó. І тóди все. Хати все чісто поспорожняли. Зерно в нас бóло. 
Таê ми замазали рів таêий, шоб в нас хоть осталося оце. Нó, ніхто 
не палив, ніхто не палив. Вони тіêи свої сêлади попалили! Шо тóт 
бóли сêлади: промишлєний і продовольстєний. Промишлєний од-
дєльно, на ãорі бóв, а продовольстєний тóт, ó селі бóв. Хто не бояв-
ся – натасêав і манêи, і êрóпи!! Хто не боявся з людей. Я помню, ми 
вже ходили на зãарищє, таê – êарандаші, оці сердечêа з êарандашів 
находили. Ми ж писали їми ó шêолі. От і попалили вони, своє по-
палили! А не вспіли вони хати палить, êазали шо бóдóть хати, це 
мамêа розêазóвала. “Під’їхало шось, – êаже, – намотало. Фітіль 
зробило яê підпалить, а не підпалювали”. То полетіли, потомó шо їх 
ãнали бистро і вони не вспіли нічо зробить. Вони підêлали тó, замі-
нірóвали млин. В нас хароший млин! А не вспіли йоãо зірвать. А зі-
рвали тіêи міст. До тоãо, до млина, недалеêо міст. Міст зірвали. А 
більше нічоãо вони таêоãо… Своє попалили і втіêли. І тóди, на Не-
забóдінó, вдрали. І ото, шоб німці нам надоїли тóт, ó селі, не можна 
сêазать. Ото – яйêа, êóри… яê-êоли брали в людей. А таê, шоб били, 
шоб óбивали – не чóть бóло. І от старих я не чóла, од мамêи там. 
(Хоча й мала ж щє бóла.) Не бóло таêоãо. Отстóпали від нас вони в 
43-м ãоді. В нас із ãорода три сім’ї бóло еваêóйовано. А взаãалі, німці 
по домам стояли. У нас на êвартірі стояв німецьêий зóбний врач. 
Нó, в нас вони не мішали дóже. Прибіжать, поãлянóли на дверях, 
шо отой – і тіêать. Там ходив один óбирать, їсти приносив. От. А 
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таê не надоїдали. Оêóпірóвались вони тóди, на ãорó. Сади там бóли 
ó нас, посадêи. Таê поробили таêі êанави, порили, і там стояли ма-
шини їхні, німецьêі машини. Таê той… Находили бинтів отих, вати! 
Там все обмóндірóвання ó їх бóло, спеціальне польове. Їх, ці маши-
ни, називали польові. От. І в нас по центральній вóлиці тоже виêо-
паний бóв рівчяê таêий. Довãо тóди бóла вода заходила. Тоже ма-
шина стояла. Рівчяê той виêопали. 

За ãоспіталь я не знаю. Може діствітєльно оце і ãоспіталь 
слóжив больницьою. Може й слóжив за ãоспіталь. Нó, це бачіте, 
[19]43-й ãод. Сêільêи мені тоді бóло там? Год восім? 

Під час оêóпації німецьêої ось, êолãоспи залишилися. Зали-
шився êолхоз, осьо недавно розпався. Бóло в нас три êолхоза під-
ряд. “Зоря” бóла êолхоз і “Карла Марêса”, потом в один êолхоз 
об’днали і зробили один êолхоз. Назвали йоãо “Комóністом”. Він 
довãо бóв. А тоді СЗСП. Та він розпався той êолхоз. Щас йоãо не-
має вже тоãо êолхоза. 

Шоб поліцаї бóли – нє, не можна сêазать, поліцаї не бóли. Я 
шось не помню за поліцаїв. А таê і сільсавєт бóв... При сільсавєті 
бóли не поліцаї, а ці... Яê же вони називалися? Аãенти. Це при сіль-
савєтах. Нó, то порядêи наводять яêі, бóло. У нас помню брат бать-
êів обірвав яблóêа, та й мати пожалілася пішла. Таê йоãо заставили 
принести ó сільсовєт ті яблóêа. От. Нó, аãенти работали при сільсо-
вєті. А шоб поліцаї бóли, я не помню. Поліцаїв не бóло. Нó, їх не ба-
ãато бóло в селі. 

Раньше ó êолãоспах вобще не можна бóло нічоãо взяти! За 
200 ãрам, за 200 ãрам, приставте собі, однó жінêó сóдили!! За 200 
ãрам зерна, шо вона в êарман взяла. В неї троє дітей, чоловіê óбитий 
на фронті. Їй тяжело бóло, трóдно, і вона вêрала 200 ãрам в êарман. 
І шо ви дóмаєте їй? Вона сіла ó тюрмó. 2 ãода дали! А діти самі бóли, 
із бабою! 

Ми ó батьêа не биті бóли. Ми не биті бóли. Він таê нас лю-
бив. От ó нас старша сестра бóла одірви ãолова, то він один раз по-
бив її. Вона носила почтó, вже взросла бóла, носила почтó і розтра-
тила ãроші на êанфети. Таê він її побив. А таê він любив її.  

З їжи, шо ми їли, нó, там… На сніданоê саме найбільше мені 
запам’яталася êаша ріденьêа êóêóрóдзяна. Ми називали її балан-
дою. Каша ріденьêа, зажарена ілі салом, ілі олійêою. А тоді ж олійêи 
тоже трóдно бóло. Бóтилочêó êóпиш на базарі. А вона ж розходó-
ється таê бистро! Тіêи помажеш, яê шось печеш, помажеш тó сêо-
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вородêó! А щас? Ми наливаєм прям, шоб êипіла олійêа! Тоді трóд-
но бóло, трóдно. 

Яê за стіл сідали, молитвó я не чітала. От мій батьêо, він хоть 
і партійний бóв, êаждий празниê він понімав, знав êоли яêий, êоли 
празниê настає. Він розбирався в цьомó страшне. Він же партійний 
бóв, тоді ж не розрішали партійним. І óченим не розрішали, Боже 
óпасі в церêвó ходити. На дрóãий день тебе виêлючять із тоãо… зі 
шêоли. Нізя бóло ходить тоді. Це вже осьо все возможно. Бóли таêі 
випадêи, шо виêлючяли зі шêоли. Да. Пасêó понесóть святить із ба-
бою, чи з матір’ю. І вони хоть і в церêві не бóвають, а поза церêвою 
біãають, аãа, а вчітеля слідять. Да. Слідять óчітеля. Тоді виêлючяли 
з шêоли, а щас хочь не хочь, óчіся не вчіся, ніхто не виêлючяє. 

А щє можна виêлючіти зі шêоли бóло за поãані заняття. Шо 
не виêонóють, поãано вчаться, потом той – бьються хлопці, êóрять. 
Оце за це моãли виêлючіть зі шêоли. Да. Я знаю – тóт бóла шайêа, 
шо ідóть зі шêоли, дівчат хочóть побить. А яêже, дівчата тоді ж бóло 
хлопців називають дóраêами, чи там щє... Ото і всьо. Можóть і по-
бить. В нас óчітєль додомó розвозив, розводив. Да в 7-мó чи в 6-мó 
êласі, я знаю. От. На дрóãий день із шêоли виêлючать. Да, шайêа 
йде в нас в однó сторонó. Одних розведе, тоді дрóãих. А я з подрóж-
êою ходила. А подрóжêа в мене таêа бóла, вже дóже язиêата! І її би-
ли хлопці. І ото він вів нас додомó. Вас харош бóв той êласний êері-
вниê. 

Випóсêний бóв в нас в 7-мó êласі. Да. Бо я хотіла тоді постó-
пать. Бóв випóсêний ó 7-мó êласі. А в 10 êласі не бóло. В 7-мó êласі 
празнóвали харашо, із батьêами. І óчні бóли óсі, і батьêи бóли на 
випóсêномó вечєрі. В шêолі проводили. Сначала бóла лінійêа, тор-
жество. Да. А потом запрєтіли. Чоãось одне врем’я запретили випó-
сêний робить. Нó, ми, правда, і сонце встрічяли, восход сонця вихо-
дили встрічать, до óтра ãóляли. Нó, а батьêи побóли трошêи та й 
додомó. 

На випóсêний вечір нічоãо таêоãо особенноãо не ãотовили ж 
плаття! В чьомó бóли, в том і пішли. Нічоãо не ãотовили для випóс-
êноãо. Не бóло таêоãо, яê щас. Нó, шо ви шóтêóєте? Це ж бóло в 
[19]54-м ãоді! Більше яê 50 ãод пройшло! 

На випóсêном диреêтор нам же річь êазав. Вчителя ж бóли 
ті, шо вчили нас. Нó, а щас роблять таêі шиêарні випóсêні вечери, 
таê вдіваються діти! Танці бóли під ãармошêó ó шêолі. Раньше ж 
ніяêої таêої естради не бóло, нічо. Тоді ж в нас êлóба не бóло. В нас 
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бóв таêий примітівний êлóб, оце, де спортівний зал, де і церêва бó-
ла. Там і êлóб бóв одне врем’я. Ми на танці ходили. Да. Учітєль хо-
див слідить. Аãа – замітив! Отой, шо бóв, хоть він і не в залі бóв, а 
поза êлóбом. На дрóãий день виêлючали із шêоли. Нізя бóло хо-
дить, бо щє малі. А після 8-ãо êласó розрішали óже ходить на вечір-
ні сеанси. Тоді ж танці бóли днівні в основном, а вечірні для взрос-
лих. Фільми привозили не таêі яê щас, фільми óжасов. Я хоть і не 
дивлюся, в мене тєлєвізора нема. Ви ж бачите, шо тєлєвізора нема в 
мене і я живó без тєлєвізора. В мене бóло два тєлєвізора і полама-
лись, теба справлять. Мені обіщяли прислать по аêції новий тєлєві-
зор. Та й досі... Нó, яê сêазать? Прислали мені пісьмо: “Ви виãрали 
плазмовий тєлєвізор”. Я зраділа. Но написали, шо ми должні випи-
сать по êаталоãó яêісь вєщі. Я виписала на 180 рóблів, яê та дóра і 
ніяêоãо тєлєвізора! Я вже 2 ãода ждó. Таê я написала їм пісьмо: “Яêі 
ж Ви аферисти! Хіба можна таê писать?”  

У мене самий первий тілівізор бóв “Реêорд”, самий первий 
тілівізор. Помните? Тóт не продавалися дóже, тóт дóже трóдно бóло 
êóпить цей тілівізор. І полóчіли тільêи 4 тілівізори чи сêіêи? І мені 
попал один, бо я в “сільпо” робила. Нó, а не помню яêоãо ãода, в 
яêомó ãоді це бóло. Нó, самий первий тілівізор – він не перший. Нó, 
іначіх тєлєвізорів не бóло. “Реêорди” бóли. Нó, а тоді – то “Гаризон-
ти”, таê шо я цей тілівізор не хочó. А тє тілівізори, фільми шо щас 
поêазóють, не таêі, яê раньше бóло. Тоді хароші фільми бóли, от, 
жизьнєні. А тепер їх немає. Тепер ті óжаси дивляться. Я ніêоли не 
дивилася, но розêазóють шо там таêе… 

На літніх êаніêóлах бóло, шо мамêі помаãала полоть. Бóвало 
таê, шо мамêа êаже: “Не йди сьоãодні в шêолó. Підеш на степ, по-
можеш мені рядêи полоть”. І я бросала шêолó. Я óспівала, êанєшно, 
в шêолі, таê шо нічо таêоãо не бóло. А в літні êаніêóли я работала 
харашо. Я в літні êаніêóли в 7-мó êласі бóла ваãарем. Мене офор-
мили, спіціально найняли зерна приймать от êомбайнів. От. Таê шо 
літом работала, яê самостоятєльна. За це платили, êанєшно, плати-
ли. Я за це êóпила сапоãи ризинові, я êóпила пальто осіннє, я êóпи-
ла шарфіê. За свої ãроші, да. Канєшно, й батьêо свої добавляв. Нó, я 
вже сама самостоятєльно полóчіла ãроші. Я 2 ãоди по-моємó робила 
тим ваãарем. Я в êóрсі дєла на щотах била (мене батьêо навчів), і 
розбиралася в цьомó. Таê шо... 

Комбайни з’явилися в êолхозє, яê я вже робила ваãарем. Но 
тіêи один чи два êомбайни робили. Да, два êомбайни. І не ті êом-
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байни, не самоходні (самоходні пізніше появилися), а траêтор во-
зив їх. Стаціонарні вони називалися, чи яê? Траêтор возив їх. Тяãне 
траêтор їх, а молотарêа êосе, і подає ó бóнêер. І на êомбайні я роби-
ла трошêи, óчєницею во врем’я êаніêóл. Нó, розêладали тими, вил-
êами соломó ó êопнітілі. От. Інтєрєсно ж бóло. Дівчата молоді, таê 
аж рвалися тóди, а нельзя ж бóло нас тóди посилать, потомó шо мо-
ãли б і в êомбайн попасти, і шо óãодно. І хлопці бóли, нó, чоãо-то 
дівчата більше робили. Я не знаю, чоãо це таê. Хлопців може мало 
бóло чи шо? Чи може не пóсêали батьêи. От. А дівчатам більше хо-
тілося на машині. Нó, це вредно. От êомбайна ж машини возили зе-
рно, потом на тоêó пересівали, і на станцію возили. Таê не втовпис-
ся бóло, êаждомó ж хочеться на машині поїхати! А êоли їхали на 
машині, пісень співали. А яê же. І я памятаю, нó, це ж ó старинó... 
Нó – “Цвіте терен, цвіте терен”, от. Потом “Посіяла ж я оãірочêи”. 
Нє… Співать я можó, но сама я не можó аби з êимсь. Не знаю. Я спі-
вать любила, нó, щас яêось стісьняюся. Сóчасні пісні не запомниш 
дóже, от. 

Знаєте, про мене ó êолãоспі і в ãазеті писали. Да писали. Ко-
лосêи збирала в дрóãомó êласі, знаю. Колосêи збирала, тоді ж знає-
те трóдно бóло з хлібом, і êолосочêи збирали після êомбайна. От 
таê я найбільше êолосêів назбирала. І я бóла передова. Про мене в 
мєсній êолхозній ãазеті написали. Ідó, яêось, êажóть: “Таня, ти в ãа-
зеті намальована!” Сфотоãрафіровали. Хтось написав, шо баãато 
êолосêів зібрала. От. Я береãла ãазети. От недавно виêинóла ãазетó, 
яê Сталін óмер. Це в 53-мó ãоді. Я її збереãла. А то дóмаю: “Нó, нашо 
вона бóде? Пожовтіла вся”.  

Яê Сталін помер, ми цілий день плаêали. У шêолі я знаю це 
бóло, в 9-мó êласі. Цілий день плаêали óчні, яê Сталін óмер. Нó, він 
же самий ãлавний бóв. А тепер хто зна, хто за йоãо бóде править? 
Тоді ж Ленін, яê помер, а Сталін один остався, самий ãлавний. І це 
ж, навєрно, не бóде ніêоãо вже? Це вже яê то êажóть, êінець світа чи 
шо? Таê переживали ми за йоãо! Нó, не знаю, тоді таê óчили нас. 
Ми таê понімали. А щас по-дрóãомó. Все переêрóчєно. Історія пере-
êрóчєна. Нас óчили таê ó шêолі, êнижêи таê óчили. А тепер наобо-
рот óсе. Все наоборот. Нó, історію хочóть переписать новó.  

Заміж я вийшла в [19]57-м ãоді. Яê заêінчила шêолó, поїхала 
в ãород. Да поїхала в ãород, і там… Нó, він із села. Я в армію йоãо 
випроважала. А прийшов з армії, ми вже поженилися. Я переїхала 
сюди жить, до свеêрóхи. 
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Мене сватали. Сватали. Но просто розписалися вдвох. Тоді і 
не дóмали ми свадьбó робить, нічоãо. А потом, чєрез три місяці, яê 
пожили, яê надóмала моя тьотêа, рідна матері сестра (а ми в неї жи-
ли на êвартірі в ãороді). “Шо це таêе? Треба свадьбó і всьо!” “Та 
нашо? Ми ж óже три місяці жили!?” Це тіêи свадьбó і все! Нó, шо ж 
я сêажó? Свадьба бóла не велиêа, в моãо батьêа. Ой… Він щє бідні-
ше жив за нас. А сватали в йоãо. Пішли ми в заãс, розписалися, і ве-
чір посиділи. І все. Нó, сватів же ш два бóли і ми, свої, бóли. Я не 
помню, хто даже і приходив тоді, яêі свати. Нó, знаю, шо приходили 
сватать, а тоді на дрóãий чи на третій день розписалися ж. Пішли в 
сільсовєт, прийшли і тóт робили вечір. І все. Вони тóт своїх позва-
ли, та свати, і всьо. От, êоли оце свати зайшли, їх зóстрічали батьêо 
й мати. Мати і батьêо хрещєниє. Хіба я помню, те шо вони êазали? 
Нó, ми разом за столом сіділи. Приãотовили ж стіл. І за столом си-
діли. Но ãарбóза я не моãла дати, бо ми ж доãоворились раньше, на-
вєрно. 

А бóло й таêе, шо засилали сватів і давали ãарбóза. Бóло. 
Знаєте, він прийшов з армії, наші старі батьêо й мати строїлися, і 
він бóв помаãав, цей мій жених, чоловіê, помоãав, і там яêийсь чьо-
ловіê йоãо батьêа, дрóã яêийсь бóв. І êаже: “Ти знаєш шо давай пос-
ватаємся. Нашо тобі Миêола? У мене ж син є. Син ось хароший. 
Давай посватаємся”. Боже мой, таêе сотворили. Я яê поїхала, ото ж 
взнала шо той, яê поїхала і не приїжжяла. Він виходив цей же дрó-
ãий на поїзд раза два чи три. А я не не моãла їхать додомó чєрез йо-
ãо. Нó, і шо ж ми наробили: цьомó пообіщяла, цей і хатó поміã там 
же ш батьêові помаãав, шо я йомó зроблю? Я ж то йоãо ждала із тої, 
із армії. І цьоãо жалêо. А тоãо я не знаю. Йоãо я таê знаю, бачила, нó, 
не знаю, яêий він хараêтєр чи шо. І шо ви дóмаєте? Чóть не засвата-
ли. Ой, таê я, яê приїхала, не можó приїжжять. Він до мене їде ж 
цей же чоловіê, він іщє не бóв чоловіê, нó… Їзде той… А я ж додомó, 
бо він мене хочє перестріть із поїзд. От. А тоді отстав. Я ж йоãо не 
бачіла, я переêазала батьêові. Хай їдóть додомó і все. Я батьêові 
сêазала: “Хай не видóмóють”. От таê він і отстав. 

У мене ж ті родичі: “Тіêи оце бóде наша невістêа!” Йоãо ро-
дичі, яê випровожали йоãо в армію, êазали: “Оце наша невістêа бó-
де!” І таê переписóвались ми, шо ми один-одномó шось обіщяли. 
Нó, а дождалася ж. Дождалася. Мені жалêо бóло йоãо. Ви дóмаєте 
мало в мене бóло тих женихів? Хватало. Нó, я ні за êоãо, тіêи за йо-
ãо! Нó, яê це таê? 4 ãоди почти ждала, і ходила… Я не моãла таê зро-
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бить, яê дрóãі можóть зробить. От. Но тоді хто зна, щє й не розібра-
лася. Чи любила йоãо, чи тіêи жалêо бóло? Таê шо – таêа сóдьба. 
Йоãо батьêи ж бідно жили, таê шо провожання невелиêе бóло. В 
йоãо тьотêа ó ãороді, таê вона приãотовила більше проводжання, яê 
тóт бóло. Приãотовилась от і до. І ми поїхали тóди. Йоãо товариші 
бóли та я бóла, і всьо. На столі óсе бóло. Вона ж робила в больниці, 
харашо жила. В неї дітей не бóло, а це племенниêа вона харашо ви-
рядила в армію. Харашо вирядила. Лóчає, яê дома йоãо виряжали. 
Нічоãо таêоãо не бóло, но він в рóшниêó ходив, перев’язаний. Пе-
рев’язóвали родичі. Нó, а дівчата – лєнти. Тоді таêе бóло, бóв заêон 
таêий: дівчата лєнти чіпляли, а старі рóшниêами в’язали. Нó, яê 
сêазать, за столом він встав, йоãо перев’язали, і він êаждомó підно-
сив чарêó. Йомó ãроші давали, це раньше таê бóло. Він те, ходив, 
чарêó наливав êаждомó. Підносив, а йомó ãроші на тарєлêó ложили. 

Ой, тоді знаєте, троячêі та рóблі бóли. Тоді ж ãроші здорові 
бóли, той дороãі бóли, і дарили мало. Я помню на свадьбі батьêо 
хрещєний дав 10 рóблів, представте собі. Тоді ж не таêе бóло яê за-
раз, таêі подарêи здорові дарять на сватьби. За столом ми ж поряд, 
êонєшно, сиділи. А тóди, на провожанêó, ãотóвали, хто баãатий, те й 
і ãотóвали. І êапóсняê тоже. Це ж фірмене блюдо. Да. Картошêа, мя-
со, пирожêи там, салат, êовбаси. І я сêажó не дóже з маãазина êóп-
ляли. Своє різали, êóрей, от. 

Гóляли до óтра. А потом на поїзд. Смотря êоãо êоли в воєн-
êомат требóють. Бóває два дня ãóляють, в воєнêомат сêажóть завтра 
óтром чи післязавтря óтром. Ілі на вечір. А в йоãо яêось (він же óчі-
вся в ПТУ) Таê йоãо шось, чоãо-то йоãо ó воєнêомат ó обласний, не 
в районний, а в обласний зразó брали. 

Мій чоловіê слóжив в Казахстані. Там жара таêа бóла. На 
фотоãрафії ó панамêі. Він мені листи писав. Нó, не часто. Він не дó-
же любітєль писать бóв. Він поãранічніêом слóжив. Дóже жарêо в 
пóстині бóло. Бóли фотоãрафії, нічьо нема – ні сєлєнія. Нічо, самий 
пісоê. А таê не дóже він і фотоãрафірóвався часто, шоб висилать. 
Ото общó фотоãрафію прислав. У їх, по-моємó, не бóло ще таêоãо. 
Це щас дідовщіна, а тоді таêоãо не бóло. Не споминав він за дідов-
щінó. Ось мій син вже бóв, таê вже дідовщіна бóла. А він не споми-
нав за дідовщінó. 

І це я йоãо дочеêалися. 4 роêи чеêала. Да. І мені жалêо вже 
бóло йоãо бросать. Жалêо бóло бросать. В мене бóли хлопці хороші, 
і в ãороді бóли, і тóт. Нó, я чось не рішалась. Мені жалêо йоãо бóло, 
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він споêойний бóв. Споêойний бóв таêий, биться не б’є, не бив. Нó, 
водочêó пив. Не бóвало, а бóло частеньêо. Ой, щас вобщє. Раньше 
не таê бóло, щас вобщє п’ють! Ужас: нарêомани, не роблять ніде, і за 
шо пить? Крадóть і пропивають. Крадóть, продають, пропивають! 
Знаєте шо? Ми, яê ãóляли, в нас таêаãо не бóло. Ото йдеш з êлóба, 
таê на оддалі. Тобто поразнь йшли. Да, да. А в êлóб, я ж êажó – це із 
7-ãо êласó начинали ходить. На днівне êіно ходили на сіанси. Нó, а 
вечєром ми яêось збиралися ó нас там, по сóсідствó. Там бóло баãа-
то дівчат, баãато хлопців. Збиралися на вóлиці. Призьба бóла. Таê 
ото посідаємо, балаêаємо, співаємо, шóтêóємо. Нó, таêоãо не бóло, 
шоб хтось одділявся од ãóртó там, яêось розходилися всі разом. 

Нó, не вся вóлиця збиралася. Хто наших ãодів. А з іншої вó-
лиці не моãли, ні, бо поб’ють. Да. Тоãо, шо не наші. Раньше, правда, 
таêі хлопці бóли дóже бойові, билися за дівчат. “А ти чоãо прийшов 
сюди? На цю вóлицю ти не должен приходить. На своїй вóлиці ãó-
ляй!” 

Знаєте тоді не пили таê, яê щас. Нє. Пошóтêóють, поãово-
рять, поãóляють, но шоб оце моãоричі пить, не пили, шоб 
п’янстóвали, отаêі п’яні бóли, нє. Нó, бóло таêе шо, цей мій чьоловіê 
вип’є трохи і не прийде, а десь ó рівчяêó полеже, і підслóхає все чи-
сто, шо ми балаêаємо. І тоді розêазóє. А потом óсе знає, шо балаêа-
єм таêоãо. Нó, про хлопців, сєêрєти яêісь. Він óсе знав! А потім нам 
розповідав. Да. “Я знаю, – êаже, – шо ви балаêали!” “А де ж ти бóв?” 
Аãа. То таêий хитрий бóв. Підлізе ó тó, ó êанавó таêó. У нас там ра-
ньше рівчаêи таêі бóли, понімаєте? Рівчаêи бóли для сліва води. 
Таê ото заêотиться ó той, а ми під двором сидимо, під рівчяêом си-
димо балаêаємо. І про хлопців балаêали. І тоді ж – нашо нам робо-
тящий? Ми тоді не понімали. Красивий аби. Нó, щас, бачіте, êрасо-
та не дóже в моді. Шоб бóв, яê то êажóть, сімпатічний, не таêий, 
шоб êрасивий. Шоб розóмний бóв, шоб толêовий, шоб не пив, ота-
êий, не êóрив. Не пив, це харош хлопець. 

А тоді êóрить, не êóрили таê. Боже óпасі! Хіба за шо бóло? 
Єслі я êазала, шо в шêолó нам не давали ні êопійêи ãрошей, не таê 
яê щас осипають. Нам не давали ãрошей. А де ж він потім возьме 
ãрошей на êóриво? Красти він не бóде ó батьêа та матері, не êрасти-
ме. Тоді не êóрили таê, я не знаю чоãо. Нó, не êóрили. А êóрили й 
пили – десь óãостить яêась ãóльêа: чи виряжання, чи свадьба, чи... 
Таê óже, єслі воно яê то êажóть, єслі він доріс до цьоãо. От я, на-
приêлад, я ходила ó шêолó із перерощім êласом. Я з девяти пішла, 
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тоãо шо война бóла. А там бóли і з [19]32-ãо, і з [19]33-ãо, і з [19]31-
ãо бóли. А я ж з [19]35-ãо. 

Наприêлад, ми Новий ãод встрічали щє óчнями. Нó, батьêи 
там рóêоводили, шоб діти не пили. Нó, дадóть винця може. 

У 7-й, 8-й êлас я ходила. Знаю ми Новий ãод встрічали із 
дрóзями, із хлопцями і дівчатами. Нó, тільêи батьêи êоло нас бóли. 
Батьêи не наші, а там, де ми встрічяємо, в êомнаті, де в хаті. Батьêи 
не брасали таê, яê щас – модно бросить. Хай діти, шо хочóть, те й 
роблять. 

Дівêа раньше треба шоб ãарна бóла. Да. Шоб ãарна бóла. Це 
хлопці таê раньше бóли, хотіли, шоб ãарна дівêа бóла. Шоб співала, 
шоб танцювала, шоб понімаєте, дрóãа вже ж дóже те, яê стіснітільна, 
а дрóãа таêа шóстра, ото. А про хазяйство ми тоді не дóмали. Ми то-
ді не дóмали. Та... Це вже, яê перед свадьбою, перед женитьбою, чи 
замóжем, тоді дóмаєш. А тоді яê ходили, за êосмєтіêó оцю не дóма-
ли. Тоді дівчата не таê êрасилися. Я не êрасилась і не пóдрилася. Ви 
знаєте, тоді таêої êосметиêи не бóло, нє. Таêої êосмєтіêи не бóло, це 
хіба помада і то чóть-чóть. Шоб ото ті під ãлазами тєні наводили?! 
Таêоãо не бóло. В дівчат êоси бóли. Оно в мене портрет з êосами. Я 
не обрізала нічоãо. Яêі єсть, таêі й є êоси. Коса яê захочєш таê і за-
плетеш. А тó й причосêó не робила ніêоли. Це тепер обрізають, при-
чосêи роблять. А тоді ні, не дóже. 

Воно яêось... Коси хароші, то жалêо бóло обрізать. А в êоãо 
паãаненьêі, ріденьêі, то не жалêо їх обрізать. От. Хлопці з довãим та 
длінним волоссям не ходили. Тільêи підстриãалися таê нармально. 
Яê нормальні мóщіни підстриãалися, не хлопець, а нормальний 
мóщіна. Та і пізніше, там в 70-х роêах, не носили хлопці довãоãо во-
лосся. Таêе шо вóха заêривали. Нó, нє. В нас таêих не бóло. Це щас 
таêі носять, чóдні таêі патли, яê ó дівчят, а тоді ні. Таêоãо не бóло, 
шо ви? Це тіêи батюшêа, яê на батюшêó ãотовлять, то тоді можна. 

У нас тóт париêмахерсьêої не бóло в селі, в нас на домó бóли. 
Бóло й вчилися, щоб добре підстриãти. Вчилися, в нас бóли тóт, на-
єздами. Да. В нас бóв тóт дворєц. Тоді êопійêи платили. А тепер таêі 
стрижêи дороãі. Тоді êопійêи платили. 

Ми підстриãти або пофарбóвати волосся чи хімію наêрóтить 
ось даже і не мічтали. Я і не мічтала. Чось яêа êоса не бóла, і ãóсте-
ньêа трошêи, і ріденьêа, нó, я не рішалася обстриãти. Чось чи боя-
лася, чи я знаю. Чи дóмала, яê я бóдó виãлядать? 
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Свадьбó ми ж ãóляли ó моїх батьêів. І тіêи ó моїх. Нó, яê, 
обиêновенно ãóляли. Знаєте, водêó тоді не розрішали варить, водêó 
батьêо в маãазині êóпляв, а тоді нам яê дарили, я заплатила ãроші за 
водêó. Бо батьêам тєжело бóло, нас шестеро бóло, дóже тяжело ше-
стеро дітей. 

Ой, в мене плаття бóло штапельне, з довãим рóêавом. Нó, а 
хвата бóла, цвіти з шифона, шифонова фата бóла. Це таêа мода бó-
ла, нó, не то шо мода, не моãли таê шиêарно. Тоді не моãли таê ши-
êарно той, одіться. Плаття мені шили. Мені моя сестра двоюрідна 
шила. Та швея бóла хароша. Вона пошила. А потом я обрізал рóêа-
ва, вишила сêрізь. А йомó зробила той, óêраїнсьêó сорочêó. Вже пі-
сля тоãо. Сестра моя двоюрідна сама й модель придóмóвала мені. 
Плаття бóло таêе з воротниêом. Виріз бóв таêий мисиêом, талія ві-
дрізна. Відрізна. Да. З таêими широêими типа запасêи. Юбêа довãа-
довãа, широêа таêа, êолом. А пізніше я йоãо переробила. Тóт пооб-
різала, воно ж длінне бóло! Я тóт обрізала, і тóт обрізала. Ніде не 
застібалося, но налазило ж. От. 

А потім я йоãо повишивала хрестиêом. Обиêновенним хрес-
тиêом, хрестиêом, яê орнамент. Нó, яê орнамент? Це вважається, 
шо êвадрати, не цвіти. Да. Орнамент – це ж вважається ромбіêи, да. 
Ромбіêи. Симетричні вони полóчаються. Вишивêа бóла цвітна. Чо-
рний êолір бóв та êрасний. Я полóчала ãазети (оце – “Работніца”), і 
я вибирала там. Да, вибирала. І вишила я і з передó, і ззаді, і по бо-
êах. Нó, яê воно? Шоб виділити низ лóчше ж. А тóт можна ще й êо-
фтó надіть. А тóт, шоб êрасиво бóло. Осьо ж сêатєрть – тіêи по êра-
ям вишивається. В середині я ж не вишиваю. 

У чоловіêа сорочêа з таêоãо ж матеріалó бóла. Тоже з штапе-
лю. Йомó тоже двоюрідна сестра шила. Вона мені поêазала, в неї 
бóв той óзор, я взяла і вибрала. Тоже орнамент. Тоже таê от... 

Ми на свадьбі не фотоãрафірóвалися. Тоãо таê і полóчілось, 
шо тоді фотоãрафій не бóло. Чось яêось і в сільсавєті тóто всіãда бó-
ло, в сільсавєті пізніше нанімають фотоãрафа, фотоãрафірóють. А то 
тоді не бóло, це велиêі ãроші стояли тоді! Це не те, шо щас. У êаж-
доãо фотоапарат є! 

А êоли в сільсавєт почяли нанімать фотоãрафа десь в [19]65-
м, [19]67-м, отаêо. Це, знаєте, недавно, недавно. Отаê – в нас сєль-
савєт, де садіê. Там бóла хатêа невеличêа. Ми пішли, розписалися і 
все. Оце, тóт бóв сільсавєт. Свідоцтво зразó ж виписали. Аяêже? Чо 
ми бóдем ходить по десять раз? Ні, ми не вінчалися. І не дóмали 
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даже. Томó шо це вінчяння – дороãо. Но хто хотів, можна тоді бóло 
повінчяться, яêщо хтось хотів. Канєшно. 

В нас церêва бóла – там невеличêа хатêа бóла, це я помню. У 
церêвó хтось ходив розписóваться, а ми таê ходили, дивиться. От. 
Оце я помню, шо там розписóвались, той вінчались. А тóт шось не 
помню. Тóт, êоло шêоли бóла тоже хатêа невеличêа, її вже немає. 
Тоже бóла церêва. Вінчялися баãато людей. І свадьби єслі велиêі, й 
вінчялися ж. Тоді в сільсавєті не таê же торжественно розписóвали, 
а в церêві торжественно. До церêви ходили пішêи, і з церêви пішêи, 
селом. Це ж яê харашо! Це ж іти селом інтєрєсно. Хто вінчається? 
Молодих побачіть. Тож і виходять óсі із хат. Над вóлицею йдóть і 
до êаждоãо, хто стоїть народ, êланяються. 

До всіх, хто стоїть, вони êланяються. Да. Обізатєльно êла-
няються. Тоді машин не бóло таê, яê щас. Машинами свиснóли і 
вже там, ó церêві. А тоді ж пішêи ходили. І ми пішêи ходили. Нам, 
помню, іêонó мамêа дарила. Я ж її з собою забрала. Но це не на-
пам’ять, а таê положено, я знаю. Он вона стоїть щє. Ото щє мамêина. 

Нó, нас же, яê поздравляли, то цілóвали цю іêонó, по очєрє-
ді – то батьêо, то мама. Нó, ó нас іщє батьêи ж живі бóли. А є люди, 
в яêих немає живих батьêів, таê берóть посторонніх. Нó, а шо ж? А 
ще й берóть хрещеноãо батьêó й хрещенó мати. А яê і хрещених не-
ма, таê посторонніх берóть. Назначають. У свеêрóхи я вже до свадь-
би жила три місяці. А потім зробили свадьбó. Надóмали. Дитинêа в 
мене народилась в 58-мó році. Я ж в 57-мó вийшла заміж.  

Першоãо я хотіла Юрою назвать, а баба не схотіла. І назвала 
Сірьоãою. Нó, а дрóãоãо я сама назвала Вовою. Спочатêó ми втрьох 
жили з свеêрóхою. Хатêа бóла манесеньêа: êóхня і зала. Новó хатêó 
побóдóвали ó [19]60-х... В [19]63-м ми зайшли вже тóди. Начали 
бóдóвать в [19]62-мó, а в 63-м зайшли. На Новий ãод і перейшли, 
êроваті перетяãли. Не бóло в нас нічоãо таêоãо. Ні ãардіроба, нічо не 
бóло, а тоді яê сюди зайшли ми, ãардіроб ó мене бóв ó батьêа, і ãар-
діроб ми раньше перевезли сюди. А ночóвали яêраз 31-ãо чісла. Зі-
мою й êрасили, зимою й білили, зімою все робили. 

Хатó я сама розмічяла. Да. Я ж êажó, я розмєри знала хати, і 
нанімала цьоãо, шо строїть. Плотніêа і строїтіля нанімала я. От я по 
томó, по размєрó, я розбиралася, і я таê і робила. Отаêий шоб він 
бóв. Шоб соотвєцтвóвав. Ширина, чі той дліна 10, і з верандою 10. 
Хата ó мене з раêóшняêа. І цеãлою обêладена. А в середині, êанєш-
но, вальêóвали. Да. Вальêóвали і мазали. Нó, мазать я нанімала ма-
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зальниць. А тоді я їм 6 рóблів за день платила. Двом. Нó, дóмаю, хай 
вони там самі ділять, бо один лóччє, дрóãий хóжє, може вони там 
ділили? Одна харащо робе, а дрóãа хóже за неї, жінêи ж, да. Мазали 
ãлиною і êізяêом. Да, змішóвали. Єслі ãлини небаãато, таê вона бóде 
лопаться ця мазêа. Нó, вони вже знали розмєр, сêіêи відер êізяêа, 
сêіêи відер тоãо, ãлини. 

Мій чоловіê же тоже работав, він яê подсобниê бóв. Хатó 
ставили, він подавав, приймав, êолотив, а плотниê, той строїтіль 
сам óже тіêи êлав, а він все помаãав. Він тоді не робив, він тільêи 
помаãав. Отже, планóвала я сама, він до цьоãо не мішався. Я розмє-
ри óже знала по томó, по інстрóêції, шо яê брала êрідіт, вже мені ін-
стрóêцію дали з розмєрами, все. І полóчала доміê тоже я сама. Я са-
ма розбиралася в óсьомó, де стропила, де двері, де те, де се… І єслі, 
шо я не знаю, я сама питаю цьоãо строїтіля: “Яê лóччє оте зробить, 
яê лóччє оце?” А чоловіê – він до цьоãо не мішався. 

Їсти ãотóвала мати, свеêрóха. Да. Свеêрóха. Моя мамêа щє 
бóла в харошом состоянії, і ãлинó місила помаãала, і їсти варить по-
маãала. І батьêо щє тоді êой-шо підêидав. Яê строїлися, то ãотови-
ли, шо лóччє, саме лóчче. Нó, старалися. Він же робе! Конєшно, ó 
мене таêий строітєль бóв, шо любив випить харашо! Нó, він старав-
ся не пить óдень, а вечором! “Вечєром, – êаже, – тоді вже три пор-
ції”. Він харашо пив, нó, й харош строїтіль! Знаєте, він за три неділі 
поставив хатó і êришó!! Сам! Йомó помаãав подсобніê, чоловіê. Но 
він харашо êлав. Він харашо. Тóт, яê поставили цю хатó, таê óсі 
óдивлялися, яê харашо поставили! 

Бóло, êанєшно, роблять і êрасивіше. Но тоді вона êрасива 
бóла. Красивіша, ніж тóт ãлиняні бóли рядом. А це êрасива бóла. 
Забор це вже ми третій поставили. А на початêó деревяний бóв, 2 
метри дліною. Ще й таêі стовпчіêи поставили, нó, деревяні, êанєш-
но. Нó, а довãеньêо продержався. А оце... Він би щє стояв. Таê знає-
те – ідóть із êлóба, ідóть із дісêотєêи. Собаêи ãавêають. А я ж сама 
жила. І вже до тоãо, шо вже прийшлося знять йоãо зовсім. А тоді нó 
шо ж? Обãородить – немає за шо. І прийшлося, рабицю взять (нó, 
сєтêа таêа). Ото рабицею обãородилися, а тепер не знаю шо. Забор 
поставили, той êалітêó поставили, той ворота хароші поставили, а... 
Да. Вобщето в сім’є я завжди розпоряжалася ãрішми. В мене всіãда 
бóв êонтроль, тоãо шо він [чоловіê] бóв сêлонен до випивêи. Да. Но 
взаãалі в сім’ях, хто яê. Він ó мене не моã розпоряжаться, він же лю-
бив випить...  
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От ó матері моєї бóли ãроші. Да, ó матері бóли ãроші. Мати 
не дóже óміла щитать. А батьêо, він же ãрамотний бóв. Нó, він при-
несе й отдасть їй. Вони не ховалися, нó, просто мати брала їх, сох-
раняла. Чи яê можна сêазать? А він розóмно з ними поводився. Це 
ж мати не понімала – êóпить там дітям мандарина. А батьêо в нас 
їздив в ãород торãóвать, ó нас же êорова бóла. Мати півãода тіêи 
проходила в шêолó. Вона вміла щитать таê ãроші, а таê не дóже. Він 
поїде в ãород, продасть дійло і сêóпиться. Знає, шо êóпить і все. Нó, 
він бóв ó êóрсі дєла. А ãроші в них не бóло, шо там êаса чи шо, хо-
вать êóдись, нє. Гроші зберіãали в ãардеробі. У свеêрóхи моєй бóла 
сêриня, тими, разними таêими розмальована, яê наêлейêи яêісь, яê 
ото жвачêи щас єсть... Кришêа бóла таêа полóêрóãла. Да. Полóêрóã-
ла бóла. В середині там по-моємó, з однієї сторони бóло яê êоши-
льоê чи шо… Шоб положить чи зошит, там чи шо. Шось таêе óзень-
êе бóло. Вона невеличêа ж бóла. Довãо вона стояла під хатою ó нас. 
Таê вона довãеньêо стояла, під дощєм мочілася і розêисла. По-
моємó вона з дóба бóла. Да. Вона довãеньêо держалася. Вона ó свеê-
рóхи весь віê простояла. Сêільêи вона прожила? Вона прожила то-
же баãато, десь біля 90 ãод. 86 ãод їй бóло, яê вона вмерла. А сêриня 
ж то, яê заміж вийшла, яê дали батьêи та й держалася ж. Тоді ж ãар-
діробів не бóло. Усе в сêриню. Я сама собі êóпила ãардіроб. Тоді ж 
на день рождєння сêладались ãрошима, і мені попало 800 рóблів. 
Таê я собі êóпила ãардіроб. Він щас в спальні стоїть. Нó, він не та-
êий яê щас, ãарненьêий таêий. Я ж йоãо щє лаêом всêрила бóла. А 
це вже êóпили лаêовий. Нó, він мені не нравиться. Яêий він важ-
êий, єлі переставили. 

Раньше в нас ó селі не розводилися, яê щас. Нó, от мій дядь-
êо, материн брат, з жінêою жили, нажили двóх дітей, а потім він на 
сторонó. На сторонó – це ãóльнóв. І бросив цю жінêó. Бросив жінêó, 
óзяв дрóãó, і нажив щє двох дітей, а жили в одній хаті. Преставте 
собі! Да! Не в одній хаті, но під однією êришою. А тіêи одділив їй, 
нó, яê простєнêом вона одділена бóла, і дрóãий вход бóв. А êриша 
одна. Нó, êонєшно, ж алімєнти він платив. Но нічим же ш не пома-
ãав. Вони там таêі враãи бóли з тієй дрóãою жінêою, страшне!! Вони 
один-одноãо виживали, страшне. Да і билися і... То не жизнь бóла. А 
тоді вона ця жінêа êóпила хатó і óйшла відтіля. Нó, цьоãо чоловіêа 
осóждали, êанєшно, осóждали. Нó, вона йомó не підходила. Чоãо? 
Вона, êажóть, ãрóба бóла. Чи я знаю? Таê і ця не лóччя бóла. І ста-
ріша за йоãо бóла, це дрóãа. І жили ото під однією êришою. 
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Раньше розходилися, нó, не таê яê щас – розходяться дóже 
часто. От і батюшêа – всіãда чітає, шоб не розводилися, шоб дрóжи-
ли, той, шоб цінили один-одноãо. Яêшо часто по радіо тей, яê же, 
(передача бóває), там дóже просять, шоб цінили, шоб не розходили-
ся. Шоб, нó, одне-одноãо óважали, це ãріх, от. Шо вони розходяться. 
Яê êажóть бачіли очі шо... Брали. 

Дітей раньше хрестили. Тóт ó церêві хрестили. А дрóãоãо ó 
ãороді. Ми на хрестини, нó, приãлашали своїх тільêи, не дóже баãа-
то. Отмічали в своїм êрóãó. А дрóãоãо я хрестила ó ãороді, таê приї-
хали, саме я сюди óходила. Ні входини не робили, ніде нічоãо. 
Увійшли та й óсе. А потом цьоãо дрóãоãо яê хрестили, йомó вже два 
ãоди бóло, от заразом і входини робили.  

Перший раз мою дитинêó свеêрóха êóпала. Це первий, пер-
вий раз. Нó, а мені поêазóвала – оце ж бóдеш отаê мірять, отаê і 
отаê. Коліном оце ж міряли… 

При Хрóщові êраще нам жилось. Хоч він пшінêó мішав ó 
хліб, но при йом харашо бóло. Кóêóрóза – це ж йоãо затія бóла. Нó, 
не поãано жили. А при Брєжнєві щє лóччє бóло жить.  

А чоãо йоãо щас не вспоминають даже і нічоãо даже не êа-
жóть. Нó, а при Брєжнєві харашо бóло жить. А щас не вспоминають 
даже. Таê само яê і Лєніна забросили, і Сталіна. Тепер йоãо щітають 
яê враãа народа – Сталіна. А він войнó ж виãрав. Тепер êажóть, шо 
він напав на Німеччінó, Сталін. Нó, це вобщє óжас! Я знаю, яê бать-
êо з ãорода приїхав й êаже: “Шо Гітлєр об’явив війнó”. 22 іюня, ров-
но в 4 часа нам об’явілі, что началася война. 

От чоãось, яê êончілась война, чось мені не заповнилося. А 
яê отстóпали німці, оце помню. Яê вони отстóпали, біãли прям бі-
ãом. А яê êончілась война, от не помню. Не помню. Яêі ми там бó-
ли – чи раді ми бóли? Чи ні? Чось не доходило нам, чи не знаю… 

От óже в шêолі ми потім святêóвали 9 травня, да. Ми всіãда 
до тоãо, до братсьêих моãил ходили. В нас тóт братсьêі моãили єсть, 
і ми всіãда ходили до братсьêих моãил. Мітінãи всіãда бóли, празнó-
вання. А щас? 

Ці братсьêі моãили не відразó після войни поставили. Зразó 
бóли тóмбочêи. Тóмбочêи бóли невеличêі, на тóмбочêах написані 
фамілії. А це вже пізніше зробили нормально. От. А то тóмбочêи 
бóли. Щє нас і із шêоли посилали, шоб ми наводили там… Воно ж 
нó понімаєте – це êрасêа ісходила, і треба бóло підрівнювать там. 
Таê шо, в êоãо почєрê хароший і те заставляли. І вбирать заставля-
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ли, і все, і ходили êаждий празніê і одмічяли все. А щас даже по ра-
діó, тоді бóли ãóчьномовці, харашо чóть бóло. Даже ó томó вистóпає, 
хто вистóпав там на мітінãó, даже по те, по хатам чóть бóло, чєрез 
радіо пóсêали. А щас нема. 

У êлóб раньше часто ходили, яê хароший фільм. Яê хароший 
фільм, таê всі ідóть. По парам, да. Всі ідóть, яê хароший хвільм. 
Чьось раньше таêі фільми хароші бóли, а тепер їх вже не... На танці 
ходили, яê щє не замóжем бóла. А після весілля теж ходять, ходять, 
êанєшно, нó, в êоãо є врем’я. В êоãо є врем’я, той ходе. А яê ó мене, 
наприêлад, время не бóло, я робила на постоянній работі. Хоть би я 
вспівала êіно подивиться, от. А на танці... Це можна обійтися вже 
без танців. Дві дитини вже бóло, таê шо не дóже на танці. 

Я фільми я любила дивиться по тілівізорó. А щас мені б хо-
тілося, êанєшно, тілівізор, я люблю політіêó. Я щас ãазетó виписóю, 
і по радіо Верховнó радó – я все йоãо слóхаю. Чось мені хотілося б 
по тілівізорó побачіть. Серіали поêазóвали тоді. Ось бóв таêий, ди-
вились “Ізаóра” ото еті фільми про Ізаóрó. “Просто Марію” – це са-
мо-собою дивились. А ці ж іностранні фільми, шо не по-нашомó 
співають? Яê же вони називаються? Індійсьêі!! Хай їм ãрець. Ой, це 
бóло страшне! Оце я любила! Нó, щас їх стіêи не поêазóють, дóже. 
Не поêазóють, а вони ж хароші, жизнєні фільми! Серіали ми із сі-
мьйою дивились. Аяêже! І чоловіê дивився. А оце в жóрналі я поба-
чіла її, цю ж артістêó. 

А вобще раніше не таê по тілівізорах, не таê і про Америêó 
часто балаêали, яê щас. Січас дóже баãато про Америêó балаêають, 
а тоді нє. Таêоãо не бóло, таêоãо не бóло. Совєцêий союз бóв, і слó-
хали ж. І по радіо нічо ж не передавали. Чось мені Америêа зовсім… 
А щас я – “за” Радянсьêий Союз, шоб він вернóвся. Все бóло хара-
шо при йомó. Яê ми не жили, а бесплатна медицина, бесплатна óчо-
ра бóла. Все яêось те… Нó, все безплатне – раз! А по-дрóãе шо, я ви-
разиться не можó… 

От Горбачьов... Сюди нада, шоб в Уêраїнó вернóвся Сталін 
ілі Горбачов. От при Горбачьові бóв порядоê. Не пили таê, от, сóхий 
заêон. Хоть йоãо і êлянóть, шо він êажóть розвалив Радянсьêий 
Союз. Хто зна, хто там розвалив? 

От за Горбачова ж… А яê? І на заводах не давали пить таê, і 
êажда минóта на óчоті бóла. Наприêлад, і на роботі в нас бóло, Боже 
óпасі, шоб на минóтó опізниться. Бóло ж таêе врем’я при Горбачьо-
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вó. Вичітóвали даже із зарплати оті, ті минóти, шо ти не доробив. 
Отаê і в нас бóли таêі заêони. Боже óпасі! 

На весіллях під чяс сóхоãо заêонó пили, нó, не таê же ш пи-
ли. Та ще ховалися. Бо провіряли, бóли таêі люди шо провіряли. Чи 
з водêою весілля, чи без водêи. 

Нó, вобщє бóло заêон таêий при Горбачовó. Не пили таê. Я ж 
êажó, шо весілля яê бóло, таê даже єсть помню в однієї (вона вра-
чьом робила), і шото в неї яêийсь бóв… Чи виряди? Таê шо ви дóма-
єте? Написали, написали в райêом. Та тóт йоãо дребетали, те, бать-
êа, нó, чоловіêа. Він бóв ó êолхозі сєêретарьом партійної орãанізації, 
йомó давали! І писали в ãазетах, і все, шо в йоãо бóла на вирядах во-
дêа. А не положено бóло. Не довãо воно бóло, нó, всьо равно бóло.  

Я за незалежність і не ãолосóвала, нó, мені воно не нравилося 
все, оця незалежність. Яêа вона незалежність? І шо харошоãо зро-
били з тієї незалежності? І оце ж той язиê óêраїнсьêий, рóсьêий, 
чоãо це йоãо… Яê êажóть, хочóть заставить, шоб люди той, не розãа-
варювали рóсьêим язиêом. А єслі вони не можóть óêраїнсьêим? Нó, 
не можóть? Та ó нас ó селі девять чи одинадцять національностей 
бóло. От. Яê їх оберіãали, яê їх оцю національність, а тепер óбива-
ють і національності дрóãої. У Києві бóло ж недавно яê стóдєнта 
вбили, бо він дрóãої національності. Та таêоãо ж не бóло! 

При Союзі ó нас і поляêи жили, і óзбеêи, і ті êитайці, і япон-
ці, і циãани. Нó, в нас більше óêраїнців, êонєшно, живе. У нас одна 
та, яê же вона й досі жива, вона й досі жива і балаêає не по-нашомó. 
Не може вона. От таêий язиê ó неї. Не на рóсьêомó… А яê же вона? 
Не полячêа а та... білорóсêа. Нó, по білорóсьêомó вона з аêцентом. 
Сêіêи вона живе вже тóт? І вона не може вибалаêаться. І по-
нашомó вона балаêає, і білорóсьêою, нó, от аêцент оцей є... Да. І во-
на давно живе тóт. В паспорті, êонєшно, должні записóвать, обіза-
тєльно. Єслі я óêраїнêа, значіть Уêраїна, єслі я росіянêа, значіть ро-
сіянêа, Росія. В моємó родó всі óêраїнці. Всі óêраїнці. І яê це таê 
язиê заставлять, óчіть язиê óêраїнсьêий, єслі він ніêоли по йомó, 
по-óêраїнсьêи не балаêав. А тепер заставляють, шоб той… На рóêо-
водящі роботи не приймать з рóсьêим язиêом. Та шо це таêе? Шо 
це таêе, для чьоãо це таê робить? Шоб чісто óêраїнці, таê повиси-
ляйте всих росіян, óзбеêів, повисиляйте! Тіêи óêраїнців. Таê шо ж 
це бóде робиться?! Це і з Росії тоже те – виженóть óêраїнців всих?! 
Шоб їхали в Уêраїнó. Нó, для чоãо це робить?! А раньше, це ж яê 
тіêи яêесь собраніє, всіãда вспоминають, шо в нас село національне. 
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Баãато національностей бóло, дрóãих національностей баãато. От. А 
тепер і не вспомнять. З дрóãими національностями даже одрóжóва-
лися. Да. Нó, Асламбеê ó мене той фóндамент робив, а вона óêраїн-
êа. Тóтешня, а де вона йоãо достала? І не знаю. Привезла, чи... І з 
ним і прожила весь віê. От. Таêий хороший чоловіê. Нó, він не по-
рóсьêомó розãаварює. 

Яê я ще вчілись, не бóло все на óêраїнсьêій мові. Нó, чьоãо це 
на óêраїнсьêій? І на російсьêій бóло. Ми ж і російсьêий язиê ізóча-
ли. А ще óêраїнсьêий, німецьêий. Да. Нó, німецьêий, яê німецьêий. 
Там 2 ãоди чи шо занімалися? Йоãо тіêи по томó переêладать, пере-
êладали там. Нó, разãаварювать-то не розãаварювали з ним, ним. 
Потомó шо це треба дóже баãато óчіться, шоб розãаварювать ним. 
Нó, а вже наприêлад, по німецьêомó в мене бóла пятьорêа. Нó, я йо-
ãо не дóже й любила. Не любила, а вчітельêó любила. І вчітельêа 
мене любила. Вчітельêа любила і пятьорêи ставила часто. Яê тіêи 
той, хтось не правильно слово перевів. “Татьяна, анó сêажи!” І вона 
мене полюбила чось. Вона ніêоли мені двойêи і тройêи не ставила. 
Єслі не заслóжено я розêазала, значіть – перевела. Вона може не 
ставить нічоãо. А їй нравиться лóчає, шоб пятьорêó я полóчіла. Бó-
ли таêі óчітєля, шо нравляться óчні і óчням нравляться вчітеля, от. 
Тоді, єслі óчітель нравиться, значіть і дісциплінó, і дісципліна нра-
виться, а яê óчітеля ненавидиш, дісциплінó тó ненавидиш. Отаêе 
бóває? Бóває часто. Ми óчіли рóсьêий, ми óчіли й óêраїнсьêий. 
Чьоãось рóсьêий, нам тяжелєй бóло óчіть чєрез те, шо ми óêраїнці, 
хохли. У селі живемо, ми більше óêраїнсьêий понімаєм. Нó, щяс в 
нас таê – язиê рóсьêий і óêраїнсьêий. Рóсьêий óêраїнєц, мішаний 
полóчяється, одне слово óêраїнсьêе, одне рóсьêе. Таê? Таê. Чистоãо 
óêраїнсьêоãо в нас немає. Кажóть, чисто по-óêраїнсьêи балаêають 
тільêи ті, западенці. Нó, ó них западенсьêий аêцент, êажóть, шо то 
найправильніший óêраїнсьêий. Нó, вобщє, я чóла таê. В нас немає 
чистоãо óêраїнсьêоãо. Рóсьêий і óêраїнсьêий. 

У нас, яê êолãоспи розпались, таê хто сêіêи робив ó êолãоспі, 
таê і землі полóчив. Яê хто більше робив, нó, яê ãод 40 там чи 50, 
томó більше землі попадало. А хто меньше, по-моємó 4 ãеêтара 6 со-
тих. А дóмали ж по 2 ãеêтари дать, а дали по 1. Шо ми в селі ж жи-
вемо і обслóжóвали людей. Учітєлям і медіêам давали по 2 ãеêтари. 

Ой, чось тепер страшно й подóмать, шо воно далі бóде? 
Страшно й подóмать. Шо ж, яê почитаєш ті ãазети, таê пишóть, шо 
може розпастися й Уêраїна, і не бóде сêоро. А мені хочеться, шоб 
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наше село жило. Шоб не вмерло село. У села дрóãі забирають, одби-
рають, і сходять яê то êажóть, із фаêта. А мені хочеться, шоб село 
бóло, я ãорода не люблю. 

Я із ãорода втеêла. Я яê подóмала, яê родилась в мене дити-
на. Дóмаю, шо я бóдó робить цілий день в хаті? Іди на базар, êóп-
ляй, ãотов!.. А ще ж на êвартірі, êвартіри немає. Єслі б êвартіра бó-
ла, то дрóãе б діло бóло. А то ж – нанімаєш. Та лóчче я поїдó в село 
та й бóдó садить êартошêó. Та все чисто бóдó садить та бóдó іміть, 
от. А таê ні êвартіри немає, нічоãо. Мені не понравилося. І сестра 
оце жила, тошо приходила. В неї одноêомнотна êвартіра бóла. І яê 
поїхала, яê ãлянóла вниз. Голова в неї заêрóтилась. Каже, шо я ні-
êоли б не жила тóт, ніêоли б не жила. А то вийдеш на двір. Аãа водó 
вилив – то в однó сторонó, можна вилить, то в дрóãó сторонó – êи-
нóть. А там треба все ó той, ó відро і виносить в мóсорниê. І таê я 
цьоãо не признала. Ото тіêи êанєшно там, шо êóльтóрно: і помиться 
можна, і в дóш, і все. Оце мені нравиться. Помиєшся, це мені нра-
виться. 

Про наше село, яê воно основалось це я ж не дóже. Дóже ба-
ãато предêів вже прожило тóт, яê заснóвалося. Коли йоãо основало-
ся?.. І це чєрãовий вопрос – чоãо воно Сóрсьêо-Михайлівêа? Чоãо 
саме таê називається. Тоже не знаю. Чоãо Сóрсьêо-Михайлівêа? Не 
знаю. 

На старомó êладовищі, шо за нами зразó, там баãато похова-
но. Та і наших баãато. От, наприêлад, сестрó і бабó перенесли із цьо-
ãо êладбіща на нове. 

Бóв ó нас тóт Тяпочêін таêий. Да. Чóла, чóла. Він êоло моєї 
мамêи бóв, на êвартірі трошêи. Хароший батюшêа бóв. От. Нó, са-
моãо я йоãо яê, не помню. 

Нó, дóже те, хароший, строãеньêий бóв. Бо мати êазала: “Ба-
тюшêа, яê прийде до мене. Ой, êаже, треба йти, бо бóде êричать”. 
Строãий бóв êоло неї. Із матóшêою строãий. От. А вона любила ж 
поãóлять десь, нó, по сóсідам. А таê, êажóть, хароший батюшêа бóв. 
Це моя тьотя, батьêова сестра рідна, вона ходила співать. Всю доро-
ãó вона співає ó церêві. Таê вона оце за йоãо êазала, шо він хароший. 
Оце вона розêазóвала. От. Дóже хароший, а тепер... А де він вже дів-
ся? А хто знає, може йоãо й живоãо немає. А тоді йоãо забрали від-
ціля. Канєшно. Бо вони ж міняються. Тóт óже батюшêів баãато бó-
ло, міняються. Таê чóла, шо хароший. А мати ж ото ходила співати, 
всю дороãó ходила співать. От. 
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За Миêолó Коржа, про êозаêа, я чóла, да. Шо там він заснó-
вав село. Нó, оце ж Сêабицьêий передає по радіо. Мені таê хочеться 
почóти êолись, або вêлючиш – пізно, вже пройшло. От. А хочється 
особенно почóти йоãо ãолос, яê він оце ж тóт ó нас жив і бóв ãоло-
вою сільсавєта. Я йоãо яê наче рідноãо батьêа бачó. Да, аж плаêала 
сиділа. Нó, з нашоãо села, він таê ото просе, хто шо знає – пишіть! 
Адрес об’явив і все. А чось таê… Він харош бóв дядьêо. Хороший... 

 
 
 

Шевченêо Олеêсандра Гриãорівна, 1937 роêó народження, 
с. Сóрсьêо-Михайлівêа Солонянсьêоãо районó  

Дніпропетровсьêої області1 
 
Я щас по паспортó Шевченêо, по чоловіêові. А вобщє я Сêó-

бицьêа Олеêсандра Гриãорівна, 37-ãо роêó народження. 
[Народилися тóт, ó Сóрсьêо-Михайлівці]. Даже бóдєм ідті, 

поêажó де. Там бóло два ряди хат і дороãа посередині. А щас óже всі 
старі, всі померли, діти поїхали… Сьодні бóла на êладбіщі, з однією 
встрілася, з таêою яê і я, на êладбіще тоже приїхала до своїх батьêів, 
перебалаêали... Я [своїм] пам’ятниêи поробила [нерозбірливо], сєй-
час óже обом, разом поховані і хфотоãрафії óже...  

Яê наших батьêів звали? Сêóбицьêі. Ми – Сêóбицьêі, а по-
вóличномó Дзвонарі. Ото ж мій дєдóшêа дзвонив, він 25 ãод бóв êо-
ло церêви… 

Я вам сêажó, що приїхав прадід з Польші, поляê. Тóт ожени-
вся, взяв ó нас мою тóтешню бабóшêó і в їх бóло чотири сини. Один 
із них бóв Іван, оце мій дідóсь Іван. А інші – Миêита, Василь [і Пет-
ро]. Сêóбицьêі оце всі. Вони тóт і осталися, на тóтешніх [женили-
ся]. Їхні діти óже тóт женилися, вони вже тóт жили і померли. 

І яê вам сêазать, чи раньше ж орендóвали землі? І ото вони 
приїхали, і таê і осталися. Понравилося їхньомó батьêові. Один він 
приїхав і тóтешніх наших робочих найняв, і понравилося йомó, він 
остався тóт. 

Баãато раньше держали землі. Даже щас сêажó, таê далі піі-
сят, баãато. Коли ми сійчас (і то нема ж стільêи сили) і то держимо 
двадцять ãеêтар [сміється]. Не тóт, ó полі, да. Но вже нема сили, от-
                                                           
1 Опитування провели Н.І. Швайба, В.В. Ликова (8-9 червня 2009 р.). Науково-
популярним методом передала Н.І. Швайба. 
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дали в арендó ó “Колос”. “Колос” – тóт ó нас є таêа… Нó, яê êолись 
бóв êолхоз, а сєйчас яê вона називається, даже не знаю. Що це яê 
йоãо поле, засівають зерном... 

[Оце тóт від хати і до річêи] – це все наш ãород. Геêтар на 
двох ми це держали, а вже ж половинó бросили, не бóло сили захо-
дить. Даже щас óже не стали сêотинó держать. Бóли побаãато – і 
п’ять êоров держали, тоді три, тоді одна. Щас óже ні одної, бо вже 
нема ні в дєдóшêи сил, ні в мене. Вже сімдесят два ãоди ж обом, по 
сімдесят два бóде осінью. 

А оце, ото аж до річêи та на двох – діти хазяйнóють, но нема 
їм êоли і всьо. Один ó “Маяêó” (“Червоний Маяê”), а один тóт ó 
центрі, Тарас Гриãорович Шевченêо. Послідньоãо назвали врачі. Я 
хотіла Славіêом, а вони êажóть: “Та Ви ж іспортите дитинó, це яê 
раз підходить – це ми Вам назвемо”. Таê вони вже і записали, і всьо. 
Ми дитинó взяли і пішли рєãєстрірóвать, а нам всі тóт задають со 
своїм Шевченêом. “Яê ви знаєте, що Тарас?” А вони вже позвонили 
із районó, що прийдóть отаêі-то, пишіть óже точно, пишіть. Оце в 
74-м послідній народився. А 60-ãо роêó – дочêа Люба, з 66-ãо – син 
ó “Маяêó”...  

[Де в Сóрсьêо-Михайлівці бóли землі дідів]? У їх бóли землі 
в степó, степ, оце в степó. Наш степ оце відтіля осьо от ãори, одна, і 
аж до “Червоноãо Маяêа”, і аж óнизó – оце наш весь бóв степ. І сю-
ди, до дрóãих – хóтори там бóли (Пищалівêа звать село) – ото тóди 
аж і аж тóди до дороãи яê їхать ó район. Ото це всі ó нас землі. І да-
же аж хóтір Тарасівêа, а за Тарасівêою дóже баãато бóло. 

[Що це бóло раніше – степ]? Нó, яê поле, поле… Яê вам сêа-
зать, там всяêó êóльтóрó сіяли: êóêóрóзó, ячмінь, пшеницю, жито. 
Раньше ж баãато жита сіяли, це щас óже там для чоãось тільêи тро-
хи. Всьоãо баãато сіяли і садили. Оãородня бóла оце пройти отаê, а 
там оãородня бóла êоло річêи. Знаєте, що це таêе оãородня? Капóс-
та, оãірêи, цибóля, оце й рання êапóста до пізньої, перець і таêий, і 
таêий – це бóло називалося оãородня. 

Те що засіяно, то степ. [А те, що не засіяно порóч, ось яê при-
рода диêа]? Це вже не степ. Не моãó придóмать, яê це звали та вже 
не бóло таêоãо, щоб не засіяно. Просто не бóло таêоãо, щоб не засія-
не. Посадêи садили і нас даже виãонили садить посадêи… Бóло поле 
без посадоê. Це вже Совєцêий Союз начався і вже заставляли нас 
захисні смóãи садить. І оце сêільêи ми живемо, вони по степó пови-
ростали вже таêі, а то не бóло раньше… 
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 [Історія моãо рода]? Дєдóшêа óмер в 33-м ãоді, не вижив ãо-
лодовêи. Голодовêа бóла, неврожай, бóв цей яê йоãо… Ви ж не запи-
сóєте, ні? Не надо записóвать… Чóть, що я балаêаю?..  

А бабóшêа по матереній лінії, Одарêа, Дар’я, прожила сто 
шість ãод. Мати моя – це вже її дочêа.  

Баба Одарêа при нас жила. [Вона ще застала оті царсьêі ча-
си]… Розповідала яê заставляли їх брать дітей своїх óсіх, малі бóли 
діти, чоловіêів, і іти, бо бóде їхать царь Миêолай. Яê їхать із районó 
та їде поїзд, отам лінія і ото по тій лінії перший поїзд поставили. 
Отаê лінія одна бóла і первоãо царя пóстили. У вінêó сидів спереді і 
êидали на йоãо цвіти, не на йоãо ж êидали, а таê… І êаже, що ішли і 
бабóшêа бачила, яêий він. Каже, бóв таêий êрасівий-êрасівий, і 
один сидів іспереді, на поїзді їздив. Один сидів, [без дрóжини, без 
дітей]. Може ж він і сóмнівался, щоб ніхто нічоãо. Канєшно, з одно-
ãо боêó охрана бóла і з іншоãо боêó охрана. І сообщили яêось, щоб 
ото ж заранєє знали, що бóде їхати, щоб же ж тóт виходили. І бóдто 
би, нó, по чóтêах чóть, що не тільêи ж наше село, а і з тоãо боêó від-
êіль він їхав, де він бóв. Я ж не знаю, де він бóв, де він жив, таê ото 
відтіля аж óсіх їх поставили чи виãнали, щоб óсі бачили люди, що 
єсть таêий-то таêий начальниê над миром. Все село бóло, без óсяêо-
ãо, поêи до ãорода Дніпропетровсьêа не доїхали. Там óже ж десь йо-
ãо зóстрічали, цариця зóстрічала…  

[Бабóся] і не знала, що Дніпропетровсьê, вона все êазала – 
ãород Катеринин. Катеринослав, це ж ãород Катеринин. А в ãород, 
êаже, їздили осінню. Збиралися всі, таêа бóла бричêа довãа, ãарба 
називалася. Тóди сіна наêладали і хто хоче в ãород, ото приходили 
ж вже місто займать на тій бричці. А хто не хотів – сам, то добира-
лися до ãорода пішêи і з ãорода, мабóть, цілий тиждень. Цілó неділю 
добиралися тóди і відтіль неділю, щоб побачити. Грошей же не від-
êіль не бóло. Ото êой-що продадóть, ото вони мали...  

[За царсêі часи що розêазóвала]? Яê бóло? Плохо бóло, пло-
хо. Ходила заробляла, дітей дома оставляла, сама ходила заробляла. 
Нó, вели ж бо тóт, яê вам сêазать… На все добре на все хароше цар 
же появився, це бóде все харошо і всіх заставляли, щоб êричали 
“Ура, óра, óра!” А яê жили, то бóло плохо. Ходила по людях, де лю-
ди баãаті бóли, в їх помаãала робить і заробляла, і таê повиãодовó-
вала, і прожили. 
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[Яêе ãосподарство в них бóло]? Город бóв велиêий тоже, зе-
млі бóло баãато та робили, робили. Вирощóвали все, щоб зімó ж 
прожить, щоб до дрóãоãо врожаю хватило все, хозяйнювали таê… 

У бабóшêи бóло четверо дітей. Старший бóв дядьêо Петро, 
на фронті поãиб, не прийшов із тієї ж войни, із німецьêой. Тоді тітêа 
Мотря. Тоді тітêа Федосія, вона прожила всю жизнь, тоже дитина 
померла під войнó, а чоловіêа вбили. Таê вона, не знаю яê вам сêа-
зать, нó, любила таê своãо чоловіêа, що не хотіла більш заміж вихо-
дить. Прийшла до нас і жила êоло нас, і óмерла, і бóло їй за 
дев’яносто п’ять ãод…  

А мама наша – Євдоêія Івановна, 1906-ãо роêó. Прожила сто 
ãод оце êоло нас. Тóт її отмічали, і ãолова сільсовєта бóв, отмічали 
всі êлóбом… Ще і після тоãо два місяці прожила. Прожила êоло нас 
сто ãод і два місяці. Її сюди прямо вивели і вона тóт сиділа, і тóт всі 
ще добавляли столи тóди дальше аж, і заêазóвала аж три пісні. Однó 
“Ой, мороз-мороз, не морозь мєня…” – мені проспівайте, я люблю 
цю пісню… А однó стародавню: “Ой, тихо-тихо на вóлиці бóде, яê 
мій милий з армії прибóде…” І третю “Ой, по той біê ãора, а по цей 
дрóãа… Поміж тими êрóтими ãорами сходила зоря…” Оце три пісні 
таêі ісполняли, хор наш іспольнял, óсі всі сюди приїзжали і ісполь-
няли… 

Наш батьêо, Гриãорій Гриãорович, тóтешній, із Долінсьêоãо, 
отóт хóтір Доліньсьêий є. Він старший бóв, первоãо роêó [1901-ãо]. 
Тоже мало пожив, на войні вбили. Мама із нами трьома сама про-
живали, поêи ми й виросли. Половинó êоров поодбирали, а однó 
êоровó на сóсіда і на нас, щоб одна бóла êорова. І ще й заставляли 
іти в степ, орать êоровою і в неї брать молоêо. Дóже трóдно бóло 
жить... Із êорови брать молоêо і здавать, а нам óже [нерозбірливо]… 
Таê ми тоді êóпили êозó – мало. Бóло дрóãó êóпили… На êози нічо-
ãо не наêладалось – ото ми їли, питалися таêим молоêом, а з êоро-
ви – здавали. [Коли це бóло]? Мабóть, яê начався Совєтсêій Союз. 
Нó, яê після войни, після войни, да…  

Тепер за нашіх дітей, за нас. Нас ó матері бóло троє дівчат. 
Одна в ãороді, Надя, сама меньша, вона 45-ãо роêó. Одна Люба, тóт, 
вона з 41-ãо роêó. Бóли ми тóт, діти її поприїзжали, мене ãóêнóли і я 
там бóла, співала їм… Я сама старша, 37-ãо. 

І ще хто в нас бóв, ó нас велиêа сім’я бóла… Приїхали оце ж ті 
люди з ãорода і яê вони бóли на базарі в Дніпропетровсьêó, то пове-
ли дітей-дєтдомовців. І ті діти не хотіли з ними йти, взяли всі в ãар-
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бó поховалися ззаді і терпіли, поêи їх аж не привезли до нас ó село, 
да. Нó, і що ж, вони повставали, раньше яêось сообщали і ніхто по 
них… Після войни баãато тих дітей бóло всяêих. І питали: хто возь-
ме, хто возьме, то ніхто й не взяв. Бóли люди баãатші, а ніхто не 
взяв. Взяла наша мати, привела додомó. Каже: “Вас троє і бóде ще 
двоє”. І вони êоло нас повиростали, Галя й Люба. Ніхто нічим не 
помоãав, яêось ми самі. Вони помаãали в хазяйстві, то êоровам на-
рвать, то на ãороді полоть, тоже ж ãород велиêий бóв… 

А ті дівчата розêазóвали, [що вони самі] здалеêа. Вони попа-
ли під войнó відтіль, із Петропавловсьêа, ото аж відтіля, ãраніца. 
Нó, таê вони повиростали. А яê óже їм бóло по шістнадцять-
сімнадцять ãод, то прийшли поліцаї, предателі Німеччини. Яê нача-
лася война, то прийшли по їх. Яê би ж ми знали, ми б їх поховали 
бóли. Ми ще малі бóли, а вони вже таêі бóли старші за нас. То вони 
що ж зробили… Ми протів óсі, і мама, і бабóшêа – не дамо і всьо! То 
вони нас розіпхнóли, потóрляли, а їх розãойдали за рóêи і за ноãи, і 
на ãарбó, на сіно. І прямо забрали їх. Почти ãолі, ó ночномó томó 
вони… Даже одежó не дали, щоб їм дали, забрали. І забрали в Гер-
манію, аãа. Нó, вони отбóли, правда, отбóли. Відтіль прийшли óже ж 
совсім… Повиходили вже заміж вони. Одна в Одесі вийшла заміж, 
ще приїзжала до нас, бóв воєнний чоловіê, син. А одна ó Новомос-
êовсьêó, за Дніпропетровсьêом, нас тоже тóди недавно возили спі-
вать, то одна там тóди вийшла заміж. Приїзжали, приїзжали, а щас 
не чóть їх, може óже постаріли, óже ж нам по сімдесят два, а їм óже 
вобще… 

Яê вже ж до войни чи під войнó – вже бóло плохо. [Яê заї-
жали німці]? Іще наших і близьêо не бóло, яê німці зайшли. Сêіль-
êи вони бóли? Я тоже не помню, нó, бóли, і заставляли наших ро-
бить. Яê хто не хоче, тоãо розстрілювали. А мати підчинялася і тіт-
êа, тоãо щоб вижить. Нó, вижили. Вони ж там їли, ще й нам давали 
потрошêó, баãато – ні, а по чóть-чóть давали додомó. Ми вижили 
таê… 

Мати і тітêа працювали ото ж ó їх там, вони до цьоãо працю-
вали – перечищали зерна… [Дóже чисто щоб же]. А мати заставляли 
дрóãе робить, вона êóхарила ловêо. І не тіêи варить їсти, а там же ж 
ні яê хліб, а êоржі пеêла. Коржі таêі пахóщі, істи хочеться. Таêе бó-
ло добре материне. Мамине бóло добре. Нó, не на дрожжах, ні. На 
соді і що-то таêе, що пахне яê неначе не молоêом, а яê сметаною… І 
ото її заставляли. Нó, і додомó ж заробляла. Привезе додомó, побó-
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де там днів сêільêи, обратно її забирають. Додомó привозила ж ді-
тям щось і матері. Мóêó, êрóпи всяêі, нó, м’яса – м’ясноãо ні. Ото 
таêе. Грибів бóло баãато тóт, êрóãом, то ми вже ходили ãриби збира-
ли. Гриби збирали, дóже харашо бóло. А щас яêось і нема вже їх, а 
яê де є там яêий… 

Оцю дороãó робила, що ó Кривий Ріã їде із Дніпропетровсь-
êа. Осюда дороãó робили, а тоді оцю що з Дніпропетровсьêа ó Запо-
ріжжя, ото аж тóди їх. Жінêи тоже êолотили, підсобляли, щоб êа-
мінь держався, там всередині, і êамінь на йоãо êлали. Не яê-небóдь, 
а прийде провіре, êаже: “Таê нельзя! Віêа бóде ваша дороãа пом-
ниться! Віêа! Таê і отаê нада, щоб до одноãо, шóêай таêий вóãоль-
чиê, щоб сюди зайщов...” Мати розêазóвала. По дві неділі бóло [хо-
дила тóди], додомó не являлась. [Втіêти ніяê]. Де ж ти?! Далеêо… 
Кóди, що, яê? Всьо равно приїдóть заберóть, ще й наêажóть. Ото 
бабóся нас ãляділа… Няньêа мати бóла в неї, оце бабóся. 

Камінням êлали êаменистó дороãó, тоді асфальтó не бóло. А 
тоді, óже і посля, зробили асфальт, і тó ж êаменистó дороãó робили 
вже дрóãі. Заливали, робили вже дрóãі…  

[Яê тóт війна прошла]? У нас ще і не дóже. У нас іще і не дó-
же. Яêби наших били людей, то побили б. Німці тóт стояли, сêлади 
бóли поробили. Бóли сараї таêі, що зерна привозили і зсипали, пе-
ревівали, площадêа бóла велиêа – “тіê” називаеться. Перевівали 
там, все чисто робили, і чисте засипали ó êомори. Німці поселилися 
вже ó цих êоморах, там вже таê розположилися… Заставляли нас 
все робить… Хліб самі пеêли вони, не довіряли, щоб їх не потрави-
ли. В їх бóло ще бочêи попривозили – дині залиті медом, ó нас та-
êоãо і не роблять і не робили. Може де і роблять, но не робили ніде, 
а в їх ото ж… бачите! Залиті медом… Хто там їм помаãав, вони дава-
ли, і додомó давали чóть-чóть. Трошêи вони вже знали, де наші жі-
нêи живóть, тітêа і мати, ото вони їх виãонили, щоб ішли оêопи êо-
пать. По толоêах, там êрóãом толоêи, по толоêах… Щас все бóльдо-
зерами позаãортали ж, воно ж їм мішало, і êорови ж пасóться і все. 
По степах виãонили, то ще і таêі, хароші люди, не били, не êатóвали, 
ніде нічоãо.  

Прийде… Яê же ж, підождіть, я не помню по-німецьêомó… 
“Кіндер” – “дитина”, да? “Кіндер, êіндер, давайте, давайте, ідіть сю-
ди!” А тоді таêі êанхвети бóли, довãеньêі таêі штóêи, до половини 
отаêі êанхвети довãі, а пачечêи більші бóли, таêі êрасіві-êрасіві. А 
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мати щось êаже: “А ви їх не потравите?” – “Ні, ні…” – сам бере êóш-
тóє. Ото поêóштóвали. Є таêі, бóли таêі…  

[Найперші споãади про німців]? Додомó прийшли до нас, 
матір і тітêó виãонить оêопи êопать. Не пішли б, вони зразó роз-
стрілювали, хто не йде. А пішла ж, прямо виштовхали і всьо. То вже 
на дрóãий раз, може нельзя цьоãо êазать, чи [нерозбірливо] óже ж 
пройщов, да? Уже і мати вмерла і всьо, ми вже старі стали… Даже я 
ж êажó, приносила, таêе… Сахарь ãрóдêовий, це по êóсêó сахарю 
нам, дітям. Яêби вони там не їли, де оêопи êопали, то померли б 
вже. Чимсь, щось та їм таêе êормили. Бóло питаєм її, ми ж оставля-
єм… “Ні, їжте, їжте, бо ми не помрем. Ми не помрем. Не помрем. Ні, 
ні, не помрем…”  

Нó, а бóло таêе, оті поліцаї хóже бóли даже. Ох, яê що-небóдь 
не таê – били, страшне! То вони яê почóли, що їх бóдóть оце, êоли 
ãоди два назад щось пройшло таêе, що поліцаїв бóдóть шóêать, таê 
повісився, да! Повішалися! А êой-де в Америêó повтіêали. Даже не 
тільêи в Михайлівці, я знаю, знаêомих наших сóсіди жили, поїхали 
в ãород, матір забрали, мов їхній батьêо бóв поліцай і можóть тя-
ãать, óсе… То поміняли мєсто житєльства і поїхали в ãород. То їх 
всьо равно óзнали. Вони ніêомó не розêазóють, а яê êолись приїдеш 
ó ãород, отам ми живем, то їздила я в ãород. То їхній батьêо, яê мати 
не послóха, бóло розêазóють мені, за ноãи… Знаєте драбинó? Нó, 
драбина ж, лєстница! За ноãó прив’яже і тяãне на ãорище, отаê. Не 
за ãоловó, не під рóêи, а тяãне за ноãó і отóди на ãорище. Ото ж по-
ліцай їхній батьêо. А тоді відтіль спóсêає ãоловою вниз…  

І весь час таê поліцаї. І рідêо… Хароших і не бóло поліцаїв. 
Усі, хто поховався, óсі німецьêі стали помошниêи. Оцей, що я êажó, 
знóщався із своєї сім’ї. Бóло діти êажóть, що ми або де, аби втеêти 
од йоãо. І яê почóв те – повісився. Подóмав, що може і справді бó-
дóть знóщаться з нас таê, яê і він знóщався, да? Та повісився. Пові-
шалися, пострілялись, а êой-хто і повтіêали аж ó Америêó… Колись 
приїзжяли їхні діти, все харашо, ó шêолó приходили… А вже вчителі 
ті старі – я знаю, де вони і жили, під ãорою êрасний дом таêий (щас 
там óже чóжі люди êóпили тó хатó). Помню, од шêоли недалеêо 
двохетажний доміê, на тім місті де вони жили. То вони яê їхали, ха-
тó розламали всю, а на те місто люди приїхали і построїлися із ãо-
рода. Ото таê. А помню, що два хлопця в їх бóло, то êазали, що вже 
немає батьêів…  
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[Хтось зрадів німцям, зóстрічали їх тóт]? Оце ж оті – поліцаї. 
Тайні люди бóли. Ото вони і повиїзжяли відтіль, повтіêали і пові-
шалися. Один таê чоловіê велиêоãо ãвоздя заãнав собі всерединó в 
ãрóди, потрóсився і вмер… І бóли отêриті поліцаї, а бóли тихі. До 
наших таêий хороший, ó людей визнавали óсе і німцям êазали, ви-
давали… Що це їхній, вони знають, де там ó лісі вони сêитаються. 
Яê же це жінêа або діти знає, де він? І заставляли вести і вже вони 
не верталися… 

[Двох дівчатоê, що мати прийняла, Галю і Любó, забрали в 
Германію]. [Поліцаї прийшли], за рóêи, за ноãи і на ãарбó, на сіно і 
всьо. Повезли. Прямо полóãолих, яê спали, без нічоãо. [Без речей], 
нічоãо. Нó, а хтозна що? Кóди вони поãрóзили? Дóже плохо бóло… 

Забирали дóже баãато. І везли на станцію. На станції їх не в 
яêі-небóдь поїзда, а в товарні, щоб не доãадóвались, хто там їде. У 
товарних. А там вже розбирали їх. Цих дівчат розбирали хазяйêи, 
хазяїни, хто хотів розбирали, оті ж баãаті. Нó, êомó попадали. Коро-
ви там пасли, доїли, на ãородах бóли, êрóãом. Но [Галя і Люба], во-
ни не в однім місті бóли. Попало, що та в одномó місті, а одна в дрó-
ãомó. Однó харошо, неплохо ãодóвали. А одна – давали і êóêóрóзó, і 
бóряêи, щоб ãризли. [Одежó]? Ні, нічоãо êаже. Вже хто порветься, 
вони самі одінóть йоãо, а таê ні. І єслі застане їхній там надзиратель, 
доють êорови, щоб трошêи хлебнóть, то êатóвали тільêи таê. Вже на 
тим місті вона не бóде – міняли дрóãих. Строãо-строãо бóло.  

А ще êаждó людинó провіряли чи ріã нема, яê привезóть. Ка-
зали що: “То ж люди óêраїнці, вони з роãами і з хвостом…” 

Що вони розêазóвали? Що в Германії не таê село построєно, 
яê ó нас. Їх ще возили там на ãородні, до Германії, óбирали ãороди. 
То всі хати построєні доміêами, доміêами, і посєрьодêє видно оце 
таê дорожêи, шляхи. Один ряд хат, êазали, до цієй дорожêи, а дрó-
ãий ряд хат до дрóãої дороãи. Таê що по два ряди полóчалося. Боже 
сохрани, щоб хтось вêрав що-небóдь, безплатно взяв… І розêазóвали 
їхні старі, що з давніх-давен це в нас таê – êоло êаждих воріт, êоло 
êаждої êалітêи їде і молоêо збирає той, що вони здають. І ãроші 
êладе тóди, де ãазети, в сêриньêó поштовó. Боже сохрани, ніхто не 
возьме. А яê наші êолись пішли, їм нічоãо жилося там… Пішли на 
баштан. Їхній той êричить сторожа, вони не обращають… Наїлись і 
ще нарвали, хотіли з собою брати. Таê прийшли ãлавні, яêесь нача-
льство їхнє і, êаже, розрізали живота і ще напхали êавóнів ó êишêи 
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нашим. Каже: “Мало, мало?! Тобі мало?!” Усьоãо ж дають і все ма-
ло, ще й пішли êрасти…  

Одна êорови доїла, а одна пішла на оãороди. Там же ж і жили 
в хазяїнів, тіêи отдєльно, не з хазяїнами. Коморêи таêі бóли, по де-
сять дóш. Боже сохрани, предóпредили, щоб один в одноãо не бра-
ли, бо бóдете отвєчать. Може в неї щось є, речі яêісь, то Боже сох-
рани. Це твоє, це твоє, це твоє, щоб один ó одноãо нічоãо. А тоді ви-
дно ж після войни стали їх розвозить і посилать додомó.  

[Яê тóт ставились до тих людей, що працювали в Германії]? 
Не обращали вніманія. Не обращали. Отож поженилися, вони обоє 
за воєнних і повиходили замóж, за воєнних, да. Даже опосля їм ви-
значали ãроші. То êой-êомó прийшли, а êой-êомó той Ющенêо óже 
цей, яê йоãо? І не давав, присвоював. Каже: в ãосóдарство надо. І 
йоãо оце вибрали і він оце êрізіс зробив, бачите, і êоли? А êоє-хто 
полóчав…  

Баãато до нас [ó війнó людей] із ãорода наїхало, землянêи 
êопали. Ось я вам поêажó, де там ось бóдем іти, дві землянêи – хо-
валися ãородсьêі люди, обиêновєні трóжениêи, прості люди. Мó-
жиêів на фронт забрали, а ето діти і жінêи ото таê. Нó, óже война, 
мабóть, даже в ãороді і бóла, а вони ото яêось добиралися степами. 
Щоб вижить, таê ó селі ж леãше. А тоді вже яêе война пройшла, тоді 
вже вони поїхали…  

Яê би ж раньше, не знаю, чи засóнóло тó печерó, що вони... 
Це ж óже баãато врем’я прошло. То отаê яма, вирвало снарядом, а 
вони тóт начали рить [землянêó]. І ото тóди êопали, êопали і виêо-
пали таêе. Землянêа. Підпирали стовпами, досêа отаê, щоб же ж не 
[зãризла]. І ото там жили. Оце все врем’я там жили. Сейчас обвали-
лася êрóча, а дірêа таêа бóла, я ж ó êóрсі дєла.  

І десь іще під земльою оставили німці баãато снарядів. Вони 
видно забóли за йоãо, не зірвали. Ті снаряди посêладані. Ми ж таê 
біãали, ãóляли, не обращали вніманіє, вони нас одштовхóвали. А то 
ті снаряди сêладали штабелями ó таêі… Вирвало снарядом ями і за-
стилали чимсь білим і землею. То воно десь і щас є. [Після війни 
таê і не відрили]? Ніхто, а êомó воно нóжно? А сім’я наша бачила, і 
сóсіди бачили, вже повмирали. І мати таê просила мене: “Шóра, мо-
вчи. Бóдóть тяãать, бóдóть перебирать там, бóдóть люди мóчиться. 
Хай воно лежить, йоãо ніхто не достане, воно ãлибоченьêо…” І всьо. 
Там ні орють, ні êопають, нічьо. Це там, далеченьêо трохи… 
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[Бóв за німців êолãосп]? Та, яêий той бóв êолхоз? Єслі вже 
мóжиêи пішли, но для себе держали… Молошне любили, німці це 
любили. Там все ж ãотовили, де я оце êажó. Нó, не тіêи, на всю Ми-
хайлівêó. Михайлівêа ó нас сім êілометрів вздовж і широêа. То на-
ша територія до ãреблі, отóди де мост переходили, там їхнє. Оце хто 
тóт бóв з німців, оце питалися, що сюди ходили їсти. Яêі вони не 
бóли, не троãали людей, що на їх робили. А їхали, то їхнє добро по-
підпалювали, облили і підпалили. То хто що тяã, хто вермішелі вся-
êі, тяãли додомó ж… Воно довãо й не проживе ж, а всьо равно. Пом-
ню, із ãорода один дядьêо бóв, таêий, нó, не в собі… Він робе, а таê 
сам він таêий… Притяã амонію, ми і не знали, що воно, а мати яê по-
êóштóвала – “Що ж ти притяã? Ти ж отравó притяã!” Яê поêóштó-
вала, ой! Знаєте, що це амонія? Тісто яê сипеш, хотя на соді, хотя на 
дрождях, а йоãо êапельêó, то воно росте і росте таêе. І січас є ó маãа-
зинах воно. А тоді ж óже мама яê óзнала, попробовала, еãе, хароше 
діло. Отож вони, тоãо в їх і полóчалося, таêе що росте. Таêе робили. 

[Коли на німців працювали, яêі роботи бóли]? Їсти не вари-
ли, їсти вони самі варили. Продолжали осінню степ óбирать. Нó, 
степ, поле, із поля зерна, оãородню захватили, щоб ото ж їм бóло все 
їсти харашо. Таê що заставляли робить. Сад бóв велиêий. У нас 
сад – значить сад, дощ піщов, полив, да? А вони заставляли виêопó-
вать ямêó êоло êаждоãо дерева і аêóратно сêільêись лить під той 
сад. То ви знаєте, яêі в їх фрóêти бóли? Хватало ж їм влаãи. Наші 
таêе не робили… 

[Що ще німці новоãо внідряли]? Нє… Вони не знали, вони не 
бóли óвєрені, що вони ще тóт бóдóть. Нó, оце сêіêи я помню, сêіêи 
мати розêазóвала, що їжа ó їх і печиво все бóло дóже хароше. Вони 
ж видно потребляли ото все, що в їх їжа бóла. Нó, оцю ж амонію, 
бóли в їх всяêі приправи. М’яса ж не бóло всіãда, а яê хто зна, де во-
ни поселяться, то ó людей же брали, не питали ж ніде нічоãо. А при-
права в їх бóла не в пачêах, яê щас ó нас таêа приправа, а заêрóчó-
валися в банêах, аãа. Нó, я вам êажó, що мені на всю жизнь запом-
нились дині… То той дядьêо (отой наш із ãорода, таêий не при сібє) 
і динь приніс цілó бочêó. Зразó їли óдоволь, а тоді вже яê мало ста-
ло, тоді вже мама по êóсочêó ділила на заêóсêó, таêі добрі бóли. 

Нó, а всі ж ішли ãóртом, виїзжяли всі. Виїзжали всі… 
Німці поставили на ãорі отó велиêó, що стріля, здоров’яê… 

Ото яê Катюша. І стріляли на село. То біãли ó село під двори, бо тóт 
падали снаряди, і меньших дітей брали, біãли. Тітêа ж та, що вони 
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êоло нас прожили і ми êоло їх, сім’я в нас таêа бóла… А бабóся, вона 
êоровêó пасла під ãорою, вже êоровêа в нас бóла, êаже: “Не надо, я 
бóдó Боãó молиться. Ось не йди ніде, не біжи з ними, бóдь ó мене…” 
А воно недалеêо: бóх-бóх! І прямо виривало ями. “Ой, бабóшêа, я 
боюсь! Ой, бабóшêа, я боюсь, бабóся, я боюсь!” – “Ховайся під спід-
ницю”. В неї спідниця таêа велиêа, довãа, інтересно, да? Позахова-
лася до неї під спідницю і не попало ж, бачите. Вона êаже: “Бóдó 
Боãó молиться, бóдó Боãó молиться і нас збереже…” – ото таêе.  

А ці ж поліцаї… Баãато бóло, що пішли на німецьêó сторонó.  
Заставляли ж наших, щоб ішли ж воювать, то вони знали, що 

німці ітимóть іззаді. Там далі, я вам поêажó, є дороãа на ãорó. Наші 
натисêали на німців, óже виãонили з Михайлівêи. Восім дóш шере-
нãа, ото таêа êолона завширшêи, і дóже довãа – шли на ãорó німці, а 
наших мóжиêів послали наперед. Мол, ідіть наперед, німці бóдóть 
іти напротів вас, а ви бóдете їх стрілять. Таê хіба ж вони пішли з 
винтовêами… Наші з винтовêами пішли мóжиêи, а німці з óсяêими 
пóшêами, з отими Катюшами. Таê яê ви дóмаєте, вижили? А тоді 
німця поãнали й поãнали далі...  

Нó, êой-хто з німців поãиб, таê óмісті збіãали німці. І наших 
óже після тоãо, що óже ж пройшло далі... Там десь Нечаєва моãила 
єсть, там їх в Нечаєвó моãилó, êопали таêі дóже довãі ями і ото ж 
там вбивали їх прямо. А я бачила вже отих, що поляãли тóт, наші, то 
êопали ями ó центрі в нас, братсьêі моãили. І отóт, де хóтір Пищалі-
вêа, там êопали. То ми вже ходили із нашими дивиться, люди ж всі 
ішли дивиться, пізнавать: чи наші, чи ні. Но наш батьêо на Нечаєвій 
моãилі, аж тóди вже дійшли і ото там поãиб... А тóт ми вже на дрó-
ãих ходили дивиться, то ото яêі вони є, таê і поêлали ó довãі… А тоді 
вже яê посêладали наших ото всіх, тоді вже від верхó таêим заêла-
ли... Кóди їх дінеш, щоб не воняли в степó? Позбирали їх там. Оті ж 
поліцаї заставляли, щоб і жінêи, і все, êоровами бричечêó запряãали 
і везли їх óсіх, звозили ó тó ямó і ото штамблювали, чимось зверхó 
заêрили, заãорнóло і оце вам… 

[Наші солдати, êоли в село зайшли]… Ноãи пообмотóвані, 
больні, пообмерзóвані... [Нерозбірливо]. Хто чим моã, тим одівався. 
Уже раді бóли, аби живі прийшли…  

А ми ж не тóт жили [раніше]. Всьо время ми жили попід ãо-
рою. Ми строїлися тóт же зразó, під войнó. Не при німцях, їх не бó-
ло ще тóт. Ми вєдь там жили, хатêа невелиêа. А тоді, яêось поїхали 
наші ó ãород, там [люди] в êвартири пішли жить, а їх доміêи розіб-
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рали і привезли нам з ãорода. Не тільêи ми, а цілий ряд отож людей, 
поêóпляли. І построїли цілий ряд, дев’ять хат попід ãорою бóло. Бó-
ло аж пошти до ãреблі. Красіво бóло. Під ãорою дорожêа таêа – 
шлях, на низ садêи посадили, ãороди, хороший посьолочеê зроби-
ли… 

А тоді вже яê наші дозналися, що при німцях построїлися – 
“Вон!” і всьо. А ми ж не при німцях построїлися! Ми ж построїлися 
самі в 41-м ãоді, ще німців не бóло. Не бóло ще німців. Німці ж ото 
ãаняли нас, нє обращали вніманія. Нó, що німці? Ми построїлися та 
і все. А вже наші яê прийшли, вже свої права начали. “В те время, 
що німці – всьо, це вам німці помаãали…” Таê після нової нам таêó 
дали… Яê нас не привалила та хата? А ті хати розвалили траêтором, 
разãорнóли всьо… Приїхали бóльдозер, траêтор невелиêий таêий, з 
переднєй, і ото розтяãали, роздробили. Хто хотів забрать оце на 
дрова чи що, і то не дали, вивозили ãеть. Нехороші люди наші. Го-
лова села таêий бóв, Моãильний. Не знаю, він не наш, звідêись при-
єзжий, сêазав: “Що при німцях построяне, все óбрать!”  

І ніхто не підтвердив, ніхто не застóпився, ніãде нічоãо. Каж-
дий жило сам по собі… Ото óвесь посьолоê развернóли. Даже садêи 
повиривали, таêі молоді бóли садêи êрасіві, таê ловêо зробили – 
повиривали. Німці нічоãо не зробили, а наші… А дали нам яêе? Од-
ноãо êóрêóля (знаєте, що таêе êóрêóль? – боãач), одноãо баãача êó-
хню, а вона єлє-єлє держалася.  

Колись моя бабóся êазала: “Єслі сонце заходе за тінь, таêа 
плотна стіна (це мабóть тоді за хмарó, а вона êазала “за стінó”) і 
більш не поêазóється сонце, то бóде дощ!” 

[Олеêсандра Гриãорівна веде поêазати місце, де бóли збóдо-
вані нові хати напередодні війни, зрóйновані після]: Алич, жовті 
яãідêи, і отож велиêий êóщ аж оно… З давніх-давен він росте. За 
оцим деревом аж он êóщ далеêо. А садоê бóв обсаджений відтяля 
шиповниêом (ото таêа заãородêа бóла). Сірєнь êрóãом однизó. Он, 
бачите, бóзіна цвіте… Нó, сірєнь в цьомó ãоді не цвіла, заморозêи 
бóли, поприморозювало. Ото тóди річêа, і ми там переходимо [по-
êазóє]. 

Хата бóла наша під очеретом, не дóже висоêа, низеньêа, ва-
льêована. Ото ряд – Сêóбицьêі жили, порóч хто жив… Костенêо, 
Яêовенêо, Сêóбицьêі, Біжêо, тоже Костенêо. Це ми Сêóбицьêі… А 
Сêóбицьêі ми чоãо? Бо мати взяла нас на свою фамілію, таê нам 
платили. Платили потрошêó, що троє дітей і вдова. Сêóбицьêих 
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дóже баãато бóло. І отóт-о по-вóлишномó… Це щас вóлиці велиêі і 
по номерях, а тоді не по-вóлишномó, тоãо що не бóло таêоãо заêонó. 
Дід Марêо – Марêи [сміється].  

А дід дзвонив двадцять п’ять ãод. Бабóшêа розêазóвала, до 
обідó дзвонить божественне, а після обідó, то не бóло ж нічоãо. То 
йдóть дівчата і хлопці: “Анó, дядьêо, заãрайте нам! Гопаêа або поль-
êó…” Раньше ж яê танцювали. І яê пішло баãато! І не один же бóв 
дзвін, яê сейчас це “ля-ля-ля”. Дзвін бóв таêий, що êажóть: “О, óже 
дід Іван молодьожі витворяє!” І ідóть тóди, страшне, ідóть ãóлять. “І 
їсти вже не хочеться! – êаже мати, Дóньêа. – Та ідіть вже, бо і з ãо-
лодó помрете…” Це під óсяêі праздниêи, виходні, неділю... Це ãóль-
ня ó їх бóла після обідó êоло церêви.  

Дід з праêтиêи, сам [навчився дзвонити]. Молодий ще ходив 
тóди. І ото êаже: “Можна приходить до мене отаê і отаê”. А з яêоãо 
він віêó дзвонив… От не знаю за діда. Бабóшêа довже жила, то за 
бабóшêó дóжче знаю, чим за діда. Нó, не приходилося, яêби знала, 
розпитала б. Нó, замолодó.  

Бабóшêа робила при церêві, но вона не бóла ãрамотна. Нó, 
дід понімав, вмів читати, а баба – ні. Но дома бабóшêа óсяêі молит-
ви читала. Я ж êажó, під ãорою пасла êоровó, і під спідницю хова-
лась, щоб снаряди в мене не попали. А що в бабóшêó попаде, то ні-
чоãо [посміхається]… 

Ще до войни [ó хаті під сволоêом весіли старі церêовні êни-
ãи, перев’язані]. І даже не знаю, де вони і ділися. Хто-то забрав про-
сто. Там доêóменти всяêі бóли, і щоб діти не брали, просто брали і 
перев’язóвали...  

А знаєте, де церêва бóла? Коло шêоли, де спортзал. Зробили 
з церêви êлóб, а з êлóба спортзал.  

При німцях церêва ще бóла. Вони дóже боãомольні… Німці 
свою слóжбó по-своємó слóжили. Хто слóжив? Свої бóли. Но не 
бóло таê яê ó нас, що яê батюшêа, таê борода… А бóло яê ó всіх, мо-
же масêірóвались, щоб не бóло видно що батюшêа? А може ó них 
таêий заêон, таê вони і робили… Но боялися всі ходить, молодьож 
боялася, молодьож же вислали. Вони самі царювали в церêві те… 

До цьоãо приходилося і ó наших дівчат питать (нó ми êаже-
мо, що вони наші), чи бачили вони ó Німеччині їхньоãо батюшêó? 

А батюшêа бóв і при німцях! Таê яê наші вже óшли… Це ж 
Ірина, вчительêа, вона вам не розêазóвала про отця?.. [Отець Дмит-
рій Тяпочêін]. Розêазóвала? Пам’ятаю йоãо! Я ходила із бабóсею ó 



197 

церêвó. “Монашêа” êазали на бабó Одарêó, бо ми при церêві там 
бóли. Но вона ж не батюшêіна бóла жінêа, а просто там помаãала 
всьо. Дєдóшêа і сторожóвав, і дзвонив, він при церêві бóв. І ще мó-
жиêи бóли хароші, старости церêовні.  

А яê наші зайшли після – і вислали батюшêó! Отож далеêо 
десь вислали, на êаторãó, з-за тоãо що він при німцях бóв, правив 
слóжбó. А їх заставляють. Хоть би і êоãо, таê же ж? Придавлять, 
примóчать, прижóчать… І оце наші тоãо йоãо і вислали. 

Ці всі êнижêи одібрали, що бóли в церêві. Хто-то, в êоãо-то 
вони і хранилися, но не ó нас… Після войни це, êонечно, яê церêвó 
розбивали, яê батюшêó óже забрали, вислали, óже...  

Хто церêвó розбивав? Перший – ãолова поліз, ãолова êолãо-
спó. Дзвін ізняв перший і заставив своїх дітей, сина й дочêó… Через 
ãод дочêа заболіла. Та ще й заболіла яê: з неї теêло ãной звідóсиль! 
Діти ж пішли, заставив же батьêо і дітей розбирать! І син – ноãи 
одібрало, ноãи і рóêи, óсе. І що то, чоãо – ніхто не зна. Тоãо ж що це-
рêвó, яêий же це ãріх! Сам поліз і дітей послав.  

А дзвін êóди діли, даже не знаю. Продали десь êóдись êомóсь 
і велиêі ãроші взяли! То ж дзвін таêий – торêнися і воно вже чóть, з 
таêоãо металó! А тепер поторохтить-поторохтить і всьо… 

А церêвó, що наші строїли, но німці їй пользовалися… Ви 
представляєте яêі люди? Німці пользовалися нею, но яê прийшли 
наші, вони через те розвалили. Розвалили. І хотіли строїть, і не пос-
троїли. Коло нащої церêви велиêий фóндамент óже зробили. При-
чомó орãанізóвав вже цей батюшêа, оцей же ще. А вже яê наші при-
йшли, то вже не розрішили. І таê той фóндамент стоїть… Ви там ще 
не бóли, êоло церêви? Нó, невеличêó вже построїли тоже.  

Один батюшêа, молодий, прислали йоãо. “Я в церêві з трьох 
роêів, мене отдали в церêвó. І все знаю, всі праздниêи, мені старі 
батюшêи все розêазóвали…” Но даже люди помоãали, і сходилися, і 
батюшêа свої ãроші давав, і люди давали, щоб построїть церêвó, тó 
що щас. Построїли цю церêвó, і вже і правили, і даже зібралися і 
êóпили ризи ãолóбі, знаєте, що батюшêи вдівають? І подарили ба-
тюшêє… А одноãо разó прийшли люди, ó масêах, здорові, і êажóть: 
“Таê, – назвали йоãо, – за 24 часа óбраться немедлєнно!” – “Я ж 
строїв, мені люди помаãали для тоãо, щоб ходить ó церêвó…” – “Нєт, 
немедлєнно!” Нó, це ãодів п’ять може вже пройшло, осьо зараз не-
давно. Народ помаãав, і êолхоз помаãав, нó, не êолхоз, êомпанії вся-
êі оті. І хтозна хто вони?  
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[Розповідає про пісенний ãóрт “Джерело”]. На восєм часов, 
біãом óсе бросаю і біжимо ó êлóб. І вистóпали. Пісні óêраїнсьêі… І 
вчили, і записóвали… І ото з самоãо малó і до сих пор. Вже чоловіê 
êаже: “А може вже пора… Лежиш, стоãнеш, а співать ідеш!” [Смієть-
ся]. І не êаждий же таê… Кажóть: “Яê ви можете?” І óже ж в ãодах 
таêих… Ось подивитесь на свахó, вона ще старше.  

 
 
 
Шевченêо Олеêсандра Гриãорівна, 1937 роêó народження, 
Дашêевич Олеêсандра Петрівна, 1935 роêó народження, 

 
Олеêсандра Гриãорівна: Я знаєте за що переживаю, що ото 

про німців êазала, що вони ãаняли на оêопи. І що поліцаї… Це мож-
на [розêазóвать]? Може нільзя? [Раніше] – Боже сохрані... 

У нас один вчитель бóв, Карпо Семенович. То передавав він, 
що тóт робиться, всяêі таêі яêісь свєдєння. Передавав десь, аж поêи 
йоãо… А тоді вже, яê йоãо начали, нó, вже взнавать, що хтось-десь в 
оêрóжності êто-то передає. Шóêать вже начали і він óтіê… [Комó 
він свєдєнія передавав]? Не сêажó я точно. 

[Історія села]? А хіба вам шêола не поêазóвала? У нас тóт 
óсе записано, даже поêазóють. Із самоãо початêó історії села про 
Коржа. Корж засновóвав. Є в шêолі таêе, вони должні вам сêазать. 
Корж – то вже, мать, четверте êоліно оце вже іде-іде-іде. В їх мóжи-
êи родяться і таê Корж, Корж, Корж, Корж. Да і щас в їх син вже 
велиêий і в тоãо сина ще маленьêий хлопчиê. Нó, ті ж йоãо старі по-
вмирали, а їхній ото остався… Один, два, три, четверте êоліно. Раз 
вони засновóвали, самі перві тóт, то вони зажиточні бóли вже. Люди 
до їх ішли робили, помоãали ж їм, слóхали. І вони людей не обіжа-
ли, дóже харошо относилися до людей. Люди до їх ішли робить. Нó, 
а до точності ви должні знать, в шêолі все записане.  

[Що бабóся чи мати розêазóвали про давні часи ó селі]? Роз-
êазóвали оце ж про поїзд, що з дітьми виãаняли, щоб подивилися, 
возвишали царя Миêолó. І моãо чоловіêа дід, аж прадід, Костя, оце 
ж тоже. Половина села Коржі держали, а половина – їх по-
вóличномó дразнили Корби. Да, Корби. Ще Падиші бóли по-
вóличномó. Падиш. 

Шевченêо таê Шевченêо і є. І досі мій чоловіê Шевченêо. І в 
нас два сини є – Шевченêи тоже, і в їх óже є сини. 
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Оце село бóло зразó не дóже велиêе, нó, розêидане. Воно по-
ділилося бóло на три часті. З тоãо боêó бóв моãо ж чоловіêа дід, по-
середині Падиші, а з цьоãо боêó Коржі. [Оце тóт біля річêи, біля 
Сóри], оце ж Коржі. Вони всі жили недалеêо од річêи. Старалися, 
щоб же ж поливать, яê ãород, ãородина, що я ото êазала. Усе росте 
ж: і êапóста, і бóряêи, і помідори – все чисто ж поливали. То êоло 
річêи, щоб од річêи недалеêо. А тоді вже тóт розжилися, тоді пішли 
за ãорó, за степ. Оце дальше, яê їхать до “Маяêа”, то поле розêидане. 
А вже там над річêою тоже вони начали ділить, брать собі, бо тóт 
мало бóло і баãатеньêо до їх ішло… Нó, це бóло до войни.  

А після войни, óже яê їх начали одбирать óсе це, сêазали: 
“Кóрêóлі!” Все оте поодбирали і їх вислали на Урал. Я їх не 
пам’ятаю чи не розêазóвали мені… А мій свеêор, чоловіêів батьêо, 
розêазóвав, що всю сім’ю вислали на Урал. Моãо свеêра та батьêа 
висилали тóди. Не знаю, яêби сейчас шóêать, то можна й найти. Хто 
може їх іще, діти їхні живі є. Батьêо один вернóвся, тіêав од них, ó 
воді сидів. Каже: “Сидю весь ó воді і очеретиною дихаю водó, щоб 
не задихнóться. Це вдень, а ноччó йдó…” То в йоãо таêі бóли ноãі чо-
рні до смерті, яê земля. Нó, прожив він восімдесят дев’ять ãод, поч-
ти дев’яносто ãод прожив, да. Ще тóт прожив. Отаê.  

[Яêі тóт бóли хóтори навêоло села]? Нó, то вже êрóãом села 
тоже оселялися люди. Ото ж Пищалівêа. Нó, видно ж той, таê тоãо 
фамілія. Пищалівêа. Попід ãорою, де наше село, і воно далі тяãнеть-
ся таê, даже пересіêає тó дороãó êриворізьêó. Отаê село тяãнеться 
далі, ото таê то Пищалівêа. А далі, не хóтори, а Кархóтори(?). Кар. 
Зразó Кар чоãо-то таê назвали, ото й бóв. А щас назвали, поблизó 
там Миêолаївêа, йоãо приêрило Миêолаївêою зверхó...  

Ви знаєте, оце розêазóвав свеêор êолись, я припоминаю, що 
на їхні оселялися їхні люди, з наших рідêо хто. Рідêо хто поселявся. 
І то ж їх óсіх… Це ж він все предóпреждав: “Розпродóйте все, розда-
вайте!” То воно бóло і не таê. А раз вони це все нажили: і êоні, й êо-
рови і таêі бриãади. І люди просили: ніде не йдіть, ми бóдем робить. 
І вони ж їм платили харошо, неплохо. То бóло б не слóхать людей, 
та це вже розділить, розпродать, розділить, то може бóли б і на місті. 
А таê позабирали баãато людей, вивозили поїздом прямо ãеть тóди 
далі. То вони не верталися.  

[Село до êолеêтивізації бóло зажиточне]? Ні, не зажиточні, 
не дóже зажиточні. Ото робили аби прожить, дітей проãодóвати, 
прожить. Робили ж ото ó баãатьших людей. Нó, неплохо жили, жи-
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ли харашо. Лóччє яê щас... І давали баãатьші люди їм чимсь поро-
бить, землю обробить, ото êоней давали, обсадить, обробить. А щас 
яêось один одномó завидóє. Хоть чóть-чóть баãатший, óже прямо 
раді хтозна що йомó зробить…  

[А раніше] не бóло таêоãо. І даже помаãали один одномó. На-
прімєр, хазяїн робе й робе, в йоãо там є і є робота. Зібралися ãóртом, 
пішли чи випололи, чи посадили, чи óбрали щось. А тоді, яê при-
йшлося до дрóãоãо, тоді й до дрóãоãо. Яê от êожен: і сóсіди, і родичі, 
і дрóжили. Яêось сєйчас двоюрідні вже не дóже дрóжать, а троюрід-
ні вобщє. А там четверте êоліно, таê вобщє вже не родичаються…  

[Коли ãолод після війни почався]? Коли почалося? Із весни. 
Таê і почалося, в êоãо що бóло отнімали, оãрабляли. Люди й заêа-
пóвали, щоб вижить. Нó, нє бóло отêапать, всьо равно з ãолодó вми-
рали. Нó, а ми з весни травó їли. Ви знаєте травó лободó? Лобода. 
Вона таêа солоненьêа і оце в тім наріжóть її, мати наріже її… А дава-
ли потрошêó чоãось, вона називалася мóêа-цементалêа. Важêа таêа, 
із чоãо не знаю. Но вони її називали цементалêою, мóêа-
цементалêа. [Нерозбірливо]… то ми нею обтрюсóвали. Тільêи чóть-
чóть, щоб хоть [нерозбірливо], а заêóсювали. То оладêи лободяні 
бóли зперва ж. Ходили виривали із очеретó, очерет чи êамиш, знає-
те? Воно тільêи начинає весною вилазить і рвали з êорінням, бóло 
таêе велиêе êоріння, товсте, жирне. І ото на заêóсêó, воно бóло со-
лодêе, м’яêеньêе. Хто тільêи лишнє возьме, то вже й êриê на йоãо, 
щоб всім порівнó бóло. Вижили, пóхлі бóли од лободи вже тієї, од 
лободи пóхлі.  

Ото заставили дітей ó шêолó ходить, то варили мнясо з чо-
ãось. То самі їли мнясо, а нам варили êашó і отою юшêою мастили. І 
ото хто пішов ó шêолó, ті вижили. А хто не пішов ó шêолó та пішли 
в степ, êóêóрóзêа сходила, виривали, оте одêидали сход, а êóêóрóз-
êó їли. А вона отравлена бóла. Тоді ховрашêи таêі бóли невеличêі, 
сіреньêі. Їх тоді таêоãо баãато бóло чи витравили чи що? Таê вони 
травили не від людей, та може й від людей, хто йоãо знає? Травили 
отих ховрашêів. Дóже баãато бóло…  

Олеêсандра Петрівна1: Вони баãато портили оце посів. Посі-
ють зерно, вони їли зерно. 

                                                           
1 Приєднується до розповіді Дашкевич Олександра Петрівна, сваха Шевченко 
Олександри Григорівни. Обидві співають в пісенному гурті с. Сурсько-
Михайлівки “Джерело”. 



201 

Олеêсандра Гриãорівна: Хто êóêóрóзêó [їв], не хотіли в шêо-
лó ходить – повмирали. А внизó, на степó, отам де ви виходили на 
степ, вниз спóститься – річêа. То яê наїлися êóêóрóзêи, то вже до 
річêи не моãли дійти і таê і повмирали. А ми пішли в шêолó всі троє 
і там всі осталися живі.  

Щоб ви знали, не бóло більш трави ніяêої! Не бóло, не роди-
ла! Тільêи ж ото лобода, тоді лободи повно бóло. Билися за неї, тоãо 
що не бóло трави, просто сóхо óсюди, дощó не бóло, сóхо.  

[Почалося навесні ó 46-мó]… Да! А осінню ми виїхали. Мати 
нас трьох взяла і одна із дівчат, що ота нерідна Галя, щоб матері бó-
ло леãше з дітьми.  

І їхали-їхали, останавлювалися êрóãом же ж на станціях… А 
тоді одна станція таêа, де їхали на станцію, переãородили поїзд щоб 
не йшов. Крóãом ліс і попиляли велиêі дерева на рейêи, щоб дальше 
поїзд не йшов. “Вставать óсім!” Повставали. У êоãо що є – поодби-
рали, і всьо. І сидять на тій станції. Начали ходить чорні люди… Нó, 
чорні волоси, і в дітей і в їх, таêі êóчеряві і чорні. Кóди вони тоже 
їхали, я не знаю. А тоді стали наймать собі робить. Я сама ж старша, 
аãа, то пішли ми соãласилися. Мати соãласилася, а яê? Не з ãолодó 
ж вмирать. Поодбирали те що є, там êомó хто що дав. Ідем-ідем, тóт 
тобі ноãою постóêала чи два чи три раза, неначе в землю – отаêе бó-
хêало, яê яма. Отêривається і ми тóди. Мати перехрестила нас, пе-
рехрестилася сама, і пішли в підземелля тóди. Там всі стіни, все бó-
ло оббите, мазать же там ніяê, нічим, не мазалось. Таêі баãаті, що 
êоврами оббитий і шêóрами всяêими. І ото мати ж що робила? Ма-
ти стирала, а я дітей ãляділа їхніх і Надю – самó меншó. 

Де вони ходили, де вони їздили, хазяїни, не бóли цілий ãод і 
не знали. Цілий ãод бóли. А тоді об’явили, де хто є – óже врожай, 
óже приїжайте хто де є, бо ніêомó вже робить... То померли, то розї-
халися. “Є врожай, óже їдьте додомó”. Нó, не плохо. Я й їхніх дітей… 
Балóвалися, нó, нє понімали, не по нашомó балаêають. А знаєте, хто 
то бóло – мадяри.  

Ото тóди ми аж заїхали і далі ó їхніх рóêах всьо, óже дальше 
не пóсêали, а людей розбирали це ж, щоб бóло помаãали. Крóãом 
ліс, а чоãо вони під землею, не моãó сêазать. Ще знаю, мати їм десь 
ходила помаãать там, щось óбирали, ще й ãороди бóли. То êаже: всі 
в підземеллю... І ãори бóли, і ліса! І êаже: там отаê óãорó іти-іти, а 
тóт тобі вже і хмара пролетіть. За Карпатами. Ото таêе. А волос в їх 
невеличêий, êóчерявий, чорний. І вони ж не моãли наêрасить і ді-
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тям, і собі, óсім, да? Нó, всі чорні бóли. Таêе тіло смóãле, яê циãани. 
А може вони… не знаю… може то циãани. Та ні, не циãани, мадяри. 

В їх ще нори, хазяїнячі ще, нó, прям двері там. Яê óже виїз-
жали, то питала мати: “Хто ж вам оце все?” Каже: “Люди робили”. 
Видно ж перестрічали. А чоãо вони там під земльою жили? Та вони 
просто бандіти бóли та й все. Ото перестрічали людей і дальше не 
пóсêали, забирали що в êоãо є. Заставляли робить, оãородня в їх бó-
ла. Оãірêи там, помідори, êапóста, оце все таêе. Річêа бóла ó їх óни-
зó. А тоді óже, яê об’явили, щоб попóсêали людей, бо бóде поãром, 
бóде дóже вобщем... Де хто є, їдьте додомó.  

То приїхали ще додомó, а дома – не дóже. Не дóже. Отож 
осінню поїхали, осінню приїхали. То ще не дóже що давали, по êа-
пельці. Таê ходили в степ, брали êолосочêи. Ми ото êолосочêи об-
минали, зернечêо віяли. І стóпа бóла із снаряда. Снаряди таêі вели-
êі, таêі завдовшêи і товсті таêі. І ото óже ж в середині нема нічоãо, я 
не знаю, де там, чи робили раньше? Ломиêи таêі, таêе товсте желізо, 
тоньше яê оце чашечêа, видно в êóзні робили, розплісêóвали тóт і 
ото ним товêли. Бóли êрóпи, не ціле ж те, бóли êрóпи.  

У нас êорови не бóло. З сóсідчиною êоровою нас і з’єднали. 
То вже не давали ні молоêа, нічоãо. І сдавали, все сдавали. Кóди 
сдавали? На що? Яê? Чоãо? Нічоãо нам не платили.  

Олеêсандра Петрівна: Налоãи наложóвали.  
Олеêсандра Гриãорівна: Налоãи наложóвали. Таê ми êóпили 

манюнями êозенята, тоді виросли ж, і ото ми вже тим молочêом вже 
те… Молочêа мало бóло, таê мама розбавляла. Вижили. Навчились 
зверьêів ловить…  

Олеêсандра Петрівна: Водою доливали, виливали…  
Олеêсандра Гриãорівна: Сама меньша сестра, Надя, 45-ãо ãо-

дó. І та, отаêе манюнє відеречêо несе. Всі повиливаємо! По піввідра 
ж ó двох рóêах, а мама два відра, а Надя тоже два відра несе. Тіêи 
манюні ж таêі відеречêа із êоробочоê поробили, і проволочêó таêó 
несе. І вже яê óсі виллємо, а він ось-ось-ось і ще яêби трошêи – і 
виллє відро. А вона іде, ллє, êаже: “О! Я вилила!” – бо сама ж послі-
дня ллє, а він вилазе. Навчили мама: “Яê таê, таê він зразó óêóсе, а 
яê отаê – таê хватай йоãо за ãоловêó”. Хватаєш йоãо і б’єш. Вбивали. 
Їсти ж хотілося. То вже сêільêи, і один бóвало, і два, і три, бо далеêо 
носить, аж за ãорó, аж ó степ. І таê вижили по чóть-чóть, потрошеч-
êó. Люди обдирали, здавали, ті êожêи бóли дóже дороãі, на їх дава-
ли мóêó, сахар...  
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Олеêсандра Петрівна: Варили, варили... Вони ж тіêи зерно 
їдять… 

Олеêсандра Гриãорівна: А ми не вмієм обдирать êожêи, таê 
мама на роãач положе. Роãач проволоêою перетой… Положе на ро-
ãач, нó, вже воно не живий, і ото переêида з міста на місто і на оãонь, 
на êостьор.  

Олеêсандра Петрівна: Обшмале яê порося.  
Олеêсандра Гриãорівна: Обшмале і ножиêом розробе, і варе-

мо, їмо вже. Вона не дає баãато, êаже: “Ніззя ж, бо рахіти бóдете, по-
наїдаєтесь дóже, не надо, по чóть-чóть. Я ще дам сêоро, іще, ще”. 
Добре м’ясо бóло, вêóсне. Вони ж зернечêо ж їли, тіêи зерно, більш 
нічоãісіньêо. Тіêи ж воно не придатне, не блаãословенне для людей 
їсти.  

Олеêсандра Петрівна: Ніхто од їх не вмирав, ніхто. Поїли та 
й поїли. 

Олеêсандра Гриãорівна: Люди і êотів, і собаê їли. І оце тим 
вижили.  

[У шêолó яê пішли], то іще бóв ãолод. Іще бóв. То ж ми ви-
жили, тоже ж бóло леãше. Уже бабóшêа бóла, нас ãляділа, а матір 
забрали на ãортрóд. Гортрóд – дороãи строїть, а вона êóхарила. То 
вона вже за себе тільêи дóмала, а нас наãодóють. Три рази в день ãо-
дóвали êашею êóêóрóдзяною. Воно мабóть, я не знаю, êоли бóв той, 
Хрóщов. Ото, мать, при йомó і бóла, розвів же він êóêóрóдзи баãато 
[посміхається]. Каша êóêóрóдзяна і мастили, хорошо наливали тó-
ди юшêи. А хто? Видно ж начальство їло те мнясо. Хоч би по êóсо-
чечêó, хоч би трошêи êлали – не êлали.  

[Заêінчила я] чотири êласи. А тоді вже послала [мама] самó 
менчó, êаже: “А тобі вже хвате, іди зароблять”. Всьо. Чотирнадцять 
[роêів вже бóло]. Ходила на фермó телята пасла. Маленьêі телята 
пасла. То їх бóло ще хóже пасти, яê êоров велиêих – êóди попало, 
тóди і йде. Тільêи стій і сісти ніяê. Отаê надóмало – пішло… А êо-
рови, бачó, пасóть чередниêи – сидять, а êорови пасóться. То оце 
сійчас в пенсію не защитали ті ãода, в яêих… Із восємнадцять ãод 
начали защитóвать на пенсію, а ті ãода й не защитали.  

Олеêсандра Петрівна: Не вірили…  
Олеêсандра Гриãорівна: Не вірили. Не защитóвали тих ãодів 

молодих. Молода ще! До цих пір не защитали. [А по фаêтó працю-
вала з чотирнадцяти роêів]. Отвічала за тих телят всьо. І напóвали 
молочêом, і всьо. До восімнадцяти роêів [таê працювала].  
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А потім на возвишення [сміється]. Доярêою. Проробила три-
дцять ãод. Три рази в день ішла. І заміж вийшла... Нó, яê… Посила-
ли нас ó виходний день і нам платили за це – ãрóзить желізо на ста-
нції, на Привольній. Хто хоче заробить – давайте ó виходной день. 
Та чо? І давай. Харашо платили. І я ж ото із доярêами, з дівчатами. 
Нó, дівчат бóло дóже баãато. Нó, а êóди, хто, шо? Доярêи. І ото піш-
ли на станцію ãрóзить залізо. І я там óстріла собі парня. І в армію 
виряжала і три з половиною ãоди ждала із армії. Пройшов місяць, 
отдихнóв – всьо. Батьêо, Маêсим, свеêор, сêазав: “Нó, все, хвате! 
Давай женись! Аяêже ж? Підеш робить, підеш ãóлять, всьо, а це все 
піде марно. Давайте!” А ми ж бідні бóли. “Нічоãо, що бідні, бóдете 
робить – заробите собі, наживите”. 

Розписóвалися, бóв сєльсовєт, пішли розписóватися пішêи. 
Десять дóш, самі дівчата, тільêи йоãо один товариш, Гришин това-
риш, а ми всі дівчата. І Катерина – дочêа отії, що я розêазóвала бóв 
поліцайом, що з матері знóщався... Аãа. То та дочêа дóже êрасіво 
ãрала на ãармошêє. Таêі бóли розбишаêи! Шість дóш бóло. Шóриê 
Костенêо, може ви знаєте? 

Олеêсандра Петрівна: А чо ж я не знаю? 
Олеêсандра Гриãорівна: Він старший бóв за мене, а це Ваших, 

мать, ãодів, трошêи більший. Таê же ж? То ті всі дівчата на бóбни 
вибивали, а Шóріê на балалайêó і таêа в нас бóла свадьба! Страшне. 
Оце сєльсовєт бóв, де оце садіê сій час, і оце нас тóт розписóвали 
осінню, ó 59-м. Нас і ще одних. Колю Гладченêа, що Катя із нашоãо 
êраю тоже…  

Яêось раньше бóло чось весело. Да? Що є, те й подають на 
стіл, а щас вишóêóють, а щас… Яê немає за що êóпить, таê ніяêої 
свадьби нема. Посидять і всьо. А раньше всьо равно считалася сва-
дьба. Я без фати бóла, на мене наділи цвіти і лєнти і всьо. Віночоê і 
лєнти. Да, і плаття бóло, салатне таêе плаття. Усі сдавали ãроші на 
хвермі, щоб êóпить ãарне плаття. Хотіли, щоб мені ãарне плаття. Не 
бóло дóже баãато людей, нó, оце двадцять дóш родичі. Та оце ж цих 
трохи. Правда, Петя бóв Сóховий. А Ваня, йоãо брат, недавно оце на 
Троїцю приходив із жінêою, з дітьми приходили. Дивлюсь-
дивлюсь, оце ж з тих ãодів дівочих хтось знаêомий. Не можó взнать. 
“Та я ж Ваня Сóховий, дядьêа Сóховоãо!” 

[Чи бóло сватання]? Бóло. Прийшов сватать із дядьêом сво-
їм родним, таêим чорним, висоêим [сміється]. Я знала [шо прийде], 
а нашим не сêазала. А тільêи таê просила, щоб мати зварила борщ і 
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хліб спеêла. “Нó, що це таêе із тією Шóрою, що це таêе? – до тітêи 
ж Хведосьêи обзивається. – Нó, таê óже просе, нó, таê óже просе, 
щоб спеêла хлібó і добрий борщ зварила”. Нó, й баãатеньêо, в лóже-
нім êазані, що всередині білий. Казани раньше бóли. То може вони 
й доãадóвались, тітêа щось шепнóла, êаже: “Ой! Таê, а прийдóть ді-
вчата, а що ми бóдем, а яê?” То вона й пиріжêів напеêла і вінеãрет 
таêий. Бóряêи êрасні різала і мастила олійêою, і товêла часниê. А 
тільêи таê робила яêось, що часниêа не видно бóло. Або через мар-
лічêó давила, щоб часниê чóть бóло. А êрасивий ото він бóв. Це на 
сватанні таêе. Нó, а вже [на свадьбó], таê холодець варили…  

А я ж все виãлядаю, все виãлядаю ó віêно причілêове, над до-
роãою хата [посміхається]. А я ж êазала, таêó нам хатó дали ãидêó 
після отієї, що розваляли, що під войнó ж построїлися. А тоді дали 
діда [одноãо] êóхню. Ото таêа в нас бóла хата.  

Яê подивлюся – йдóть. А тоді мати дивиться після мене. Я 
подивлюся, а вона тоді дивиться, щоб я не бачила. І вона подиви-
лась, а тоді êаже: “Шóра, чи це ти не оцих людей виãлядала?” Дядь-
êо йде здоровий, спереді, чорний, а Гриша ззаді йоãо йоãо і не вид-
но, ще ззаді йде. Я яê ãлянóла! Ідóть! Цьоãо ж дядьêа не знаю, а тоді 
вже доãадалася, що то Гриша. А тоді піч бóла, а під піччю дірêа бóла. 
Ніде не бачили таêоãо? І я тóди, до дірêи… [А раньше] топили піч 
бóр’яном, таê сміття набралось цьоãо ціла êóча і не вбрала ще. Нó, я 
таê… Сейчас я її зберó тихесеньêо, поêи вони осьо дойдóть, а я й ви-
несó. Я ж не знала, що робить з отим сміттям, та під піч ó тó дірêó 
рóêами прямо [сміється]. Впала аж тóди до печі, повернóлась відті-
ля і ãребó яê ото êóрêа, з óсієї сили. Вони таê дивляться... Ще бабó-
ся бóла, сто шість ãод прожила, êаже: “Що воно таêе, що це таêе бó-
де? Що воно з нею? Вона не заболіла?” – на мене. А тоді і не вспіла 
я ніде. Рóêи заховала за себе, бо ãрязні ж, ó смітті [сміється]. Захо-
вала, стала отам, де êочерãи. Оце піч велиêа бóла, êочерãи бóли до 
половини желізні, а то держаê óстромлений. Я там зайшла.  

Заходять: “Можна?” – “Можна”. Нó, той дядьêо: “Ми чóли, 
шо ó вас тóт телиця продається…” Яêось начав прибаóтêи всяêі. Я 
йоãо не чóла, щось таêе, наче десь далеêо. Чи переляêалася чи що? 
Тоді виêладають таêий хліб велиêий, êрасівий. Виêладають хліб на 
стіл. Балаêали ж вже до тоãо. “Нó, яê соãласні наші діти? Вона соã-
ласна? Не хоче вона перва êазать. Нó, сêажи ти перший…” – на 
Гришó. “Гриша, розêажи ти первий”. – “Я соãласний”. – “Нó, надріж 
до половини хлібини (надо ж хлібинó перерізать). А їй, щоб леãше 
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бóло, вона дрóãó половинó переріже”. І я тільêи отходить, та яê на-
стóпила на тó êочерãó! Таê вона яê чмахнóла мене по ãолові! Добре, 
що не желізне, а ото ж дерев’яне. Таê ó мене і êрóãи пішли в очах. Я 
вже нічоãо не хочó [сміються]. Ото ж ти моя неньêо! Чоãо це я їх не 
винесла?  

Олеêсандра Петрівна: Таê перерізали хлібинó? 
Олеêсандра Гриãорівна: Ні, ще ні. Яê посадили ж мене, дядь-

êо: “Іди сідай! Та це таêа! Це в нас там ні в êоãо таêої не бóде!” – “Та 
хто ж там до вас піде на станцію? Я не підó з своãо села, я відтіль не 
підó”. – “Таê, а чоãо за це не побалаêали, Гриша?” А він: “Та я соãла-
сний і сюди прийти… Та óже, я вже соãласний, я радий”. Вже пере-
боліло, аãа, нó, давайте ж, вже помаãають... І тітêа Хведося, поêойна, 
помаãає, ота що я êазала що чоловіêа вбило, а під войнó óмер хлоп-
чиê, і вона й не вийшла заміж. Коло нас таê і прожила всю жизнь, 
пошти дев’яносто ãод вона прожила. Ні, дев’яносто êажеться п’ять, 
девяносто сім чи восємь, до ста. “Мені вже таê жалêо тó Шóрó, да-
вайте я вже доріжó тó хлібинó”. – “Еãе, не положено, – дядьêо, – не 
положено. Давайте, всьо равно ріж хлібинó, і сідай êоло Гриші”. 
Таê, занесла, давай носить, тітêа помаãає, носять же ж. Борщ став-
ляють. Таêий ãарячий же ж борщ. “Чи і дочêа таêий добрий борщ 
варить?” Таê пахне та ще ж із êóрêою, ох і пахне! Хоч би швидше ж 
та їсти”. Та ото нарошно ж ложêó взяв… “Ой, треба ж трошêи поп-
робóвать. Не видержó, поêи попросють їсти”, – староста ж.  

[А вони з собою приносили хлібинó і] водêó. І яêийсь соê за-
пивать. Чи виноãрадний… Нó, не вино, нічоãо, соê і всьо.  

Ми мало [з Гришою] зóстрічалися. Воно ж на станції – їхать 
далеêо, велосипедом тóди. І в сóботó тільêи приїзжав, êоли в неді-
лю. Тільêи три з половиною ãоди з армії прождала, ото тільêи пере-
писóвалися. А пісьма… Бóло б тоді наãадать, я б вам поêазала, є на 
ãоріщі. Треба êолись попалить. Прямо отаêі три стопêи [посміха-
ється]. Тоді [переписóвалися], він і в Казахстані бóв, êрóãом, і вчив-
ся в артилерійсьêій шêолі… До двісті штóê [листів]. Довãо ж, баãато 
роêів. Не місяці, а ãода.  

[Чомó не схотіла ідти зі своãо села, до чоловіêа]? У їх бóло 
три дочêи, ще й незамóжем. Нó, êаже мати: “Шóра, бóде там тобі! – 
ще й наляêала. – Нó, ти не піддавайся”. Пішла ж, подивилася, всьо, 
не дають же мені помоãти хоч трошêи що-небóдь. “Ні, ти ãостя в 
нас, бóде це опосля óсьоãо. А надо, ми самі бóдем óãощать, всьо…” 
То мені не понравилось. Тóт óже і робота ж є доярêою, він тоже на 
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фермі став робить, став діжóрить і молоêо возив, щоб більше заро-
бить. А тоді я робила, не прийнята бóла ó êолхоз, а тоді начали 
приймать ó êолхоз. Дали нам ãрошей, êóпили ми хатó отдєльно, êо-
ло хверми. Таêа ферма велиêа бóла, чотирьохрядна, із фонарьом ó 
ãорі. Фонарь яêий – лампочêа êоло лампочêи, чотирі ряди отаê бó-
ло, êолись стояло. І в ãорі лампочêа êоло лампочêи, то видно бóло – 
страх! Таê робить êоло хверми бóло і на хвермі êрасиво, побілено, 
біло і видно бóло все.  

[Хто в родині ãоловний бóв]? Нó, ми ж довіряли матері, поêи 
бóли в неї. Нормально все себе вела. А тоді Гриша êаже: “Хто знає, 
яê воно бóде, я бóдó стараться, щоб бóло все хорошо, нó, роби ти. 
Хай ãрошима ти бóдеш, шо нóжно, роздивляйся”.  

Кóпили ж ми хатó, перебралися. А яê ми перебралися тóди, 
то Гриша сêазав: “Бóдем на сіні спать, нанесем сіна, наêосим, бóдем 
спать на сіні, но од матері êровать не возьмем. Хай вона їм”. І мати 
ж бóла, і тітêа бóла, і бабóшêа бóла. Шихванер бóв, шихванер отда-
ли мені. Материн остався, а мій отдали шихванер. І яê таêий бóв 
сердитий чоловіê той, в êоãо ми êóпили хатó, то той дядьêо при-
йшов подивився… Дядьêо й тітêа принесли нам хлібинó і зверхó 
сіль ó тó хатó, і принесли êровать. І зробили êровать. Таêий бóв се-
рдетющій і вона ж ото під йоãо рóêоводством, а помоãли. Мані Різ-
ничêи, що Татара Ваня…  

Олеêсандра Петрівна: Нó, це вони родичі? 
Олеêсандра Гриãорівна: Татара Ваня їхню Маню [держить], 

Різниêівсьêó, Михайла Різниêа… Різниê. А тоді він опосля êаже: 
“Ми вам дамо ãрошей, êóпляйте êоровó, бо без êорови їсти нічоãо 
бóде. Яê ви тóт бóдете? Ідіть робіть, раньше вставатимите, доїтиме-
те, чередó ãанятимете. А ні – припинайте. Дам óсе, те що припинать. 
У мене, – êаже, – êолись бóла, а ми вже старі, вже êоровêи нема, а 
чим припинать є”. І поміã нам, дав ãрошей і ми êóпили êоровêó. Аж 
де… Аж [ó Вірмінчині], аж ó тоãо дядьêа, що він їздив сюди, до нас ó 
маãазін. Тóди возив ó маãазін [Вірмінчин]. Аж ó тоãо дядьêа êóпили 
ми êоровó і вели. Казав цей дядьêо, сóсід, Михайло Різниê: “Щоб, 
поêи сонце зійде, щоб êорова бóла на місті. Ведіть степом, щоб лю-
ди не бачили”. Таêі вредні люди, ãадêі є, щоб не зãлазили. А вона ж 
тільна бóла, насилó привели. Таê боялись, щоб не в степó родила. 
Ішли б êоãось просить, щоб помоãли. То ми привели, а вона до ве-
чора отелилась і отдихала. І ото таê забаãатіли, це вже ó нас стало… 
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А оце ж ó шêолі, бачили, Наталя Михайловна Шевченêо – це 
ж нашоãо Тараса Гриãоровича, [сина], жінêа.  

Поêазóвали êасєтó, яê приїзджали дівчата з Казахстанó. Во-
ни ще не поїхали, до 16-ãо. Яê êасетó поêазóвали, таê Гриша, [чоло-
віê мій], плаêав страшне, що він же ж óже не співа. А співав! Ох і 
співав! Співав страшне. А сійчас це [нерозбірливо]... 

[Розãлядає шêільнó фотоãрафію своãо êласó]. Одна я остала-
ся з первоãо êласó і Коля Костенêо, он трошêи видно. І всьо, всі по-
мерли. Всі: і дівчата, і хлопці.  

Олеêсандра Петрівна: В мене ж фотоãрафія є, яê я заміж шла. 
У вінêó, іêони, і в церêві вінчалися. Оцей отєц Дмитрій Тяпочêін, 
він мене вінчав. В 57-м, в сєнтябрі. Таêий добрий бóв батюшêа, та-
êий бóв! Таê жалêо.  

У 57-м заміж йшла – церêва бóла. Ходили, ó церêві пасêи 
святили. Даже в цій церêві, я помню, [де спортзал], яê я бóла ó ній, 
ізрідêа. [Я] 35-ãо роêó народження. 

Нó, от сваха розêазала про ãолод. А в нас яê полóчилося? У 
нас брат женився в 46-м рано, невістêа 29-ãо ãодó.  

Олеêсандра Гриãорівна: Вони з цьоãо êраю. 
Олнеêсандра Петрівна: З цьоãо êраю. Таê в нас ніяê. Вона 

робила на заãотзерні, жменьêó принесе шо-нібóдь, і ми трошêи 
отим вижили. А таê я ж êажó…  

[Яê таê сталося, що вирішили вінчатися]? Таê не ми вирі-
шили, батьêи рішили. Мамêа йоãо і в мене. Яê сãоворилися, що йоãо 
бабóшêа й дєдóшêа до церêви ходили, нó, й ми ходили, теж любили 
празниêі оці церêовні. І він дóже співав. Він поêойний вже, чоловіê, 
що я заміж ішла за ньоãо… Нó, сватання, êонєшно, бóло. Знали ба-
тьêи, і прийшли, я таê сиділа. Зайшли вони, спрашóють, а я таêа 
маленьêа бóла, сидю на êроваті ó êóточêó, нахилилася. А вони, ста-
рости ж йоãо: “Тю, таêа мала! Можна бóло і через дороãó взять!” 
[Посміхається]. Можна бóло і через дороãó взять. Нó, посватали, 
êанєшно. А зайшла невістêа таêа: “О! Оця підходе!” А невістêа ви-
ща бóла, то вони на неї – оце б взяли. А я таêа маленьêа, на фотоã-
рафії єсть – малесеньêа, мордочêа отаêа, яê êóлачоê. Нó, свадьба ж, 
êанєшно, êоні, на êонях їхали вінчаться там…  

Нó, а яê я встала, таê вже ó свеêрóхи на дрóãий день, мене за-
ставили варити їсти. Я подаю ж їм на стіл, а вони ж начинають їсти. 
А староста один êаже: “Та-а! Не зажарений!” А я йомó: “Та зажаре-
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ний!” А він: “Та не зажарений!” Нó, я вже вміла варить. Мені бóло 
двадцять два ãоди, яê я йшла заміж, то я вже вміла варить.  

[А ó день свадьби] з самоãо ранêó приїзжає женіх по нєвєстó. 
По мене приїхав женіх, забрали і прямо до церêви. Все бóло з соãла-
сія із батьêами. Нас проводили, блаãославили іêоною, і ми поїхали 
до церêви. Розпись бóла раньше, ми не з церêви їхали. Ми розписа-
лися і поїхали.  

У той день, що ми свадьбó ãрали, повінчалися і їхали зразó 
до женіха. А потом до невєсти. У женіха отãóляли свадьбó, а тоді до 
нєвєсти. Все в один день ãóляли. 

А до цьоãо в сєльсовєте тоже тóт розписóвалися. То не ó той 
же день розписóвалися, а за неділю. Нічоãо не відмичали, розписа-
лися, старший боярин і дрóжêа за нас порóчились і всьо. Таê от яê 
розписалися і всьо, він додомó собі і я собі додомó. А на дрóãó неді-
лю вже свадьба.  

А вже в той день, êоли свадьба – на êонях приїхали до церê-
ви. А церêва ó нас це де êладбіще, де заховані ж… Тяпочêіни. А тіль-
êи, яê ото їхати по асфальтó і на ãород, там один пєрєêрьостоê і там 
бóла церêва над дороãою...  

То ó тій церêві êлóб одêрили в спортзалі, в цій церêві, де Тя-
почêін слóжив. А вже тоді, яê я почитала жóрнал, таê там же напи-
сано, я читала яêраз, шо він мене вінчав. Дóже пасмóрно помню йо-
ãо. Нó, до церêви ходила я, êажний празниê. Даже яê пасêó святи-
ли, на ночь ходили, на всюношнó. А вже яê стала ця церêва – це 
отєц Владімір, що щас оце тьотя Валя ходе тóди, до йоãо їзде в цер-
êвó. І оцю церêвó одêривала я.  

Яê одêривала? Собирала різні собранія в êлóбі, Дом êóльтó-
ри. А я робила яêраз ó сєльсовєті і мене, нó, не тіêи мене однó, а, 
мать, чоловіê дванадцять вибрали обãоворить, їхать в ãород по ба-
тюшêó. І дійшло до тоãо, що надо три чоловіêа їхати в ãород за ба-
тюшêою і ніхто не хоче. Я остаюся одна. Я ідó собі шóêаю напарни-
êа. Вспомнила, в êоãо є машина, пішла óãоварювать тоãо мóжчинó. 
“Поїдем же по батюшêó ж”. Приходимо до сєльсовєта. І должні ж 
ми їхати, а прєдсєдатєля ще довãо не бóло на роботó. А я ж пережи-
ваю, в мене мама лежача бóла. То мені ж надо по бистромó з’їздить. 
Нó, яê? Ніхто не хоче їхати. Захожó я в бóхãалтерію, а дівчата êа-
жóть: “Не переживайте, батюшêа вже вчора тóт бóв…” 

Прийшов прєдсєдатєль, заходим в êабінет. І заходе щось мо-
лодесеньêе, манюсеньêе, таêе яê оце Ви, таêе хóдюсеньêе. Йомó ще 
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не бóло двадцяти п’яти ãод, яê він приїхав. Нó, а êаже Олеêсандр 
Іванович: “Ось вам і батюшêа, не прийдеться ніêóди їхать в ãород”. 
А ото що в нас називається село Ленінсьêе, ó Лєнінсьêомó там йоãо 
дєдóшêа і бабóшêа жили. Вони померли і вони з батьêами заняли 
йоãо цю ж хатó яê дачó. Нó, що ж. А тóт яêраз бóло апрєль місяць. 
Сêоро вже пасêó святить, остається дві неділі до Пасхи. Нó, пішли 
ж вибирать, де бóдем церêвó собі. То церêви ще не бóло, не построї-
ли. Пішли шóêать аж тóди, де в нас бóв садіê і шêола êолись бóла, 
восьмілєтня мабóть. Та шêола бóла під зданім, занімали там, вироб-
ляли, не знаю, щось за пластмасси. Пішли ми тóди, а там зданіє ве-
лиêе, таêе яê оце спортзал, мóсорó êрóãом баãато. Яê же ми бóдем 
слóжбó вести? Ми таê пообходили êрóãом, êаже отєц Владімір: 
“Яêщо її оборóдовать, тóт даже можна і шêолó одêрить для дітей”. 
Щоб ходили ж із шêоли óчить там оті церêовні слóжби, препода-
вать оце. Машина поїхала, предсєдатєль поїхав, цей напарниê мій 
поїхав, а ми остались – отець Владимир і я. Ідемо ми по селó, по ас-
фальтó, далеêо ж. І він êаже: “Не соãласний, не вспіваєм там. Дóже 
желіза баãато, [мотори], êоли вони вспінóть вивезти відтіля, щоб ми 
моãли там слóжить”. Ідемо по асфальтó, а він êаже: “Яêби таêó хат-
êó, хоч там і хазяйêа бóде, нó, щоб ми моãли отслóжить, пасêó пос-
вятить”. Ідó з ним, а сама ж дóмаю, де йоãо шóêать, де йоãо шóêать? 
Дійшли, поêазала однó хатó, дрóãó хатó, він не соãласився. Дальше 
проходим ó центр. А ще ми пройшли сюди, він êаже: “Яêби знать, де 
єсть там може поховані яêісь мощі, яêоãось батюшêи, де церêва бó-
ла”. А я то знаю, ми бóли, оце де спортзал церêва. І тóт же ж тоже, де 
дерево тільêи… 

Олеêсандра Гриãорівна: Фóндамент êоло церêви, що воно за 
фóндамент? 

Олеêсандра Петрівна: Церêва ж должна бóла до войни той… 
Я ж йомó розêазóю, що на поляні на цій бóла дерев’яна церêва, і тóт 
заховані мощі, оце Тяпочêіна ж. Яê прийшли, поêазала, а тоді êажó: 
тóт дóже вода близьêо, і тóт щоб строїть церêвó, фóндамент ніяê – 
вода дóже близьêо. То єсть метра півтора, а там же надо фóндамент 
хороший зробить. Тóт подивилися, вернóлися назад. Ідемо, підхо-
дим, яêраз напротів êафе, через дороãó, хата розібрана. Ви її бачи-
ли? Навпроти там забор таêий висоêий оцей, євро. Кажó: оце ще 
дом. Дєдóшêа і бабóшêа померли, стоїть оце хата. А він êаже: “О! 
Харашо”. Йомó понравилося. Пішла я до хазяйêи, êажó: “Люба Іва-
новна, Ви оцю хатó продали?” Бо я ãлянóла, там діти вбирають, я ж 
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не знала, що то її діти. “А ми не продаєм”. Вона дóмала, що я êóп-
лять синові хочó, бо вона знала, що син із нами живе жонатий. А 
вони просто таê і не продали, таê ото розібрав хто-то. Я êажó, що 
тільêи посвятить пасêó. “Пасêó посвятить, а там бóдем щось шó-
êать”. – “Нó, хорошо”. Вона соãласилась і ми п’ять роêів там бóли. А 
первий ãод ми святили пасêó, таê ви дóмаєте де? На стадіоні. Сêі-
льêи мирó бóло!  

Олеêсандра Гриãорівна: Просторно…  
Олеêсандра Петрівна: Стадіон бачили, яêий він здоровий? 

Ви бóли оце наверх, понад столовою? Тóди вóлиця там… Темно, 
свєтó ж там нема, баãато людей наїжджає на стадіон. Свічêи світи-
ли, êрасіво! [В яêомó році це]? Ой, це я вже і не помню тепер. От не 
помню і всьо. По дев’яносто… Надо спросить… Валя отóт, надо ãóê-
нóть її та й спросить…  

А êоли ж ми святили пасêó, то ви дóмаєте, яê бóло тяжело, 
поêи вивчили ті пісні. Собирала дівчат, хто співав, пєвчі. Начали ті, 
щоб пасхальні пісні співать, а яê ми можем вивчить? Не вміємо і 
всьо, не можем заспівать. Нó, а що ж. Кажó: “Отєц Владимир, нó, 
навєрно [ми не зможем]”. – “Бóдете пєть і наóчитесь”. 

Нó, що? Дальше ми пішли, êажó: “Єсть ó нас заêладений фó-
ндамент, до войни заêладóвали фóндамент і êанали освятили”. Ба-
тюшêи ходили по цих траншеях, прориті під фóндамент, освячóва-
ли і заложили фóндамент, там висоêо, протів сєльсовєта. Оце церê-
ва построєна в нас, а це збоêó там хрестообразно построїли фóнда-
мент. А ó війнó там êоє-шо порозбирали. Ми ж ото пішли, подиви-
лися, а треба ідти в сєльсовєт. А там яê праздниê, оце 9-те, там всіã-
да парад бóв, мітінã називався. Ми давай óãоварівать прєдсєдатєля. 
А вони бóли протів. А тоді ми начали óãоварівать. Соãласилися пос-
троїти збоêó, напротів братсьêих моãил. А то ж таêе, ãотовий фóн-
дамент, строїть же леãше… Нó, êоли начали собирать ãроші, по лю-
дях ходили, просили потрошêó.  

Нó, я ж там і осталась в церêві старшою. Годів більше яê три 
пробóла я там в церêві. П’ять роêів. Тоді вже я попала на операцію, 
вже передала женщінє… Мама в мене вмерла в 97-м ãоді, а це бóло 
ще до 97-ãо. І я ж по-моємó ще робила. Я пішла на пенсію, то ще… 
Сходіть в свахи спросіть, в яêім отєц Владімір начав слóжить…  

Нó, це можно óзнать по доêóментах. А тоді я не знаю êоли… 
Щось êомóсь не понравилося, почали, видно щось...  
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Олеêсандра Гриãорівна: Сêазали за двадцять чотирі часа 
вбраться. А ми сêладалися, і ризи йомó êóпляли, ãолóбі, êрасіві.  

Олеêсандра Петрівна: І ми таê по людях ходили, хто сêільêи 
дасть записóвали. І церêвó оцю він построїв, молоденьêий оцей 
наш, отєц Владімір.  

Олеêсандра Гриãорівна: Таêий преданий до людей бóв. Дóже 
преданий для людей. Сêільêи він тóт бóв роêів? Та ãодів три бóв ó 
хорошій, ó ãотовій церêві.  

Олеêсандра Петрівна: Та більше, більше. А таê він, мабóдь, 
ãодів восім пробóв... Він дóже, дóже вчив правді. Що нільзя по цер-
êовномó, що нізя оце во. Щоб яê хоронять чоловіêа, нельзя [водêó 
ставить на стіл]. Він дóже, дóже [до цьоãо].  

З священниêів, що бóли тóт на селі ще з тих довоєнних ча-
сів – довоєнних не знаю. Я оце тіêи Тяпочêіна одноãо знаю. І по-
моємó, він навєрно після тоãо… 

Олеêсандра Гриãорівна: Він же довãо бóв… 
Олеêсандра Петрівна: Нó, там же єсть в êнижечêє… 
Олеêсандра Гриãорівна: [Що тóт в селі розêазóвали про ньо-

ãо]? Дóже він хороший бóв. Наш дід слóжив при йомó ó церêві. Він 
ще молодий бóв, батюшêа, і наш дід молодий бóв. І ото ж я вам роз-
êазóвала, яê після слóжби ó церêві всі вже розійдóться – праздниê 
або неділя – а післяобід сходяться. Уже ж розрішили дідові нашо-
мó. Яê посходяться хлопці й дівчата, таê він яê óдаре польêи або 
ãопаêа на дзвонах êоло церêви. Вже після обід можна, розрішають 
óже, ходили. То ми і Дзвонарі. Отож дєдóшêа двадцять п’ять ãод 
дзвонив. Не приходилося заповнить [роêи], а бóло таêе. [Чи вистó-
пали проти церêви ó радянсьêі часи]? Аяêже, аяêже.  

Олеêсандра Петрівна: [Перестрівали]? Нє, вони ніêоãо не пе-
рестрівали. Просто óãоварювали і вони не перестрівали. В мене дя-
дьêо бóв, маминої сестри, бóв в цій же партії, таê дітей хрестили і 
возили в ãород, що він і не знав. 

Олеêсандра Гриãорівна: Тихеньêо, не розрішали. 
Олеêсандра Петрівна: А хто молодший, може й не таê прині-

мав тієї реліãії. Діти моãли нехрещені бóть. А таê возили, хрестили 
їх ó ãороді. 

Олеêсандра Гриãорівна: Комóністи ошиблися. Чоãо вони 
ошиблися, тоãо що не розрішили церêвó іміть. Взяли розбили... 
Всьо, не стало нічоãо. А яêби те, то воно може й дальше б продол-
жалося, таê би і бóло. 
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Олеêсандра Петрівна: Нó, я вспіла повінчаться… 
Олеêсандра Гриãорівна: Да, раньше вобщє вінчалися.  
Олеêсандра Петрівна: Вінчалися. І після мене вінчалися. 

[Коли припинили вінчатися]? Мабóть, вже в 60-ті ãоди.  
Олеêсандра Петрівна: [Сêільêи чоловіê на сьоãодні ó “Дже-

релі”]? Сêільêи? Я щас пересчітаю. Алла, Валя, Оêсанêа, Ларіса, 
Наташа,  

Олеêсандра Гриãорівна: Нінêа..  
Олеêсандра Петрівна: Восім чоловіê. [А найстаріші] ми 

втрьох. Олеêсандра Гриãорівна, Олеêсандра Петровна і Ніна Семе-
новна. 

Олеêсандра Гриãорівна: Оце осьо вона [поêазóють на фото]. 
Стесенêо бóла її дівоча… Нó, а тепер… 

Олеêсандра Петрівна: [Коли орãанізóвався хор “Джерело”]? 
Щас я висчітаю. Мені бóло п’ятдесят п’ять, а ще от… Сêільêи це од 
п’ятдесяти п’яти. В яêім я ãоді пішла на пенсію, не помню… Вобщєм 
бóло мені п’ятдесят п’ять, а до тоãо я ще два ãоди ходила в хор. А 
вобщє ó нас êлóб бóв, що я до 57-ãо ãодó тоже ходила в хор. У нас 
бóло тóт велиêий хор. Ми в село чóже їздили вистóпать [посміха-
ється].  

Олеêсандра Гриãорівна: Ми і сійчас їздимо. Підсобляєм мо-
лодим. 

Олеêсандра Петрівна: І сейчас їздемо. Та, яêби не ми… Нó, 
таêі вже ми. [Нерозбірливо]. Посчитай, сêільêи це óже ãод це… Я 
вже проходила сêільêи і в мене там написано в зошитах, пісні ж пе-
реписала. У нас бóв рóêоводітєль, Заєць, і він давав нам пісню. І я 
записала, це ще до 96-ãо… А в мене там написано 96-й. А я раньше ж 
не подóмала записать бóло.  

Єсть, в мене в зошиті теж надо подивиться. Іще бóли рóблі 
чи тисячі, знаєте що бóли êóпони? А оті êóпони по тисячі. Знаєте? 
Бо ó нас на день рождєнія сêладалися по тисячі рóблів, êомó отмі-
чали. Нас тоже бóло тоді двенацять чоловіê. Люди з 23-ãо ãодó бóли 
рождєнія… 

Олеêсандра Гриãорівна: А я почóла та не êажó “êóпони”. 
Прийшла додомó: “Ой, Боже! Що за ãроші бóдóть? Бóбони ж!” 
[Сміються]. 

Олеêсандра Петрівна: І то вже я ходила, і то мені яê… Я ото ж 
робила в сєльсовєте, робили і розсильною і сторожем… Таê ото бó-
ли ó нас самі старші 23-ãо ãодó. Нó, одна ще єсть живая. Рóденêо 
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Марія Петрівна. Ви бóли? А до Кесь не ходили, через дороãó, сюда? 
Кесь Лідія Іванівна... Бóли в неї? Це Семеновна, що она тóт, тоже 
зірвала свій ãолос… Тоже перший ãолос бóв ó неї. А баãато померло. 

[Звідêіля оце таêа любов до пісні]? Я трóсюся за піснею! Я 
живó цим, живó цим. Я не можó. Не дай Боã, вони мені переêажóть, 
що тóт яêась рєпєтіция десь, оце я прибіãла. А мені Ірочêа êаже: 
“Ой, тьотя Шóрочêа, пожалóйста, прийдіть до нас…” Таê я побіãла 
до завêлóбши, то моя сестра, додомó до неї по оцю Семеновнó. Я 
оце таê переживаю, нó, не можó, щоб я не пішла.  

[Хто співав ó родині]? І мати, і сестра в мене в ãороді, співа-
ла. Діти пішли в неї, синоê в мене пішов, тоже ходив. Нó, він ó êлó-
бі, ãрали вони в ансамблі, на виряжання ходили, свадьби ãрали. Їх, 
мать, чоловіê тоже восємь бóло. Оце хлопці і дві дєвочêі бóло.  

[Раніше яê ходили співали, êоли ще хорó не бóло і êлóбів]? 
Я далеêо не жила от поля. Нó, там нема поля, а випас для êоров. Таê 
там балалайêи ãрали і ми ходили співать. В мене бóли подрóжêи 
таêі ãолосисті! На свайби ходила я весільні пісні співать. Таê ми… 
Вона з яêоãо? Двадцять чи дев’ятоãо, но вона тоже вмерла женщіна 
та. Оце її просимо: “Пішли з нами на свадьбó співать…” Ми ж моло-
ді, ще ми ж óчилися співать. А вона: “Мені вже стидно”. – “Та ми 
тебе заховаємо під стіл, тільêи щоб ти бóла з нами”. І на виріжання. 
Підем вечером та й в ãород їдемо, виряжаємо êомпанією. В мене 
тоже виряжальні єсть. Баãато фотоãрафій виражальних і на свадь-
би. Далеêо, по всімó селó ходили, приãлашали нас. І ми ото свадьби, 
виряжання. І ото ó нас за селом там поляна таêа. Тоді в нас баяніст 
óже став, меньший нас на три ãода, нам на баяні іãрав. Йоãо батьêо 
просив, щоб той вийшов на оãород, ãрав. У êлóб не ходили ще. А яê 
ідемо в êлóб тоді тоже… Ідемо ж, центр же ж бóв. І там подрóжоê 
тоже баãато бóло і ми всі співали! Всі співóни бóли. Нема, не бóло ні 
одної подрóжêи, щоб не… Нó, сêільêи нас? Ото, три, чотирі, п’ять, 
сім чоловіê дівчат. Оце ми ідемо, аж чóть не ó той êрай села, пошти 
там я жила дівчиною. І ото ж сюди в êлóб і назад – співаємо. Нó, 
щас, яê заспіваєш на село, таê óже сміються, що там чи п’яні чи що...  

[Яêі пісні співали з подрóжêами ó 50-ті роêи]? Нó, в нас тоді 
і в шêолі преподавали пісні. Записóвали пісенниê [сміється]. Піс-
ня… Таê я пропóстила бóêвó. Отаêе в мене врождьоно, я пропóсêаю. 
Таê сміялися даже. Нó, в нас бóло в шêолі преподавали співи і ми 
пісні записóвали. Нó, вобщєм з самоãо дєтства.  
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Наші ж матері співали ще після войни. І сêільêи воєнних пі-
сень, і ми óсі перейняли їх. Ми ж óсі їхні пісні поперейняли. Нó, є 
баãато… Та ми із свахою заспіваєм. Тільêи жалêо тієї нема щас сва-
хи… О-о! Нó, вона ж тоже баãато б розêазала… [Нó, стариннó піс-
ню], да? [Олеêсандра Гриãорівна та Олеêсандра Петрівна співають 
разом]: 

 
Тихо, тихо на вóлиці бóде,  
Яê мій милий з армії прибóде. 
Яê мій милий з армії прибóде. 
Їде милий, їде по дорозі. 
 
Стоїть мила [з дитям на порозі]. 
Здравствóй, мила, здравствóй, чорнобрива, 
Ой, чия в тебе на рóêах дитина? 
 
Бóла в мене циãаночêа-доня,  
Вона в мене це дитя забóла. 
Вона в мене це дитя забóла. 
 
Брешеш мила, брешеш чорнобрива, 
Не таêая циãансьêа дитина.  
Не таêая циãансьêа дитина.  
 
А циãансьêе – чорне та [нерозбірливо]  
А в тебе повне, ãарне та рóм’яне… 
 
Олеêсандра Петрівна, Олеêсандра Гриãорівна: Да, [це ще ма-

тері і бабóсі співали].  
Олеêсандра Петрівна: Часто собиралися, часто. А ще стара – 

“Ой там Васильêо сіно êосе…” 
Олеêсандра Гриãорівна: Давайте тó, тоже стародавня. [Спі-

вають разом]: 
 
Коли êалина не цвіте, то не ламай êалинó! 
Коли ти в армію ідеш, то не êохай дівчинó!  
Ой, вспомню-вспомню я той час, ти плаêала за мною  
І на прощяння раз-ó-раз махала хóстиною.  
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Козаê ó армію пішов, дівча листа писала: 
Ти по сêоріше приїжджай, бо я сêóчати стала.  
Ой, спомню-спомню я цей час, ти плаêала за мною, 
І на прощяння раз ó раз махала хóстиною. 
 
Козаê із армії прийшов, дівчина заміж вийшла. 
Козаê нічоãо не сêазав, тільêи сльозою вмився. 
Ой спомню-спомню я той час, ти плаêала за мною, 
І на прощяння раз-ó-раз махала хóстиною. 
 
Ой, спомню-спомню я той час, ти плаêала за мною, 
І на прощяння раз-ó-раз махала хóстиною. 
 
Олеêсандра Гриãорівна: Це стара, сейчас не знають таêих. Пі-

дождіть, давайте ще оцю… “Ой там на ãорі, ó шовêовій траві…” [Спі-
вають разом]: 

 
Там на ãорі, в шовêовій траві  
Ой, там сиділа пара ãолóбів. 
Ой, там сиділа пара ãолóбів. 
 
Вони сиділи і парóвалися,  
Сизими êрилями обнімалися.  
Сизими êрилями обнімалися. 
 
Де взявся стрілець, стрілець молодий, 
Убив, розлóчив парó ãолóбів. 
Убив, розлóчив парó ãолóбів. 
 
Голóба óбив, ãолóбêó зловив,  
Та й взяв [під полó], приніс додомó. 
Та й взяв [під полó], приніс додомó. 
 
Олеêсандра Петрівна: Яê же, щас я вспомню... Я ж хочó за-

співать, що мій чоловіê співав, поêойний… Це бóла в моãо чоловіêа 
любима пісня. Давня-давня-предавня! [Співають разом]: 

 
Ой ó лóзі та ще й придорозі 
Червона êалина.  
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Спородила молода дівчина 
Хорошоãо сина. 
 
Спородила молода дівчина 
Хорошоãо сина. 
Вона йоãо, ой-да спородила 
В зеленій діброві. 
 
Та й не дала томó êозаêові  
Ні щастя, ні долі. 
Та й не дала томó êозаêові  
Ні щастя, ні долі. 
 
Тільêи дала томó êозаêові 
Личêо, чорні брови.  
Тільêи дала томó êозаêові 
Личêо, чорні брови.  
 
Бóло б тобі, моя рідна неньêа, 
Тих брів не давати. 
Бóло б тобі, моя рідна мати, 
Щастя, щастя й долю дати. 
Бóло б тобі, моя рідна мати, 
Щастя, щастя й долю дати. 
 
Олеêсандра Гриãорівна: А я забóла пісню. “Яê возьмó я êре-

селечêо, сядó êрай віêонця, іще очі не дрімали, а вже сходить сон-
це…” Не спомню. Нó, отдихніть тіêи трошêи, чóть-чóть. [Співають 
разом]: 

 
Ой ó полі верба, під вербою вода, 
Там дівчина водó набирала ãарная і молода. 
Там дівчина водó набирала ãарная і молода. 
 
А дівча від води, а êозаê до води: 
Зажди, зажди чорноброва, дай êоню води. 
Зажди, зажди чорноброва, дай êоню води. 
 
Невелиêий ти пан, ти напій êоня сам, 
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Рання роса, а я стою боса, холодно ніженьêам. 
Рання роса, а я стою боса, холодно ніженьêам. 
 
Сêинó я [опанчó], тобі ніжêи [обвернó], 
Ой, дай Боже, неділі діждаться, чобітêи êóплю! 
Ой, дай Боже, неділі діждаться, чобітêи êóплю! 
 
Не êóпóй ти мені, а êóпóй сам собі! 
Єсть ó мене рідний батьêо й мати, то й êóплять мені. 
Єсть ó мене рідний батьêо й мати, то й êóплять мені. 
 
А ó тебе нема ні êола ні двора,  
Тільêи [стоїть] один êóщ êалини, та й та [не цвіла]. 
Тільêи [стоїть] один êóщ êалини, та й та [не цвіла]. 
 
Ой, дівчино моя, [ой, чи ти там бóла], 
Що ж ти мені молодомó стида завдала? 
Що ж ти мені молодомó стида завдала? 
 
А я там не бóла, бóла меньша сестра. 
Вона мені всю правдó сêазала, таê яê я [сама]. 
Вона мені всю правдó сêазала, таê яê я і [сама]. 
 
Олеêсандра Гриãорівна: Ой, раньше тоже хлопці співали êра-

сиво. Хлопці любили цю співать, що “Раз-два-три, êалина, чорнявая 
дівчина в садó яãодó рвала...” А ще оцю… [Співають разом]: 

 
Коло милоãо дворечêа жовта роза розцвіла, 
Ізмінив мені мій милий, знать сóдьба моя таêа! 
Ізмінив мені мій милий, знать сóдьба моя таêа! 
 
Не підó я завтра в церêвó, милий мій вінчається.  
Я ж не видержó, заплачó, люди бóдóть помічать. 
Я й не витерплю, заплачó, люди бóдóть помічать. 
 
Тихо-тихо дзвони дзвонять, милий мій вінчається,  
Дай подрóжêа [лєворвера], жизнь моя êінчається. 
Дай подрóжêа [лєворвера], жизнь моя êінчається. 
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Тихо-тихо понад лісом, вона сама тóда пішла, 
Слишен вистріл лєворвера, вона й óбила сама сєбя. 
Чóтен вистріл лєворвера, вона й óбила сама сєбя. 
 
Ой, хто ж тобі, моя мила, лєвольвера дорóчив, 
Ой, хто ж нашó [нерозбірливо] з тобою, дєтêа, розлóчив? 
Лєворвера дорóчила це сóперниця моя. 
Вона ж мабóть не хотіла, щоб на світі жила я. 
Вона ж мабóть не хотіла, щоб на світі жила я. 
 
Олеêсандра Петрівна: [Яêі пісні співаються на весіллі]? Тоді, 

яê нєвєстó подрóжêи наряжають на свадьбó, вже до вінця, чи на 
свадьбó яê та начинатиметься… Старша дрóжêа óдіває віноê тоже. 
Заспівóємо ми: “Мати в доньêи питається: êóди доньêа собираєш-
ся?” 

 
Мати в доньêи питається, 
Кóди, доньêа, собираєшся? 
Чи між тóрêи, між татари чи із дрóжêами-боярами? 
 
Не йди, доньêó, між чóжиї люди,  
Бо там тобі правдоньêи не бóде... 
Іди з дрóжêами і боярами,  
А не йди доню між чóжиї люди,  
Бо там тобі правдоньêи не бóде. 
 
У нас тóт чи дванадцять націй в селі, чи що? У нас тóт баãато. 
Олеêсандра Гриãорівна: Після війни всі перемішалися. А [до 

війни] тіêи бóли наші. А тоді вже тóт óже… Баãато націй. 
[Чи за росіян отдавали? Казали ж там “êацапи” чи “мосêалі”? 

А яêщо дівчина з хлопцем]? А яê вони вже любляться, то що ж зро-
биш? А сêільêи їх, наших, там! Мосêалів [сміється]... 

Олеêсандра Петрівна: Таê, нарядили нєвєстó. Зять приїзжяє, 
забирає нєвєстó, зятю пришивають бóêет і свашêа співає…  

 
Я зятєві віноê пришивала,  
Три мотêи шовêó втіряла. 
Один золотоãо – для зятя молодоãо. 
Не стій зятю за плечима, не êліпай очима. 
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Заãлянь ó êишеню та витяãни ãрошей жменю. 
 
Виêóпляє бóêет... Коли до церêви їдемо – не співаємо. А яê з 

церêви вийшли, тоді начинаєм співать:  
 
Ой, на ãорі церêовêа стояла, 
З êим же ти, Валюша, льон брала? 
І з тобою, мій Вася, з тобою, 
Яê із ясною зорьою. 
 
Олеêсандра Гриãорівна: У нас тепер із церêви виходять, в сє-

льсовєт ідóть розписóватися. Зразó ж церêва, в церêві вінчаються, 
блаãословляють, а потом вже розписóватися йдóть. І тоді вже начи-
нають: “Тихше êоні їдьте, пилом не пилите, щоб нашая пава з личе-
ньêа не спала”. До дворó вже їдóть і ó дорозі, всю дороãó ми співає-
мо. Всяêі пісні там. Оце:  

 
Ой, люди-люди, вороãи,  
Не переходьте дороãи! 
Нехай нашая пара… 
 
Нехай Валюша перейде, êто дрóжоê переведе. 
Сімсот та чотири, та всі чорнобриві. 
Ой, матінêо-вóтêо, ворочайся прóтêо,  
Сонечêо низеньêо, дрóжечêи близеньêо. 
 
А сонечêо нижче й нижче,  
А дрóжечêи ближче і ближче.  
А сонечêо поза тінню (óже ж яê сідає сонечêо),  
А дрóжечêі поза стіллю. 
 
Це ж все по дорозі. [На бричêах їхали, êіньми, хлопці і дівча-

та]. 
Олеêсандра Петрівна: [Підêазóє ще однó пісню]. Тоже ж, це 

вже яê їдóть до жениха: 
 
Котилося яблóчêа з Китай-ãорода, 
Підêотилося яблóчêо під ворота,  
Підêотилося яблóчêо під ворота, 
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Оце ж тобі мамо, звістêа, що до тебе йде невістêа. 
 
Ще і цю співали: 
 
Топи мати хатó, син веде невістêó баãатó, 
Хоч баãатó не баãатó, але топи мати хатó. 
Топи мати ãрóбó, син веде невістêó любó, 
Хоч любó не любó, топи мати ãрóбó. 
 
Олеêсандра Гриãорівна: Нó, то ж, щоб не холодно бóло спать 

ó êвартирі [сміються]. 
Олеêсандра Петрівна: Аãа. А тоді êоли приходимо в двір, ста-

ємо біля пороãа і співаємо “Вийди ти матінêо з хати…” Тоді ми бó-
дем співать, доêи мати стоятиме…  

 
Вийди ж ти матінêо з хати… [Нерозбірливо]  
Вийшла мати з хати, вийшла ж мати з хати, 
Не впізнала своãо дитяти. 
Пішла поміж дрóжечêами, 
Зі сльозами дрібненьêими…  
 
Олеêсандра Гриãорівна: Дрібними сльозоньêами… 
Олеêсандра Петрівна: Не впізнала своєї ж дочêи, вона ж на-

ряжонна… А тоді мати виходить стрічать нєвєстó. Тоді ж завели во-
ни в хатó молодих, старшоãо [боярина]. А ми стоїмо ж на дворі, 
дрóжêи, і співаєм: “Таê й доêи ж ми стоятимем, червонó землю топ-
татимем?” 

Олеêсандра Гриãорівна: Сирó землю… 
Олеêсандра Петрівна: “Ой, доêи ми стоятимем?”  
 
Ой доêи ми тай стоятимем? 
Сирó землю топтатимем,  
Золотими [нерозбірливо] чобітêами, 
Золотими [нерозбірливо]. 
 
Завели нас. Вже все наêрито, наêритий стол. Усяêі страви 

там, всяêі. Саме ãлавне – теремоê. Заводять же молодих за стіл… 
Співаєм [співають разом]: 
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Ми цю пшениченьêó жали, 
Ми цю пшениченьêó жали. 
Ми її пов’язали… 
 
Не жаль же нам бóде, 
Яê поїдять люди. 
А жаль же нам стане,  
Яê поїмо самі. 
 
Олеêсандра Петрівна: Зразó про хліб співаєм. А тоді начина-

єм: 
 
Брязнóли ложêи й тарілêи, 
Дайте нам трошêи ãорілêи. 
Ми баãато не бажаємо, 
Трошêи ãорло помочаємо. 
Ми баãато не хочемо, 
Тіêи ãóби помочемо.  
 
А тоді ж яê óнесóть êапóсняê на столи, то надо: 
 
Ми цю êапóстó садили, 
Ми її поливали, 
Не жаль же нам бóде, 
Яê поїдять люди. 
А жаль стане нам,  
Яê поїмо самі. 
 
Олеêсандра Гриãорівна: Тоді вже забрящали, óже п’ють, óже 

заêóсюють, веселяться… Тоді ми вже яê харашо переспівóвали, то 
таê на дрóжêó наспівóємо, на боярина, на старостó, а співаєм вперед 
на дрóжêó [співають разом]: 

 
Старша дрóжêа êоса, 
Старша дрóжêа êоса. 
А дрóãа без носа, 
А третя без вóха, 
Та й та пєсню слóха. 
[Сміються]. 
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Старший боярин патлатий, 
Старший боярин патлатий, 
До столó прип’ятий. 
Гвоздиêом прибитий, 
Щоб не бóв сердитий. 
[Сміються]. 
 
На êомині êрóжêа… 
Це вже хлопці… 
Олеêсандра Петрівна: Та не нада. Записóють же! 
Олеêсандра Гриãорівна: Ми ото співаєм [співають разом]: 
 
На êомині êрóжêа стояла, 
На êомині êрóжêа стояла, 
А в тó êрóжêó êішêа нассяла, 
Подайте же тóю êрóжêó, 
Ми напоїм старшóю дрóжêó. 
 
Оце ж боярин почóв, що він до столó притятий, щоб не бóв 

сердитий, тоді вже він… Наспівають óже на дрóжêó, видóмóють.  
Олеêсандра Петрівна: А ми ще ж сидимо за столом, співаємо, 

êоли батьêи підходять поздравляють дітей, блаãословляють: 
 
Розстóпися, чóжина! 
Нехай пристóпе родина! 
Хай батьêо і мати зачастóють, 
Щастям, здоров’ям дарóють! 
Розстóпися, чóжина! 
Нехай пристóпе родина! 
 
Підходять тоді батьêо і мати, поздравляють. Ще сидять êоли 

ó хаті, таê само і ó нєвєсти ми співаємо. Там же тоже підходять ба-
тьêи поздоровляють. Зразó ж до молодоãо і свеêра. А тоді од моло-
доãо до нєвєсти їдемо. Посиділи поїли, а тоді вже просяться на двір 
[співають разом]: 

 
Староста старесеньêий, 
Староста старесеньêий, 
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Голóбе сизеньêий! 
Пóсти нас поãóляти,  
З боярами танцювать. 
 
Чи не êриві, не ãорбаті, 
Чи óміють танцювати? 
А бояри поляêалися, 
Та й до долó поховалися. 
Щоб не танцювать [сміються]. 
 
Олеêсандра Петрівна: А тоді ми співаємо, но не пóсêають же 

нас на двір, з-за столó. Не чóє ж староста, що ми просимо йоãо! Ми 
тоді начинаєм, там же є староста старший і молодший. Ми співаєм 
[співають разом]: 

 
Староста молодесеньêий, 
Староста молодесеньêий, 
Голóбе сизесеньêий! 
Пóсти нас поãóляти, 
З боярами танцювать.  
 
А тоді вже почóли нас старости і вже пóсêають нас на двір. 

Там же ж мóзиêа ãрає. 
Олеêсандра Гриãорівна: Там мóзиêа дебела. 
Олеêсандра Петрівна: Грає мóзиêа, óже пішли всі. Не таê да-

же ãармошêи або байяна чóть, яê бóбни. Бóли і сêрипêи раньше в 
нас, отам в дрóãім селі, ãрали. І я óже замóжом бóла, а ó нас ó Семе-
шêа ішла за Жóравля Митрофановича дочêа заміж. І мене з ними 
поãóêали, я на бóбнó з ними ãрала під мóзиêó. 

Олеêсандра Гриãорівна: Вміють на бóбнó вибивать! 
Олеêсандра Петрівна: Нанімали мене з мóзиêантами, щоб я 

ãрала. [Чи платили]? Нó, я ж по-сóсідсьêі, просять, що я бóдó бра-
ти? Хай би прийшли з дрóãоãо села… А то вже по-сóсідсьêі, раді Бо-
ãа!  

Дрóжоê бóло баãато, не перещитать. [Більше десятêа]. Ой, 
яêби знала, захватила б ті фотоãрафії...  

Олеêсандра Гриãорівна: Молодьожі більше, чим старих. 
Олеêсандра Петрівна: Сêіêи хлопців там! Сêіêи дівчат! 
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Олеêсандра Гриãорівна: Кóди там пізнать молодó? Яê вона 
між дрóжêами тими! І чóть таê далеêо свайбó, що співають! Нас і 
сєйчас êличóть на свайби, хто хоче, щоб із старими традиціями од-
ãóлять свадьбó. Ми ж співаємо… 

Олеêсандра Петрівна: Нó, яê ó сєльсовєте розписóються… 
Ото в нас сеêретарша є, що робе в сєльсовєтє, вона женила сина і 
попросила нас... 

Олеêсандра Гриãорівна: Та й наша ж рóêоводітльніца сина 
женила тоже… І Валя ж, да! Вони ідóть розписóватися, а ми співає-
мо, і одразó після розписó. 

Олеêсандра Петрівна: Вони підходять до сєльсовєта, а ми 
співаємо вже стоїмо…  

Нó, а êоли з хати молодоãо вийшли на двір, на дворі вже не 
співаєм. Тіêи мóзиêа ãрає і не таê яê ó нас щас. Тоді яê вийшла мо-
лодьож танцювать, тіêи молодьож одна танцює. Тóди старі ніхто! А 
старі сідають за стіл. Ми танцюємо, а старі сідають за стіл. Старі 
вийшли танцюють і молоді біãом з êрóãó, з êрóãа тіêають. Ніхто з 
молодьожі не танцює. 

Олеêсандра Гриãорівна: А яê підóть старі, таê êрóãó мало. Ви 
шо! [Сміється]. Сто п’ятдесят чоловіê, і за двісті [на свадьбах бóло]. 

Олеêсандра Петрівна: Баãато… А êоли повертаємося назад, 
дрóãий раз сідаємо за стол, тоже опять просимо: 

 
Ми не хочем через тин лісти,  
Ми не хочем через тин лісти, 
Ми не хочемо êапóсти їсти, 
А дайте нам трошêи, 
Що висять із ложêи ножêи. 
 
А ложêою вермішель, лапшó варили, а в лапші там ще м’яса 

трошêи [посміхається]. Нó, лоêша-то висить із ложêи? Отаêі пісні 
співали. Ой, що ж ми ще співаєм, Господи? Обязатєльно переêли-
êалися дрóжêи з боярами... А співали тоді яê же ще? Що на дрóжêó 
бóло? 

Олеêсандра Гриãорівна:  
 
На êомині êрóжêа стояла… 
В тó êрóжêó êішêа заãлядала, 
Подайте мені цю êрóжêó, 
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Напоїмо старшó дрóжêó! 
 
Олеêсандра Петрівна: Яê же ще хлопці співали на дівчат? А 

тоді яê вийшли із-за дрóãоãо стола... 
Олеêсандра Гриãорівна: Вже ж собираються їхати до молодої. 

А тóт óже ж старі остаються.  
Олеêсандра Петрівна: Теремоê роздають і ідемо ми тоді до 

нєвєсти ãóлять. Везóть нас… Машини ж тоді не те… Тільêи êоні. 
Коні óêвітчані, старости поперев’язані. Тож ó мене там фотоãрафії… 
Співали пісні тоже ж таêі, яê і до молодоãо, таê і до молодої… Їдем 
цілó дороãó, тіêи переспіваємо, новó оп’ять зновó, і новó. Нó, я бóла 
замóжом – той êрай села, а ó цей êрай села надо їхати до мене, дале-
êо. Дрóжоê баãато, ãолосисті бóли, молоді ж…  

А ó молодої таê само все починається. Нó, там ще за столом... 
Після войни, понімаєте, батьêів нема… А в êоãо нема там батьêа чи 
матері, то співали пісню, яê же воно начинається? Не спомню, яê 
начинається...  

 
Встань да встань, батеньêо, та й дань порадоньêи (нó що там, 

чи доньêи, чи сина).  
А він отвічає, поêойниê, там батьêо чи мати: 
Найми трьох êопачів та й…  
 
Забóла… 
Олеêсандра Гриãорівна: Нó, щас óже не співають…  
Олеêсандра Петрівна: Тó пісню ми забросили.  
Олеêсандра Гриãорівна: Та давненьêо ж óже бóло діло. 
Олеêсандра Петрівна: У молодої ще наспівóють, яê ото ми 

співали: “Мати в доньêи питається, êóди, доньêо, собираєшся?” А 
там продолжається про тóрêів і боярів, а там співають той… 

 
Ой, там ãора êременистая,  
Там свеêрóха норовистая, 
Вона сама рано встане, не тебе розбóде, 
Піде до сóсідêи і тебе обсóде. 
Що чóже те дитя та й сонливоє, та й дрімливоє. 
 
А вона одспівóє: 
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Неправда, подрóженьêи мої, неправда її, 
Я встала при ясній зорі,  
Розчисала рóсó êосó собі і її. 
 
Що, свеêрóха бреше, пішла до сóсідêи і обсóждає, яêа вона. 

Оце таêі діла. Тоді там плачóть! Тепер же на свадьбах нема ніяêих 
пісень. 

Олеêсандра Гриãорівна: А тоді тіêи весільні. Уже яê понапи-
ваються, таê óже ввечері старі начинають…  

Олеêсандра Петрівна: Молодьож óже не ãóляють вечером. 
Уже ó жениха одãóляли ми, а тоді там же теремоê – обв’язóють лєн-
тою, рвóть. Яê несóть êампот на стіл, то ми не співаємо. Тихо си-
дять. Нó, в мисêах же, не в ãрафінах яê січас, а в мисêах. Глибоêі 
таêі бóли, ложêами їли êампот. Кисіль само собою, а то êампот. І 
хто побаче первий, старша дрóжêа чи старший боярин. Нó, там єсть 
підêазóють, що вже несóть êампот. І оце, хто перший перерве цю 
лєнтó, в êоãо більше бóде êóсоê лєнти, той виãрав. Вони міряють. 
Меньший в êоãо, той проãрав! А потом і ó нєвєсти тоже ж теремоê. І 
ото хто проãрає, йдемо ãóлять до тої. І ось таê то ó старшоãо бояри-
на ãóляємо, яêщо проãрав, ілі до старшої дрóжêи – хто проãрав. А 
таê не бóло ніяêих êонêóрсів. Співали тоді вже яêі хто вмів співать. 

[Яêі бóли обов’язêи старостів на свадьбі]? Вони слідêóвали 
за порядêом, щоб бóв порядоê. І на столах дивляться, óãощають лю-
дей. Щоб бóло все в достатêó, за порядêом дивилися. Нó, воно і щас 
таê єсть. Щас яê свадьби ãрають, тоже ж таê само, оці старости див-
ляться, щоб бóв порядоê.  

Олеêсандра Петрівна: [Виряджальні пісні]? Начинають, яê 
отóт посідають за столом, начинається з чоãо – з перев’язóвання. 
Ми сидимо за столом, підходе вже там батьêо і мати, поздоровля-
ють і перев’язóють. Перевязóє рóшниêом мати перша, а ми співаєм 
пісню [співають разом]: 

 
Послидний денишний-деньочоê, 
Гóляю з вами я дрóзья. 
А завтра рано, що цвиточоê, 
Заплаче вся моя симья. 
 
Заплачóть браття мои и сёстры, 
Заплаче матир и отец, 
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Ище заплаче та дивчонêа, 
З êоторою три ãода ãóляв! 
 
Заплачóть браття, мої сёостры, 
Заплаче мать моя й отец, 
Ище заплаче той товариш,  
З êоторим часто випивав. 
 
Олеêсандра Гриãорівна: Яê начинається ота? [Співають ра-

зом]:  
Заêóвала та сива зозóля, ó вишневім садочêó, [нерозбірливо]. 
Ой, заплаêала ж мати... [нерозбірливо]. 
Не таê вона плаêала, яê ãолосила: 
Ой берóть та берóть найстаршоãо сина. 
 
Іди-іди, мій синочêó, іди, не барися, 
Ой, та [через чотири ãоди …повернися]. 
Ой, зажди, зажди моя неньêа, ще й раньше вернóся 
[Ой, мою милóю не êинь, [нерозбірливо]. 
 
Олеêсандра Петрівна: Коли виряжають, ми ж ідемо на поїзд. 

Раньше ж машинó брали та везли в район. А то ж бóло ідемо… То яê 
старі попадóться дівчата, таêі яê ми оце, на виряджання, то співа-
ють старі ті... А яê в молодості, ідемо в той êрай села, там поїзд іде. І 
ми оце чрез всьо село ідемо, виряджаємо, співаємо: “Ой помандрó-
вав з Михайлівêи та й êозаê молоденьêий...” [співають разом]: 

 
Ой, ãай-мати, ой, ãай-мати, ãаю зелененьêий… 
Ой, помандрóвав з Михайлівêи êозаê молоденьêий. 
Ой яê мандрóвав, ой шапочêó зняв, ще й низеньêо вêлонив-

ся. 
[Розважайте], ой, отця і неньêó, ой, щоб не жóрилися… 
 
Олеêсандра Петрівна: У нас десь ó êлóбі раньше… Я ж вам 

êажó сêільêи повмирало дівчат молодих, що співало…  
Олеêсандра Гриãорівна: Баãато тоже бóло піснів на виряжан-

ня. “Повибирає і помиє в тихомó Дóнаї…” Ми вспоминали, ми ж ча-
стеньêо не співаємо, забóваємо. Надо передивляться…  
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Олеêсандра Петрівна: Нó, в мене бóло три зошити отих товс-
тих раньше. А тепер томó дала, томó дала, бачó, повиривані листи, 
вже порозтрьопані. А то берó ті зошити та вже сердиться: “Що вона 
там шóêає?” Яê немає Семеновни, то вона êоло себе, що найдóжче 
там… Вона ще помне, баãато помне і тоже забóва. Бач вона забóла, 
поїхали в ãород, то вона забóла це, “Зозóлю”. [А на мене êричала]… 

У ãороді ми співали, ото ж шêолою ми їздили тóди вистó-
пать. Місто Павлоãрад – перве місце, а ми в районі зайняли перве, а 
в ãороді – дрóãе. З Павлоãрадó вони бóли тóт, ó Дніпропетровсьêó, 
зайняли перве. Но в їх хор велиêий, молоді там. І ми тóт маленьêі 
всі, а там всі велиêі. І начався êонцерт, сидимо ж ми слóхаємо, êажó: 
“Чо ми приїхали сюди? Позориться бóдем своїми піснями, своїм 
êонцертом позоритись”. Коли передають – вторе місце. 

Олеêсандра Гриãорівна: [Репетиції ó нас] чи ó вівтороê, чи ó 
середó. [Назначаємо], êожноãо тижня.  

Олеêсандра Петрівна: Нó, в нас пісні нові, а раньше не бóло 
баяніста… Ще [Люба] Івановна прийшла до нас, рóêоводітєль наш, 
бо в нас не бóло. 

Олеêсандра Гриãорівна: Давайте заспіваєм: “У полі тополя, 
êрóãом шовêова трава…” Вона стародавня. [Співають разом]: 

 
Ой, ó полі тополя, [êрóãом шовêова] трава, 
Там ó зеленомó ãаю êозаê з дівчиной ãóля. 
Там ó зеленомó ãаю êозаê з дівчиной ãóля. 
 
Вони ãóляли, ãóляли, до них циãанêа прийшла, 
Дай мені правóю рóêó, правдó сêажó тобі я. 
Дай мені правóю рóêó, правдó сêажó тобі я. 
 
А я циãанам не вірю, милий êохає мене, 
Вийди, циãанêо, із ãаю, бачить не хочó тебе. 
Вийди, циãанêо, із ãаю, бачить не хочó тебе. 
 
Циãанêа з ãаю не вийшла, стала на самом êраю, 
Чóє яê плаче дівчина, плаче в зеленім ãаю.  
Чóє яê плаче дівчина, плаче в зеленім ãаю.  
 
Ой ти, êозаче-êозаче, не зводь дівчинó з óма, 
Бідна вона сиротина, матері-батьêа нема.  
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Бідна вона сиротина, матері-батьêа нема.  
 
Ой, ó полі тополя, стелится полем тóман, 
Колись ãóляв з дівчиною, тепер ãóляю я сам.  
Колись ãóляв з дівчиною, тепер ãóляю я сам.  
 
Олеêсандра Петрівна: Но ми її вже забросили. Вже не хочóть 

співать. 
Олеêсандра Гриãорівна: [Яêа óлюблена пісня, що найбільше 

до дóші]? Яêа? Давайте, я всєãда співаю цю пісню… “Стоїть на мо-
ãилі дєвчьонêа лєт восємь”. Нó, вона, êонєшно, смóтна пісня [спі-
ває]:  

 
Стоїть на моãілє дєвчьонêа лєт восімь, 
І что-то по дєтсêі шепоче она. 
Тóмани, тóмани, верніть мою мамó, 
Вєрнітє мнє мамó, она мнє нóжна. 
 
Тóмани, тóмани, вернітє мнє мамó 
Вєрнітє мнє мамó, она мнє нóжна. 
Мнє било трі ãода, êоãда óмірла ти. 
С тєх пор на моãілó ношó я цвєти. 
 
С тєх пор мєня, мама, ніхто не ласêаєт 
Ніхто нє целóєт, таê нєжно êаê ти. 
С тєх пор мєня, мама, ніхто не ласêаєт 
Ніхто нє целóєт, таê нєжно êаê ти. 
 
Мнє больно і ãорьêо, што я одиноêа, 
Отца я не знала, таêая сóдьба. 
Цвіти поливаю своїми сльозами, 
Ой, мама, ти мама, êаê ти мнє нóжна.  
 
Цвіти поліваю своїми сльозами, 
Ой мама, ти мама, êаê ти мнє нóжна.  
Гóстиє тóмани, поплилі над мамой, 
Каê бóдто хотєлі чево-то сêазать.  
 
Сêажитє тóмани, êаê жить мнє бєз мами,  
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Таêóю мнє мамó ніãдє нє сисêать.  
Сêажитє тóмани, êаê жить мнє бєз мами.  
Таêóю мнє мамó ніãдє нє сисêать.  
 
Уже наш вєтєр розвіяв тóмани, 
А я на моãілє стою всьо одна.  
Цвіти поливаю своїми сльозами, 
Навєрно мнє с дєтства таêая сóдьба. 
Цвіти поливаю своїми сльозами, 
Навєрно мнє с дєтства таêая сóдьба. 
 
Давно вже чóла я таêó пісню, давня пісня. Всяêі, всяêі пісні 

бóли. Яê нема настроєнія, таê співаємо й плачемо [сміється], сóмні. 
Яê є настроєніє – співаємо веселих. Заспіваймо [веселої]? [Співає]: 

 
Ой, ãай, ãай, ãай, ãаю зелененьêий! 
А я ж тебе полюбила, що ти молоденьêий! 
Очерет, осоêа, чорні брови êозаêа, 
За те мене мати била, щоб я хлопців не любила! 
 
Я ніêоãо не любила, тіêи Петра та Данила! 
Грицьêа, Стецьêа та Івана, êóчерявоãо Романа! 
 
І не бийте мене, і не лайте мене! 
Зробіть мені сóндóчоê, замиêайте мене! 
Бóдóть хлопці ходити, бóдóть ãомоніти! 
Бóде той сóндóчоê далеêо летіти! 
 
А яê я вам насêóчила, то отдайте за êóчера! 
А яê вам я не таêа, то отдайте за Петра! 
Щоб ãорілêи ж не пив, табаêó не нюхав! 
Чóжих жіноê не любив, тільêи мене слóхав! 
 
[Співає дрóãої пісні]: 
 
У неділю п’ю, п’ю,  
В понеділоê сплю, сплю,  
А ó вівтороê напівсоноê пшениченьêі жнó, жнó! 
А ó вівтороê напвісоноê пшениченьêи жнó, жнó! 
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В середó êосила, в четвер молотила, 
В п’ятницю віяла, а в сóботó міряла! 
В п’ятницю віяла, а в сóботó міряла! 
А в неділю пропила, з хлопцями провела! 
 
Слава тобі, Господі, що до діла довела! 
І до діла не я, і до роботи не я! 
З хлопцями поãóляти – це охота моя!  
З хлопцями поãóляти – це охота моя!  
 
[Співає настóпної пісні]: 
 
От села до села бóдó танцювати, 
Ні êорови, ні вола, осталася хата. 
Полюбила êозаêа, та староãо, та рóдоãо, 
Лиха доля таêа. 
 
Ой, ãоп-ãопаêа, полюбила êозаêа,  
Та староãо, та рóдоãо, 
Лиха доля таêа! 
 
Вип’ю чарêó, вип’ю дрóãó, 
Вип’ю третю та й êінець.  
П’ятó, шостó на êожóсі, 
Пішла баба ó танець! 
 
Ой, ріж дідó сирівець та êриши опеньêи, 
А я бóдó танцювать з дідом таê любеньêо! 
 
[Співають разом]: 
 
Де Рось і Росава біжать ó Дніпро 
Між ними лежить моє рідне село!  
А там біла хата стоїть êрай села, 
Де мама сóмóє, мене виãляда!  
 
А там біла хата, стоїть êрай села, 
Де мама сóмóє, мене виãляда! 



233 

А мама мене виãлядає здаля,  
Вже зв’язóє êлен яблóневе ãілля! 
 
А яблóні білі цвітóть над віêном, 
Де мамині сêроні, що білі давно! 
А яблóні білі цвітóть над віêном, 
Яê мамині сêроні, що білі давно! 
 
Ой, мамо-матóсю, ти таê не жóрись! 
Ти êраще ó небо ясне подивись! 
Цю веснó на êрилях несóть жóравлі,  
І я з ними линó на тихім êрилі! 
Цю веснó на êрилах несóть жóравлі,  
І я з ними линó на тихім êрилі! 
 
Олеêсандра Гриãорівна: Де Рось і Росава біжать ó Дніпро… 

Оце ж дві річêи Рось і Росава, біжать ó Дніпро… Є ще і таêе [смі-
ються]. Свахо, давайте стариннó яêóсь, надóмайте. “Прийшов під 
віêно…”, “Там де дівчина стрічала веснó”. І цю забóла? 

Олеêсандра Петрівна: Нє, забóла і всьо…  
Олеêсандра Петрівна: Зараз вже під боян співаємо… Давай, 

оте що ми на 9-те співаємо! [Співають разом]: 
 
Вот однажды едó я в ваãоне,  
Поезд мчиться з юãа на востоê. 
Тишинó ваãона нарóшает 
Паравоза жалобный свистоê! 
 
Тишинó ваãона нарóшает 
Паравоза жалобный свистоê! 
А на право спить споêойно летчиê. 
Молодой êрасивый паренеê.  
 
Из êармана выпал незаметно, 
С розовой êаемочêой платоê. 
Из êармана выпал незаметно, 
С розовой êаемочêой платоê. 
 
Я платочоê этот подымаю  
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И смотрю на вышивêó свою, 
В этом парне летчиêе-ãерое  
Своеãо я дрóãа óзнаю.  
В этом парне летчиêе-ãерое  
Своеãо я дрóãа óзнаю.  
 
Не моãó я рассêазать той встречи,  
Не моãó я описать всех слов,  
Но поверьте, после этой встречи, 
Началася êрепêая любовь! 
Но поверьте, после этой встречи, 
Началася êрепêая любовь! 
 
Олеêсандра Гриãорівна: [Сміється]. Тоже, воєнна стародавня. 

І ще одна є. Хай бóде! [Співає]: 
 
Вот однажды, едó я в ваãоне,  
Осеннней раннею порой,  
В ваãонах песни напевая,  
Спешат солдатиêи домой. 
В ваãонах песни напевая,  
Спешат солдатиêи домой. 
 
Один солдат был всех моложе,  
Своей êóдрявой ãоловой, 
И он пропел про êарии очи, 
Про очи девóшêи одной.  
И он пропел про êарии очи, 
Про очи девóшêи одной.  
 
Коãда-то я любил девченêó,  
Она моложе всех была. 
Она своею êрасотою, 
Она меня с óма свела. 
Она своею êрасотою, 
Она меня с óма свела. 
 
И до воêзала проважала, 
Меня слезами облила, 
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И от письмо я полóчаю, 
За брата замóж собралась! 
И от письмо я полóчаю, 
За брата замóж собралась! 
 
Пройдóт ãода, настанóт дети, 
И бóдóт дядей меня звать,  
Они не знают, что их дядя, 
Любил êоãда-то ихню мать. 
Они не знают, что их дядя, 
Любил êоãда-то ихню мать. 
 
Отаêі є люди: і до воêзала проводжала, і за брата замóж соб-

ралась. Хтось це ж придóмав… [Співає далі]: 
 
Зновó приснилось дитинство,  
Тепле, яê рання весна. 
Вишня вдяãлася в намисто, 
Мама щаслива й сóмна. 
 
Там за селом проводжала 
Долю мою молодó, 
Щедро мені щебетала 
Мамина вишня в садó. 
 
Мати в тривоãах вінчала, 
Щастя жадане й бідó. 
Щедро мені щебетала 
Мамина вишня в садó. 
 
[Зãадóють і співають разом]: 
 
Тече річêа невеличêа понад водою. 
Взяла дівêа нові відра, пішла за водою. 
Вона ж води не набрала, стала і подóмала: 
За êозаêом зажóрилась та й ó водó впала. 
 
Біжить батьêо, біжить мати, та й êричать: рятóйте! 
А дівчина отвічає: “За мной не жалêóє!  
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Бóло б тоді жалêóвати яê бóла маленьêа.  
Тепер мене пожаліє сирая земельêа”. 
 
Олеêсандра Петрівна: Я ж êажó, сêіêи старинних, но не моãó 

щас вспомнить. [Далі співають разом]: 
 
Ой, ó вишневó садó там соловейêо щебетав. 
Додомó я просилася, а він мене все не пóсêав. 
Додомó я просилася, а він мене все не пóсêав. 
 
Ой, милий мий, а я твоя, пóсти мене зайшла зоря,  
Проснеться матінêа моя, бóде питать, де бóла я. 
Проснеться матінêа моя, бóде питать, де бóла я. 
 
А ти сêажі її отвіть, яêа чóдова майсьêа ніч,  
Весна іде êрасó несе, а тій êрасі радіє все. 
Весна іде êрасó несе, а тій êрасі радіє все. 
Олеêсандра Петрівна: Ще стара таêож пісня є! Ще тіêи яê я 

начала ходить ó êлóб. А яê я її вчила? По очереді пасли êоровó, а в 
мене ж вона записана. А дівчата старші óже співали ж там, вони вже 
знають, а ó мене не полóчаться. Нó, не полóчається, я не можó, бо 
таêе швидêе! І я взяла цю пісню з собою пасти êоровó. І цілий день 
ото з нею там вчила. [Співають разом]: 

 
Косив батьêо, êосив я, зóстрів дівêó êрай села. 
Приспів: 
Соловей ó садó “тьох та тьох”, êанареєчêа! 
Роман êосе, Гапêа в’яже, а Горпина зволіêа, 
Петро Катрю обніма, Катерина не тіêа! 
Ой, мамо, люблю Гриця, Гриць на êониêó вертиться! 
В Гриця шапêа до лиця, люблю Гриця молодця! 
 
Прийди милий ó неділю, подарю сорочêó білó! 
Приспів. 
 
Сватай мене чорнобровó, êазав батьêо – дам êоровó! 
Приспів. 
 
Сватай мене та Іван, êазав батьêо – êозó дам! 
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Приспів. 
 
Казав батьêо – дам êоровó, тільêи йшла б сêоріше з дворó! 
Приспів. [Сміються]. 
 
Олеêсандра Петрівна: А оцієї немає ó Вас пісні? Я не хотіла, 

сваха мені напоминала. “А я молода на базар ходила…” Нема? Да-
вайте. [Співають разом]: 

А я молода на базар ходила! 
А я молода на базар ходила! 
На базар, на базар, на базар ходила я! 
На базар, на базар, на базар ходила я! 
 
А я ж молода оêóня êóпила, 
А я ж молода оêóня êóпила, 
Оêóня, оêóня, оêóня êóпила я! 
Оêóня, оêóня, оêóня êóпила я! 
 
А я ж молода юшêи наварила, 
А я ж молода юшêи наварила! 
Юшêи я, юшêи я, юшêи наварила я! 
Юшêи я, юшêи я, юшêи наварила я! 
 
А я ж молода хлопця запросила, 
А я ж молода хлопця запросила, 
Хлопця я, хлопця я, хлопця запросила я. 
Хлопця я, хлопця я, хлопця запросила я. 
 
Він носа дере, мене не цілóє, 
Він носа дере, мене не цілóє. 
Не цілóє, не милóє і не приãортає! 
Не цілóє, не милóє і не приãортає! 
 
На поличці млинці, він на них морãає, 
На поличці млинці, він на них морãає. 
Він на них, він на них, він на них морãає! 
У-ó-ó-ó-ó-ó-ó-ó-х! 
Він на них, він на них, він на них морãає! 
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Ой, ãоре ж мені із таêим êоханням! 
Ой, ãоре ж мені із таêим êоханням! 
Без ãарячих млинців нема женихання! 
Без ãарячих млинців нема женихання! 
 
Олеêсандра Петрівна: А альбом поêазали, що в нас тóт є? 
Олеêсандра Гриãорівна: Вони бачили сваха все.  
Олеêсандра Петрівна: Оце ж ми в ãороді. Ми êазали, що ми в 

ãороді бóли? Дрóãе місце зайняли. А співали “Ой, на ãорі та й сóхий 
дóб…” – Ви не чóли її? Про сóхий дóб… Це я надóмала, а Ви, свахо, 
мовчите! Сідайте. [Співають разом]: 

 
Ой, там на ãорі та й сóхий дóб. 
Там на ãорі та й сóхий дóб. 
Ще й біла береза.  
Ще й біла береза. 
 
Та з-під тієї березоньêи,  
Та з-під тієї березоньêи 
Вода протіêає… 
Вода протіêає… 
Ой, там дівêа та й êрасавиця! 
Ой, там дівêа та й êрасавиця 
Коня напóває. 
Коня напóває. 
 
Та не пий êоню та тієї води, 
Та не пий êоню та тієї води, 
Вода простóдная. 
Вода простóдная. 
 
Та не бий êозаê тієї дівêи.  
Та не бий êозаê тієї дівêи, 
Дівêа молодая. 
Дівêа молодая. 
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Просянêіна Раїса Федорівна, 1938 роêó народження, 
с. Сóрсьêо-Михайлівêа Солонянсьêоãо райнонó  

Дніпропетровсьêої області1 
 
Просянêіна Раїса Федорівна, 38-ãо роêó народження. Наро-

дилися ó цьомó селі. Батьêа звали Хведір Іванович, а матір – Гали-
на Андреєвна. Місцеві [вони бóли]. Я батьêа даже й не помню. Він, 
по-моємó, з 8-ãо ãодó і мати з 8-ãо ãодó, 1908-ãо. 

[Батьêо воював]… Нó, я йоãо не дóже помню. Він же яê пішов 
на фронт… Помню таê, мельêом таê наче. Сêільêи там мені бóло, 
мать, п’ять ãод чи й не бóло п’ятьох... 

[З дитинства що пам’ятаю]? Я знаю… [У батьêів] четверо нас 
бóло. Четверо, а це я одна осталась, то всі померли… Брат бóв Воло-
дя і сестра Ліда, близнята, 31-ãо. Оце я 38-ãо і брат ще бóв 40-ãо, 
óмер тоже. 

[В батьêів яêе ãосподарство бóло]? Оце я живó ó êóрêóльсь-
êій хаті. Тóт êолись жили êóрêóлі. Цій хаті вже сто десять роêів. І 
ото яê розêóрêóлювали, то одбирали раньше. Одбирали, а тоді ви-
ставляли на продаж. І оце êóпили цю хатó батьêи. А вже яê німці 
прийшли, тоді ці êóрêóлі одбирали свої хати. Забирали назад. Нó, в 
нас таêі попалися, шо вони нас не виãнали зовсім з хати. Єсть таêі – 
виãонили. Нó, а вони бóли в одній оце половині, а матері дали ó 
дрóãій половині, а батьêо вже на фронті бóв. Отаê ми яêось, мати з 
ними дрóжила… А тоді вже яê німців виãнали, тоді ж обратно хати 
оддавали. То оця баба і ходила до матері, дрóжили вони. Нó, таêе 
бóло время: чи одбирали, чи… [Посміхається]. 

[Коли німці прийшли в село]? Я й не помню, мать, ó 42-мó 
році. Не помню, сêіêи там… А помню діда, що тóт жив. Бóв êолодязь 
оце тóт, êрай тоãо… І дід старий. А я за ним біжó, а він: “Синêи приї-
хали!” Тоді ж таêої не бóло дороãи, а таêа бóла дороãа, нó, ´рóнтова. 
Вони на êолясêах їдóть, а він: “Синêи їдóть!”  

Нó, вони, êанєшно, оці êóрêóлі, раді бóли, що прийшли нім-
ці, бо тоді ж одбирали все те, шо в них забрали. Одбирали, ото таêе… 
Нó, це до войни одбирали ж, а в яêім ãоді – не знаю. 

[Чи в селі баãато бóло êóрêóлів]? Та ні, небаãато. Небаãато 
бóло. Нó, а всьо равно, таêих же яê дóже видно заядливих, таê ви-
силали ж. А ця жінêа, що тóт жила – осталася.  
                                                           
1 Опитування провели В.В. Ликова, Г.В. Лєснікова (5 червня 2009 р.). Науково-
популярним методом передала Н.І. Швайба. 
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А тоді ж бóло таêе время, я помню, що оцієї баби дочêа отам 
жила, ó цім селі, êрай села. І вона раз прийшла до мене і таê, збала-
êалися… Вона êаже: “Зараз таêе время, мене направляють, щоб я 
одібрала хатó ó вас...” – нó, таê яê це їхня собствєнность. А вона êа-
же: “Я подóмала, нашо вона мені? В мене є своя хата, а це бóло таêе 
время тоді, нашо вона мені? Я, – êаже, – не захотіла цьоãо робить…” 
Нó, таê ми побалаêали з нею... Вона, то із старшими вона більше 
знала, а я менша ж бóла. Я її даже не помнила, яêа вона. Вона ото 
приходила до мене… Ото таêе. 

А самі êолãоспи – ще до войни бóли. Бо ó войнó óже бóли 
êолãоспи. Нó, бóли осталися де малі, де старі, то робили. І в німців 
робили... Нó, яêось ó нас, я знаю, німці не дóже шêодили нам. Не 
таê яê оце там, де ліса, де партізани бóли, шо ото… То там дóже лю-
дей прите… А в нас не помню я, щоб êоãо чи вбили, чи ні...  

[Поліцаї] бóли, êанєшно! Но я тіêи одноãо знаю. Йоãо тоді 
сóдили після тоãо... Яê же йоãо хвамілія бóла? Він сидів ó тюрмі, 
йоãо сóдили після цьоãо. Нó, всяêих хватало.  

У Германію людей забирали німці. Котрі отаêі підходили, то 
забирали. Це, мать, до 32-ãо, нє, до 30-ãо ãода, чи 29-й... Тóт ó нас 
одна і досі жива, що бóла в Германії, на тій вóлиці живе. Марія її 
звóть, Мороз вона зараз по тій... Вона приєзжа. Таê óсі наче помер-
ли, ці шо бóли в Германії, а вона досі жива. На цій вóлиці зразó жи-
ве. 

[Чи бóла ó батьêів земля своя]? А-а, де там вона бóла? Тоді ж 
óсе êóрêóльсьêа бóла земля. Нó, і в таêих бóло людей, нó, не баãато. 
А тоді óже, яê ó êóрêóлів позабирали, тоді роздавали землі і в степó. 
В степó яêісь там ділянêи наділяли і ото їздили там. Та я дóмаю, ó 
нас зараз лóчше живóть люди. Ті, шо êазали раньше “êóрêóлі”, шо в 
їх там зараз бóло дóже? Зараз ото єсть баãачі – ото баãачі. [А в êóр-
êóлів бóло] там три-чотири êорови, та пара êоней, та землі. Нó, ото 
лóчча хата таêа бóла. А то ж бóли всі під соломою, таêі невелиêі ха-
тêи, соломою вêриті чи очеретом. А це ж черепицею бóла... Уже за-
раз цьоãо немає, а раньше з ãлини, тоді яêось її випалювали і роби-
ли самі черепицю. Спеціально бóли таêі, що вміли робить і тоді ви-
дно ж продавали. 

Ще при матері [ця хата] бóла мазанêа. А тоді вже яê я стала 
жить, óже яê мати померла… Бóло тоді таêе, шо всі обêладали плит-
êами хати, нó, й я êóпила. Це десь ó 75-м ãоді пішло таêе, оце почти 
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всі начали обêладать плитêами. Її не тóт ó селі [робили], а звід-
êільсь привозили. 

Стіни ó цій хаті – вона дерев’яна. Раньше ж воно, видно… 
Тоді вже посля ввелися хати лимпачеві, а це брьовна таêі ставили, 
тоді переêладини робили, а в ці переêладини ложили… Я вже яê од-
валювала там та заново мазêó робила, таê ото бачила: переêладини 
дерев’яні, а сохи оці, видно, дóбові, бо, анó, сто десять ãод просто-
ять! І яêби не ця дороãа, шо воно таêі машини дóже велиêі їздять, 
таê вона б іще сто ãод простояла. А таê двиãтить хата. Оце яê лежиш 
ó хаті, таê їде таêа машина, таê наче тебе аж êолише. 

Оце дóбова основа, переêладини, а всередині очерет. Отаê 
видно ложився очерет, а тоді відтіль і відтіль вальêóвали. Вальêи 
робили просто з землі. Земля і солома, і ото вальêóвали. А тоді вже 
замазóвали ãлиною снарóжі, зсередини ото… 

Лампачеві хати – це вже після войни стали робить. Нó, ãлина 
і солома, і робили таêі ящичêи – метр на п’ятдесят, і товщина десь 
отаêа, нó, метр, мать, сороê сантиметрів. Ото заливали і таêі êопали 
ями. Колотили тóди ãлинó і добавляли шо єсть, і соломó, і ото ноãа-
ми топчóть-топчóть. І оце таêа êрóта ãлина, не таêа шо… Нó, брали 
відрами, я ще помню, брали відрами. І оце таêі робили ящичêи і 
ллють тóди. Оце лампач називалось, з ãлини, і добавляли землю яê 
не хватало ãлини. Земля ж вона тоже таêа… Зараз і не знаю ó êоãо 
тóт є ще лампачева хата.  

Ще лили хати. Нó, таêі опалóбêи ставили, досêи збивали де-
рев’яні таêі широêі, метра чотири чи п’ять, відтіль і відтіль ставили. 
На фóндамент ставили, а тоді оце заливали. Таê само яê оце лампач 
робили, тіêи оце просто вже хатó таê лили. І вона тоді вже бóла сó-
цільна. Це ó моєї сестри, ця шо вмерла, таê лили. В 58-м ãоді ми сес-
трі строїли хатó оце отаêó… Ото заливали, а тоді постоє там, поêи 
воно óêріпиться трохи. Хоть чи сире, нó, вêріпиться. Тоді знімали, 
воно швидше висиха. Тоді вище ставили і таê, поêи виллють. Ста-
вили êоробêи таêі, шоб на віêна, на двері, а далі йшли і вибивали. 
Стіни ото таê виливали. Лили, називалося – вилили хатó. А êриші, 
вже тоді шифер бóв. А до шифера бóла черепиця. Очеретом óже ж 
після войни не вêривали. До війни вêривали, а після війни вже не 
вêривали очеретом, óже ж шóêали лóчше. 

Лили фóндамент, тоже... Рили рови, нó, таêі ж нешироêі, са-
нтиметрів п’ятдесят. У рови êидали чи бітóм, чи яê він називався? 
Камні. А ці êамні тоді заливали тоже ãлиною і цементом. Хто баãа-
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тший, той цементом, хто просто ãлиною. У êоãо цементом, то й до-
вше стоїть же хата.  

А-а! Ставили ще на вóãли, нó, ті що роблять, бóтилêó з вод-
êою. “Приливали”. Це ж називається яê приливають. Нó, ще стави-
ли хліб, сало. З одноãо вóãла, з яêоãо первоãо начинають – оце таê 
яê почин... Оце ж, щоб óсе бóло в хаті на добро, на щастя. Не помню, 
чи ãроші êидали, чи не êидали отóди ó фóндамент… 

[Яê місце вибирали, êоли хатó строїли]? Не знаю. Видно ж 
бóло. А яê побóдóють хатó, то первоãо пóсêають êота, тоді петóха, а 
тоді вже хазяйни заходять. Це таê давно, і чóєм, і зараз таê роблять. 
Це по старинêє видно ж і зараз таê. Хто тільêи входе чи êóпе хатó, 
таê тоже таêий звичай. 

Раньше, то робили дві [êімнати ó хаті], а зараз же роблять 
три. Нó, яê оце ó мене, таê дві бóло. Кóхня ó їх отдєльно бóла. Дрóãа 
хата бóла для êóхні, а це бóла яê перва – світлиця вони називали 
[сміється].  

Яê заходиш – перва хата, з лівої сторони бóла піч, таêа, мать, 
на півтора метра. Піч і плита бóла рядом. Нó, димар же то один, а 
піч сюди бóла і плита. У пічі там і пеêли, і ãотовили, і все раньше. 
Це опосля вже пристроїли оцю плитó, а раньше ж тільêи в печі. І 
варили в пічі, і пеêли, і все. Бóли роãачі таêі… Яê [хазяйêа] êаждий 
день топе, таê вона вже знає, яêий хліб на вид, чи він óже ãотовий 
чи ні. [А що ãотóвали тоді]? Главне борщ щоб бóв, а до борща там… 
Борщ – зразó êидається бóряê, а тоді вже, яê провариться бóряê – 
êартошêа. А тоді зажарêа із êислотою, з томатом. А тоді êапóста êи-
дається, щоб не довãо êипіла, щоб не переварилась. І борщ óже…  

Іêонів баãато бóло. В мене тільêи дві осталося, діти порозби-
рали, а то бóло баãато. А в моєї матері таê вобщє бóло баãато іêон. 
Не забороняли… Іêони бóли ó світлиці, в новій хаті, в оцьомó êóтêó, 
що на правий біê, на восточномó. 

А-а, [сóндóêи] бóли! І ó матері бóв таêий сóндóê, розрисова-
ний таêий. Цвіти бóли намальовані. Іззадó тільêи не бóв, а таê з бо-
êів бóв розрисований. І отаê яê одêриєш, таê з-під низó тоже бóв 
розрисований. Стояв недалеêо од іêонів, по цій стороні. Раньше ж 
не бóло оцих ãардеробів, а бóли сóндóêи [для одежі]. Видно ж таêі 
бóли спеціалісти, [що робили їх], а тоді продавали і ці êóпляли сóн-
дóêи.  
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Рóшниêи висіли і на іêонах, і на портретах. Я знаю, ще щось 
за êартини в матері бóли. А де вона їх брала? Чи яêийсь ходив ма-
лював? Нó, раньше баãато бóло рóшниêів. Крóãом їх чіпляли.  

Ми, [діти], спали на печі. Старші ж, батьêо та мати, спали на 
êроваті, а ми на печі. Всіãда піч ãаряча і ми на пічі там. Отаêе. А 
êровать стояла ó світлиці, одна êоло тоãо, а дрóãа рядом, тіêи над 
віêнами. Нó, це вже віêна поміняли… Три віêна бóло і одне сюда, а 
там бóла ãлóха стіна.  

Сіни бóли перві, а тоді заходиш в однó хатó, а тоді в дрóãó. 
Сіни це бóли, нó, раньше ж топилося… А чим вони топили? Чи дро-
вами, чи соломою більше? Таê ó їх же бóла ще таêа êомнатêа неве-
лиêа, там оцей дід старий жив. Там не бóло плити, а бóла ãрóба і оце 
стіна. Тóт вони наносили і із сіней топили ãрóбó, щоб там же бóло 
тепло. А ото де êонюшня, там бóла іще одна êомната. Там раньше, 
яê при німцях, то ми там жили, а тóт баãачі жили. А тоді, яê вони 
вибралися вже, тоді зробили там êонюшню, а тóт стали жить. А тоді 
бóла там êомната, таê ото з сіней сюди наносили, топили ãрóбó, щоб 
бóло тепло і в цій хаті, і в тій хаті. 

У баãачів отóт ще сарай стояв. Напроти хати бóв велиêий са-
рай, більший яê хата. Отóт сарай, а то поãріб. Глибоêий поãріб бóв, 
на тринадцять стóпеньоê. Оце вони тóт зберіãали все. Оті поêоси, 
що êосили, вони звозили – оце вони називалися не сарай, а êлóні. 
Ото молотили ціпами, êоли їм время. Да, це ж ви й не знаєте що та-
êе ціп [посміхається]. Велиêа таêа палиця, на два з половиною мет-
ри, а тоді таêий на метр палиця. І ото таêими, що воно яêось оце яê 
переêрóчóється. Я ще помню, бачила йоãо. І ото тим розмахóєш ці-
пом і б’єш-б’єш… Прямо в êлóні, там вони і били. А потім, нó, я 
знаю, де вони [зерно] сêладали...  

У цих êóрêóлів бóла своя бричêа, пара êоней, мать, бóла. Та 
бóло, мать, три êорови в їх. Нó, оце ж баãато бóло ж постройêи, то 
бóло ж де їм ставать. Оêремо вони стояли. Це тóт стояла одна, но я 
не помню, а êазали що тóт стояв. А що стояла сюди, цю я помню. У 
войнó ще воно таêе розрóшене, но стояло. Бóла тóт одна, тóт дрóãа 
хата, третя. 

Бóли бєдêи – це одноêонêа, нó, що одноãо êоня запряãають 
тіêи, а тóди можóть сісти двоє. А то ще тачанêа називалася, там чо-
тири дóші може сісти та запряãалася двома êіньми. 

Єсть мельниця, мóêó мелять. Ще хтозна êолишня, давня-
давня мельниця. До війни не знаю хто там бóв. Та видно тоже яêо-
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ãось êóрêóля бóла мельниця ця. І зараз вона є, аж там під ãорою, не 
ото на ãорі, а там óнизó. Там один виêóпив її, Маêсименêо… Вона і 
зараз працює. Нó, не знаю, чи дороãо зараз платять, мені не прихо-
дилося тóди возить. 

Оце ж ó мене êолодязь. Уже яê я сюди перейшла, ó 70-мó, ні, 
позже, мать, ó 75-мó це мені виêопали. А êриниця, на низó êриниці. 
Там де неãлибоêо, де вода близьêо, шо можна таê зачерпнóть, то на-
зивається êриниця. А це êолодязь ó мене, тóт тринадцять метрів до 
води та три метри, мабóть, води. В мене непоãана вода, до мене хо-
дять люди по водó. Оце до мене ходе по водó отам аж з тоãо переê-
рьостêа. У їх чоãось не стало води і оце в сóсідів не стало. А це вродє 
появилася, таêа шо пить не можна, таê вони ходять до мене. Пере-
сихає єсть. Це ж родниê, я знаю, чоãо він пересиха? Чи вже вибрали 
водó, чи я й не поймó, чоãо це не стає води... Оце бóв ó нас êоло-
дязь – отам тóди за яблóнею – но вода ніêóдишня, сольона! А це 
сêільêи тóт, і десять метрів, мать, нема. Виêопали – тóт вода норма-
льна. А тóт рядом ось чи родниê таêий попався? 

[Звідêи знали, де êопати треба, щоб вода бóла]? А ото де 
спориш, це таê люди êажóть [посміхається]… Де росте спориш, там і 
вода хароша. 

[Що ãотóвали на свята]? Капóсняê! І на свайби ãотовлять 
êапóсняê, і на похорони – êапóсняê. 

Я рано заміж пішла [посміхається], ó 57-мó ãоді.  
Я шêолó êончила і пішла в ãород. Дев’ять êласів ми тоді êон-

чали. Шістнадцять ãод це мені бóло, пішла в ãород. А ó восімнацять 
óже і заміж я пішла. 

Тóт шêола бóла, де й зараз, недалеêо, в центрі. Оце тóт поча-
тêова називалася, а це називалася средня, а іще одна бóла шêола аж 
на тім êраю? Чи тоже початêова? Нó, вобщєм тóт до чотирьох êла-
сів, а там бóло до семи, а тóт óже десятилєтêа – середня шêола. 

[Чи ходили батьêи в шêолó]? Моя мати, мать, три êласи êо-
нчила всьоãо. Ходили, но не бóло тоді в чомó ходить. Ми ходили та 
не дóже бóло в чомó. Канєшно, в êоãо батьêи після войни осталися 
живі, то лóчше ж ходили в шêолó. А ми таêі бóли… Анó, четверо ді-
тей, мати одна. А дітей баãато ходило. То я в дрóãó змінó, а брат, що 
40-ãо ãодó, ó первó змінó. Він надіне обóвачêó та піде ó первó смєнó, 
а я ждó йоãо поêи прийде з шêоли та надіть, та піти в шêолó. А він 
возьме та побіãає хтозна-де. Ой! 
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Заêінчила шêолó, пішла в ãород постóпати. Та ніде не прий-
мали, бо мені ж ще не бóло восімнадцять ãод. Ой, дівчата, де я тіль-
êи не бóла… Отам одна подрóжêа мене до євреїв… Каже: “Нó, хоч 
перебóдеш, поêи стане тобі восімнадцять…” Щоб прийняли мене. То 
вона мене повела до одних, нó, хароші бóли люди. То я, знаєте, що в 
них робила? Напихала ãóсей [сміється]. Яê оце êинеш, вона стільêи 
не з’їсть і не таêа бóде жирна. А яê її напихать, тоді вони бистро жи-
ріють. Нó, і оце вони мені ж поêазали яê… Гóсêó міждó ноã отаê ви-
тяãла, за ãоловó взять, отаê ще витяãти і оце літровó êрóжêó êóêó-
рóдзи нада в її óпхать. Од êóêóрóдзи вони жирніші. І вода, тоже літ-
рова êрóжêа, і оце роззявляєш її… Вона і не хоче, дзьоба роззявиш і 
сюди напихаєш, отаê пальцем пробить, тоді водó полить і отаêо, і 
воно прям аж тóди. Поêи воно тóди аж не йде, óже заллєш тоді во-
ди, óже аж ó ãорлі тóт стоїть, тоді вже напхала. Цю однесла, дрóãó 
береш, напихаєш… Це я чи по тижню, чи по дві неділі напихала, і на 
день два рази, не раз… Зразó дві напхнó, тоді дрóãі начинаю дві. А ці 
вони вже ріжóть їх, чи що вони їм роблять, нó, вони різали. 

Нó, стирать я там не стирала, а ãладить ãладила… Я в їх ó те 
время харчóвалася і вони мені платили по сто рóблів ó місяць. Нó, 
нормально бóло. У цих старих бóло три дочêи. Таê ото яê підходе 
на мене одежа таêа, шо вони вже не носять, я ото в їх… Плаття но-
сили – їм óже неãодне, а мені воно бóло за свяченó пасêó, хароше. 
Нó, жили вони, êанєшно, не те шо ми. Харашо, êанєшно, вони жили. 
Баãаті. Старий робив на базі. Там бóло шо хочеш ó їх, необмежено 
бóло. Не те шо там – цьоãо не троãай, а їж шо хочеш. Жінêа йоãо ні-
де не робила, а він на базі робив. Дочêа êоло їх жила, а чим вона ро-
била? Чи вчительêою? А її чоловіê – адвоêат. У їх бóла таêа дєвоч-
êа невелиêа. А вони ж таê, знаєте, êóльтóрно – дитина це є дитина. 
А вона яê пристане, хоче щоб зо мною їсти [сміється]. Таê вони бó-
ло êажóть: “Рая, поãодóй її, вона от тебе лóчше їсть…” Таê я ото її 
все ãодóвала. Я з ними сідала за стіл…  

[Що вони їли особливе таêе]? Та нó все вони наче таêе, тіêи 
ж їли вони сêромно, не то шо. Я з села яê приїхала, та я в їх, знаєте, 
яê поправилася – зробилася таêа... Чи тоãо, шо вовремя всіãда ж 
вони й снідають, і обідають, і вечеряють. Вони мене не одділяли, шо 
я ж счіталася яê прислóãа: “Сідай із нами”. Наче таêе, щоб дóже 
їла – ні, а вовремя їла і все, харчóвалася добре.  



 
246 

А тоді рішила ж постóпить. А занімалася неважно, щоб таê в 
хароше десь постóпить. Ой! Я вже од їх тоді пішла, тоді вже мені 
бóло стидно тóди вертатися. 

Од них яê пішла, нó, не найшла я роботи. Кóди не підó – не 
берóть, що несовершеннолєтня. А вже мені стидно бóло до їх назад 
вертатися. Дóмаю, пішла, а вони мене не одпóсêали. А хотілося са-
мій заробить та я й не пішла. А тоді я стала дитинó ãлядіть ó одних. 
Вони вчителі бóли. Знаєте, в ãороді отам єсть таêа шêола чи дєтдом, 
шо діти ãлóхонімі. І вони ото яêось їм преподавали. Яê це можна 
ãлóхонімомó розêазати? Я тіêи раз там бóла, я й не помню, де це во-
но. Нó, а помню я, ходила, ой, вони там отаê яêось поêазóють один 
одномó і ото ж понімають. А яê êричать ці діти, таê це страшенний 
ãолос ó їх! Дóже ãолосно. Недовãо я там бóла. В їх двоє дітей бóло – 
одне таêе вже в шêолó ходило, а одне ще маленьêе. А мій брат в ар-
мії слóжив, а тоді прийшов з армії… А я пішла на базар по молоêо 
дітям і зóстріла із села жінêó. А вона й êаже: “Прийшов Вовêа вже з 
армії, а чо ти додомó не йдеш?” А мені й додомó стидно їхать, що я 
не постóпила ніде. І хтозна яê êазать подрóãам там, чи де я роблю, 
то я й не їхала додомó. А тоді мені схотілося додомó і вони одпóсти-
ли: “Їдь, їдь додомó”. Таê я приїхала, а брат êаже: “Я тебе óстрою”. 
Нó, яê óстроїв мене, знаєте êóди? Аж ó Трест-17, на стройêó ó ãоро-
ді. 

Брат жив ó ãороді, óже йоãо нема… А в Тресті êажóть: “Бóдеш 
óчениêом… Каменщиêом…” А я дóмала, що це яêась таêа спеціаль-
ність, отêóда я знала, що êаменщиê? Нó, ото трохи там позаніма-
лась, êоли воно оце êамешщиê. Таê я строїла дома. Оце тєлєцентр, 
оце я там óчастóвала, строїли ми. Клали êирпичі – бриãада повніс-
тю. А жила в общежитії. Дали общєжитіє і жила на четвертомó êва-
рталі. Два ãоди проробила та заміж пішла. 

Чоловіê бóв із Сóхачівêи. Їх возили відтіля, Паромсьêе там, 
Сóхачовêа. А ми жили ó ãороді, мєсні бóли. Жили отам де Встрєчна 
і оце Корея раньше називали, а зараз я не знаю яê. Яê посьолоê він 
там бóв – Корея. Чоãо йоãо таê? Казали Корея, а тепер, мать, воно 
перейменовано.  

Може із ãод встрічалися [до весілля]. [А яê весілля справля-
ли]? А ніяê [сміється]. Пішли розписалися, ото і все весілля. А йоãо 
зразó не брали в армію, а тоді взяли, а в мене мала дитина! То при-
йшлося їхати до матері, в село. 
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[А взаãалі ó селі весілля ãóляють] із п’ятниці і до понеділêа. 
Три дня. Нó, і сватання ж бóва, приходять сватають старости. До 
êоãо два, до êоãо три старости. Нó, таêих вибирали харашо знаêо-
мих, або ж батьêа хрещеноãо. Рóшниêами їх перев’язóвали… Нó, 
вже раз свати прийшли, значить бóла в молодих зãода. Вже ó моє 
врем’я, то зãода бóла міждó ними, що прийдóть свати. Зразó ж вони, 
а тоді батьêам êажóть і батьêи ãотóються, що прийдóть свати. Нó, а 
ó старинó, яê батьêи сêажóть.  

Вибирали ще, êоли ж можна йти сватать, а êоли – нє. Яê 
яêісь там празниêи, таê нельзя ж іти сватать. Батюшêа êаже, чоãо 
нельзя в оці дні йти, а в яêі можна. 

Свадьбó ãóляли осінню більше. Вже жнива êончаться і все. 
Не знаю, таê бóло всіãда. Раньше бóло ще дивіт-вечір називався.  

Коровай в нас не пеêли, в нас пеêли теремоê. Нó, теремоê 
пеêли за тиждень до свадьби. Приходили êомó бóло время, здобне 
тісто пеêли, тоді йоãо таê різали і наêрóчóвали на палочêó… на оче-
рет. Очерет заãотовляють, щоб він бóв прошлоãодній. Він вистоїть-
ся за зімó, тоді він де таêий яê палець товстий, то він і не зãорить яê 
печеться ó пічі. Очерет десь таêий метр двадцять, пічêа ж таêа длін-
на. Бóли таêі желізні робили, яê же воно називалося? Ото два їх по-
ложить ó піч, один і дрóãий, а тоді ложиться на їх оця і воно випіêа-
ється. Очерет не зãоряє, воно ж там тонесеньêе, тільêи воно за-
рóм’янилось і витяãають. А тоді ж ó пшеницю або жито, ставляють ó 
відро. У відро напихають і êрасною лєнтою обв’язóють. Нó, а перед 
тим яê роздавать (роздає ж молода) старший боярин і старша дрó-
жêа сидять напротів і хто перший переріже лєнтó цю… А хто не 
встиã, той ставив моãорич. Це вже між собою молоді…  

Нó, раньше ж, êонєшно, запрошóвали за неділю [на весілля]. 
Отêритêи роздавали, там напише на êоли, і хто запрошóє, яê звать. 
У п’ятницю весілля починалося, нó, я знаю, десь на час. Це зараз ó 
п’ятницю начинають, і сóбота, і неділя, ще й понеділоê êóри. А тоді 
ще ó вівтороê приходять вимітать, то вже таêі… Ото яê ãотовишся 
на свадьбó, таê надо шоб водêи бóло хтозна сêільêи! Бо це йдóть і 
йдóть, а яê же ти не пóстиш чи шо? 

[З чоãо весілля починалося]? Молодий приїжжяв [ó сóботó 
зранêó], єслі єсть менші брати чи сестри, не оддавали ж. А він тоді 
виêóпляє чи êанфетами, яê дóже малі, чи ãрішми дає. А молода ж 
йоãо в’яже платочêом, на рóêó. І бóêети приêолює. Це в молодої. 
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Дрóжêа старша приêолює старшим, а тоді дрóжêам. Це старша 
дрóжêа розпоряджається, приêолює бóêети. І далі разом на розпісь. 

У мене невістêа з Чернівців, таê там не їздять на машинах, 
там пішêи ходять. Там от батьêів ідóть до батьêа хрещеноãо. Батьêо 
приãощає їх там вобщем. Тоже надо цьомó батьêові ãотовиться таê 
яê і на свадьбó. Сêільêи іде із ними – всіх їх надо приãостить. А тоді 
вони вже йдóть до церêви, там пішêи ходять. А тóт машинами, хоч і 
недалеêо, все равно машинами. 

На розпісі рóшниê стелять, стають молодий і молода. Нó, 
придивляються [посміхається], хто стане первий на рóшниê. Яê 
стане молода перва, чи хоть ноãó поставила перва, значить вона бó-
де рóêоводить ó домі, старша бóде. А яê він первий, таê він бóде. То 
таêе, приêмета.  

А тоді вони їдóть ó ãород. А раніше ішли прямо додомó. Це 
зараз вони їздять до пам’ятниêа Слави то шо. А раніше ж ніде не 
їздили. Із церêви їдóть до молодоãо зразó, а од молодоãо êіньми (êі-
ньми ж їздили) їдóть до молодої і вже тóт. Чи ні! Не таê! До молодої 
зразó, а тоді до молодоãо, бо свеêрóха ж тó невістêó роздіва і 
пов’язóє платêом. Оце вона вже зніма фатó і її [свеêрóха] платêом 
зав’язóє – це вона вже молодиця. 

Це яê [молоді] приїдóть із розпісі чи із вінчання, тоді батьêи 
зóстрічають з іêоною. А яê таê тіêи приходять за молодою, щоб вес-
ти до вінця, то без іêони встрічають, це вже після тоãо з іêоною… 

 
 
 
Мітюніна Марія Тимофіївна; 1939 роêó народження, 

с. Сóрсьêо-Михайлівêа Солонянсьêоãо районó  
Дніпропетровсьêої області1 

 
Марія Тимофіївна Мітюніна. [19]39-ãо роêó народження. 

Мати моя – Явдоха. Сêлавидсьêа Євдоêія Маêсімовна, [19]10-ãо 
ãодó, а батьêо – Сêлавидсьêий Тимофій Іванович, [190]5-ãо. Мама 
вмерла в [19]94-м, батьêо ó [19]92-м. Батьêо шось трохи ó шêолó 
ходив, а мама нічо не ходила. Яêийсь ліêбез, шось там êазала. Шо за 
ліêбез? От êоли вони одрóжилися не сêажó. Не знаю. 

                                                           
1 Опитування провели В.В. Ликова, Г.В. Лєснікова (червень, 2009 р.). Науково-
популярним методом передала Н.А. Бєлік.  
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Про те, яê в селі з’явилися êолãоспи, яê êолеêтивізація бóла, 
батьêо розêазóвав (яê ше я малою бóла). Нó, я цьоãо вже не дóже 
помню… Казали, шо, êанєшно, зãаняли… А яê? Коров забирали, шо 
в êоãо бóло забирали. Батьêо êолись розêазóвав. Таê це ше я отаêа 
бóла. Ой йо-йо-йо-йо. Корова бóла, порося, êóри таêе бóло. І при-
йшли й позабирали все. Да. Раньшє ж таêе бóло, орãанізовóвали 
êолãоспи, брали. Шоб розводили все, шоб бóло все. Голод в селі бóв. 
Бóв, нó, я не помню, не знаю. Мене ше не бóло тоді на світі. Це ж в 
48-ãоді бóло. В мене батьêо робив в êоморі ó êолãоспі, то ми не ãо-
лодóвали. Наша сім’я не ãолодóвала... 

Войни я не помню, нє, і батьêо не розповідав. А я йоãо ніêоли 
й не питала. А може й питала. Таê я ж мала бóла яê він розêазóвав. 
Люди розêазóють. Шо там мені бóло в 41-м ãоді? Два ãоди?! А після 
цьоãо вже я в шêолó ходила. Ходила. Шêола бóла отóта осьо. Ось 
тóт недалеêо, тóда вниз спóститься і шêола. 

Сêінчіла я восім êласів. Раньше ж бóло таê. Батьêо ж бóв ó 
êолãоспі робив, а дояроê не бóло раньшє. А посилають êоров доїть, 
а батьêо бóв бриãадіром. А йомó сêазали: “Яê твоя дочêа піде, то і 
ми підем”. І ото таê прийшлося мені бросать шêолó і йти êоров до-
їть. Оставаться в селі. Мама бóло лає батьêа, êаже: “Чєрез тебе й ди-
тина дома”. То пішла б десь êаже бóло óчіться, а то: “Яê твоя дочêа 
піде, то і ми підем”. Ото таêе бóло. ото вам таêе. Ой-йо-йо-йо-йо. 

Батьêо бóло і бриãадіром працював, і завхозом. А тоді вже, яê 
старий він став, таê на різних роботах: то водó… (пололи ж раньше, 
степ бóв, пололи, таê він водó підвозив). Ото таêе. 

Заміж я пішла в 58-м ãоді. Правда, не бóло в мене весілля. 
Тільêи прийшли, посватали та й óсьо. Приходили старости. Да. То-
ді сватали. Один староста, і мати й батьêо йоãо бóли. Сам молодий 
таêож йшов свататись. Да, да. Прийшли до нас. Яêісь там бóли в 
них таêі приêазêи. Шось про êóницю, про лисицю, шось таêе… Во-
бщєм забóлася. Хіба йоãо вже вспомниш, яê воно одні болячêи? І 
ãолова не робе нічоãо! Таê оце – лазиш, êóрчят êормиш, дітям та й 
óсе… Ні, вже на оãород ніêóди не ходю, бо нема здоров’я. Сêіêи про-
робила! 43 ãоди робочіх заробила! І заробила 680 рóблів пєнсії!! 
Ото таêе. Ой йо-йо-йо-йо.  

І от вони приходили… Оце ж свати… Шось вони êазали, а я ж 
поãоджóюсь. Вони шось питали ó батьêів і ó мене питали. Мабóть, 
чи підеш за йоãо... Отаêе, да. Платоê давала, платоê йомó на рóêó, а 
старостам рóшниêи в’язала. Тоді щє ж і сама вишивала! 
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Дівóвати починали дівчата ãодів з сімнадцяти. Раньше êлóб 
ó нас один бóв, таê не дóже ходили. А дома на лавочêє, на óãлі ãар-
мошêа бóло ãрає. До нас по сóсідствó хлопці бóло приходять.. І там 
ãóляємо, танцюємо. До êлóба яê підеш там таêоãо бóло, шо й не ро-
зминешся людей. Хіба щас таêе, яê тоді бóло? Раньше ж не таêе бó-
ло! І приходили з óсіх вóлиць. І звідціля, і звідтіля. З óсіх, з óсіх. А 
раньше ж хлопці – то билися, то щє шось! Но воно не поділено, не 
бóло ж таê – хлопці з різних êраїв приходили і собі дівчат находи-
ли. Раньше морди понабивали та ото і всьо. Я жила на байраці, а мій 
чоловіê ось тóт жив (хата розбита). Нó, називали таê – це байраê, а 
то – схід, вже й забóла далі… На 5 êóтêів бóло аж поділено. Бóли 
бриãади ó êолхозі. Там перва бриãада, там дрóãа, там третя. Таê бóло 
поділено. А я – з байраêа. Тóт ось, де хата вже завалена, це ми тóт 
построїлися жили. Яê з чьоловіêом жили, це ми вже построїлися. А 
мати йоãо тóт на óãлі жила, хата розвалена. А це хатó ми вже самі 
строїли. Да. Да, це вже самі строїли. З шлаêоблоêа. В середині лам-
пачєм помазана. А внóтрі самаз, да. Вальêована хата. Раньше ж таê і 
строїлися. І щас вальêóють, а шо ж ? 

В мене весілля не бóло. Ми чєрез дві неділі подали заявлєніє, 
пішли розписалися та і все. Гóляли, бóло, сóботó, неділю й понеді-
лоê. Три дні. Да. А можна щє й чєтвертий день ãóлять. Да, це вже 
êоли вимітають. Вимітають із дворó мóсор оцей. Мати тоже таê бід-
но жила, шо ніяêоãо нічоãо не бóло в неї. Таê зійшлися з батьêом та 
і все. Теремоê на свадьбó пеêли, шишêи пеêли. Нó, пеêли шишêи, 
розносили людям, приãлашали на свадьбó. Молода должна бóла 
приãлашать. Родичям своїм êоãо приãлашала, томó й розносила. А 
молодий з своãо боêó... За неділю, за дві. Коли яê. Весілля починали 
ãóлять в сóботó. Да. Да. Молодий їхав по молодó. Їхали ó сільсовєт і 
там розписóвалися. На братсьêі моãили, до памятниêа ходили. Тоді 
в ãород десь їзьдять. В мене таêоãо не бóло. 

В мене сестра, помню, яê виходила, таê яê приїжяв молодий 
забирати, вилізла на ãордєроб наверх і êаже: “Давай мені виêóп”. 
Він їй давав ãрошей, я помню. Йо йо-йо-йо-йо. Бóли ж і боярин, і 
старший боярин, і дрóжêа й дрóжоê. Співали весільних пісень, а 
щас таêе... Я знаю баãато весільних пісень. От, бóло, яê приїжяють, 
співають: 

 
Вийди ж ти, матінêо, протів нас же. 
Глянь же ти, матінêо, на всіх нас. 
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Кращая там Галя, чи Валя. 
Кращая óсіх нас. 
 
Мати виходить з іêоною, а батьêо з хлібиною. Дорожêó про-

стилають. Мєлочь сиплять і відтіля вже дороãою посипають дорож-
êó. І відтіля ідóть. Мати осипає їх житом, êанфетами. Ой, батьêо 
виходить з тим же ш, з хлібиною, а матір з іêоною, тоді піходиш по-
цілóєш батьêа й матір, іêонó й хлібинó. А тоді ж óже матір бере за 
рóшниê і заводить. Чи самі? Нє! Матір бере молодó чи староста, я 
вже не помню, і заводять ó хатó. Водять воêрóã столó. Щас же вже 
на дворі ãóляють свадьбó, то в хатó заведóть, êрóãом столó обведóть 
молодó. Тоді вже заходять за стіл сідають. Начинається ãóльня. 
Щас же ш не співають, щас же молоді вони вже не співають. 

А теремêи оці стояли на столі. Одне відро стоїть біля моло-
дих, дрóãе трошêи далі. Йоãо ж ó відра пихали. Насипали тóда пше-
ниці, палêи ж ті пихали. Нó, таê êажóть положено. Нó, таê же воно 
не бóде стоять. Впаде. Ото лєнтою êрóãом обв’язóвали цей теремоê. 
А потім роздавала ж молода ãостям. Нó, вже êоли, яê подарили, тоді 
вже вона теремоê роздає. 

На весілля дарóвали – хто одіяло, хто холодільніê, хто ма-
шинêó, хто сервізи, в êоãо шо бóло. І êрьосні ходили на весілля обі-
затєльно. Хрьосний і хрьосна всі в сільсовєт ідóть, яê розписóються. 
Там під ноãи молодим полотеньце стелимо, хлібинó бере тóда, от. А 
тоді вже яê розписалися вона вже хлібинó тó бере розлóпóє, нó, і 
там людям роздає, шо прийшли дивиться. І êрьосні, êанєшно, шо 
більше шось дарили. Це ж вони êрьосні. В мене дочêа, хрещєниця 
йшла заміж таê євро подарила. Шо ж, це ж бóва раз ó жизні. Ото 
таêе. А онóê і не жениться, êазали ти сêоро бóдеш жениться? Же-
нись, поêи баба жива, а то й баба вмре. “А шо я вам, – êаже, мішаю, 
чи шо? Щє рано, – êаже. Щє не виросла нєвєста”. (Йомó ще 23 ãо-
ди). А той шо в Мосêві – двадцять чьотирі, тоже ше не женатий. В 
мене 2 дочêі. Дочêє бóде 50 ãод óже.  

А в неділю? Циãани бóли, сиділи êоло êалітêи. Приходиш – 
нада платить за вход ãроші. У молодоãо свої циãани сиділи, ó моло-
дої свої. І в нас два весілля, нó, дві свадьби робилося. Да. Молодий ó 
себе дома, а молода в себе дома. Нó, щас óже це воно таê не робить-
ся. Приходять циãани і ãóби êрасять, і в сажó вимазóються. плати ж 
за вход пятьорêó. Вдяãалися в цих циãан ті ж, шо ãóляють. Запла-
тив – вони тобі êраснó лєнточêó причєплять на рóêó. Десь причєп-
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лять тóди, шоб бачіть, шо заплатив. Платили, хто яê сêаже – хто пя-
тьорêó… Написали на дверях: “Вход пять рóблів” на воротах, ото й 
приходе і давай їм пять рóблів. Не даси, значіть вертайся назад. Ото 
насобирають ãрошей баãато, тоді їдóть ó маãазін, і êóпляють бать-
êам: рідним батьêа, і хрещєним батьêам, нó, там шо чі плаття, чі 
трóси, там шо-небóть. А тоді ж óже вечєром після ãóльні êóпають 
батьêів і êрьосних. Ті своїх там êóпають, а ті своїх. На дворі, ваãани 
води налили, і таêе аби хоч êóпали, а то ж ãрязюêою вимазóють. Нó, 
чóдять. А тоді ж понадівають, це що êóпили, понадівають їх. Ото 
таêе. А яê літом таê поêидають на тачêó й повезóть до річêи. До Сó-
ри. Повезóть щє й до річьêи, берóть êидають, молода ж застóпається 
за свеêрóхó, виêóп дає. Тоді не êидають ó річêó. І на тачêє êатають. 
На дрóãий день лóччє ãóльня, яê на первий.  

На перший день, яê заêончілась ãóльня, молодий забирає нє-
вєстó. На дрóãий день óтром свеêрóха її передіває, сêидає з неї цей 
наряд. Вдіває своє, те шо вона там їй приãотовила, одіває. А вона 
перев’язóє матір платêом. Батьêó êаже: “Надіваю я вам білó сороч-
êó, шоб приймали мене за ріднó дочêó”. “А вам, мамо, платоê, шоб 
ãляділи нам дітоê”. Ото таêе їм êажóть. А на дрóãий день матір доч-
êє своїй везе снідать, бо може ш там свеêрóха не дала. Везóть тóда їй 
снідать. І приãлашають сватів шоб приходили сюда. Да. А тоді всі 
тóда ідóть же ш, роздивляться яê воно там. А після цьоãо всьоãо вже 
потім, вже вечєром батьêів êóпають. А на третій день вже прийшли і 
похмелилися. Це в понеділоê, да. Кóри ж їдять на третій день. Да. З 
óтра ж приносять êóри ті, шо ãóляли. На понеділоê вже несóть êó-
рей. Варять юшêó, і вже вечєром приходять, хто приніс êóрицю, 
приходять їсти. В молодої свої, в молодоãо свої. Кажен в себе. Ото 
таêе. А в вівтороê ото п’яндили приходять щє, берóть мітлó і замі-
тають аби налили. Знаєте ж алêашам яê? 

На весіллі обізатєльно співають. Нó, тепер же вже воно не 
таê. Раньше собираємось на лавочêє, посідаємо, або ідемо до êоров, 
робить на фермі – посідаємо в машині та співаєм. А сійчяс таêе: по 
êóщах та матюêи. Отаêе завбільшêи іде – воно вже êóре! А шо осьо 
хлопець дванадцять ãод в яêóсь там дівчінó влюбився, а вона сêаза-
ла, шо ти мені не нóжен. Таê він êóпив водêи (це зімою ó фівралі 
місяці навєрно). Кóпив водêи і випив бóтилêó водêи десь там ó со-
ломі... І ліã ó соломі там, а воно мороз бóв. Та добре, шо люди пішли 
êоровє січêó брать, та нашли йоãо. Таê він місяць десь ó больниці 
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лежав. Це ó сóсідів. І дванадцять ãод, вже він ó дівчинó влюбився. 
От таêе. Щас молодьож неãодна. В ãороді може не таê, а в селі... 

Раньше на свадьбó обов’язêово варився êапóсняê. Щяс óже 
не варять. А раньше саме ãлавне êапóсняê. Це – êартошêа, одварю-
ється êартошêа, товêти її нада, а êапóстó сіêти, щоб бóла таêа дріб-
неньêа. Не таê яê на борщ, а посіêти. Пшона. Ото таêий варять êа-
пóсняê. Не їли êапóсняê? А я люблю, а зять не любить, êаже: “Це 
тільêи на похорони і на свадьби їдять”. Да і на похорони, і на свадь-
би оце варять êапóсняê.. На похорони обізатєльно варять. А ще ж 
êартошêа, êампот, пироãи, нó, таêе ãотóвали на свадьби. 

У нєвєсти обізатєльно біле плаття довãе. Фата раньшє бóла 
довãа. А щас óже ж êоротеньêе. Ще обізатєльно тóхоль êрали, яê 
сидять за столом. А старший боярин виêóпляє. Бóло, нó, хто вêраде. 
Но взрослі. Нó, і нареченó можóть вêрасти. Танцює там з дрóãими і 
не пóсêають її, поêи не виêóпе молодий її. А дрóжêа нічоãо не пла-
тить, ні. 

Бóла в нас хороша ліêарня, бóли в нас тóт і хірóрãія, і род-
дом, а щас немає. А раньше ж (це не при мені, це батьêи знали) в 
больниці ж не родили, то підêидóють, то щє десь. Баба пóп зав’язала 
та й повезли. А вже я родила, тóт роддом бóв, хороша в нас тóт бо-
льниця бóла. Все бóло, а сєйчяс óже нема нічьоãо. І врачів нема, яê 
шо, таê в район посилають. А район тоді вже на ãород. Я тоже тóт 
лежала та долічіли, шо сêазали йдіть додомó, нема вже вам ніяêоãо 
лічєння. А я прийшла додомó та дочêа мене повезла в ãород. Таê 
після цьоãо я вже три ãоди живó. А тóт сêазали, шо вже ніяêоãо не-
ма лічєння. На ãород поїхала, вже три ãоди живó. Не моãла ходить. 
Кашель сердечний страшний, а вони мені дають таблєтêи от êашлю. 
Та 19 êапельниць поставили. Іше просе дочêа: “Дайте направлєніє”. 
Таê ше й не давали. Ото таêі в нас врачі! Не врачі, а рвачі. 

Різдво й Пасêó празнóють, празнóють все. Вечєрю носять на 
Свят-вечір, а на дрóãий день вже в ãості йдóть. Шо носять? Узвар з 
вишень, яблóê, абриêоси. Нó, яê êампот. Каша. Тепер же ш спеціа-
льна пшениця є, шоб êашó варить. І діти носять. Да. Раньше не но-
сили до всіх, а щас носять ó êаждó хатó. А раньше бóло, яê піде до 
хрещєної, до хрещєноãо, або до тітêи там до своєї. А таê ні. Нó, єслі 
от приходять і êажóть: “Добрий вечір, святий вечір. Прислали бать-
êо й мати, шоб я вечерю вам приніс, а яê підріс, то вам дитинó при-
ніс”.  
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А дитині цій êанфети дають, ãроші дають. А на дрóãий день 
вже біãають êолядóють. І не тіêи діти, а й взрослі жінêи ходять êо-
лядóють. Да, жінêи ходили. В мене свеêрóха ходила, й сóсідêа хо-
дила. Втрьох вони ходили. 

Тіêи жінêи ходили, а чоловіêи посипають. Це 14-ãо числа 
посипають. От. Співали, бóло: 

 
Коляд, êоляд, êолядниця, 
Добра з медом паляниця, 
А сóха не таêа, 
Дайте дєдьêó п’ятаêа. 
А ви, тітêо, ãрошей, 
Бо в вас дєдьêо хароший. 
Не дасте п’ятаêа, 
Переêинó хатó з торчяêа… 
 
Хіба йоãо запомниш? Я тоже ходила êолядóвала, ше яê в 

шêолó ходила. Колядóвать ходили. В нас десь шість мабóть дівчят 
ходило. Бóло підходим до віêна, а вони нє, от ідіть ó хатó, ідіть ó ха-
тó і все. Таê ми заходили в хатó. Канхветів давали. То бóло цілий 
день пролазим. Жінêи співали: 

 
Веди, Боже, веди Тровчє 
Що мир Божий... 
 
Ой, забóлася. Яêби ото сидів таê. Не спомню все. Позабóвала 

все. І щєдрóвать ходила. Меланêа... Це 11-ãо числа. Перед посипан-
ням. Перед Старим Новим ãодом. Ходили і мóжиêи, можна. Співа-
ли:  

 
Щедриê, ведриê, 
Дайте варениê. 
Грóдочêó êашêи, 
Кільце êовбасêи. 
А, яê донесó, 
Дайте цілó êовбасó! 
 
Та баãато співали. 
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Щєдрівочьêа щєдрóвала, 
До віêонця припадала: 
“Шо ти, тітêо, наварила? 
Шо ти, тітêо, напеêла? 
Таê неси нам до віêна”. 
 
Баãато. 
 
Щєдрівêа це Меланêа ходила, Васильêа посила. 
Васильêó, мій батьêó, пóсти мене в хатêó. 
Я жита не жала, в рóêі хрест держала. 
Радійтеся, люде, бо вам Христос бóде. 
А нам êалач дайте, та не лóпайте... 
 
Позабóвала вже. Голова óже не робе. Нó, ми самі собі ходили, 

хлопці самі собі ходили. А хлопці – “Щєдриê-ведриê”, – я ж êажó. 
Канфети давали, êопійêи там тоже раньшє давали. Раньше ж 

яêі бóли ãроші? 14-ãо чісла посівали. Да. Зранêó. В нас це таê, тіль-
êи дванадцять часов пройшло, вже йдóть посипать. 

Бóв і таêий звичай, шо ворота знімають там, де незаміжні ді-
вчата. Є таêе. Бóло. Бóло, а щас знімають та здають. Щас таêоãо вже 
нема. Раніше бóло, це бóло на Новий ãод, ще й ворожимо. Беремо 
валяноê... І êидаємо чєрез хатó. Кóди яê, нó, яê отаê óпаде в отой 
êрай, таê за тоãо вийдеш заміж. Яê отам, значіть в той êрай піде за-
між. А хлопці бóло підслідять, та підóть, та щє й óêрадóть. Нó, чі ва-
ляноê, чі сапоã – шо-небóдь êидали. Нó, це 13-ãо числа. 

А то є вносять, от в яêий празниê, я не сêажó, в хатó ãілочêó 
виламóють. Вишеньêó таêó. І ставлять її в водó, і чіпляють там бó-
мажечьêи, там Іван, Роман, пишóть імена. Яêа перва розцвіте, зна-
чіть за тоãо і заміж піде. Таêе ім’я в йоãо бóде. 

А Пасêó таê святêóвали: печєм пасêó, ідем ó церêвó святить. 
Нó, положено ж пеêти в чістий чєтверã же ш êажóть. В чістий чєт-
верã напечем, а в сóботó, êрашанêи êрасимо, і пирожêи там печємо. 
А в неділю рано тоді ідем святить пасêó. З óтра прийшли, розãовіл-
ляємося, êрашанêи ж ті свячені, пасêó, сала ж там посвятимо. Пос-
нідали свячене, а тоді отдихаємо. А хто продовжа п’янствóвать... 

А ó Вербнó неділю перед цим таêож в церêвó ходили, вербó 
святить. Прийдеш ó хатó – êрóãом поêропиш водичêою, свяченою 
вербою, там êрóãом. А тоді êладó її де болить. А в чістий чєтверã то-
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ді êóпаємося нею. Да. Кидаємо ó водó і êóпаємося. В п’ятницю – 
страшна п’ятниця. Нó, в церêвó люди йдóть на страстя, а шо там чі-
тають я не бóла ні разó, я не знаю. Робить в п’ятницю можна, і в сó-
ботó до обід робить можна. А в неділю вже нє... В нас отóт бóла цер-
êва на óãлі. А то вже розвалили її отам... А êоли її розвалили, ма-
бóть, в 82-м році. По-моємó таê. Нó, воно раньчє ж бóло отоді êомó-
ністи, не нада бóла церêва. Давай валять, і розваляли. А тепер вер-
нóлися та давай строїть та построїли. Ця, нова церêва стоїть не на 
томó місці, де раньше. Ні. Ця бóла раньше церêва тóта, на óãлі зразó. 
Ось за оцією хатою зразó. А зараз там êоло êантори. А ця церêва, 
яêа на óãлі, вона давно бóла. Давно. Ше я заміж ішла, таê вона вже 
бóла давно. 

Коли я заміж йшла, не вінчяли мене. Не бóло в мене нічьоãо 
я ж êажó ми розписалися, а в церêві ми не бóли. А взаãалі дозволя-
ли вінчатися, інші пари вінчялися в цей період. Да, да. І щас óже ві-
нчяються. Раньше ж заêон бóв таêий, шо тіêи треба вінчяться. А 
щас опять вінчяються. Но тіêи вінчяються в п’ятницю. Да. Сêазав 
батюшêа, шо в сóботó не вінчяє, а в п’ятницю. В п’ятницю й неділю. 

Хрестини теж робили, обізатєльно, а яê же? В мене обидві 
хрещєні дочêи. А робили таê: пішли до батюшêи в церêвó êóм та 
êóма, похрестили. Кóм і êóма ходили. А прийшли і êажóть: “Брали 
нехрищєнó і немолитвенó, а принесли вам дочêó хрещєнó й молит-
веннó”. Вони берóть з собою тóди поêривало, нó, поêрівель тó же ш 
берóть. Матерію там, чи шо-небóть, батюшêа ж яê сêóпає. І тоді ото 
дитинó в те вмотóє. Чі полотенце там здорове, нó, хто шо. 

А там же ш ó церêві бóãалтерія, чі шо? Пішли, заплатили. 
Хрестіêів же дитині поêóпили, ãраматêó чи шось таêе дають. Нó, 
написано там день рождєнія, êоли хрестилося і хрестиê. І я дітей 
хрестила. А в мене чоловіê водêó пив, а в оце ж яê сóбота, неділя 
правиться ó церêві звонять, а воно ж нó яê осьо хата ця стоїть, лю-
дей баãато ж раньшє бóло, а чьоловіê возьме, óêлючє мóзиêó й ãрає. 
Це ж всім мішає. Прийде батюшêа та êаже: “Виêлючіть, ви ж міша-
єте!” А він êаже: “Ти своє правиш, а я своє правлю”. 

Дитині на ріê волоси стриãли. Обізатєльно. Хрещєний і хре-
щєна. Да. Садовлять на êожóх дитинó. Під жопó ж êладóть той êо-
жóх. На столі чі де там я знаю, на підлозі. І стрежóть. Поêладóть там 
ãроші, машинêó, все нó яêихось іãрóшоê. За шо воно схватиться під 
час стрижêи. Да. Нó, більше êажóть за ãроші хватаються. Нó, яêий 
же я не знаю шось же ш це, шо вони там придóмають. Хто зна. Це на 
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сóдьбó ãадають, на долю, навєрно. Хто за машинêó – значіть шохве-
ром там бóдеш чі шо. Там видóмають шо хочіш. У нас осьо в дочêи, 
яê стриãли, таê і досі лежить той волос. Звязаний, таê він і лежить ó 
неї. А таê... У неї в шифанері він лежить. Не під іêонами. В êонверті. 
Не в мішочêó. Таêий бóмажний êонвертиê і там він в неї лежить. 
Чоãо зберіãають? Не бóдó я êазать, я не знаю. Нашо вони йоãо збе-
ріãають? Нó, лежить. 

У нас відмічяють êажен ріê підряд день народження. Кажен 
ãод: і ãод, і два, й три роêи, всі підряд. І торт печóть. Обізатєльно. 
Да. Нó, раніше, яê я ше жила, таê раньше не дóже отмічали. Це вже 
щас начали. Яê в мене діти бóли, таê і ãод, і два, й три, і пять ãод од-
мічали. Яê бóло восімнадцять ãод, тоді ставляють восімнадцять сві-
чоê. Бо в мене дочêа, яê бóло шо їй ãóляли, таê світили восімнад-
цять свічьоê, ó тортіê впихали. А для чоãо вони – не знаю. Вони те-
пер самі знають для чоãо шо. Імена ó нас вибирали, яêі захотів, таêі 
й вибрав. Є називають цим іменем, під яêим родився, а то більше ні. 
В мене онóê ось родився на Петра й на...Нó, на Петра, а не назвали 
Петром. Назвали Маêсімом. 

А раніше називали. Да. Нó, воно й щас, бачте, вже вертається: 
і Кирило, й Мефодій, і Марина, й Оêсана. В мене правнóê Ярослав. 
Яриê – ото таêе придóмали. Нó, не можна бóло яêесь іначє на-
звать?! 

Водохрещя в нас відмічяють. Да ходять, водять. Раніше ж 
ходили на річêó. Да. Тоді, ше яê я жила, молода бóла, таê ходили на 
річêó. От брали êвас. Оце бóряê êрасний, заливали йоãо водою, він 
стояв, тоді він, нó, настояв ставала вода êрасна. Йшли на річêó, ви-
рóбóвали хрест на льодó, і обливались цим êвасом êрасний хрест. 
Нó, таêий бóв заêон, шо на ріêó ходили й лили. А щас шо, в церêві 
посвятили, та і êончіли. А тоді ãолóбів пóсêали. Брали з домó ãолó-
би й пóсêали. А для чоãо воно не бóдó êазать, бо я не знаю. Нó, ті ж 
шо отам в церêві роблять. Церêовні люди. Із домó люди брали й пó-
сêалив ãолóбів. Кóди він полетить, чі додомó прилетить, хто йоãо 
знає. Зрання ходили на річêó. Набирали водó. І вона важалася свя-
ченою в річці. Да. Ополонêó ж вирóбóвали ж êрасним робилили та-
êий êрасний хрест. А січяс таêе, прийшли до церêви, побрисêали, та 
й êончілось. Хто йоãо знає. Нó, êажóть люди шо є. Набери постав, 
вона ж і ãод, і два, і пять, і десять бóде стоять. А я один ãод святила, 
це вже мабóть ãод чотирі назад, таê сюди ходила до церêви святила 
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водó, то вона в мене завонялася. Да. І прямо ó воді, яê хлоп’я яêісь 
плавали. Зелена яêась зробилася і все. Це таêоãо ше ніêоли не бóло. 

Раньше бóли бабêи (вони й щас є), шо заãоворами ліêóвали. 
В нас ось тóт, недалеêо є. Да. Хвамілія – Тіхомірова, Люба, а по-
батьêові мабóть Андреєвна, чі даже й не знаю. Отаê от можете 
пройти, можете до неї повертать. Отаê бóдете йти і тóт бóде вóлочь-
êа. І тóт ó вóлочьêó підете і там спитаєте. Вона травами ліêóє, і таê, 
ось в мене ноãа боліла, таê я ходила до неї. Нó, нічьоãо. Дочêа ось 
тоже ходила до неї, здорове в неї боліло, таê вона ходила. Баãато 
людей, з далеêа їдóть. Шось та помаãа. Нó, êомóсь поможе, а êомóсь 
ні. Це ж таêе. Нó, баãато до неї людей. Можете до неї піти, та баãато 
чьоãо знає. 

Івана Кóпала не відмічали. Оце просто таê, Івана Кóпала, та і 
все. А Трійця ж бóде ось в неділю Хатó, бóло, óêвітчóємо. Тополі 
ламаємо, а на пол трави êосимо та затрóсюєм. Нó, êажóть положена 
тіêи тополя. 

Щє й чебрецю, щєбчіêа, щєбчіêа, васильêів – вони пахнóть. 
Він на ãорі росте. Це травичêа таêа маленьêа. Синеньêим цвіте. Па-
хóчій таêий, пахóчій. Да, отам, на ãорі, де ãора. Васильêи можем на-
рвать, і таê ó баночêó поставить. Вони ж таêі велиêі. Де повісиш. А 
бóло й êрóãом поначіплюємо в хатах, по баãатó бóло чіпляємо. А 
щас óже таêоãо нема. Щас ãілочьêó там почєпило, шоб не понаêи-
дать. А раньше чіпляли – таêі ãілляêи одламóвали, шо хай Боã ми-
лóє! Нó, з тиждень висіло. Трава ж óже та перетопчіться, яê січêа 
зробиться. А зразó таêа холодна та пахне ловêо, з чєбчіêом. Трійцю 
святêóють ó неділю й в понеділоê. В церêвó ходять в ці дні. Да. 

Маêовія ó нас, яê святêóють, таê печóть êоржі. А тоді лóпа-
ють êóсочêами, маê трóть, сахарю, водичêи. І тоді êоржиêи лóпаєм 
на êóсочêи, намастим водой і медом й їмо. Маê теж святили ó церê-
ві. Знаю, шо êлали, держали на шось. А на шо? Може, хто шо знає? 
Таêе... 

А на Спаса ó нас святять яблóêа, фрóêти. Обізатєльно. Всі 
фрóêти можна святить. А яблóêа обов’язêово. Да. Саме ãлавне яб-
лóêа, а тоді й сливи і виноãрад. Все можна святить. Кажóть: “При-
йшов Спас, рóêавичêи про запас”. 

На Петра люди в церêві ãотовлять обід і обідають. Но я ні ра-
зó не бóла. І пироãи печóть. Нó, все ãотовлять. Да. Давно вже таêе це 
свято. Ще до війни. Да. Там же ш бóло, яê розвалили церêвó, не 
празнóвали ж ніяêих празниêів. А це опять осьо на Петра ходять 
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тóда. Зносять люди в êоãо шо: той олії, той мóêи, шо є, те й несóть. І 
ãотовлять і обідають. 

Раніше самі шили собі одяã і êóпляли. Моя мати не шила. 
Нó, таêе – там, юбêó, фартóх, êофтó – може зшить, а таê нє. В нас 
тоді ж машинêи бóли в êаждоãо. А яêий в нас одяã бóв? Це в мами 
моєї бóло: біла êофта, чорний фартóх, біла êосинêа. І досі êажóть: 
“А баба ходила в біломó!” “Вона, – êажó, – любила біле”. 

І платоê обов’язêово треба бóло носити. Нó, в нас таê заведе-
но в селі. Но нє всі носили. Тепер дрóжини вобщє не носять. Нó, а 
раніше, раніше – да, носили. А сійчас óже таê. А в нас бóв “швейп-
ром”. Отам, де ожидаєм автобóс. Нó, а тепер же ш, пішло все êóпле-
не. Раніше баãато платêів, допóстім, не бóло. Бо не бóло за шо êóп-
лять. Канєшно, на празниê оддєльно бóла одьожа. Раньше й обóва-
чêи не бóло. Батьêо мій он розêазóє, шо бóло їх дванадцять дóш ó 
сім’ї і одні чоботи на всих. Оце óтром – хто первий óстане, той наді-
не. А то зімою, êаже, ноãи обмотав, із êóêóрóзи бадилинó прив’язав і 
êатаємося, яê на êоньêах. Прибіжимо додомó – ноãи êрасні, шоб 
батьêо не побачив, і біãом óсі на піч. Раньше ж печі бóли, тепер їх 
немає. Таêшо раньше таêоãо не бóло. 

Мій чоловіê вмер в [19]91-м, а свеêрóха в [19]93-м. Всі ці по-
хорони бóли на моїй шиї. До похорон треба ãотóватись ще за життя. 
Я собі тоже он і матерії, й платêів шоб бóло ж. Тепер же ш треба пе-
рев’язати óсих, бо не перев’яжеш і обсóдять. Да, да. Платêами óсих. 
А перев’язóє дочêа чи родичі. А на двері вішають платоê. Це яê по-
êойниê. Да, да, да. Та бóвало возьмó те платêом, чи те полотенце. 
Вже яê вийдóть з дворó, зв’яжóть. Заêрили двері й завязали плат-
êом. А ось êоли поêойниê в домі. Підлоãó після ньоãо миють, êоли 
виносять. Обізатєльно. Самі свої миють. Вже ш порозходяться всі. 
Пообідали та й порозходяться. Тоді вже ж самі прибираєм. В мене 4 
похорони в дворі бóло. Зерêала завішóють. Обізатєльно. Не бóдó 
êазать чоãо, я не знаю нашо. То п’ємо там чі ото в бóхветі, все засте-
ляється. Простеляє, все завішóється, а чоãо? На шо? Не знаю. Не 
бóдó êазать. Треба êоãось спитать, хоч ó церêві спитать, для чоãо 
воно.  

Обмивати поêійниêа ãóêаєм сóсідів. А потім цю водó êóдись 
під дерево. А тож є люди, шо ворожать. Та підóть, та êомóсь ó двір, 
шоб ãадостєй êомóсь наробить, виллють. Тепер ó нас люди хіба 
яêі?! І яê вмреш, ноãи ж звязóють, і це ж яê поêойниêа виносить, 
надо шоб своє розвязало і поêлало тóда, ó трóнó. А в нас же ш щє то 
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відьми, то знахарі яêісь! Оãлянóвся, а ноãи вже розвязані і не бачів, 
хто і шо! Ой люди ж тепер яêі? Тіêи ãадость аби зробить. Хто харо-
ше шо зробе?! Коли прийдóть, помиють, оділи, положили, лампадêó 
засвітили, і всьо. Кажóть же ш дóша літає до сороêа день, чи шо? 
Таêе воно, чи ні? В мене зять. Той бóло вночі сідає: “Мама, – êа-
же, – отєц відєт, шо ми дєлаєм?” Кажó: “Да, бачить батьêо. Дóша 
літає до сороêа день. Поêа не приймóть її вже там”. 

Ось ó нас несóть поêійниêа, нó, трохи пронесóть, яêшо дале-
êо, то на машинó ставлять і везóть. А таê з дворó винесóть і таê про-
несóть. Яê молодоãо, то несóть всю дороãó. 

А яêщо, наприêлад, дівчина помирає до весілля, її в свадь... У 
весільнó сóêню одяãають. І віночьоê той, і хватó, й плаття, все. І пе-
чатають ó нас. Да. Хто в церêві. А щяс же ш батюшêа – таê він на 
моãилі. А яê êоли, шо не йде, шо йомó там нема врем’я, таê він дома 
прямо запечатає. На поминальний обід ãотовлять êапóсняê – це за-
êон, пирожêи й сметана. Це саме ãлавне. Нó, та щас ãотовлять же 
ãолóбці, êатлети і êовбаси, шо хоч. Шо на свадьбі, шо на похороні. В 
êоãо шо є. А з собою теж дають êанфети ж, печення. 

Нó, це ж сьодні похоронили, завтра ше ж приходять снідать 
нести. Нó, підеш, поãóêаєш сóсідів: “Пішли, снідать понесли”. А тоді 
девять день, а тоді сороê, і півãодó й ãод. Це таêе. А тоді вже яê хо-
чеш, хочеш одмічай, хочеш ні. Ходим і на êладбіщє і на девять день, 
і на сороê день. З óтра прийшли. Нó, всі ж люди не йдóть, а самі свої 
поїхали, пообідали, одвезли тóда. А тоді сідаємо обідать. Пироãи бе-
рóть, сметанó, там, êатлєтó. Нó, хто шо. Да. І пів ãодó йдем на êлад-
біщє, і ãод їдем на êладбіщє. Перед Пасхою тиждень – сóбота бóла. 
В нас ідóть ó церêвó тільêи. Несóть тóда ж панахидó. Бóло таêе, ó 
сóботó помоємó вона, чи в пятницю. Мабóть в середині пятниці. В 
мене êóма боãомольна. Таê вона їхала, ãóêала. Нó, шось же ш чіта-
ють там. А тоді люди розійшлися, а вони сóмêи понабирали та й по-
розходилися. Ті боãомольні.  

А яê же ш Пасêа, а тоді на дрóãó неділю ідем на поминêи. 
Неділя, понеділоê. Раніше ж бóло понеділоê тіêи поминальний 
день. А тепер же ш люди на роботах, таê неділя й понеділоê. В êоãо 
в неділю іде, хто в понеділоê. Усе несеш: і êатлєти, і êовбаси, й êа-
шó. Хто й пасêи несе, хто не несе. Крашанêи – таêе все. Я цей ãод не 
пеêла. Дочьêа êаже: “Ма, нашо ти пеêтимеш? Я êóплю в маãазині та 
і все”. Нó, хароші бóли. Принесла таêі добрі. Яê з нею ãоловó моро-
чіть, таê леãчє êóпить. То раньчє бóло. Боже! Печєш по десять, по 
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дванадцять пасоê. Нó, раньше, яê я отаê бóла щє молодою. Бо свеê-
рóха пече їх десятоê, а то й більше. А тепер вже... Нó, бóло, яê підеш 
до сóсідів, на дрóãий день, таê понесеш. А таê – пороздаєш, то сам 
їсиш. Хто яê. Да. На дрóãий день же ш люди й ходять, êрашанêó ж 
дасиш, та пасêó, та êанфета. Да, писанêами яйця бóли. Дома êаждий 
сам розписóвав. А тепер вже мабóть йоãо й êóпляють, надівають. В 
мене онóêа, таê, бóла шось на їх чóлêó êапроновó надівала, шось там 
писала їх. Вобщім, там цвіточêи повиходили, це щє, яê в шêолó хо-
дила. В мене онóêа таêа, шо пеêти це вона любе. 

А от ще, êоли êолхоз бóв, відмічяли там зажинêи, обжинêи. 
Бóло таêе. Обізатєльно, да. Це ж тоді ж на на полі ж там на цьом та-
бір же ш таêий і траêторна бриãада. Там їсти ж їм ãотовили. Снідать 
же ш й обідать, яê êосять ó жнива. А тоді ж тóди ото там і отмічали 
обжнивêи. Яê êоньчіли êосить, там ото ж óже і отмічяли. 

Столи ці ставили прям на полі. Да, да. Там траêторня бриãа-
да, êóхня там. Все ãотовили там. Нó, хто харашо êосив, там давали, 
давали подарêи. Комó вінтілятор там, нó, êомó шо. І премії бóли в 
êолãоспі. Бóли. За харошó роботó давали. Я проробила в мельниці, 
то в мене і премії бóли, і ãрамоти. Мабóть з десятоê ãрамотів. І пре-
мії по 20 рóблів бóли. Коли 20, êоли 50. І на досêі почота висіла. 

Я ж зразó ó êолãоспі êоров доїла. А тоді в піêарні я робила. 
Тóт ó нас зразó піêарня бóла і хліб пеêла. А тоді в 61-м році, яê піш-
ла я на мельницю… Ні! В 68-м яê пішла я і до пєнсії робила. 34 ãоди 
я на однім місті проробила. 

У êомбайнерів, шоферів там бóли соцзмаãання. І люди це до-
бре сприймали. Канєшно. Їм бóло давали зерна. Передовиêам біль-
ше. Комó ãроші давали, êомó шо.  

От товарів ó нас тóт не можна бóло êóпити. Нє. Раньше бóло 
не êóпиш. Гроші є, таê не êóпиш! Підождіть сêажó. Це [19]78-й ãод, 
[19]79-й – оце оці ãода бóло. І сюди дальше. В мене дочêа в маãазині 
робила, таê не доêóпишся бóло! Це êовьор хотіли брать, таê і на 
списоê писалися. І записалася, а прийшов здоровий, мабóть 4 на 2, 
чи на 3 (я не помню). А та жінêа, шо бóла поперед мене, êаже: “Я не 
бóдó брать, бо він дороãий. В мене нема ãрошей”. Дочêа мені êаже: 
“Ма, бери”. Я взяла, таê дочêó чóть із роботи не виãнали! Вона êаже: 
“З жінêою ми помінялися. Жінêа на її очєрідь возьме”. Бóло ідем з 
роботи – товар привезли, машина стоїть виãрóжає. Сидемо êоло 
дверей, дóшимося. Отêрили маãазін – нема ніде нічоãо. Шо лежало 
те й лежить. Таê, а шо ж вам привезли? Поêи маãазін отêриють там 
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óся êонтора вже, óсі продавці. Порозпродали собі та і все. Ото таêе. 
Я бóло, плащі ж êашамирові тіêи появилися, не доêóпишся. Таê êо-
лись на базарі êóпляла, таê мені одна жінêа êаже: “Я, яêби не поба-
чила, шо ти оце êóпляєш, я б сêазала, шо брешеш. В тебе дочêа в ма-
ãазіні, в тебе довжен бóть”. А тож побачила, шо я êóпляла (і дочêа в 
маãазині). Там же ш старші є неї! Нó, взяла вона один êовьор. Таê 
вона в мене таêа, шо швидчє чóжомó оддасть, яê додомó принесе. 
Таêа дóша в неї.  

А відпочівали ось – ó êлóб ходили. Сóбота, неділя ж – біãали 
в êлóб. І фільми привозили. Баãато бóло людей. Шо там? Та й хіба 
йоãо в ãолові все заповниш?! Коров оддоїш, забіжиш – êіно вже не 
дивишся, спать хочеться. Спиш. І там і столов немає, долі прямо по-
сідали. Любили люди в êіно ходити, да. Обізатєльно танці там бóли, 
ãармонь іãрає, баян. Хлопці ãрають, бóло. Клóб бóв забитий! А сій-
час нема ніêоãо. Щас óсі по êахве. 

Раньше, яêщо хлопець хоче зóстрічятися з дівчиною, він до 
матері дівчини не ходив, нє. А вже, яê жениться, тоді вже йде до ба-
тьêів. А таê нє. Мати бóло забороняла, êазала там, до яêоãось часó 
додомó повернóтись, обізатєльно. Да. Сêазала шоб оце в стіêито бóв 
дома, значіть бóдеш дома. А яêшо провинився, то тихеньêо зайдеш, 
шо не почóють. Всьоãо бóло, бо треба ж ó 4 часа óтра вставать і êо-
ров їхать доїть. В 4 часа óтра їхали вже êоров доїть. В машинó пов-
лазиш, ото на пол попадаєш. Та поêи доїдем тóди! За ãорó їздили 
êоров доїть. Всьоãо бóло, харошоãо нічоãо не бачили. Тіêи таêе. А 
щас болячêи та нема здоров’я. Прожив віê яê не чоловіê. 

У нас тóт в селі живóть 16 націй. А раньше ніêоãо, мабóть, не 
бóло. Тіêи óêраїнці жили. А січас хто хоч. 

За село не знаю, яêе воно. Не сêажó. Но живе тóт ó нас Корж 
Леонід Кіндратович, таê в тоãо мабóть і êнижêа є про село. 

Яê вже êолãоспів не стало, êоли він розвалився, землі мені не 
дісталося, бо я ж робила не в êолãоспі. Не в êолãоспі робила. А таê 
людям бóла земля. По 5 ãеêтар, в êоãо більше. І нам должні ж бóли 
давать по два з половиною ãеêтари. Нó, êомó дали, êомó ні. Мені 
êазали: “Їдь до начальниêа”. Я проробила 34 ãоди на однім місті, аби 
це він сêазав, шо я в ãороді родила – дрóãе діло. А я ж осьо тóт ря-
дом робила. Масло били, мóêó мололи. Всі ж везли. А землі не по-
пало. І чоловіê в êолãоспі проробив, і батьêо й мати, і свеêрóха. Всі 
в êолãоспі проробили. А землі немає. А поприїжжяли, по місяцю по 
два поробили і земля їм є. Вони в êолãоспі робили. Тобто несправе-
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дливо поділили. Канєшно. Я зразó яêось переживала й плаêала. А 
батьêо êаже: “Ма, óспоêойся”. Та люди êажó по три дні поробили і в 
них земля є. А в мене всі в êолãоспі проãнили. Свеêрóха вобщє доя-
рêою всю жизнь проробила. Нó, вона ж óже вмерла. Це ж ó [19]95-м 
році начяли ділить ці землі.  

Фермерів ó нас тóт ó селі немає, вони ó районі всі там. Земля, 
вони там всі живóть, а в нас?.. Нó, маãазіни шо держе. І дочêа ж моя 
робе в фермера, в Кравчєнêа. 

На паї вони людям мало дають, дають. Таê, шо сêрізь пальці 
протечє. А воше на ці ãроші він, бóло, давав і харашо. Аж по півтори 
тони зерна давав! А то êілоãрам по триста, по чотиріста, ті ãоди да-
вав. А на 5 ãеêтарах хіба 100 êілоãрам виросте? Обіжають людей яê 
хотять та й все! Нó, а шо ж ти зробиш? Щас ó êоãо ãроші є, той і ха-
зяїн. А ãрошей нема, сиди оце тай всьо. Нó, нічоãо. Вміють люди – 
хай живóть. Я таê êажó. Шо ж ви зробите? 

Яê Сталін помер, сприймали це хто яê. Каждий по-разномó. 
Тепер же ш таêе, той те êаже, той те. Всим хароший же ш не бóдеш. 
По сóсідствó живеш, томó хароший, томó не хароший. Но взаãалі, 
êращє бóло жити при Брежнєві, бо все бóло. Да. А щас шо? І щас 
óсе є, таê ãрошей нема. А ціни яêі?! Люди вимирають. Тóт óже ста-
рих мало людей. Тóт óже молоді одні, і приєжжі, всі сюда їдóть – 
хати êóпляють. А старих тóт óже майже немає. Осьо тóт нема, там 
нема, там нема – померли. А молоді з ãорода дóмали, шо воно тóт 
таê само роде, а воно не таê. Ось тей, шо на óãлі живе бóло êаже ме-
ні: “Ой, яê вам ó селі харашо! І êартоплина є, і цибóлина, й оãіроê, 
нó, все є!” “А приїхав? – êажó, – шо ж ó тебе немає?” “Бо я на ãород 
заліз і всьо…” Таê êоло йоãо ж нада пораться! Треба рано встать і 
пізно ляãти. Ви в ãороді в сêільêи ляãаєте? А ми – в 4 часа óтра вже 
встали, бо треба йти до... Поêи до роботи, треба йти дома пополоть. 
Раньше ж таêе – і êорова бóла! Й порося бóло! А йоãо ж треба все 
впораться! Це сійчас, яê одні êóри… Встала в 8 часов, дала êóрям та 
і все. Це ще за êолãоспи. Раньше все бóло ó людей. А тепер... Таê, на 
виживання. Хіба це ми живемо? Це таê… – сóщєствóєм. Нема ніяêої 
роботи. Нó, ото в êолãоспі там, яê жнива, та яê оранêа там. Один. 
Він не êолãосп, а шо він там, яê воно називається?.. А молодь... Мо-
лодь, яêа хочє робить, та в ãороді робе. А таêі лазять… Нема роботи. 
За рахóноê оãорода не дóже й проживеш. Шо ж цей оãород? Щас 
осьо вже – êартошêó êóпи! Капóстинó êóпи! Яê я ше êартошêó êó-
пляла, на ãороді садила. Посадовить – і то наймала! Полоть – най-
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маю! І шо він мені стоє, сêажіть, пожалóста?! Мені дочêа, та шо в 
Мосêві, êазала: “Він тобі нóжен? Я тобі пришлю десять відер êар-
тошêи, êóпиш і хвате тобі”. Та, нó, яê же ш таê? Треба ж хоч... В селі 
ж живеш! Нó, для чоãо ж тоді живеш ó селі? До дочêи не хочó їхати. 
Не хочó. Дрóãий раз, яê розсердюся! Та дочêі êажó (вона отóди далі 
живе, в неї тоже син і дочьêа): “Поїдó! Поїдó до Людêи! Там óсе в 
êвартирі! І вода і тóалєт, і все є. А тóт, дрóãий раз сидю, й води не-
має! Нема êомó привести. В мене дома є вода, но вона не добра. Ті 
на роботі, ті забóли і все. І êончілося, розсердилася... 

Дочêа ж óже замóжем. Тридцять один ãод óже дочêі. Онóêові 
вже шість ãод. А їй ось бóде п’ядесят, аж не віриться. А ми хочєм, 
шоб ми бóли молоді, да. Яê óже дітям п’ядесят ãод! Хоч би не болі-
ло, хоч би я ж оце ж пішла б, пополола на ãороді. А шо ж? Підó по-
нахиляюся, тоді ãлаза в мене болять вобщє та ãолова розвалюється. 
Дрóãий раз підó, вона êричіть:“Чоãо ти лазиш?” – “Та нó шо ж я си-
дю?” – “Нó, й сиди”. – “І люди сêажóть шо сидиш!” – “Хай, – êа-
же, – êажóть”. Бóло здоров’я – робила, шо мене не знають люди? 
Знають, яê я робила. Я робила на рівні з мóжиêами. Прожила 
жизнь отаêó, шо не дай Боã! 

Іêони в хаті завжди бóли. Да. І при радянсьêій владі не забо-
роняли іêони тримати. В êоãо бóли, в тоãо й бóли. У êóтêó. В залі. В 
мене тіêи все бóло знято, постірали. Таê вона ж навісила еті, стоїть 
на êріслі. А в êóхні то таê висить. На êóхні рóшниê, і на тій рóшниê. 
А в мене раньше отаêо бóло рóшниêів! А тоді моди нема, всьо. Таê я 
пороздавала. Таêа дóрна бóла. А тепер би й хай би бóли б. Сêіêи їх? 
Та мабóть десятêи два рóшниêів бóло. Сêільêи їх вишивала! Сама 
вишивала, да. І простині бóли, і на êроваті. І щас щє одна є в мене. 
На столі лежить вишита. Таê їй óже ãодів п’ядесят тій простині. Це 
сêіêи дочьêі, стіêи й простині. Раньше ж не бóло. Ти шо? Там óãол-
êи, чи яê вони щас дітям êóпляють? Раньше ж сам бóв одіяло, прос-
тиня. То я, яê вишивала дочêє. Дочêа народилася, з больниці заби-
рали. То вона й досі в мене є. Коли телевізор ó нас з’явився? Я вже 
й забóла. Заміж вийшла, і з’явився. Раніше престижно бóло мати 
телевізор, êанєшно. Раніше, мабóть, тóт в нас один тєлєвізор на все 
село бóв. І одна машина. Першим в нас бóв телевізор, по-моємó, в 
Косенêа. А машина перва бóла ó Басараба Анатолія Федосієвича, 
по-моємó, по батьêові. Телевізор бóв в тоãо, хто робив траêторістом 
ó êолхозі, êомбайнером. Це – Носенêо. А цей, Басараб – робив шо-
фером. 
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Взаãалі, найбільше в нас полóчали êомбайнери, траêтористи, 
шофера. Доярêи харашо заробляли, свинарêи. Таê вони ж і роби-
ли!! Раньше ж велиêа зарплата й не бóла. Раньше й пєнсія в мами 
моєї бóла 12 рóблів. І жили, і сêладали й на êнижêó. Ше й я строї-
лась, помаãали мені. А тепер шо? А тепер полóчиш пєнсію. На шо її 
хвате? Лісапеда не êóпиш!  

Коли ми строїлись, нам батьêи допомаãали. Грішми батьêи 
помаãали. А стіни виãнати – наймали. Платили, да. А можна й ãóр-
том. Сходилися. Раньше ж ходили, помаãали. Да. Раньше ж бóло 
там – сьодні в мене, завтра в тоãо. Ходили строїлись. Пообідали там 
та і всьо. Поснідали та й пообідали. І робили. А тепер. А мазать я 
вже в хаті наймала. 25 рóблів мазанець, платили. Ставні є на віêнах. 
Да. В мене вже пропали, я вже познімала. Осьо літо – заêрила б та й 
холодочоê би бóв. Візерóнêи в нас на ставнях – видно ж êоãось на-
ймали. Канєшно. А таê – яêби хто êóпив, хатó продала б. Нє, на 
êвартірó поміняла б. Поміняла. А продать? Шо ж ти за неї êóпиш? 
Нічо. 

Зразó я поêи в свеêрóхи жила, там не бóло ніяêих заборів в 
неї. А тоді прийшли, вже почали забори робить. Казала дочêє: “Кó-
пляйте сєтêó та обãородим...” А зять êаже: “Воно вам нóжне? Хто 
бóде жить, – êаже, – той бóде робить”. Воно все таêе дороãе. 

Раніше, яê машин не бóло, на êонях їздили. Бричьêа, ãарба 
бóла. І люди сідали їздили на ній. А раніше ж на степ возили. По-
лоть раніше возили на бричêах. Нó, таêий яê ящиê збитий на êоле-
сах. А ãарба ж таêа здорова там таê дві палêи, отóт таêі жилізяêи. 
Тóди сіно возили, соломó таêе. В неї таêі стіни висоêі, да. Бєдêа ше 
бóла. Там начальніê тільêи їздив. В бєдці. Да. А таêоãо більш нічоãо 
нема. Нó, санêи різні, зимою санêи бóли. Коней запряãали та й їз-
дили. Там же ш сніãи бóли, а тепер шо? 

На санêах їздили це поêа розвалився êолãосп. Поêа розвали-
лося. Люди óмні – понабирали додомó собі: в тоãо бричêа, в тоãо 
êомбаїн, в тоãо траêтор. Бо раніш, êоли траêторів не бóло і êомбай-
нів, êіньми землю обробляли, і êоровами даже. Нó, це ше батьêи мої 
бóли. І воли бóли, то êоні, а то воли бóли. І волами обробляли. Нó, 
оцих волів дорослі тіêи водили. І плóãи бóли, аяêже?! Орали. І по-
лілêи бóли, шо пололи. Все бóло, а тепер вже нема мабóть йоãо ніде 
нічьоãо. Нó, щас, êанєшно, в людей єсть. От в Коржа цьоãо довжна 
бóть. У тоãо і траêтор є, і плóã до траêтора. І борони є. Все є. Нó, яê 
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зорали, тоді ж і боронили. Це вони на весні. Яê садили на зімó, йоãо 
ж й орали. А на весні поборонóвали.  

На полях виращóвали те ж саме, шо й січас: êóêóрóза, соня-
шниê, просо, соя, жито, пшениці, ячмінь, овес – все. Те шо й січас. 
Раньше ж бóло 5 êолãоспів, і в êаждоãо ж своя бóла земля. І хверма 
бóла, й свинарниê бóв. Все бóло, й вівці бóли. Тоже все бóло. А тоді 
розвалилося, розтяãли все хто шо попало. Нó, ламать не строїть же 
ш! Раніше бóло по ãеêтарó ãорода. А це вже щас. Щас óже бросають, 
не хотять. І в моїх батьêів тоже бóв ãород, бóв. Усе й êартошêа, й 
êóêóêрóза, і êвасоля, й оãірêи, і помідори. Усе виращювали. А тóт ó 
мене 10 сотих. Раньше частіш за все ãотóвали борщ. Да. А бо хохли 
борщь люблять з бóряêом. Да... Морêовêа, петрóшêа, все. З тіста 
пироãи, варениêи, блини. Все роблять. Комó шо захочеться.  

В Дніпропетровсьê раніше їздили. Торãóвать на базарь їзди-
ли. Коровó держали – чи сметанó, чи там êрашанêи. Все ж в ãород 
возили. Раньше ж не бóло автобóсів. Аж на поїзд ходили 10 êіломе-
трів. І не важêо бóло. А тепер проїхав автобóс метр, таê óже êри-
чать: “Станьте, бо треба встать. А раньше пішêи ходили. Я яê в ãо-
род поїдó заêачаюсь. Лóччє на роботó мені сходить, яê ó ãород пої-
хать. Мені êращє на бричьêó сісти й їхать, або на машинó шоб отê-
рита вся бóла, отаê їхала б. А таê заêачóюсь. На поїзді нормально. 
От ó дочêи… Оце, мабóть, ãодів три не бóла. Бо нема здоров’я. Ноãи 
в мене не хотять ходить і все. Яê розсердюся – їдó, яê отсердюсь – 
не їдó. Таê подóмаєш, саме лóччє в своїй хаті. Яê не добре, а дома – 
я шо схотіла, те й зробила: хотіла пішла полежала, хотіла пішла там 
посиділа. В мене зять êазав: “Літом ó селі харашо, а зімою паãано”. 
Нó, та раньше ж в мене ãазó не бóло, а плитó топить. 

У нас в селі є старе êладовищє, таê там люди з нашоãо села. 
Тóт ó нас не одне êладбіщє. Це êладбіщє, і там двоє, і там на байраêі 
двоє. Нó, ті вже давні, там ми не хороним óже. А щє є старе êладо-
вищє. Є. Отам тóди далі. Яê до поїзда іти. А щас хоронять на нових. 
Їх в нас троє.  

Про відьом êажóть люди, шо є вони. Чи нема? Ніхто не знає. 
Но êажóть шо є, а хто йоãо знає, чи вони є? Чи їх немає? Щас люди 
обозльонні таêі шо… Роботи немає, все êрадóть. В мене ось тіліфон 
обірвало, їхала машина яêась висоêа і обірвала, а до óтра вже й про-
від зняли, нема й провода. Сидю ось – тіліфона нема. То дочêа з 
Мосêви звоне, дóмає: “Де там мати, шо не додзвонюсь?” І позвонила 
дочêа на станцію, сюди, в Сольонó. Приїдем, а êоли приїдем! Вже 
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місяць ось їдóть і їдóть. Оце ó мене літня êóхня, да. І я там і живó. І 
зімою і літом, а шо мені в хаті? Да. А шо мені в хаті робить? Одній 
шо в хаті робить? У мене в хаті одна, дві, три, чьотири… Чотири. 
Прихожа, спальня й зала. Дві спальні, прихожа й зала. А це в мене 
для óãля, для дров. А то дід яê бóв – ãолóби бóли. Голóбятниê сто-
їть. Машина бóла поêи дід бóв. Вже 20 ãод яê діда немає. Да. Раê 
ãорла бóв. Тоді пив, не жалів себе. Казав, яê пив – в мене нічоãо й не 
боліло. Два ãода возили, нічо не помоãло. Аби бóло раньчє, êаже. 
Нó, операцію йомó зробили, таê він ãод щє після операції прожив. 

В селі ó нас три шêоли бóли. Зразó до 4 êласó – там на бай-
раêі, а тоді ж сюда óже. А та відтіля там до 8 êласів, а тоді сюда. В 
піонери мене приймали, обізатєльно. Бóло таêе – оêтябрьонêи і 
жовтенята. Бóло, да. Боже сохрани! І ãалстóê нада, і значоê нада пі-
ти. У шêолó таê. А щас яê ідóть? Помню ж собирали перші êласи 
ãалстóêи нам чіпляли. Та хіба йоãо все вспомниш? Нó, це все хара-
шо бóло, êанєшно. Раньше ж ó шêолі й ãóртêи бóли всяêі. А тепер?! 
Нема нічьоãо. Дісêатєêи – більш нема нічоãо. 

Печі бóли довãо ó нас. У свеêрóхи моєї піч бóла, êоли щє я 
тóт жила. В 58-м ãоді, це десь до 65-ãо бóла в неї піч. Та вона і щас 
бóла, та в неї хатó ж оце розвалили, таê завалили й піч. На їй тіêи і 
пеêли. Раньше ж їсти варили тіêи в печі. Кочєрãи бóли, роãачі. І 
борщ варили в печі. Бóло сóнеш на роãачь, всóнóв в піч, і зварив. 
Нó, я таêоãо не варила. Хліб пеêла мати тóт. А їсти вже на дворі êа-
биця бóла. Нó, плитêа таêа. Да з цеãли сêлали. Плитó положили і 
топимо таê. Да. Дрова яêі, чи ãілêи соберем, чи солома, êóраєм то-
пили. Яê êажóть переêотиполе. Нó, йоãо щас нема ніде йоãо зараз 
не побачеш, вивели. Топили. Дома ж êорова бóла. Це порозêидаєм, 
ноãами порозмісюєм, ãотовим, шоб бóло чим топить. А тепер і ãаз, і 
все, таê здоров’я немає. Поêи натопив, а вже до óтра і холодно. А 
тепер вêлючив та й тепло. А тепер, хто йоãо зна, шо там бóде! Бачте, 
шо там твориться, поêазóють по тєлєвізорó. Старих óже нема. В селі 
більше молодих і чóжих причом.  

Нó, все… Шо зóміла – те й розêазала. 
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Сêóбицьêа Надія Ниêифорівна, 1941 роêó народження, 
її чоловіê та син, с. Сóрсьêо-Михайлівêа Солонянсьêоãо районó 

Дніпропетровсьêої області1 
 
О, Боже! Нó, питайте. Мене Надя звóть, Сêóбицьêа. 41-ãо 

роêó народження. Місцева. Мама бóла – Олеêсандра Карповна, із 
Ніêольсьêоãо. Нó, мамина дєвіча фамілія бóла Вермінêо. Мама ме-
нша бóла за батьêа на шість ãод. А батьêо – Панченêо Ниêіфір Ро-
манович. Він бóв з 1900-ãо ãодó, а мама – з 1906-ãо. 

У мами бóло дітей четверо. Не четверо, шестеро, но двоє ма-
лєньêих померло там в 30-м і 33-ãо. Тій бóло півтора ãоди, а дрó-
ãій – вроді ãода три. Дочêа сама старша бóла, Дóня, 28-ãо ãодó рож-
дєнія. А тоді ж ото ці дві дєвочêи, що померли. Нó, а тоді Галя 37-ãо, 
Таня 39-ãо і я 41-ãо. [Сестри мої ще живі], ó ãороді. Однієї Дóні не-
має. Дóня поãибла ще в 47-мó році. 

Батьêо óмер ó 60-тім ãоді од êровоізліянія в мозã. Отаê він 
óпав і пролежав, надо бóло не займать, а щоб він полежав і воно б в 
йоãо пройшло. А тоді ще не знали видно цьоãо. Мама ж одвезла йо-
ãо в больницю, а поêи… Нó, протрясло йоãо… Він яê ó êомі проле-
жав одинадцять днів і вмер, і не прийшов даже в сознаніє. А мама 
вмерла ó вторім ãоді. 

[Господарство батьêівсьêе]? Нó, поêи з батьêом жили, мама 
êоровó держала, порося держали, навєрно, êóри… А там одне время і 
êролів держали. Нó, воно вже з ãода в ãод не той. А яê батьêо вмер, 
то мама êоровó продала. Отоді вже êорови мама не держала, а таêе 
тіêи – то êóри, то що…  

Бабóшêó оцю з Ніêольсьêоãо, я таê трошêи помню. Вона 
вмерла в 63-м ãоді. Звали її Наташа. Наталя… Не знаю яê по-
батьêові, забóлася вже. А діда вобще не помню. Дід іще воював не в 
оцій войні, що оце Отєчєствєна бóла, а ота дрóãа. В діда вродє бóли 
наãраждєнія, яêось воно називалося, шо оце хрест. Яê він той орден 
називався, не знаю. Я в те врем’я не дóже... Помню, що дід воював. А 
в яêім ãоді він вмер, я не знаю. Це видно я бóла ще дóже мала.  

А я проробила віê доярêою, можна сêазать, передовою. В ме-
не тоже ордєн трóда, Трóдової слави. Проробила, мать, 25 ãод. Те-
пер на пенсії. [Почала ó êолãоспі працювати] із дєтства. Нó, оце ма-
бóть не знаю, но, навєрно, із шести ãод помню, батьêо робив на оãо-
                                                           
1 Опитування провели В.В. Ликова, Г.В. Лєснікова (7 червня 2009 р.) Науково-
популярним методом передала Н.І. Швайба. 
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родній. Тоді ж оãородня бóла, це шо поливне бóло, отаêими êанав-
êами поливалось. І бóла дрóãа бриãада, нó, тіêи воно рядом бóло. 
Тóт оãродня під [Вермінчиним], а тóт рядом бóв óчастоê… Тоді ще 
вирощóвали шовêовичêи з насіннячêа. Тоді бóло попóлярно шов-
êопрядство, і оце там дрóãі бóли, дрóãий же бóв начальниê. І нас, 
оце отаêих дівчат, він всіãда наймав виривать бóр’янці. Оце ми ро-
били, виривали бóр’янці з оцих шовêовичоê, а тоді їх висаджóвали. 
Вже через ãода два чи що, вони піднялись óже таêі деревця, і тоді 
ми їх і садили. Яê літом, то і різали листя, і той… Це я ще в шêолó 
ходила, яê оце шовêовичêи ці вирощóвали.  

А тоді ж бóла в нас ланêа молодіжна по вирощóванні êóêóр-
ãóзи. Нó, вобщем вирощóвали все, і бóряê пололи, і êартошêó, і со-
яшниê… 

[У 47-мó році бóла ãолодовêа, а чоãо вона бóла]? Не знаю. Я 
знаю, що забирали ж óсе, налоãи платили баãато. Ходили по селó і ó 
êоãо що є, êазали, що оце нада отдавать та несіть тóда сдавайте, бо 
таê положено. Нó, це я тіêи чóла з маминих óст, і з сóсідсьêих, а таê 
воно ж мені… Та що ж я тоді бóла, бóло п’ять ãод чи шість. 

[Шêола] – тóт сім êласів êончіла. А тоді заочно занімалися 
вже з чоловіêом. Тоді чи заставляли, чи просили, чи я не знаю. Ко-
роче, ми походили вже сюда, це я вже тóт жила. Це двір моãо чоло-
віêа… [Зі сêільêох роêів ó шêолó ходила]? По-моємó, ó 49-м. Воно 
яê то бóло, оце і сама не помню… Воно ж ото в 47-м бóла ãолодовêа, 
і по-моємó Таня, вона ж 39-ãо ãодó, наче вона не пішла в свій ãод, а 
пішла на слєдóщій ãод. На слєдóщій ãод я должна іти в первий êлас 
і ми пішли з нею вдвох. Тоді яê-то я місяць чи що позанімалась, ба-
тьêо êаже: “Та, ще мала, бóдь дома”. І êороче я от Тані одстала на 
ãод. На слєдóщій ãод я вже пішла, вже бóла таê яê 42-ãо ãодó.  

У жовтенята [приймали] – це вже яê в первий êлас пішли і 
по-моємó до третьоãо êласó, в третьомó êласі ó піонери приймають. 
Жовтенята ми ще не зачепили, ó нас іще жовтенят не бóло. Оце тіêи 
таê занімалися первий, дрóãий, третій, ó третім êласі в піонери, а 
тоді по-моємó ó сьомім êласі вже ó êомсомол приймали.  

Лінійêа бóла. [Сміється]. По-моємó, êлятвó êазали яêóсь 
там. Давали листочоê, щоб ми там чи прочитали, хто заóчóє, хто не 
не заóчóє і нада êазать. Пісні, оце ж óроêи бóли пєнія. Таê оце ж всі, 
яêі там пісні про піонерів, оце ж ми óчили. Но не дóже пам’ятаю. 
Оце недавно êіно тóт бóло, шо ми цю пісню вчили, а таê і не дóже… 
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А ó êомсомольці – це тоже бóло. Нó, яê воно називалося тоді, 
чорт йоãо знає, Господи прости, шо сêажеш… Уже призначали день і 
там сêільêи дóш отбирали, запитóвали вопроси, на ці вопроси дол-
жна отвітить і отвічали. Яêі вопроси, забóлася вже, не помню.  

У піонери всіх приймали, а ó êомсомольці – óперед одбира-
ють, щоб поведінêа бóла хароша, шоб занімався харашо, лóчше. 
Отаêих одбирали. Тоді оце вопроси задають, надо отвітить, і тоді 
зачисляють.  

А я ж ходила не в цю середню шêолó, а в нас бóла там вось-
мирічна. Я ходила ó восьмирічнó шêолó. Вона бóла семирічна, а то-
ді вже після тоãо стала восьмирічна. І з восьмирічної тоді, хто бро-
сає, вже йде êóдись заніматься чи êóда. А хто до десяти êласів, тоді 
йдóть ó цю середню шêолó. Таê тіêи еêзамени поздавали і вже тоді 
дальше, я не знаю, може обстоятільства не позволяли ходить ó шêо-
лó чи може і… Вобщем спішила на роботó, щоб на роботó. 

Предмети бóли таêі, яê і сєчас. Бóêвар бóв, тоді десь з новоãо 
ãодó – читанêа. Тоді ж арифметиêа. Природознавство, по-моємó, з 
дрóãоãо êласó, нó, я вже все позабóвала, сêіêи ãод пройшло. Вчителі 
яê обично, мені вродє бóли і строãі, і хароші. У нас же бóла одна 
вчительêа із первоãо по четвертий êлас. А яê óже пішли з четверто-
ãо в п’ятий, шостий, сьомий, тóт óже бóли óсяêі вчителі, бо різні ж 
предмети бóли. А оце до четвертоãо êласó – Наталя [Семеновна] 
занімалась, Дашêевич фамілія її. Я вже вам розêазóю все, шо я пом-
ню. 

А мої батьêи… Мама вобще ó дóховнó семінарію ходила. Но 
тіêи вона ó Ніêольсьêомó, вона ж сама з Ніêольсьêоãо. А батьêо то-
же до шêоли ходив, чи він четирі êласи êончив. Раніше ж бóло по 
четирі êласи. Четирі, тоді стало сім, тоді стало десять, а тепер óже 
êажóть одинадцять та дванадцять, я не знаю сêільêи. 

Під час війни, знаю, німецьêих не бóло, наші бóли [вчителя]. 
А шêолó вродє може заêривали і не занімалися тоді êонєшно… От 
Саша [син] яêби прийшов, він би більше розêазав. Мама йомó баãа-
то розêазóвала óсьоãо, і за войнó, і за ãолодовêó, і за ãолодомори за 
ті. Нó, вони ж бóли менші, а я може і чóла там êрайом вóха, та і не 
дóже і дослóхалася. Воно мені, дóмаю, не нóжне.  

У дитинстві? Батьêо ó нас бóв портний, сапожниê, бóв мас-
тєр на всі рóêи. Верхню [одежó], мать, не шив, но а плаття нам він 
шив óсім. Оце цим óсім трьом. Через то шо, оце відêоли я помню їх. 
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[Матеріал на плаття], по-моємó, ситець бóв. Нó, мама ж êóпляла, 
êанєшно, ми ж самі не робили. 

А обóвêа тоже, батьêо яê поїде в ãород, яêе êóпе таêе і той. 
Цей раз поїхав одній êóпив, дрóãий – дрóãій, нó, а тоді третій. Зі-
мою, по-моємó, оце шили бóрêи. Оці валяночêи, самошивêи. А яê 
на веснó, то тóхлі батьêо êóпляє всім. І батьêо шив, він бóв сапож-
ниê. Він шив і оце ремонтірóвав обóв, люди несли до йоãо. У батьêа 
бóла яêби мастерсьêа. В йоãо бóли і êолодêи, він шив, ремонтірóвав 
обóвачêи разні. Люди несóть йомó. Допóстім, оце яê сапоãи, це я 
чóла таêе розãовор, ставлять оце ж [êардонêа]. А воно ж розêисає – 
раз надів, два. І батьêо тóди ставив êожó, êожані оці задниêи ставив, 
і тоді вони носитимóться баãато. Навєрно ж йомó платили, êомó яê, 
може з êоãо возьме, з êоãо ні. Не одинаêова ж робота ó êажноãо. 
Десь там яê мало, то може і таê зробить, а шось велиêа, то вони 
шось платили. 

[Яê виховóвали дітей]? Нó, не таêе времня бóло яê січас. То-
ді бóло строãо, яê вам сêазать, нó, не таê яê січас… Та подивіться по 
тєлєвізорó, що робиться! Січас і старі êіна поêазóють, по êінах мо-
жна оприділить. Таêоãо не бóло, щоб оцевочêи, нó, яê оце січас... 
Канєшно, поважали старих. 

Вставали яê-то всі разом. Поêи сюда-тóда і видно ж снідали, 
а тоді ж по роботам. Я бóла мала, а вже ми знали, що це ж нам нада 
на машинó вспіть óтром. Машина нас возила тóди, і бричêою, яê 
дощ застане, і відтіль пішêи – по-разномó бóло, не всіãда ж одина-
êово. Нó, а все равно нада ж óспіть, тóди ішли. А платить нічоãо не 
платили. Яê ото êажóть: за спасіба даром, аби êолеêтив. Приóчали-
ся до êолеêтивó… Нó, нас таê батьêо воспитóвав і мама, знали. А що 
дома робить? Дома ж малі ще, нічоãо робить бóло. Я даже дрóãий 
раз Саші розêазóю, помню, нічоãо не знала робить оце дома по ха-
зяйствó, бо ото мама робила. А оце дóмаємо, яê садить, таê бóло шо 
батьêо сêазав. А яê батьêа не стало, мені бóло 19 ãод. Нó, тоді на 
слєдóщій ãод я êажó: “Мати, давай садить óже”. А вона: “Ще ра-
но”. – “Та чьо ж рано, ãлянь óже óсе ж тепло”. – “Нічьо, а замороз-
êи”. Батьêо сêазав, шо рано, всьо, нада ждать, поêи батьêо сêаже. А 
тоді яê вже я сама начала жить, то тепер, êоли ми вздóмаємо, тоді 
садовимо. Нó, а яê ото морози бóли та наляêали, три ãоди підряд 
заморозêи бóли в маю, то я тепер боюся рано садить. І садим ó маю.  

[У êолãоспі] воно ж начиналося із шовêовичоê, а тоді яê ста-
ла більша, óже пішли той… Нó, по-моємó, ще перве врем’я щось на 
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трóдодні давали. Особенно знаю, що це перед Новим ãодом ãроші 
давали. А тоді ж начали êажен місяць давати.  

Пішла робить, там не полностью, через то шо це тіêи времен-
на робота ó êолãоспі. Літо робиш, а зімою… Хоча робили і зімою мо-
лодьож. Нó, всьо равно, мінімóм не виробляли. Яê неãода яêась чи 
шо, таê не йдеш на роботó. А вже яê стала доярêою робить, таê єслі 
робила, то хоч не хоч, а мінімóм виробиш. Вже ó мене діти бóли… І 
таêоãо віêами не бóло, шоб це не бóв на роботі, а шоб тобі записали. 

[Що раніше снідали, що варили]? Сóп, манêó. Мама лоêшó 
різала. Тоді може, я ж не знаю, може і бóла вермішель, а може не 
бóло ще ó нас. Не бóдó êазать. Нó, різали всі лоêшинó. Мама сама 
різала. І от лоêшинó варили – лоêшинó і сóп, лоêшинó і одêидали, 
яê щас вермішель роблять. Шо там ó маãазині бóло, я то, êанєшно, 
не знаю, бо я ж ще не ходила ó маãазин, мала ж ще бóла ходить. Ма-
ма бóло йде на базар, пшона ж не бóло, допóстім, і мама бóло йде яê 
оце період, шо оце êóрчата, стаêан пшона êóпляє, шоб бóло êóрчат-
êам дать. Бо ó маãазині не бóло йоãо. А тепер же є все, тепер бєз 
проблєм, а тіêи ãроші. 

На обід варили борщ! Борщ, êартошêó або маêарони, оце ж 
лоêшинó. Каші варили. Оце сêільêи прожила віê – мама без бóряêа 
борщ варила. А бабóшêа всіãда варила з бóряêом, з бóряêом борщ 
добріший. Я – без бóряêа всіãда варила, і мама без бóряêа. А мама 
може там яêийсь раз зваре за ãод із бóряêом, може частіше, а я раз ó 
ãод варила з бóряêом. А тоді раз яê зварила, яê поêóштóвала, шо з 
бóряêом добріше в тисячó раз борщ! А тіêи начала я терти на тьор-
êó, оце шо для морêви, яê свіжий борщ, свіжий бóряê, а йоãо êри-
шиш, а він стрибає, із рóê висêаêóє! І оце дóмаю: а, лóчче йоãо не 
бóдó. А тоді не знаю, хтось êаже, шо на тьорêó. Я яê зітерла на тьор-
êó, преêрасно! Раз, два яê зварила борщ, а ãлавнó роль іãрає в борщі 
оцей бóряê. Нó, êромє бóряêа ще морс, шоб свіжий же бóв. Нó, ó нас 
тепер, це ж я сêільêи живó, то ми êваснинó хоч і робимо, êвасим 
помідори, то це тіêи для тоãо шоб поїсти перве врем’я. А таê я нава-
рюю всіãда морсó баãато, томатний соê. І помідорів садим тоже… 
Бóряêа ніêоли я не êвасю, а тіêи свіжий бóряê. Та тепер варю, Саша 
даже і êричить дрóãий раз: “Нашо ти таêо бóряêа баãато ложиш?” А 
мені він добріший з бóряêом. Канєшно яê пісний, нó, а яê з м’яса, 
тоді ж ще добріший. Нó, оце посліднє время, відêоли я на пенсії, ó 
90-м ãоді. Я пішла з 50-ти ãод, бо тоді яê раз таêий заêон вийшов…  
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Каші? Нó, ãречанó [ãотóвали], і перловêó, або пшеничнó. А 
рисовó я тіêи варю на свята, бóло яê оце êóтя. Бо я її люблю тіêи 
сладêó. Або варю яê начиняю перець, ãолóбці, оце тоже ж рис варю. 
А таê рисової êаші, чось ó нас її не дóже люблять, я її сама не люб-
лю. А тіêи оце люблю для ãолóбців, для перцю. 

Із тіста? Хліб пеêла одне время. У нас пєчêа ãазова з дóхов-
êою. Нó, ми поêа перве время-то не пеêли ж, поêа бóло ó маãазині 
взять, та і частіше моталася тóда. А це відêоли на пенсії, можна сêа-
зать, часто я хліб пеêла, і печó. І балабóшêи печó, нó, яê ãаз єсть. Сі-
час ãаз балон êончається, і я боюся, шоб хоч раньше не заêончівся, 
бо тоді êараóл êричи. 

Мама хліб пеêла, піч бóла. Хата та і січас стоїть, там яê до 
бóдêи іти. Бóдêа, до желізної дороãи, де остановêа. Вона жила ó тім 
êраю. Нó, я в пічі… От Галя знає яê і витопить, і посадить, щоб же не 
поãоріло. Тóт я поставила, знаю êóди поставить, яêий оãонь і всьо, ó 
ãазовій дóховці віêами не зãорить. Канєшно, ж малий ãаз нада ста-
вить. А таê я і тóшонêó в дóховці роблю, разне все. Хай êанєшно там 
запіêаноê êажен день не роблю, бо ніêоли. А хліб оце печó і щас би 
пеêла, нó, щас ãаз êінчається. Там ó балоні на дні вже видно остало-
ся. Бо таê торêнеш, пóстий, ще поêа є. А тепер ось пенсію полóчó і 
нада шоб сходó привезли балон. Бо таê тіêи трах-бах, ãроші потра-
тили, а він яê раз не їде. Тоді ãоп, їдóть машиною ãóêають, а в нас 
óже нема ãрошей. І таê і полóчається… 

А мама пеêла хліб на своїх дрождях. І я начинала пеêти тоже 
на своїх… Нó, ще ж мама бóла жива, сюди до нас бóло приїжжяла, 
дрóãий раз і місяць живе. На зімó, яê óже стала не ãодиться, Таня її 
забирала до себе ó ãород, а тоді ж привозе. Бо мама êажен день, яê 
новий ãод прийшов: “Ой, додомó! Ой, додомó!” Бо вже там сêоро 
бóде весна. Нó, вони тоді вже привозять її десь ó мартó і тóт вона 
тоді це ж до тепла. Нó, і таê яê я помню, яê мама робила, таê же ж і 
я. А я тоже зразó наробляла дрождєй сóхих, засóшóвала, робила із 
мóêи. Нада шоб висівêи бóли, шоб висівêами їх затерти. А тоді опа-
рêó зробила, дрожді намочила, вони ж розêисли, в марлічêó 
зав’язала. Тоді оце цідю, воно ж висівêи остаються в марлічêі. А 
юшечêа та шо, запóстила їх, ãрає воно сêільêи, нó, ніч. Утром замі-
сила… А дрожжі, вони ж запóсêаються ó тісто. Нó, добаваляла ж бо-
рошенця трохи, шоб же ж воно проãрало. А тоді замісила, дала зійти 
і печó. Тóт ó хаті топêа є, таê яê оце мама тóт бóла, із мамою ми тóт 
топимо і дóховêа тóт хароша, печó і в дóховці. Таê пеêла оце не рó-
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лєти, а таêі яê щас оце батони, хліб. Ото в листиê три штóêи в мене 
їх óлазило. Ще в маãазині таêих не бóло, ще бóли êрóãлі хлібини, 
або оце êирпичиê тоді привозили. А це десь яê ó 90-ті ãоди, мать, 
95-й, в оце врем’я ще. А тоді вже почали таêі батони пеêти і в ãосó-
дарстві. Тоді оце таê печó-печó, тоді вже обридне, дóмаю “та ладно”. 
Яê ó маãазин підó, хочеться маãазинноãо хлібó. І оце візьмó раз, 
дрóãий раз чи там êомó хто їде в маãазин, êажó… В мене ж два сина. 
Це Саша – старший, 66-ãо роêó, а ще меньчий – Гєна, 67-ãо. 

Внóêи є, дві дєвочêи ó Саші. Но одна замóжом óже ó ãороді, а 
дрóãа занімається ó Солонянсьêомó ліцеї на повара. Оце вона той. 
Наташа, мать, 88-ãо, а Танєчêа ця менша – 92-ãо. 

Цю хатó бóдóвали, по-моємó, в 76-м, а може до 76-ãо [роêó]. 
Яê строяли оцей двір óвесь, ми добалаêóвали своїх, моїх, шо я ро-
била з ними, доярêи. І оце яê êамєнщиê строїв, то там тіêи ãотóвать 
їсти і всьо. Нó, може один-два, щоб підносили, подавали ж наверх. А 
яê óже стелю наêладать, таê це óсе ж нада щоб люди. То наймали, 
дóш сороê ó нас робило. Роблять, до обідó зроблять і тоді отдих. Яê 
оце начинали вже мазать, таê я наймала по-моємó чотири-три дóші, 
я не знаю. Тоді бóла ãрóпа, мазали оце. Я їх наймала, шоб вони рів-
няли стіни. Бо оце ж наêладають стелю і стелю ще нада піддряпать, 
і стіни тоді заразом навальêовóвать. Таê оце трьох я наймала маза-
льниць. А ті таê – сьодні вони в мене, а яê вони строїтимóться – ми 
тоді до їх ішли. Отаêово. 

[Хто оце місце розмічав]? Віталя [звертається до чоловіêа], 
іди тебе стосóється! По-моємó, Віталій сам розмічав хатó, нó, може 
хтось йомó із товаріщами… Яê хата строїлась, хто надоóмив тебе? 

Віталій Антонович1: Оцей двір, єслі вам нада, це все я мітив. 
Усе. Тóт рóêи нічиєї не бóло. 

Надія Ниêифорівна: Нє, нó, хтось же ж то… 
Віталій Антонович: Ноãи бóли, топтали ãлинó. 
Надія Ниêифорівна: Нó, таê то ноãи бóли, нó, в тебе бóв Діма, 

êóм, Миêола Сахно… 
Віталій Антонович: Я ж êажó, це підсобна сила бóла… Це все 

моє в дворі, я розмічав, тіêи я не ложив, не êаменщиê. Кришó я сам 
ставив, все сам ставив. Фóндамент сам. 

Надія Ниêифорівна: Тоже ж, не сам же ж, а дóш три бóло… 
Віталій Антонович: Заливав я сам, сам… 
Надія Ниêифорівна: А êолотив хто? 

                                                           
1 Скубицький Віталій Антонович, 1939 р.н., чоловік Надії Никифорівни. 
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Віталій Антонович: Хто? Сам êолотив, не бóло таêоãо, я сам 
óсе робив. Хвóндамент, все сам. На êóхню я робив оце фóндамент, 
цоêоль сам… 

Надія Ниêифорівна: І я ж щось робила. Шо ти, сам-сам? 
Віталій Антонович: А ти заробляла êошти на харчі. 
Надія Ниêифорівна: Яê ти êолотив, я ж êолотила, а ти вже 

носив відра, може наоборот. Самі робили, може хто приходив із 
мóжиêів. Сам би ти êришó не тяãав, бо нада ж на êришó подать.  

Віталій Антонович: На êóхню вже êришó ставили самі. 
Надія Ниêифорівна: А мої батьêи не бóдóвались, бо батьêо 

жив ó батьêівсьêій хаті, нó, в дідівсьêій. У них хата бóла із ãлини. 
Вальêована, чаморна називається. Чамóр – ãлина замісена і вальêа-
ми тоді їх отаê êладóть, êладóть, êладóть, шоб рівно ж бóли стіни. 
Єсть лампачна, лампач ллється, литий – лампач називається. Це ж 
нада топтать і жидêó ãлинó ллють зверхó і начамóхóють. У лампачі 
більше соломи, а ó вальêах менше. Він леãший і він тепліший, нó, 
êороче…  

Віталій Антонович: Шо це за дівчата? 
Надія Ниêифорівна: Нó, прийшли. Он те, шо ти êажеш, запи-

сóється, междó прочім… 
Віталій тоже михайлівсьêий. Він… Нó, тепер свою біоãрафію 

розêазóй. Ти родився тóт, ó цім дворі. 
Віталій Антонович: Сêóбицьêий Віталій Антонович, 39-ãо 

ãодó. Мені сêоро бóде, начнеться 29-ãо числа 80-й ãод. Молодий ще 
[посміхається]. 

На цім місті хата бóла, дебела бóла. Лампач там таêий, шо 
траêтор не роздавлював, виãорнóв з хати. І при том 12 метрів хата 
бóла. Там отаê хатó построїть нада бóло, більше лампачів, а я дó-
раê… 

Надія Ниêифорівна: І ваша ж хата попала під обстріл, причі-
лоê розвалило.  

Віталій Антонович: Осêолêи побили. Німець не розбирав, що 
бóло. Кидав бомби êóди попало. 

Надія Ниêифорівна: І попало яêраз біля причілêа. 
Віталій Антонович: Та він три êинóв сюди. Одна – тóт на во-

ротях бóла таêа яма, тоді êинóв в поãріб отам, яêби він дітям своїм 
êинóв тó бомбó. І ще êинóв, що тóт бóла таêа шовêовиця і тó зрóба-
ло. 

Надія Ниêифорівна: Вони ж стріляли і тóди і назад. 
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Віталій Антонович: Настóпали вони ж на Дніпро ж. 
Надія Ниêифорівна: Настóпали, тоді били. Яê вони вже тіêа-

ли, таê вони вже счітай не бились. 
Віталій Антонович: [Яê війна почалася]? Ми бóли в степó, 

ділили землю, сто метрів êаждий ходив тóди… 
Надія Ниêифорівна: Робить, свою ділянêó оброблять. 
Віталій Антонович: Ми не знали, шо німці тóт êілометра три. 

Приходимо сюда – о, хазяєва тóт нові, êоні поставили, êонюшню, а 
нам нада [нерозбірливо]. Німці: “Г-ã-ã-ã-ã”, махнóв рóêой. Таê про-
ходили, êоні не займали, óже дебелі êоні бóли. А ото ж êóрей Льош-
êа ще ж, на ãорище êóрей винесли… І êóрей, бач, не зайняли. Яê по-
êажóть: хватають ловлять. Та де? 

Надія Ниêифорівна: Кажóть, найдóжче вони свірєпствовали 
на Западній Уêраїні, там вони баãато вроді шêоди робили і били. 

Віталій Антонович: Тóт нічоãо плохоãо не зробили, ніêоãо… 
Короче, німці хароші бóли. Тихо все бóло… Оце таê, óчителя. Це і 
мене занімала вчительêа. Оце німці зайшли, развєдêа ж прийшла. 
Устрічають, цілóють, плачóть! А він: чоãо, мол, плачеш, шо вони за-
йшли. Та бóло, êаждий боявся, а німець зайшов яê êозаê. Да! По-
ãеройсьêи. 

Надія Ниêифорівна: Зайшли вони сміливо сюда ж, нó, на 
Вêраїнó на нашó. 

Віталій Антонович: Сопротівлєнія ніхто не оêазав їм. 
Надія Ниêифорівна: Бо ніхто ж і не знав. Вроді ж таê Сталін 

êазав, шо должні, яêось должні вони застóпить, вроді ж не 22-ãо ію-
ня, а пізніше. А застóпили раньше. І через те наші вроді і не ожида-
ли їх. Нó, а яê óже сюди в Михайлівêó прийшли, таê я не знаю, я 
бóла мала. Я народилася в 41-м в апрелі місяці, це мені місяці бóли. 
У мами моєй фотоãрафія бóла: мене Дóня держе на рóêах, на стóлі 
сиділа. Яêраз приїхав вроді фотоãраф відêільсь, чи з ãорода, чи шо. І 
вона поїхала та: ой, ми з Надєй та й не сфотоãрафірóємся. Таê я то 
таê бачó шо місяців, навєрно, три, нó, вже сиділа на рóêах нормаль-
но. Не таê же, що яê місяць, що ще не держе ãоловêó, дітьониш, за-
мотане. А таê вже сиділа ó томó, чи платтячêо, чи маєчêа яêась на 
мені надіта бóла. Таêа êарточêа ó мами бóла… 

Віталій Антонович: Німці тóт по хатах жили. У нас хата стара 
бóла, яблóня здорова таêа. Вони зрізали, поставили свою [машинó]. 
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Надія Ниêифорівна: Вони зайняли вже, тóт хата здорова бó-
ла. Вони їх ó êóхоньêó всіх оцевочêи, їхню сім’ю, а самі розположи-
лися – парадний ход бóв, êалідорчиê, через…  

Віталій Антонович: Добре помню. [Німецьêі êонсерви]… [Я 
êонсервó, дивився, êоли німці виêинóть, забрать. І все]. Харашо 
ставились, не займали ніêоãо. У їх êоні стояли в êонюшні, німецьêі 
і… Вони ж êормили їх видно. У них сóмêи спеціальні бóли, на ãоло-
вó надів, насипав тóди і вони самі їдять. Вони яê одстóпали, остави-
ли нам на віêні ó êонюшні оті пачêи, шо êорм насипали. Ми ж самі 
пробóвали їсти, таêе добре… 

Надія Ниêифорівна: А батьêо ж йоãо поãинóв під Сталінãра-
дом. 

Віталій Антонович: Та, яêа разниця? Поãинóв, то й поãинóв… 
Надія Ниêифорівна: Зразó приходило… Нó, це я розêазóю, бо 

я ж тоді ще йоãо не знала. Зразó приходило ізвєщєніє, шо заãинóв 
без вісті. А тоді ж почали питать іще, êоли пройшло, шо поãинóв під 
Сталінãрадом. 

Віталій Антонович: Та це прислав один êозьол, медалі з óби-
тих познімав…  

Надія Ниêифорівна: І старший брат йоãо, 26-ãо ãодó, тоже 
бóв на войні… Альошêа. 

Віталій Антонович: А, нó, оце яê став… президентом цей êо-
зьол. Я їх всіх êозлами називаю. 

Надія Ниêифорівна: А-а, той, Ющенêо… 
Віталій Антонович: [Чи працював êолãосп при німцях]? Та 

ніхто ніде не робив. 
Надія Ниêифорівна: А яê же ж êолãосп тоді? Він же ж то не 

розпався? 
Віталій Антонович: Йоãо розêинóли, самі повтіêали… Ні, ні-

чоãо вони… Зрóйнóвав наш один… Зрóйнóвала весь êолхоз. 
Надія Ниêифорівна: Ти за войнó êажи, яê німець. А це ж óже 

ó перестройêó вона зрóйнóвала… Все змішóєш. 
Віталій Антонович: Поêазóють êрóãом, вроді вони нелюді. 

Вони хароші люди все. Тіêи зайшли ж вони [нерозбірливо] одежа, 
все. А наші заходять… рвані! Яйця, ізвінітє за вираженіє, виãляда-
ють.  

Надія Ниêифорівна: І в землі, рачêи лізли, це яê, мать, óже 
освобождали. Нó, не виãонили німців. Коли наші прийшли в Ми-
хайлівêó? 
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Віталій Антонович: Німців не виãонили ó нас. Яê зайшли, таê 
і пішли мовчêи… 

Надія Ниêифорівна: Нó, яê оце стріляли із ãори на Бардаêо-
ва. Таê êажóть же, шо їм тóт видно бóло всю Михайлівêó яê на до-
лоні, і тóтечêи поãибли всі наші. 

Віталій Антонович: Нó, то вже яê одстóпали, чи настóпали, 
шо машина з солдатами їхала нашими і самольот по опознаватєль-
ними знаêам, нашим звьоздам, пролетів, ãлянóв, шо êозли їдóть, ро-
звернóвся [і трах]! Довãо машина валялася і то побив óсих. А пóшêа 
на ãорі бóла, отóт-о стояла, дзоти стояли. Наші оêопались добре, а 
німець зайшов з дрóãої сторони, пóлімьотами розбирали дзоти, на 
[нерозбірливо] здавали. А пóшêа стояла отóт на ãорі, снаряди лежа-
ли біля неї, ми ще стріляли, ото били з пóшêи [тóди], хлопці бóли 
старші. Короче, німець не зробив нам таêоãо нічоãо тóт, шо поêазó-
ють звір по тєлєвізорó чи по радіо. 

Надія Ниêифорівна: Нó, міст зірвав же ж то. Німець же міст 
зірвав, оцей шо… 

Віталій Антонович: Міст по-моємó наші взірвали, щоб не 
пройшли. Це вже наші наложили з завода взривчатêó та яê ãахнóли. 
А воно шо, отаêий бетон, отаêó дирочêó пробили, а ó людей стеêло 
повилітало. Но не заплатили. Тоді прислали робочих із завода. Ще 
й ми там бóли, óчаствовали. 

Надія Ниêифорівна: А, по-моємó, міст взірвали, мать, ó 50-х 
ãодах. Нó, война êончілась в 45-м, а може і раніше…  

Віталій Антонович: Там одні рельси бóли, чи швелера, поміж 
ними ходили. [Завод Петровсьêоãо порізав, лєбьодêа витяãала, за-
брали]. А нам оставили міст дерев’яний…  

Надія Ниêифорівна: Там бóло виêладено оцими осêолêами, 
êамнями, бо ше водичêа… 

Віталій Антонович: Єслі хочеш пройти пішêом раньше, шта-
ни сêидай і проходь [нерозбірливо]. А вже опісля… 

Церêва бóла ранше. Хароша церêва бóла. Вона, правда, неве-
личêа. Нó, я не знаю за церêвó, чи німець зайняв її чи ні. Не знаю, 
но бóла після тоãо… 

Надія Ниêифорівна: Після войни церêва бóла оцевочêи. Нó, 
а тоді її розламали… 

Віталій Анонович: Короче, розібрали церêвó. Дзвони там, ãа-
рдіни, іêони, все. Митьêо ж [поêойний] розêазóвав, наãрóзили ма-
шинó і сêазали вести ó ãородсьêó церêвó. Це всі хрести, там… Ми-
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тьêо повіз ó ãород, а там ото, êаже: свалêа, бачиш, тóди сêидай. Оце 
все. Каже, яêби знав, то не повіз би тóди. Оце сêинóв ó той мóсор, 
óсе чисто. 

Не знаю це ãод яêий, це вже осьо, при цьомó наша [нерозбір-
ливо]. Десь в 50-х ãодах, по-моємó. 

Надія Ниêифорівна: А êоли ж церêвó розламóвали? Нó, до 
60-ãо ще не дійшло.  

Віталій Антонович: [А дома іêони тримали люди]. Ніêомó ні-
чоãо не отдавали. Ніхто по хатах і не дивився, єсть там іêона чи ні. 

Надія Ниêифорівна: Да. Возили і в ãород [після тоãо хрес-
тить], або оце Томаêівêа. Оце там церêви бóли. А тóт чьось розва-
лили, я не знаю, чи вона сама стара вже бóла, розвалилася? 

Віталій Антонович: Короче, слóхайте дівчата. Бóла церêва на 
толоці – це дебела церêва, раз. Спалили, êóрêóлі, забрали наші êо-
мóністи, все шо нада. Церêва бóла осьо тóточêи навпроти спортза-
лó. Церêва бóла отóди, яê ідете до маãазина на правó сторонó, два. А 
ще де, не помню. Тóт церêов баãато бóло… Оце церêва бóла на толо-
ці, це дебела церêва бóла. Хрест золотий бóв. 

Надія Ниêифорівна: Нó, це вона ще в тих ãодах бóла, в 30-х 
ãодах. 

Віталій Антонович: Нó, наші êомóністи… [Чи в селі баãато 
êóрêóлів бóло]? Кóрêóлі – ні, а êомóністи. А êóрêóлі яêі? Не бóло 
таêих êóрêóлів. Це Сталін вже зробив êóрêóлями. Держиш êозó – 
êóрêóль, і поїхав на Соловêи. А ті дóже билися за той хрест. Це 
ж… – êомóніст бóв ярий, хрест той забрав. А то чи дерев’яний тас-
êали, желізний, а воно там оêазався, що дерев’яний хрест, отаêий 
завбільшêи. І ото таê церêви пропали, і Боã не наêаже ніêоãо… Нó, 
всі êомóністи… 

Надія Ниêифорівна: Тоді таêа власть бóла, шо церêви заêри-
вали, ніззя бóло празнóвать. Хоча і празнóвали все равно оце Пасêó 
та Рожество, та і Тройцю празнóвали.  

Віталій Антонович: Тоді не празнóвали, то шо всі вроді яê 
боялись. 

Надія Ниêифорівна: Нó, через то, шо таêа власть бóла. Ніззя 
тоді бóло. А тепер яê начали вже…  

Мельниця тóт бóла, вона ще до войни бóла. Оце ж міст бóв, 
по мостó по цім нада переходить яêраз до мельниці. І ми малі бóли 
ото, тоже їздили. Нас мама чи там батьêо бóло посилає, шось пове-
зіть. Бричьонêа таêа бóла, тóди êлали êлóноê, таê же ж не понесóть, 
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нести ж важêо, і ми бричьонêою возили. Мóêó, чи там дрóãий раз 
мама посилає оце яê óрожай, êабачêи… нó, сояшниêи ж для олії. 
Олія билася ж тоже. Олію били. Бóло й платили, а бóло отчисляли 
там яêийсь процент за роботó, за óслóãи. Мололи зерно ó цій мель-
ниці. Воно мельниця одне зданіє, но тіêи з одноãо боêó мололи мó-
êó, а з дрóãоãо боêó – олійниця. А тоді ще начали там вроді шеретó-
вати óже позже. Десь може ó 90-х ãодах начали вже шеретóвать ãре-
чêó, пшоно. Шеретóвать, це ж щоб облóсêóвалося. 

[Коли заміж вийшла]? Мать, ó 65-м ãоді. У нас свадьби не 
бóло. Таê, подали заявлєніє на таêе число, розписалися і всьо. 

А мама розêазóвала, ó мами бóла свайба. В яêим же це мама 
ãоді? Мама Дóню родила в 28-мó, може в 25-м ãоді мама йшла за-
між? Нó, помню, шо батьêо поїхав тóди êіньми, ó Ніêольсьêе, і від-
тіль її привіз. Видно ж із родичами [поїхав], старости ж навєрно бó-
ли. Ніêольсьêе – яê поїздом їхати, тóт ó нас 242-й êілометр, а там 
253-й. 

По-моємó тоді платтів ще не бóло. По-моємó, таêий óêраїн-
сьêий бóв наряд [ó мами]. Нó, оця, яê вона називається, не юбêа, а 
яê… Прихватêа? Да, êлєтчаста. Нó, а там сорочêа ж вишита должна 
бóть із рóêавами вишитими, і видно жилетêа. Сорочêа довша, ще 
прихватêа ж не захвачóвала вишивêó. 

Мама сама вишивала харашо. Полотно може й самі робили, 
не бóдó êазать. Нó, ó бабóшêи бóв верстат. Ліжниêи тêали мама, 
мамина мама – бабóшêа. І навєрно ж і полотно тêали. Конопля, на-
вєрно ж, êонопля. Коноплю, це я помню, мама робила, возили з ба-
тьêом. Оце ж яê то йоãо замочóвать, щоб яêийсь період поêисло, а 
тоді йоãо витяãóють і лóпить йоãо нада, давить ноãами. Може і 
чимсь, палêами, може, яêимись. А тоді воно таêе стає, êистриця от-
пада, а ниточêи оці, їх êрóтять. Цьоãо я не привчилась êрóтить. Хо-
ча в мами бóло веретено і мама при нас… нитêи. А тоді мама ще êра-
се бóло йоãо… Нó, це ж на дорожêи, а на полотно я не бачила яê. Нó, 
а êазала мама, шо оце таê само, тіêи ж тоненьêі нада щоб ниточêи 
бóли. Нó, і тоді воно чим йоãо більше стираєш, тим воно біліше, бі-
ліше, біліше. Потім сóшать і зновó стирають. Розêладають раніше, 
мать, по долівці чи по чьом, я не бóдó êазать, не знаю. По-моємó, 
може і вірьовêи бóли. Нó, чьо ж, хіба це вже таêа проблема… У мами 
бóло, мама êрасила êрасêами, на базарі êóпляла êрасêи. Отаê воно 
ж розтой… їх нада ж не êлóбêом êидати. Таê вона роблять отаêі вбі-
льшêи… нó. і оце йоãо замочóє тоді нитêи. Таê вона, а тóт з цьоãо 
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боêó зв’язала, шоб не розпадалося, не заêрóчóвалось, і з цьоãо боêó. 
Тоді чи ó êазан, по-моємó, êазани бóли. Оце вона êрасêó розвела, 
йоãо тóди топче, це обично літня робота. А тоді вона йоãо витяãóє і 
вішає, воно ж оце таê висихає, а тоді на êлóбоê і змотóє. І êлóбêи 
везе до мами до своєї, до бабóшêи. Бабóшêа робила оце то ряднин-
êи, ліжниêи. Нó, ряднинêа – одна стьожêа, а до ліжниêа дві ізшива-
ється до êóчі. Края тоді зарóблюють, щоб не розповзóвалася. 

[Де брали êоноплі]? Оце не знаю. Нó, відêоли я помню, то 
êоноплів ó нас не росло. Це мама розêазóвала, яê ще раніше, яê мо-
же ще вона ó батьêа жила. 

Вишита на рóêавах і на низó, і на ãрóдях. Чорне і êрасне, êві-
точêи таêі й листочêи. Квіточêа і два листочêи, êвіточêа і два лис-
точêи і всюди таê само. Мама вобще вишивала êрасіво, тіêи êрести-
êом. Нó, а вже яê ми начали вишивать, таê óже появились тоді раз-
ноцвєтні нитêи… Я вмію вишивать і хрестиêом, і ãладдю. 

Олеêсандр Віталійович1: Помню ти êазала, шо ти вишивала 
тоже ãладдю, там птичечêи, на ãробчиêів похоже. 

Надія Ниêифорівна: Вміла і вишивала. Сейчас óже може і за-
бóлася. Гладдю я не одним рецептом, а разними, стьожечêи разні 
вишивала, разними таêими наêладêами, і просто. А це я ці прихват-
êи знаю, яê вже бóли при нас. Бóли êлітчасті, і жилєтêи таêі ж самі, 
тіêи жилєточêа. Отóт вишивêа бóла зпереді. 

А на ãолові шо ó мами бóло, êоли вона заміж йшла, не пом-
ню. Та видно ж, єслі фата бóла, êвіточêи зроблені таêі бóли. 

У нас мама і батьêо на портреті, таê це вже батьêові навєрно 
бóло 50 ãод. Батьêо 1900-ãо, а мама 6-ãо ãодó. Мама не дожила до 
ста ãод. [А чоловіêа] мати – 4-ãо, а батьêо – 2-ãо [роêó]. 

Олеêсандр Віталійович: Бóêвально вчора бачив доêóмент, 
завірений печатêою 1902-ãо ãода, а тіêи місяця, не ãлянóв місяць. 
Прасêовья… 

Надія Ниêифорівна: Правильно, таê мати бóла старша за ба-
тьêа. Батьêо – 4-ãо ãода. 

Віталій Антонович: Мати сêазала, шо я доживó, яê і вона жи-
тиме. Задавила ця… ãрип. 

Олеêсандр Віталійович: Не ãрип, осложнєнія після ãрипа. 
Всьо равно 82 ãода тоже непоãано. 

Віталій Антонович: Я вже сêоро [доãоню] її. Через два ãоди. 

                                                           
1 Скубицький Олександр Віталійович, 1966 р.н., син Надії Никифорівни.  
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Надія Ниêифорівна: Та ще не сêоро. Яê через два ãоди? Че-
рез 12 ãод. Бабóшêа вмерла… 

Віталій Антонович: Поняв, тіше… 
Надія Ниêифорівна: Поняв, нó, таê ото ж. 
Олеêсандр Віталійович: Дєвочêи, а зачєм Вам оце нóжно? 
[Збираємо для історії села. І Вашоãо і інших сіл. Ми з óні-

верситетó, êожноãо роêó їздимо в êільêа сіл, збираємо розповіді 
старожилів. Томó що зараз це майже ніде не зберіãається, в підрóч-
ниêах це не пишеться, яê саме бóло]… 

Нє, яê óсі êинóлися! Наташа Ніêолаєвна про ãолодомор, дє-
вочêи ось прийшли, тоже там за старинó шо то балаêають. 

Надія Ниêифорівна: Нó, розêажи, може ти знаєш про ãоло-
домор, розêажи. 

Олеêсандр Віталійович: Я знаю те, шо я нічоãо не знаю. Таня 
оно êаже, тоже в неї доêлад должен бóть про ãолодомор. Яê всі êи-
нóлися! 

Надія Ниêифорівна: Таê вони ж тепер взялися страшне.  
[Нó, ми ж не тільêи про ãолодомор. Ми питаємо яê весілля 

проходили, яê дитинó народжóвали, яê народжóвали êоли ліêарень 
не бóло]...  

Надія Ниêифорівна: У нас бóла ліêарня, і вона щас єсть. 
Олеêсандр Віталійович: У нас даже роддом бóв. Я в ньомó і 

родився. Таê шо я чисто родився ó Сóрсьêо-Михайловêі… 
 
 
 

Татара Ніна Федорівна, 1950 роêó народження, 
с. Сóрсьêо-Михайлівêа Солонянсьêоãо районó  

Дніпропетровсьêої області1 
 
Ніна Федорівна: [Звóть мене] Ніна Федорівна Татара. Тóт 

народилися, ó 50-мó [році]. 
Татара Олеêсій Миêолайович: Тóт родились, óчились і же-

нились, і в однім êласі, мєждó прочім, із нею сиділи, за однією пар-
тою… 

                                                           
1 Опитування провели В.В. Ликова, Г.В. Лєснікова (4 червня 2009 р.). Науково-
популярним методом передала Н.І. Швайба. 
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Ніна Федорівна: [Дівоче моє прізвище] – Запальона. [Бать-
êи] мої, немає вже, померли. [Вони місцеві]. Марія Антонівна – ма-
тір звали, і батьêа – Федір Савич Запальоний. [Сміється]. 

Нó, яê êолãосп з’явився, я вже ж не помню, може шо і розêа-
зóвали. А про êолеêтивізацію розêазóвали. Батьêо бóв вобщє-то в 
мене не місцевий, він з Київсьêої області. Потом вони сюди приїха-
ли вже, êажись, перед войною. А мати місцева, батьêи тóт її жили. 
То розêазóвали. Особєнно про êолеêтивізацію розêазóвали… Стра-
шне робилося. Забирали посліднє із домів. Казала, бóло їй ãодів 
п’ять, навєрно… Нó, да, це ж вона яê раз з 17-ãо ãодó, три і 33-й ãод – 
ãодів шість їй бóло, навєрно. Нó, êаже, що лежала на лежанêє, вона 
боліла, а люди ж оті ж ходили, чи яê їх… аêтівісти. Каже, зняли її з 
лежанêи, а мати там заховала під неї тісто, опара. Каже, даже те за-
брали. Ото таêе страшне. Та вобще розêазóвали баãато страшноãо, 
виãребли все з домó. А батьêи в неї бóли зажиточні, то все-все поза-
бирали, все. 

Коняêа бóла, êорова бóла – це ж тоді счіталося яê зажиточні. 
Там плóã може яêийсь бóв же, і êоняêа ж бóла, ãород орали, от. Зе-
млі бóло наверно, я вже не помню сêільêи там ãеêтар, вобщем не 
знаю, цьоãо не помню. То все, все з дворó позабирали. 

[Насильно приходили і забирали]? Канєшно! Єслі вони даже 
дитинó з лежанêи з цієї зняли, êаже… І êопали, переêопóвали і ãо-
роди, і все шо, де може шось заховане бóло. Місцеві ж тоже це хо-
дили забирали. Оце таêе тіêи знаю. 

Оце ж [материні] батьêи в êолãосп не йшли, то їх êóрêóлями 
счітали. А таê, та може й ішли, я вже сама не помню. Вже шиісят ãод 
тоже пошти [сміється]...  

[Чи про ãолод розповідали]? Нó, êанєшно. Що їсти нічоãо 
бóло, що лободó їли. Іменно про лободó знаю: і пиріжêи з лободою 
пеêли, і борщ варили із êропиви, оце таêе. І хліб із чоãось пеêли, ро-
зêазóвала, тіêи я не помню. Старші ходили собирали êолосêи. Їх ó 
батьêів бóло п’ятеро чи шестеро дітей, і старші ж ходили, óже ж 
êолãосп тоді бóв. Таê êазали, що десь насóнóть êолосочêів собі êó-
дись і витрóсювали все. Даже брата її, братові бóло ãодів шістна-
дцять, наверно, я вже й не помню, яê їх ніêоãо вже в живих немає… 
Таê чóть даже не посадили за ці êолосочêи. 

Оце ж я вспоминаю за батьêа – оце дóмаю, чи не за ці êолос-
êи йоãо посадили? Десять ãод ó Маãадані бóв. Чи не за ці êолосêи 
йоãо посадили? Шо вони собирали êолосêи і витрóсили. А йомó ж 
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то бóло… Тоже він 17-ãо ãодó. Нє, це перед войною, це наверно десь 
в 37-м ãоді бóло. Яêраз война êочилася і він приїхав тіêи після ето-
ãо, потом реабілітіровали... А таê…  

Це мій батьêо ó матері вже бóв дрóãий чоловіê. Це він яê 
приїхав сюди в 48-м навєрно, десь таê, от і поженилися десь в 49-м. 
А первий чоловіê ó неї на войні поãиб. 

[Яê війнó переживала мати]? Во время войни в неї тіêи один 
син бóв, в 43-м ãоді родився. Я-то в 50-м родилася, вже після войни. 
Вона жила ó своãо старшоãо брата, бо даже своєї хати не бóло. Оце 
тóт ó нас оце ж дворище, тільêи там бóла далі стара хата. Жили… 
Тóãо переживали.  

Бóли німці, бóли, нó, êажóть, тóт войни êаê таêовой не бóло. 
Кажóть, даже німці бóли, в принципі, не аãресивні. То нічоãо, про-
жили. Це ж іще свеêор со свеêрóхою тóт жили, вони дітьми бóли, то 
êажóть, німці тóт поãаноãо нічоãо не зробили вроде в селі. Це, на 
сêіêи я, оце шо вони розêазóвали. 

[Яê взаãалі тóт весілля святêóють]? А сєйчас яê і в ãороді, 
можна сêазать, святêóють [сміється]. Нó, таê, ó нас тóт менше три 
дня не ãóляють.  

[За свою мамó, яê заміж виходила]? Поêи я заміж не вийш-
ла, то вроді яê і не інтересóвалася. А яê заміж вийшла, ми óїхали 
відсіля. Нас довãо не бóло, а приїхали ми осьо недавно, ãод сêіêи 
назад. Нó, а свайба бóла в цьомó селі, в цьомó домі. Це дом моїх ба-
тьêів, вони померли і ми приїхали сюди, ось тепер з чоловіêом тóт 
живем. 

А ó нас з чоловіêом – це зовсім нестандартний слóчай [смі-
ється]: ми сначала розписалися, а потом ó нас óже свадьба бóла 
[сміється]. Таê шо я про себе не можó таê розêазати, а дрóãі? Ми 
тóт довãо не жили, на свайбах тóт почти не ãóляли, сватами ми ніде 
не бóли, таê шо я не знаю…  

Я êоли заміж вийшла, працювала тóт в селі поваром. В 
центрі в нас там чайна бóла, називалася “Чайная”. Там їсти ãотови-
ли люди, і ото я там робила небаãато. Ми тільêи поженилися со сво-
їм – розписалися 18 оêтября, свайба бóла ó нас 7 ноября, а 11-ãо йо-
ãо в армію забрали. Таê шо він óїхав, а в іюні місяці і я відсіля óїха-
ла на Сєвєр, Норільсê. Крайній Сєвєр. 

А моя сім’я мноãодітна бóла, бідні можна сêазать бóли, дос-
татêó таêоãо не бóло. Хотя ми не обділені бóли, мати старалася, та 
всьо равно – п’ятеро дітей, надо ж бóло êормить. А ó моãо чоловіêа 
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їх тіêи два бóло, нó, батьêи обоє роботящі… У мене мама інвалід ê 
томó же бóла, хоть і робила, нó, на таêій роботі… От навєрно із-за 
цьоãо, я таê дóмаю, вони хотіли йомó баãатó нєвєстó. Нó, це ж таêе 
діло [сміється]. Таê шо нам прийшлося втихаря розписаться.  

У мене бóло плаття біле [сміється]. У молодоãо – обичний 
темний, чорний êостюм.  

Ми розписалися [сміється] і прийшли до нас вечером – сво-
їм-то батьêам треба сêазать. Вони не протів бóли. Тєм боліє, шо не 
таêі вони й зажиточні бóли, йоãо батьêи, нó, питалися поêазать, шо 
вони лóчше нас живóть, êороче ãоворя. 

Но сватання є. До мене приходили з хлібиною, хлібинó надо 
бóло правильно розрізать… [Чи домовлялися, êоли сватів засила-
ти]? Навєрно, я не помню [сміється] – óже сороê ãод яê жонаті. Та, 
навєрно, ж предóпреждали, êоли прийдóть… Ой, а сêіêи [сватів 
приходило]? Батьêи приходили, він приходив, і тітêа з чоловіêом 
êажись бóла, чи ще може одна тітêа бóла. Нó, щось таêе. Не помню, 
шо вони там êазали… Ми он самі невістêó сватали, но ми, правда, 
батьêи, не ходили. Батьêам êатєãорічесêи, сêазали, нельзя ходить. 
Ми послали тóди сватів, ходили мій брат із сóсідом. Не знаю, що 
вони там êазали…  

[Яê запрошóють на весілля]? Обично молоді отêритêи роз-
носять. Колись раньше шишêи пеêли. На нашó свайбó, то моя мати 
пеêла шишêи і ми ходили розносили. Отаê нєсêольêо палочоê із 
тіста в êóчêó, і дрóãою отаêово внизó їх зліпляють, а тóт вони тер-
чять, ще отаêоãо обмотóють тістом і от таêе печеться. Таêа шишечêа 
полóчається, рожêи торчать óверх. 

Ми ходили вдвох до людей, десь за неділю, днів за п’ять, ота-
êоãо. Давали цю шишêó і приãлашали до себе на свайбó. “Приãла-
шаєм до нас на свайбó…”, щоб приходили таêоãо-то на таêе-то вре-
мя. А вони êазали, що прийдемо. Оце таêе. А сейчас – приãласіте-
льні отêритêи.  

[Сêільêи днів ãóляють свайбó]? Три дні. Перший день – це ж 
торжественно: розпісь. Церêва ó нас тóт єсть, вінчаються. Весело 
вобщем все.  

Нашó свайбó три дні ãóляли, да, три дня ãóляли. Свеêор со 
свеêрóхою, їх попросили, щоб тоже на свайбó до нас приїхали. Мій 
дядьêо і хрещений він мій, поїхав, їх привіз, поêланялися… Главне, 
сватів прислали, щоб вроді яê ó людей бóло, а самі ж на свайбó не 
захотіли іти. 
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На дрóãий день, шо я дóже не люблю, батьêів êóпають. В 
ãрязь сначала вимазóють, а потом êóпають, а потом ãроші платять, 
êóпляють одежó, передівають їх. Оце таêово… Лічно ó наших сватів, 
три дочêи і дві óже замóжні – óже їх два рази êóпали. Оце ще одна. 

[Коли їх êóпають]? Це на дрóãий день рано приходять, тóт 
ворота роблять таêі імпровізіровані, вірьовêó натяãóють, без ãрошей 
не пройдóть. Гроші собирають на те, шоб êóпить одежó. А êóпляють 
одежó от трóсів і до сорочêи, од носêів і до сорочêи, більйо, оце все 
êóпляють. Посидять же, поснідають і пішли, всі наряжені. Наря-
джаються, êонєшно, і в циãани, і хто в шо може, той і наряжається. І 
пішли в центр, по маãазинах ходять наряжені і сêóпляються. Потім 
ãóляють до вечора. У молодó і молодоãо наряжаються вже хтось з 
ãостей. А молоді вже сидять, я знаю, дома, може, тоже вмісті з ними 
ходили дивиться.  

А потом сюди ж приходять і óже потом начинають батьêів 
êатать, êóпать. От осьо озеро є. Один раз, це в сватів наших, возили 
на озеро êóпать, це дрóãа свайба. А перша свайба – вобщє в êалюжі 
êóпали [сміється]. Кóпають батьêів нєвєсти і почємó-то ще êóпали 
хрещенó й хрещеноãо нєвєсти. Почемó, не знаю. Нас лічно не êóпа-
ли, я таêоãо не люблю. В мене син тóт один женився, то в нас таêоãо 
не бóло, ми зразó сêазали, ми таêоãо не любимо [сміється].  

[Навіщо êóпають батьêів]? Я не знаю. Це дóрістіêа яêась. 
Може, і обичай яêийсь, не знаю. По êрайнєй мєрє, он дивіться, сêі-
êи старих фільмів поêазóють – таêоãо не поêазóвали ніде, я ніêоли і 
не бачила. А відêіля це, може, тіêи в нас ó селі? Хотя опять же, ми 
їздили в Харьêов на свадьбó, під Харьêовом в частном сеêторі, там 
наших батьêів знаêомих, шо сина женили, тоже êатали, мили, оді-
вали. Таê шо, навєрно, по всій Уêраїні таêе. 

А іще на дрóãий день, оце ж після первоãо торжественноãо 
дня, батьêи, не помню яêі батьêи, несóть-везóть молодим їсти. Це 
вже яê син мій менший женився, то вони ночóвали ó діда з бабою 
там, тóди дальше село. То відсіля батьêи нєвєсти, нó, хто там ще, 
дрóзя, навєрно, йоãо бóли… А їсти брали таêе – бóряê сирий, морê-
винó сирó, цибóлинó, таêе шо нес’їдобне... І їздили ж êормить моло-
дих. Яê там бóло, не знаю, я не їздила. Нó, а таê, в мене хоть і троє 
дітей, но оце тільêи тóт одна свайба бóла, а ті в ãороді. 

У перший день, вот яê син менший мій женився, заїжали, êа-
нєшно, [до молодої]. [Весільна ãілêа, дерево]? Нє, в нас нема таêоãо, 
це навєрно в Западній Уêраїні. Тóт ó нас таêоãо нема. [Молодий їде 
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виêóпляти] со свідєтелем, молодіж, тóт дрóзя яêі, і пішли тóди. Во-
ни сюди вже не вертаються, а забирають нєвєстó і їдóть. Нó, наш 
сначала вінчався їхав, а потом розписóвався.  

Сестри молодó там одівали, старша дрóжêа називається, оді-
вали, а потом виêóпляє жених. Йоãо в хатó не пóсêали. Приходе він 
со своїм свєдєтєльом, брав з домó, êóпляв подароê. І ó свєдєтєля 
должні бóть ãроші, нó, єстєствєнно бóêет цветів дополнітєльний, то 
нєвєсті цвіти… А виêóпляли – в неї менша сестра бóла, вона не пóс-
êає молодоãо і êаже: “Не отдам тобі сестрó…” – даром не отдам чи 
яê, вобщем виêóп требóє. І оце цій малій сестрі давали подароê… 
Вона торãóється. То ж сначала дав шоêоладêó, вона êаже: “Нє…” 
Тоді ж дав подароê, я ж знаю шо дав, а потом óже ãроші іще дава-
ли… Сестра в неї старша, вона вже правда замóжня бóла, бóтилêó 
шампансьêоãо дали, мєлочь там, ãрошей давали. Отаê виêóпляли. 
Виêóпили, тоді йоãо пóстили в êомнатó.  

Виêóп заплатили, заходе він до нєвєсти, йомó молода вішає 
бóêет з лєнтою. [Квітêó вставляли] обязатєльно. Це нєвєста чіпляє 
êвітêó з лєнтою женихó на êостюм. 

Нó, вони посиділи там бóêвально п’ять минóт і виходять з 
хати, а мати їх посипає зерном, мєлоччю, êафетами. Батьêо нічоãо, 
рядом стоїть. Вони ідóть, а мати посипає. А всі ãості вже ідóть за 
ними. [Чи ãоворить щось мати, êоли посипає]? Не знаю, я своїй до-
чêі нічоãо не êазала, бо таêоãо в ãороді немає [сміється]. 

Потом поїхали в церêвó, там вінчаніє бóло, а з церêви ó сіль-
совєт – розписóватися.  

Потом поїхали êататься. Катаються, там де… Нó, на сêільêи 
вони ãостей звали – на два, на три часа, значить все время вони десь 
êатаються, потом приїзжають.  

Приїхали вже до нас, напримєр, додомó – стелили від пороãó 
ряднинêó, от пороãа і до самих воріт. Машина ж там остановилася, 
вони вийшли і должні йти по цій дорожêі. Дорожêа должна бóть 
сóцільна, не різана, щоб жизнь бóла в їх не розрізана. Нó, я таê по-
няла, щоб не розводилися, щоб прожили всю жизнь, шоб бóла ціла 
жизнь, не на половинêи, потомó шо половинêи нельзя. Бóває шо не 
хватає, таê люди в нас по селó біãають, питають, щоб одна ряднинêа 
бóла. А в êоãо яê не хватає, то я вже й не знаю яê. [Молоді підходять 
до батьêів по цій ряднинці]… Обізатєльно рóшниêи, обізатєльно, нó, 
тіêи ж êóплені, вишиті, бо щас же êóпить можна óсе. 
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Прийшли, ми стояли на порозі вже, батьêо держав іêонêó чи 
я, вже не помню хто, хлібинó. Пеêли її ми самі, таêó êрасівó хлібин-
êó зробили – êаравайчиê-сіль. А потом ми їх приãлашаєм в хатó, нó, 
яê вона ж вже вроді жить тóт бóде. Нó, таê посиділи, ãості ж óже зі-
бралися за стіл. Шатьор, в шатрові [сміється].  

Коровай хто вміє, самі випіêали наêанóні. У нас в селі, хто 
їсти ãотовили, жінêа. В мене таêа сêоворода êрасіва єсть, ріфльона, 
з êрóãлими етімі… Тефлонова, висоêа таêа, таê шо êоровай бóв хо-
роший, з рьобришêами по боêам. А зверхó шось там, йоãо óêрашали 
тістом, полосочêи різали, обмотóвали, на подобіє цвєточêа робили. 
Колись на яêійсь свайбі, я бачила, двох ãолóбêів робили. 

У сільсовєті êоли розписóють, там же должен бить оцей êра-
сівий хліб – молоді ж должні одщіпнóть. Це ж молодих приãлаша-
ють, на рóшниê становлять їх, нó, я знаю, що воно там êажóть. І до-
ма з ж хлібом встрічають, з êороваєм. Дають êоровай одщіпнóть, 
потом ãостям іще раз дають, ламають молоді. А! Молоді должні êó-
сать хліб, хто більше отêóсе той в домі хазяїн бóде [сміється].  

На своїй свайбі даже не помню, чи бóв той êоровай, чи не бó-
ло. А от ó дітей, я заміж дочêó тіêи отдавала, і це одноãо сина. А 
один син женився без нас, ми вже óїхали з Росії. То я не можó сêа-
зать, хто більше одêóсив, нó, не можó [сміється], от. Шампансьêе 
випивають, поздравляють, а потом матері – нó це я со свахою, сеê-
ретар ó нас розписóє в сільсовєті, зв’язóєм молодим рóêи, от і ми за 
ці êінці со свахою їх по êрóãó один раз обвели і виводили з сільсо-
вєта. Вивели на вóлицю, пожелали сімейноãо щастя êрєпêоãо… 

[Яê за столом розсаджóються]? З молодими сидять свідєтє-
лі. В принципі, ó нас батьêи рядом десь сидять, нó, не біля молодих. 
Хрещені, родичі, а потом óже дальші óсі остальні ãості. 

[Що дарять молодим]? Вєщі, ãроші. Старі люди з хлібом 
приходять, з бóтилêою приходять, а молоді таê. [Що хрещені по-
винні подарóвати]? Та Боã йоãо знає. Нó, оце ж я про сина, бо саме 
свіже вродє, одинадцять ãод яê тільêи свайба бóла. Хрещена пода-
рила êовьор, а в них ще таê полóчилося, що хрещена одна на двох. 
Нада ж отаê полóчилося [сміється], а ми й не знали. Це ми приїхали 
сюди тільêи та яê вони рішили пожениться, то ми і взнали, шо одна 
хрещена на двох. Вона êовьор подарила. А її хрещений пилосос по-
дарив.  

[Забобони під час весілля]… Та єсть, навєрно, нó, тіêи я не 
знаю. От подарêи яê дарóють со смислом, це я знаю. Присêазêи ро-



289 

зêазóють. Бóряê, напримєр, щоб не ходив до чóжої жінêи… Нєвєсті 
тоже шось êажóть, щоб достатоê в домі бóв… Кóêóрóдзи êачан, на-
примєр, щоб діточоê там сêіêи-то бóло... Каждомó отдєльно êажóть. 
Старший син женився, таê відеопльонêó привезли нам, то там тоже, 
хоть і в ресторані ãóляли, тоже дарили со смислом подарочêи і êа-
зали. А таê… 

Пізно вечором, яê наãóлялися óже, [знімають з молодої ві-
ноê]… У нас, напримєр, шатьор стояв посередині і столи стоять бóê-
вою “П”. І от посередині в проході молода сидить, і хрещена мати 
заêолêи з ãолови витяãóє. Ото ж знімає віноê, заêолêи витяãóє і 
щось приãоворює, я не знаю шо. Потом платочоê пов’язóється той, 
шо нєвєста, яê її виêóпляв женіх, вона йомó платоê на рóêó 
прив’язала. Цей платоê знімається і і на ãоловó зав’язóється. А ві-
ноê потом і плаття вже знімають, одіває óже дрóãó одежó. Головó 
пов’язали, а потом вона вже йде в хатó, переоділася в дрóãе плаття.  

Далі ãóляють, я знаю там, до дванадцяти, до двóх часов, хто й 
за столом заснóв до óтра [сміється].  

[У першó ніч молодих] одвезли до діда з бабою. У нас ãостей 
дóже баãато приїжджих бóло, таê шо в нас і по сóсідах ночóвали 
наші ãості, нó, і в нас, êанєшно. Яê я заміж виходила, ми ночóвали в 
сóсідів. Не дома і не в йоãо, бо він на томó êраю села жив. Нó, я ж 
êажó, ó нас зовсім дрóãа… Ми з ним поженилися напереêор батьêам. 
То вже в нас, мої батьêи тільêи свайбó зробили, бо я одна дочêа бó-
ла ó їх. Мати мєчтала ж мене заміж отдать по-хорошомó. Моя свай-
ба бóла в 69-м році. То ми ночóвали в сóсідів, не знаю, чомó не дома. 
Но в нас свайба бóла вже в ноябрі, холодно, в хаті столи бóли. Може 
поетомó ми й не ночóвали дома. Та й сім’я ж велиêа бóла, ó мене че-
тверо братів іще êрім мене. А таê, ó сватів старша дочêа заміж вихо-
дила, молоді дома ночóвали, потомó шо він сирота з Кривоãо Роãó, а 
таê, де должні ночóвати, я не знаю. 

На третій день – êóри. З óтра рано приходять ãості, всі при-
носять хто шо: êóрицю, êачêó. Де ãóляли, тóди й приносять, і пішли 
на роботó. Обично третій день – це понеділоê, люди ж на роботó. То 
êóрей принесли, а самі на роботó і аж вечором приходять. А тóт їсти 
ж ãотовлять. Нанімають людей, повара, êóхарі, нó, хто харашо ãото-
ве тоãо й нанімають. Обично сóп яêийсь ãотóвали, лапшó – це імен-
но з êóрей. А таê, шо на свайбі пооставалося, те й доїдають [посмі-
хається].  
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[Яêі основні страви на свайбó повинні бóти]? Нó, яê êаждий 
хоче, щоб не об… Нó, яê сêазать по-óêраїнсьêи… Не знаю яê. Таê 
щоб на столі бóло все, щоб яê êажóть, ломився стіл од їди. А таê 
особоãо… Теремоê оце хіба шо. 

Теремоê – це очерет ріжóть, сóшать йоãо… Берóть йоãо, де 
озера заростають, оце ж там очерет берóть, сóшать йоãо. А потом те-
ремоê оце ж печóть. Лєнточêи тіста ріжóть, розêатають полосêó, 
один êрай надрізають… І обмотóють ãілочêó, де розрізані еті, один 
êрай, воно отаê полóчається в êрóãовó. На верх цвіти роблять із бó-
маãи цвітної. Батьêи випіêають. Єслі дві свайби, і там, і там, то êаж-
дий отдєльно випіêає. Єслі одна свайба… Напримєр, ó мене син же-
нився менший, то свайба в нас тільêи бóла. Но ми не випіêали [смі-
ється]. Ми вобщє теремêó не робили. Я не вмію йоãо робить та й 
вобщє… Ми двадцять чотири ãода прожили в Росії і ми приїхали тóт 
і, нó, яêось ми до цих обрядів… 

Оце ж теремêи приêрасили. У відро пшениці насипають, 
втиêають аêóратно ó відро сêільêи там, баãато, прямо отаêі-во охап-
êи. Втиêають і підв’язóють êрасною лєнтою. У моãо брата син же-
нився, то я точно обратила, що êрасна бóла лєнта. Обв’язаний сто-
їть цей теремоê на центральномó столі, де молоді сидять. З самоãо 
начала і до пізньоãо вечора в первий день. А потом ãості розходять-
ся, дарять подарêи… Нє, подарêи дарять десь за третім столом. А 
теремоê óже роздають яê ãості додомó розходяться. Каждомó приã-
лашонномó по ãілêі теремêó. Розрізають лєнточêó і молоді ото самі 
роздають. 

На застоллі теремоê тіêи стоїть, [êоровая] не бóло. Теремоê 
стоїть і для молодих два фóжера, лєнтами обв’язані, і дві ложêи 
зв’язані в êóчó êрасной лєнтой, но ці ложêи тіêи лежать. А для чоãо 
вони лежать в êóчі? З боêалів п’ють вони, да, а ложêи тіêи лежать. 
[А що потім з тими ложêами]? Не знаю. Таê це я, дóже баãато Ви 
знаєте, дóже...  

Єслі ãóляють на два двори свайбó, то свайбó ãóляють сначала 
ó нєвєсти дома, а потом їх виряджають до жениха. І вже там вона і 
остається. Родичі з її сторони, батьêи, нó, й самі потом êонечно 
їдóть. Нó, опять же посипають, з дворó виводять, посипають на ãо-
лови єто самое. І поїхали до женіха. 

В первий же день ãóляють ó молодої, бóêвально там два-три 
часа ãóляють. А ó жениха там ждóть тоже свої ãості, но і со сторони 
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нєвєсти óже ж ãості їдóть тóди. Гóляють там, може тóт і ó нєвєсти 
ãóлять. Нó, в нас зараз, бачте, нема таêоãо, щоб на два двори ãóляли.  

У молодоãо ãóляють три дня. За нєвєстó даже не знаю. Це 
оце племенниê послідній женився, то він з центра, а вона аж з тоãо 
êраю села. Вони виряджали, там їхні родичі ãóляли. Нó, на дрóãий 
день вони й тóт ãóляли. Таê шо не знаю сêіêи ãóляють ó нєвєсти, 
цьоãо êазать не бóдó, бо не знаю. А потом ãóляли тóт всі.  

[Придане]… Моїй невістêі êоровó дали [сміється]. Сêазали 
за столом: ми вам êоровó подаримо, да і все. Ми сêазали – вона нам 
на фіã не нóжна [сміється]. Нó, подарили, подарили – продали ми 
êоровó тó. А хто таê, хто ãроші побільше. Недавно племенниê мій 
женився, батьêи йомó подарили, не помню, тисячó доларів. Нó, 
яêийсь подарочоê може ще. 

Раньше êолись таê бóло, [що молода завжди йде ó дом чоло-
віêа жити], а тепер нє. Нó, а тепер, наша невістêа менша – прийшла 
до нас жить. Дочêа моя заміж виходила, свайбó ми роболи, ó нашій 
êвартирі бóла свайба. Він з дрóãоãо ãорода бóв, ото ãості ó нас соби-
ралися. Жить вона поїхала, бо ó ньоãо своя êвартира бóла в дрóãом 
ãороді. Цей менший женився, то вони жили ó нас. А єсть же ж жи-
вóть прямо ó нєвєсти. Старша сестра моєї невістêи меншої, то він 
жив ó її батьêів, бо сирота і вобщє немєсний. Таê шо по-всяêомó. 
Нó, наші діти з нами довãо не захотіли жить [сміється]. Дитина ро-
дилася і сêіêи, ще і двох ãод дитині не бóло – всьо, óїхали. 

Церêва ó нас, яêраз построїлася, це мій син женився, то са-
мий перший в ній вінчався. А тóт бóла ще стара, яêраз по цій вóлиці 
ось сюди йде дороãа на трасó і яê виходиш на цю дороãó на трасó, 
таê прямо тóт пóстир таêий – тóт бóла êрасива церêва старинна. 
Ще помню ãодів десять мені бóло, тітêа водила мене причащаться в 
церêó, бо церêва. Це десь 60-ті… В сêорості її заêрили і розвалили. А 
помню, мене тітêа водила, не знаю, може менше яê десять мені бóло. 
Я знаю, шо бóла в тій церêві, помню, яêа вона êрасива всередині 
бóла. Це літом тітêа мене водила. Мати в мене не дóже в церêвó хо-
дила, а тітêа водила. І помню, іще бóла яê церêва, в цій же старій 
церêві, тоже ж дитиною бóла, ой, навєрно, на Троїцю. Оце яêраз 
Троїця бóде. Потомó шо баãато людей стояло êрóãом церêви ж з цві-
тами, таêий же ж двір оãромний бóв… Живі цвіти, на Троїцю цвіти. 

[Яê тóт Троїцю відмічають]? Це ж тоді я помню, що люди 
стояли з цвітами, може, ще що, но я цвіти запомнила. А оце я ходи-
ла яêось óже в цю церêвó, на Троїцю, то люди приходять з цвітами, 
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даже водó приносять, щоб святили. Васильêи приносять, нó, м’ята 
таêа – це все батюшêа освячóє і несóть додомó. З восьми часов пра-
виться начинається в середині, а потом народ підходе не на слóжбó, 
а приходе, щоб посвятить. А вобщє на êажний празниê сєйчас, і на 
Спаса, все носять святить, нó, яê дєйствітельно воно положено. 

[На Троїцю хатó приêрашають]. Он з тополі вєтêó одламóєм, 
сюда всовóєм, над дверима. Мати моя поêа жива бóла і бабóшêа іще 
бóла, в хаті цвіти, і на пол – травó êосили, застеляли. Обиêновенна 
степова трава. Ми в êóхні застеляли пол. У мене чоловіê поїде на 
ãорó, васильêи там таêі ростóть… Їх васильêами чоãось називають, 
вони м’ятою пахнóть, таêі длінні, êóщ таêий, а сам цвіточоê розцві-
тає фіолетовоãо цвєта і пахóчі-пахóчі. Наêосив трави, привіз, на пол 
постелили, бóêет цвітов ó вазó… Три дня трава лежить. Вона заси-
хає, один раз ми міняли. А вже давно ми таêоãо не робимо, óже здо-
ров’я немає. 

А таêе робили, робили ми. Бачте, поêи ми в ãороді жили, ми 
в принципі знали, що є таêий празниê, но празниêів то не знали. От 
я празниêів баãато і не знала. Це сєйчас і êалендарі продають, то 
можна про празниê óзнать яêий, та й виходних на празниêи наро-
били баãато… 

У нас оце ж незавісімость Уêраїни, і десь ó нас в оце время 
тóт і день села. Не знаю, яê йоãо відмічають. Знаю, шо в прошлім 
ãоді одмічали. Ми ж хотіли, êажó чоловіêові: “Ходім, хоть подиви-
мось, що там”. А вони на вечір перенесли. Нó, вечором може хто й 
ходив, люди – відітє-лі дньом жарêо, на вечір перенесли. То я даже 
не знаю. Тóт же ж ó нас єсть бабочêи… Хор. Співають, харашо спі-
вають, єсть. 

Різдво… Діти ходять, êолядóють. Шостоãо вечором, після 
обідó вечерю носять. Щас я не знаю, шо носять, в нас дітей немає 
[сміється]. А раньше, яê тоді нельзя бóло вечерю носить, яê ми ді-
тьми бóли, тоді ж запріщалося... У нас яê церêвó цю розвалили, то 
запрітилося все – ні вечерю носить, ні êолядóють, ні щедрóвать, ні 
посипать, нічоãо нельзя бóло. Нó, тєм нє мєніє все равно носили. 
Пізненьêо вже, вечором, торбинêó мати давала, щоб же ж не бачи-
ли. А шо давали тóди? Узвар варили з сóхофрóêти, ãрóші, яблóêа, 
щоб цілі бóли. Кампот вариться, а це з êампота витяãається – оце 
óзвар, отдєльно ó мисочêó óзварчиê цей. Отдєльно должна бóти чи 
êатлєтêа, чи êóсочоê êовбаси, печені пиріжêи. Оце таêа торбиночêа 
і впєрьод по селó, щоб ніхто не бачив [сміється]. А до хрещеноãо 
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треба ж в першó очєрєдь, це обізательно. А в мене хрещений таê да-
леченьêо трошêи жив, а ще мимо шêоли, та êаêой там! Озером-
озером, щоб ніхто не побачив і вже темненьêо, вже сіріло на дворі. 
Отаê вечерю носили. А там вже по дорозі до êоãо зайдеш… Заходи-
ли і êазали, щас підождіть вспомню: “Добрий вечір, святий вечір. 
Батьêо й мати послали мене, щоб я вам вечерю принесла…” [смієть-
ся]. Нó, а вони шо ж, нó, там: “Молодець, спасібо, нó, давай подиви-
мося шо ти нам там принесла…” Тож берóть, розвертають потроше-
чêó, берóть попробóють.. А! Кóтю іще, êóтя в мисочêó, а зверхó ви-
êладалося сóхофрóêтами з óзварó. Тож берóть êóті трошечêи, поп-
робóють, пиріжоê собі положóть отдєльно і своє щось положóть об-
ратно сюди в торбинêó. Нó, і ãостинця давали, чи пиріжоê, чи свою 
êатлєтêó, свій êóсочоê сала, може там êовбасêи по ãрамóлічêє. Нó, 
єстєствєнно, êанфєта там, подароê. Обично, хрещений-хрещена або 
яêийсь подароê давали ілі ãроші. Нó, обично яêийсь подароê дава-
ли. А потім óже по родичам може до êоãось засêочиш. Нó, в первó 
очередь до хрещених. 

На вечерю і січас ãотовимось. Воно ж яêраз, шо там піст êон-
чається, щоб м’ясноãо бóло побільше, печеноãо, вареноãо. А на дрó-
ãий день êолядóють.  

А іще ми яê сюди приїхали, та я це знаю ще до тоãо, яê тóт 
жили, поêи ще дітьми бóли. Сьомоãо числа діти йдóть до батьêів ó 
ãості, це обізатєльно бóло. От я знаю, що мої батьêи ходили до діда з 
бабою в ãості. Це обізатєльно, я знаю, шо ми яê сюди приїхали, све-
êор со свеêрóхою сêазали: “Таê бóло заведено і щоб ви до нас всіãда 
приходили”. Нó, ми ходили всіãда. Обично несли шо, с’їдобне щось 
êóпляли. На Різдво обично пиріжêи печемо в дóховці, начинені, хто 
на шо ãаразд. Це я щас ледача стала, а раньше пеêла і з êапóстою, і з 
твороãом, і ще я з фасолю любила. Ой, таêі з фасолю пиріжêи вêóс-
ні, сладêа фасоль. Іще з рисом і з яйцом тоже сладêе, трошêи підс-
лащоне таêе. І даже пиріжêи пеêли. Ми приходили до батьêів, здо-
ровалися, з Різдвом Христовим. Нó, вобщем, все, сідали водêó пить 
[сміється]. Нó, ми приходили не самі, а з онóêами, з нашими дітьми. 
А в нас одна дитина тóт бóла, з нами приїхала, і з ним ходили. Нó, 
він поêолядóє, дід же з бабою ãостинця дадóть, рóбль яêийсь чи два. 
Нó, і все. 

Старий Новий ãод? Да, посипають, це обізатєльно. В мене 
он, дід, син з Сольоноãо приїзжає, це іще яê батьêи там жили, све-
êор со свеêрóхою, приїжає раненьêо син до нас, бо до нас і нема êо-
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мó прийти. Брат приходе посипать в часов чотири óтра [сміється]. 
Ото син прийде, попосипає і з батьêом до діда з бабою обізатєльно. 
Обізатєльно поїдóть тóди, там попосипають. Це в нас таêе єсть. Та 
щас з дванадцяти часов ночі начинають ходить і до дванадцяти дня 
ходять посипають. Посипають, співають же ж пісню. Я й знала, сина 
своãо бóла вивчила…  

 
А в полі-полі сам Господь ходив, 
Сам Господь ходив і Боãа просив: 
[Ой, ризи насила], Боãа просила… 
Ой, Боже-Боже… 
Налєво махньом, пшеница растет. 
Направо махньом, там жито растьот… 
 
Бачте, забóлася вже. “Сію-вію-посіваю, з Новим ãодом по-

здравляю! Бóдьте здорові, з Васильêами, з Новим ãодом!” – оце таêі 
слова. Це моя мати розêазала. Я її з нею записала, та я її добре зна-
ла, а це забóлася. Сина своãо вивчила, бо ходив же посипав. А воб-
щє-то щас діти яê ходять посипать – “Сію-вію-посипаю, з Новим 
ãодом поздравляю!” – пшеничêи понасипали і всьо. Раньше співа-
ли. Раньше я даже ходила посипать з братами, а нільзя ж жінêам 
посипать. Чоãо, не знаю. Бóва дрóãий раз питаєш ó старих, бóли і 
тітêи, і бабêи: “Нó, не положено, не положено…” Нó, нічоãо, я штани 
оділа, шапêó оділа і з братами пішла посипать. Бóла оділася під 
хлопця, таê ніхто даже зі своїх родичів не замітив шо це я [смієть-
ся]. Вже яê до тітêи пішли, тоді вже призналася що це я. Бóло таêе. 

А в церêвó я ходю рідêо, на Крєщєніє ходю… Нó, церêва в нас 
недавно отêрилася, щас народ ходе і баãато молодьожі ходе в церê-
вó. А я лічно ходю на Крєщєніє, на Пасêó, літом може êоли там ми-
мо проходю, можó зайти яê яêийсь празниê. На Тройцю раз бóла, 
на Спаса раз бóла. В середині не бóла, не знаю, на вóлиці бóла тіêи. 
Бачила, що людей баãато тоже стояли, таê шо про церêвó я баãато 
не можó розêазати. 

На Вербнó в церêвó я не ходила. Цей раз сóсідêа ходила, по-
святила верби. Це ж на Вербнó приходять зі свяченою вербою. В 
нас раньше свині бóли, свиней побили, цей раз он собачêó побили, 
щоб жива-здорова бóла, щоб не боліла. В прошлім ãоді дід з бабою 
ще живі бóли, їх побили бóли: “Це не я б’ю, верба – б’є...” І шо “Не 
вмирай – червоної êрашанêи дожидай...”, щоб до Пасêи дожили.  
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Чистий четвер – це ж порядоê ó хаті наводимо, êóпаться êо-
нечно до схід сонця надо в чистий четвер. Нó, таêоãо в нас êонечно 
нема, щоб до схід сонця. Нó, ми êóпалися в бані тіêи вечором, а во-
бщє êажóть, до схід сонця надо êóпаться в чистий четвер. В страст-
нó п’ятницю вобщє робить нічоãо нельзя. А яê же робить нельзя, 
яêщо всьо равно надо робить, яêраз вся робота в домі.  

А на Пасêó шо, яйця. Пасêи печóть. В основном, êанєшно, 
щас êóпляють, даже я вже êóпляю, не печó. Зато в мане невістêа на-
вчилася менша, любить пасêи пеêти, і очень вêóсні пече пасêи. Таê 
шо вона пече, нам привозе, а я несó в церêвó святить вечором, нó, 
ноччю. 

У церêвó хто ходе в церêвó постоянно, ті ходять на всенош-
нó. Нó, а таê яê я не вистою там, я êаліêа. Ідемо óже таê. Нó, цей раз 
я пішла в пів п’ятоãо, а в пів шостоãо óже тóт. Мені нада, щоб сіре-
ньêо бóло, щоб я дороãó бачила, щоб не спітêнóться, не впасти, бо 
по темноті я не ходю вже давно, яê ноãó зламала. На слєдóщій ãод в 
январі бóде двадцять ãод [сміється].  

Приходять із церêви… Приходимо з церêви, от я цей раз 
прийшла в пів шостоãо, чоловіêа підняла, бабó – зразó їм по êраша-
нці, по свяченомó êóсочêó êовбаси, сальця, щоб з’їли. Вино ще “Ка-
ãор” я носила, щоб святить. Переêóсили і, пожалóйста, можна да-
льше спать [сміється]. Обізатєльно êрашанêó, обізатєльно, все те 
шо посвятили – по êóсочêó – пасочêó, êрашанêó, носимо все м’ясне, 
êанфєти, яйця êрашені – це обізатєльно. Даже сіль, êовбасó там, 
масло я даже носила. Вобщем люди хто шо хоче, те й несе, щоб свя-
чене їсти. Пасêи ми всіãда доїдаємо. Таê шо пасêи, тєм болєє те, що 
невістêа спече, ми все до ãрамочêи доїдаєм, бо вêóсне. 

[Красна Горêа, êоли поминають померлих]? Є, êонєчно. На 
слєдóщó неділю після Пасêи. Раньше в ті времена бóло це, я не по-
мню, в понеділоê чи вівтороê, нó, не ó виходний бóло. В понеділоê 
êажись бóло раньше. Ото на старе êладбіще, помню, дітьми ходили 
в понеділоê, а тепер в неділю. Старі люди може шо остались, може й 
ходять в понеділоê. А таê…  

Сейчас же церêва своя, батюшêа свій, то і слóжать. Люди 
просять, до своїх моãилоê приãлашають, щоб пом’янóли. Ходе ба-
тюшêа, хто приãлашає, до тоãо і підходять. На моãилêи ж 
пов’язóють, жінêам там платочêи, чоловіêам і сорочêó можóть 
пов’язать, рóшниêи пов’язóють. Віночêи, єстєствєнно, цвіти живі, 
цвіти таêі… А ще яê баãато родичів, то óêвітчають там і хреста не 
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видно. Біля êаждой моãилêи, в основном, свій століê єсть. На моãи-
лêó ложиться êанфетêа, яєчêо обязательно, вроді ж це їда батьêам 
там, чи êомó. Підходять тóди родичі, знаêомі, щоб пом’янóли, щось 
даєш ãостинця на êладбіще. Береш êанфетів же всєãда, яйця обіза-
тєльно, чарочêó наливаєш. Всьо, там пом’янóли до дванадцяти, до 
часó, хто êоли яê, і додомó. Ото і все. 

А дома лічно до мене всі брати з’їжаються, êроме старшоãо, 
старшоãо немає вже, царство йомó небесне. Всі брати. Один брат ó 
мене в Полтаві живе, приїжджає, один брат тóт живе і один брат – в 
Сольономó. Всі сюди приїжджають з жінêами…  

[Івана-Кóпала]? Вобще-то нєт, не святêóють. У нас таêоãо 
немає. От я знаю, це свеêор поêійний розêазóвав, з Молдавії строї-
телі бóли, строїли там ó нас ферми на ãорі. То от ó їх, яêийсь праз-
ниê ó нас велиêий чи, може даже Пасêа, не бóдó êазать.. Шо ó їх це 
яêось таê, а от Івана-Кóпала… А в нас це вроде і празниê не таê собі. 
Знаєм, що вроді яê празниê, але не святêóємо. А ó їх це празниê 
шиêарний. Вони в цвітних сорочêах одіваються, цвіти, вінêи, воб-
щем і ãóляють, водêó п’ють. Це таêе свеêор розêазóвав. А в нас таêо-
ãо… В Западній, там може і празднóють. 

[На Маêовія]? Кстаті на Маêовія ó нас чомó-то в церêві не 
правиться. Но в церêві почемó-то в нас не правиться, це ж перший 
Спас. Яê він там називається? Медовий. А це ж Маêовія. Коржі я 
люблю робить з маêом, дома êоржів напечó, зробимо і їмо. Просто 
нам нравляться êоржі оці, іменно êорж з маêом. А таê знаєм, шо 
Спас єсть фрóêтовий, оріховий там… 

Яê раньше êолись бóло… Яêщо дєйствітєльно старі, яê свеê-
рóха моя, восємдісят ãод, і то вона наверно сêіêи не знає. А таêих 
старих людей, то óже… Свеêор помер прошлим літом. Яêраз ми їх 
тіêи до себе забрали, бо вони там самі жили.  

Це вам нада найти êоãось стареньêоãо… 
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Горпинченêо Лідія Василівна, 1955 роêó народження, 
с. Сóрсьêо-Михайлівêа Солонянсьêоãо районó 

Дніпропетровсьêої області1 
 
Горпинченêо Лідія Василівна, 1955 роêó народження, 27 

ãрóдня. Народилася, виросла і нині проживаю ó селі Сóрсьêо-
Михайлівêа. Навчалася тóт в шêолі, вийшла заміж і працювала дов-
ãий час в сільсьêій раді.  

Працювала я в бóхãалтерії, потом працювала (посліднє вре-
мя) заміняла і сеêретаря сільсьêої ради. А потім працювала я пас-
портистêою і воєнноóчьотним столом завідóвала. Нó, бóла депóта-
том довãий час і таê мене обрали обрядовим старостою, яêа проводе 
оці всі весільні обряди. Нó, яêби в наãрóзêó, це не в наãрóзêó, яê 
працівниê це тіпа і в наãрóзêó. Нó, яê проводиться в нашом селі… 
Заêлючяють шлюб, бóдем êазать: приходять молодята, подають за-
явó, яê обично, за місяць до весілля. За тиждень приходять і назна-
чають датó весілля. Нó, розпорядниê, сеêретарь виêонêомó в нас 
займається цими же доêóментами, виписóє, печатає там óсе шо, шо 
потрібно, нó, а я ж тільêи проводю обряд торжественний, óрочис-
тий. Бóло прийнято вдвох розписóвать. Це таê вимаãалося одне 
время: помічниê і той, шо обряд проводить, обрядовий староста. Нó, 
потом, свадєб ó нас не баãато, таê по одній, а то дві, три на одне чис-
ло. А таê в основном по одній. От, приїжають же ж все попереджає-
мо, шо потрібно з собою мати на день же ш весілля. Нó, і запрошó-
ються батьêи, запрошóються дідóсі, бабóсі, ãості. Все це є в нас зала 
в яêій проводиться, от, нó, і все. Приїжають в день весілля молоді. 
Обряд і сценарій це все шо в нас під êасєтó. А єслі бóли таêі свадь-
би, шо в нас, нó, напрімєр, нó, бóли в нас нєêоториє, шо я розписó-
вала і афãанця. Даже приїжали з стóдії ж, з “Інтера” і з 9-ãо êанала, і 
з 11-ãо. То по просьбі цієї ж матері, бо він долãожданний, бóв в плє-
нó в Афãаністані десять роêів, тоді він женився, і матері хотілось, 
шоб чисто óêраїнсьêа свадьба бóла, то ми тóт приãлашали цей, фо-
льêлорний народний хор.  

Співали, ми не під пластінêó проводили обряд, а з тими, з 
фольêлорним тим, з жіночêами, êороче… Весільних вони співали в 
живó, óêраїнсьêі дівчатêа, наряди все там їм, нó, все в óêраїнсьêомó 
стілі. Бóло êрасиво. І однó свадьбó побачила ще одна мама і тоже 
                                                           
1 Опитування провели В.В. Ликова, Г.В. Лєснікова (8 червня 2009 р.). Науково-
популярним методом передала Н.А. Бєлік. 
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захотіла, шоб і її дітей таê розписали. А таê, вобшето обиêновенно, 
під êасєтó записóють, нó, і починається обряд. Обряд в нас прово-
диться таê: на порозі виходимо із хлібом, із сіллю і запрошóємо. 
Обращяємося до молодих: “Шановні молоді, ми зóстрічаємо вас на 
порозі вашоãо весільноãо щастя з оцим хлібом. Хліб – це сила і міць 
держави, її баãатство, її блаãополóччя. Хай цей хліб бóде на вашомó 
столі символом вашоãо сімейноãо щастя, достатêó і хлібосольства. 
Цілóйте хліб тричі і нехай дійде до вас сила йоãо і міць. Щоб хліб і 
сіль ó вас бóло, щоб життя ó вас бóло хмільне і розцвіло. Бóдьте ла-
сêаві, запрошóємо вас до весільної зали”. Тоді вони йдóть із сеêре-
тарем це в нас спеціальна êімната є, а ãості йдóть в зал. А молодим 
там напóтствєні слова. Причепóрюється там нєвєста. Нó, потом 
вêлючаємо тó мелодію ж Мендельсона яê обично ж, і тоді начина-
ється обряд. “Раді вітати дороãих наречених і шановних ãостей в 
цьомó святêовомó залі. В добрий час ви подали один одномó рóêи, 
нó, Аню і Андрію. Хай бóде: ви діти нашоãо народó, йоãо надія, 
оêраса і майбóтнє, встóпаєте сьоãодні в шлюбний союз. В минóломó 
шалості юності, попередó пора сімейноãо життя. Виêонóючи висо-
êий ãромадсьêий обов’язоê, яê представниêó держави прошó відпо-
вісти мені дороãі наречені чи перевірили ви почóття один до одноãо. 
Чи ãотові Ви, Андрію, все життя бóти вірним дрóãом Анні?” Нó, таê 
же ж вони відповідають. “Це дóже добре. Щойно ви стóпаєте на 
стежêó, що веде вас до весільноãо рóшниêа. В народі êажóть: рóш-
ниê − це символ чистоти єдиної дороãи в вашомó житті. Прошó сві-
дêів простелити весільний рóшниê”. Тóт ідóть слова: “Добра ãодина, 
пора óрочиста, двоє сердець ви з’єднали в одне, таê хай же ваше ща-
стя бóде таêе чисте яê весільне оце полотно”. Або я êажó ще таê: 
“На рóшниê стати, на віê дрóãа мати і в радості і в ãорі”. Прошó вас і 
вони стають на рóшниê. Далі я êажó: “Не впади ж порошино на ве-
сільнó стежинó, зійшлися дві долі в житті. В ці хвилини святêові на 
оцім рóшниêові вам єднатись на віê, молоді. Хай ваша любов бóде 
таêою міцною і преêрасною, яê ці обрóчêи. Прийміть їх яê символ 
вашої єдності”. 

Обмінявшись обрóчêами на оцім рóшниêові, êлянетеся дрóã 
дрóãó êлятвою вірності. Прошó повторювати за мною: “Перед ли-
цем своєї Батьêівщини, перед своїми батьêами, дрóзями й товари-
шами ми виявляємо свою волю на спільне сімейне життя яê под-
рóжжя. І яêби воно не сêлалося, і в хвилини радощів, і в хвилинó 
ãоря я завжди з тобою, щастя моє, любов моя і доле моя. Я ніêоли не 
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зраджó честі нашої сім’ї. У ці óрочисті хвилини подивіться один од-
номó ó вічі і сêажіть собі: “Клянóсь тобі, обіцяю тобі”. Це обично 
тóт нєвєста починає сльозó пóсêать. Це таê, нó, дóже рідêо бóває. 
Нó, поêлялися. “А тепер прошó, молодих підійти до столó і сêріпи-
ти свій союз підписами”. Молоді проходять до столó, а ці ж свідєтє-
лі, нó, рóшничоê приймають і êладóть же ш мені на стіл. Тоді свідє-
тєлі розписóються. От, нó, потом там з боêó ó нас є вони стають на 
êовриê злаãоди. Він знаходиться ó нас в нашій аêтовій залі, з боêó, 
êороче. Він не вишитий. Просто от яê наш óêраїнсьêий êилимоê. 
Далі я êажó: “Іменем заêонó Уêраїни стверджóється ваш взаємний 
вияв, воля яê ãромадян на спільне сімейне життя”. І ãрає ãімн Уêра-
їни. “Шановні дрóзі, прийміть свідоцтво про одрóження яê перший 
дороãий і пам’ятний доêóмент вашої сім’ї. Живіть дрóжньо. Ви, 
Аню, пам’ятайте про велиêе поêлиêання матері. Ви, Андрію, пова-
жайте і любіть Аню, яê дрóãа сердечноãо”. Потом же ш приãлашаю я 
тих свідêів і вони наповнюють за сценарієм один êелих джерельною 
водою – чаша êохання. Це бóло, мабóть при Андропові, ріê проіснó-
вало і все. Мабóть 86-й. Обрядовим старостою я почала робить в 
принципі ó 1986-87-мó. І проробила до 2004-ãо роêó. І ото тоді ми 
наповнювали цю чашó êохання іменно джерельною водою. Бо це ж 
нєвєста – їй не може пити, не можна. А яê наллю шампансьêе таê 
повинна. 

Це бóв “сóхий заêон”, таê що насправді наливали в êелих во-
дó, чистó водó. Тоді вода праêтиêóвалась. А тоді вже почали êазати: 
“Що воно таêе? “Давайте шампансьêе приносить!” Нó, ото прино-
сять êоробêó êонфєт і шампансьêе, і ото ми їм ставимо. Воно стоїть 
дожидається. Потім наповнюється чаша, свідєтєль дає її мені. Тоді я 
берó цю чашó êохання й êажó: “В народі êажóть, шо чаша, яêó роз-
пивають молоде подрóжжя є весільним êóбêом ілі чашою êохання. 
Нó, перш чім випити її вам, я хочó спитати ó вас хто в вашій сім’ї 
бóде ãоловою? Томó першомó й пити”. Нó, і, єстєствєнно ж, всєãда 
перший хватає женіх. А êоли бóває таê êóльтóрно предоставляє таê 
нєвєсті. А бóває, шо хочóть óдвох там пити. “А тепер поздоровте 
один одноãо яê подрóжжя”. Цілóються. “А тепер запрошóєм моло-
дих на весільний таноê”. Трошêи вони розслаблюються. Далі віта-
ють батьêи. Потім я êажó: “Дороãі батьêи, дяêóю вам, що виростили 
таêих ãарних дітей”. І êланяюся їм. А молодим: “Діти, підійдіть до 
батьêів, вêлоніться їм низеньêо тричі за добротó їхню, що вони ви-
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ховали вас, за недоспані материнсьêі ночі”. Тоді я êажó: “Хто вміє 
батьêа й матір шанóвати, той віê цей бóде в щасті віêóвати”. 

Потом придóмали таêе, яê дарóвання на підносі торбинêи з 
насипаним зерном. При цьомó êажóть:  

Дарóю вам жменьêó пшениці, щоб на вашомó столі завжди 
бóли паляниці.  

Дарóю я вам торбинêó ãорохó, щоб ви баãатіли потрохó.  
Дарóю вам трохи ãречêи, щоб між вами не бóло сóперечêи.  
Дарóю вам жменьêó пшона, щоб завжди ó вас бóла дóмêа од-

на.  
Дарóю вам жменьêó жита, щоб Боã дав вам дитинó ãарнень-

êó.  
Дарóю вам вівса, щоб ви бóли від вінця і до êінця. 
 
“Вітаю вас з народженням нової сім’ї. Бажаю вам: долі світа-

нêової, ãордості від тополі, щедрості від людей. Від êвітів навіêи 
ніжності, а від лебедів вірності. З цієї хвилини до останньої днини 
все для вас стає спільним − і радість, і ãоре”.  

Тоді берó і врóчаю êоровай. Вони êóсають і шóтêóють, хто 
там більший êóсоê відêóсить, хто там бóде ãоловою, хто міністром 
фінансів, а хто президентом. Приãощають батьêів весільним êоро-
ваєм: молодий іде до батьêів молодої, а молода навпаêи. “Тато і ма-
мо, сêóштóйте нашоãо весільноãо êороваю”. З тої хвилини вже на-
чинаються родствєні отношенія. 

Оце поздоровêались з батьêами, а потім же ш êажем, що 
просим ãостей привітати молодих. Привітали. Тоді я берó цей же ш 
весільний рóшниê і êажó: “Дарóю вам цей весільний рóшниê на ща-
стя й на долю, щоб стати вам на ньоãо в день вашоãо срібноãо і золо-
тоãо весілля перед вашими внóêами і правнóêами. А щоб ви бóли на 
віêи разом я вам звяжó рóêи цим рóшниêом. (В’яжó їм отóт, на за-
пястêó ж, отаê). 

“Де зãода в сім’ї, там мир і тишина, блаженні там люди і за-
тишна сторона, їх Боã блаãословляє, добро їм посилає, з ним Боã 
живе, живіть і ви, дітêи, з Боãом, навіêи разом”. Нó, і тóт обряд êон-
чівся. 

 
Хай дні ваші бóдóть веселі й щасливі.  
Хай родяться дітêи веселі й вродливі.  
Хай вірних вам дрóзів життя посилає.  
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Хай вічна любов ó серцях не зãасає.  
В добрий час, на довãий віê, на счастя, добра і баãатства! 
 
Виводю їх за рóшниê же ш і оддаю матерям. Зятя віддаю 

тьощі, а невістêó ж – свеêрóсі. 
І їх зв’язано таê ведóть до машини, а там бóває, що й приїжа-

ли звязані додомó, бо воно ж близьêо. 
Своїх дітей не положено розписóвати. Розписóвала сеêретар. 

Нó, не можна. Це ж яê по заêонó той. Це ж і доêóментально не пра-
вильно, і юридично не правильно. І попробóй свою дитинó розписа-
ти! Хвилювання. Я знаю, êоли почала працювати ó нас тóт ó 
Слов’янсьêомó районі бóв семінар, чи поêазове вистóплєніє. Коли 
óчаствóють, а потом там жóрі сидять, êонêóрс. Конêóрс обрядових 
старост, по Слов’янсьêомó районі. І нам від сільради теж треба бóло 
їхати, що нам від села теж свою парó, поêазові. І мені випало іменно 
моя сестра двоюрідна, не яê не полóчилось, і я оце їх розписóвала, 
зайняла перше місце і ãрамотó. Це тяжило своїх, жаль, це ж êаждó 
сім’ю знаємо. Я не знаю яê таê бóває, êоли êаждó сім’ю розписóєш, 
то передається, яêась аóра єсть, даже можна опреділить, яêі діти бó-
дóть жить, а яêі розбіжаться, таê воно і чóвствóєш і бачиш. А одна-
жди одноêласниê моãо сина розписóвався, таê я яê почала йоãо ро-
зписóвати розплаêалась, яê я вибачалась перед óсіма, я не моãла 
здержóвати, нó, він тільêи місяц прожив і розлóчився. І баãато, на 
êонêóрсі ми ділились опитом. 

Нó, от, щє ãородсьêі приїжають і êажóть що вот, Господі, êаê 
здєсь êрасіво всьо. А в ãородє сêажóт трі слова і всьо. Да, êóди ж там 
êрасіво ãоворить, êоли очєрєдь таêа велиêа стоїть під дверима?! 

Нó, сêіêи воно там от іде, сêіêи, я вам не можó сêазать. Бóває 
більше півãодини, нó, не більше сороêа мінóт. Це êоли ó нас ó союзі 
сóхий заêон. І виходили с положення, таê тоді ж і свадьби ãóляли, 
бо боялися водêó пити, штрафóвали оце ж все. 

Нó, êонєшно, спеціально, яê обично і міліція с дрóжинниêа-
ми, бóли задєйствовані спеціально, в шêолах оце вечора випóсêні 
тоже нельзя бóло. Уже і сóхий заêон цей пройшов, нó, старалися 
прозорó водó, чистó наливати. А êоли розпався союз опять начали 
шампансьêе, хотя і єсть таêі: “А можна ми не бóдемо пити спиртно-
ãо?” Та нє, за той період нічоãо не бóло таêоãо, нічьоãо не поміня-
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лось, поêа я робила. Трошêи добавлялося нó то там, то там подиви-
шся. Начали снімать на êамери. Це з 90-х…1 

Рóденêо Марія Петрівна:  
 
Пощітай, êозаче, всі зорі на небі 
Яê перещітаєш, та й підó за тебе. 
Ой, яê тяжêо-важêо ті зорі щітать, 
А ще тяжче любó забóвать... 
 
Співали, êоли попало. Коли на ãóльбищі, êоли ãóляють. А 

êоли на роботи їхали цю співали: 
 
Ой, там на ãорі, ой там на êрóтій, 
Ой, там сиділа же пара ãолóбів. 
 
Вони сиділи, парóбêóвали. 
Сизими êриллями обнімалися. 
Сизими êриллями обнімалися. 
 
Ой, де взявся стрілець, стрілець молодих розбив. 
Розлóчив парó ãолóбів, ãолóбів розбив, розлóчив. 
 
Це êоли на роботó і яê полять, і, êоли, ãóляли співали. 
Лідія Василівна: Нó, і щє ж веселó “Косив батьêо, êосив я…”: 
 
Косив батьêо, êосив я 
Соловей ó садó, тьох да тьох… 
Люблю Гриця-молодця. 
 
Ой, мамо, люблю Гриця 
Гриць на êониêó... 
В Гриця шапêа до лиця 
Люблю Гриця молодця. 
 
Марія Петрівна: Нó, пісень я баãато знала, а ці молодші вже 

не знали. “Посіяла оãірочêи…” 
 
Посіяла оãірочêи близьêо над водою. 

                                                           
1 Далі приєднується мати Лідії Василівни, Руденко Марія Петрівна. 
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Їх сама бóдó поливати.  
Дрібною сльозою. 
Сама й бóдó поливати дрібною сльозою. 
 
За ãородом êачêи в’ються, 
За ãородом êачêи в’ются, 
А за мною хлопці в’ються, 
За ãородом êачêи в’ються. 
А за мною хлопці в’ються. 
Поêи тісто замісила, свиня двері проêóсила. 
 
Це самі сêладали. Нó, знаєте яêісь таêі дівчата молоденьêі, 

ãрамотненьêий народ. 
 
Гей, ãóляю я, ãей, ãóляю я! 
За ãородом, êачêи в’ються. 
За ãородом êачêи в’ються, 
За мене хлопці б’ються. 
Гóляю я, ãóляю я… 
 
Ой, ó вишневомó садочêó, там соловейêо щебетав. 
Віть-віть-віть, тьох-тьох-тьох, ай-яй-яй, ох-ох-ох… 
Там соловейêо щебетав. 
Віть-віть-віть, тьох-тьох-тьох, ай-яй-яй, ох-ох-ох 
Там соловейêо щебетав. 
 
А я матóсі не боюся… 
Віть-віть-віть, тьох-тьох-тьох, ай-яй-яй, ох-ох-ох… 
Там соловейêо щебетав... 
 
[Інша пісня]: 
 
Яê слóжив же я ó пана, таê перше літо за літо, 
Заробив я ó пана êóрочêó за літо, 
А та êóрêа-шêабатóрêа по садочêó ходе та ходе, êóрчаточоê 

воде та воде. 
  
Яê слóжив же я ó пана, таê дрóãе літо за літо, 
Заробив же я ó пана êачечêó за літо, 
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А та êачêа-êачêа-êачêа, а та êóрêа-шêабатóрêа по садочêó 
ходе, та ходе, êóрчаточоê воде та воде. 

 
Яê слóжив же я ó пана, третє літо за літо, 
Заробив же я ó пана ãóсочêó за літо, 
А та ãóся-тóся-тóся, а та êачêа-êачêа-êачêа, а та êóрêа-

шêабатóрêа по садочêó ходе, де ходе, êóрчаточоê воде та воде. 
 
Яê слóжив же я ó пана четверте літо за літо, 
Заробив же я ó пана індюêа за літо, 
А той індюê-дюê-дюê-дюê, а та ãóсêа-тóся-тóся, а та êачêа-

êачêа-êачêа, а та êóрêа-шêабатóрêа по садочêó ходе та ходе, êóрча-
точоê воде та воде. 

 
Яê слóжив же я ó пана та за п’яте літо, 
Заробив я ó пана телятêо за літо, 
А те теля-постомеля, а та індюê-дюê-дюê, а та ãóсêа-тóся-

тóся, а та êачêа-êачêа-êачêа, а та êóрêа-шêабатóрêа по садочêó ходе, 
де ходе, êóрчаточоê воде та воде. 

 
Яê слóжив же я ó пана шосте та літо. 
Заробив я ó пана дівчатêо за літо, 
А те дівча напилося та і с втечі óбилося,  
А то теля-постомеля, а та індюê-дюê-дюê,  
А та ãóсêа-тóся-тóся, а та êачêа-êачêа-êачêа, а та êóрêа-

шêабатóрêа по садочêó ходе, де ходе, êóрчаточоê воде та воде... 
 
[Інша пісня]: 
 
Ой, під вишнею, під черешнею, 
Стояв êозаê з молодою, яê із яãодêою 
Стояв êозаê з молодою, яê із яãодêою. 
 
І молилася, і просилася: 
Пóсти ж мене, старий дідó, на вóлицю поãóлять. 
Пóсти ж мене старий дідó на вóлицю поãóлять. 
 
А я й сам не підó, і тебе не пóщю, 
Бо ти ж мене стареньêоãо та й поêинеш на бідó. 
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Бо ти ж мене стареньêоãо та й поêинеш на бідó. 
 
Ані сіножатêи, ні ставêа, ні млинêа, ні вишневоãо садêа. 
Ані сіножатêи, ні ставêа, ні млинêа, ні вишневоãо садêа. 
А я молоденьêа, ãóляти раденьêа. 
 
А ти старий дідóãан, ізіãнівся яê дóãа. 
А я молоденьêа, ãóляти раденьêа. 
А я молоденьêа, ãóляти раденьêа. 
 
Кинó êóжіль на полицю, 
Кинó êóжіль на полицю, 
Кинó êóжіль на полицю, 
Сама підó на вóлицю 
Нехай êóжіль... трóблять 
Нехай мене хлопці люблять. 
 
Марія Петрівна: У нас мати велиêосімейна бóла, одинадцять 

дóш. А êóма ця прийшла і êаже, шо ж ти оце дóмаєш за дітей. А в 
ней тільêи двоє. Та я ж оце яêось зроблю, дивися хожó і роблю. Са-
мі вони робили, мати цьоãо побоялась. А я тільêи на вóс мотаю, 
прибираю, чóю все. А тоді тітêа ó нас Одарêа бóла, материна сестра 
(молода). А я тоді дóмаю і дóмаю: “Що ш це за аборти?” А тітêа 
Одарêа прийшла. А я питаю шо це таêе. Бóли таêі, що робили. 

[Разом ãоворять]. Нó, да, бóли, там цибóлиння яêісь пили. 
Настаювали листя з цибóлі і ото пили, шелехó. Яêий сроê таê і пи-
ли, зривали. У êоãо яê, нó, бóває таêе що можна напитися і оêро-
виться, вмерти. Нó, вобщє люди ліêóвались щє яêимись травами. 

Но я не знаю, не робила. І матір наша не робила. Вобще або-
рти в селі почали робити ó 50-х роêах, після войни. Та дома, в ліêа-
рні, Боже сохрани. А в ліêарні вже після тоãо, після ãолодовêи. На-
чали людей спасати, ó больницях робить. Щоб меньше сім’я бóла. 
Зараз бачиш, по два, три, а раньше шо ж то сім, то одинадцять. 

Яêщо жінêа сама зробила аборт, боялися в больницю йти і 
старались, шоб ніхто не знав, шоб не виходило з сім’ї, да. Робили 
тайêом. Це бóло велиêим ãріхом для жінêи. 

Ще вважалося велиêим ãріхом заãóлять, дітей бросить. До 
речі, жіноê-п’яниць тоді не наблюдалося. Може рідêо… Це вже піс-
ля войни. Мóжиêів не стало, начали жінêи варить, спиватись. 
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Нап’ються і співають, мóжей чóжих óводять. Самоóбійство – це дó-
же велиêий ãріх. Трóїлися, вішалися там таêе, і після, і до війни. 
Знаєш там: “Шо я сама бóдó робить? Пропадó. Да і таêе, таêе роби-
лося бóло, шо й дітей бросала і зараз воно таêе. Тоді раньше баãато 
бóло міняли жіноê. Яêщо своя жінêа задрипана, чомó йомó не піти? 
Та ж – яê êвітêа! Можна бóло й з êóмою зраджóвати. Зраджóвали, 
нó, смотря яêа êóма. Яêшо разом під хрестом не стояли, то можна. 
Тим, що дітей христили, тим не можна, а з іншими можна. Це таê 
само, яê чоловіê і жінêа. Це ж полóчається, вони родили дитинó, а 
ми перед Боãом êлянемося, яê дрóãі батьêи. Вдрóã шо з батьêами 
ми – повинні воспитóвать. Яê таêе трапляється, то сора, лайêа, дома 
сêандал. Нічоãо хорошоãо від цьоãо! Нó, êоли êóма приходить і ви-
ставляє свою сподню, яê тóт не рóãатись. Сподня знаєте шо таêе? 
Спідня юбêа, сорочêа з êрóжевами, фартóх. Це значить споêóсю-
вать чоловіêа. Крім сподні бóло модно ó хлопців сорочêи вишиті, а 
ó дівчат êрóжева. Мати ãотовить для дітей, шоб не хóже бóло. Но ó 
êоãо яêа возможність. 

А дівчина моãла й натяêнóти, що їй подобається саме цей 
хлопець. Бóло між дівчатами поãоворимо. А таêе добалаêається, то 
він почóє і поведе додомó. Додомó не дóже, ти чóжий. Бо яê мати 
вийде, то дасть. То десь під чóжий дом вели. 

Бóло дівчата і хлопці на вечорницях ãóляли. Да. Ото ж таê, 
êоли додомó проводить, êоли танцювали. Училися.  

На вечорницях збирались в êоãось на хаті. Наймали хати, от 
в êоãо дітей не бóло. Ми сêладалися ãрошима, там по 50 êопійоê, чи 
по 20. Віддавали старшим, мóзиêó наймали. І ми платили тим, в êо-
ãо наймаєм, і мóзиêам. Вийшла таêа історія, баба ãóляла з одним, а 
вийшла за іншоãо. Петро любив, а я йоãо не дóже, сестри підêазó-
ють. А брат цей менший. Тоді вже і він став ходить на вóлицю. Мені 
брат більше понравився. Виряджала до армії старшоãо, а вийшла за 
молодшоãо.  

Ночóвати в тій хаті можна бóло. Та це вже, яê яêа хазяйêа 
пóсте і яêó парó. Всі ж не можóть, а яêась пара. Може стара яêась. 

Хлопцям і дівчатам залишатись не можна бóло. Не можна, но 
оставались. Завжди хлопець домовлявся. Полюбили та й залиши-
лись. І ãріх робили. А люди на дівчат êазали – “пройдоха”, а про 
хлопців нічоãо не êазали. На êозаêó нема знаêó. Він би не пішов, яê 
би вона не схотіла. Йомó ше це плюс. Вона підпóстила... 
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Тоді бóло розêóрêóлених не брали в Германію. Мене берóть. 
Шо робить? Спершó треба бóло наãрішить, а потім свадьба, щоб 
мене не забрали. Переховóвав він її, землянêó вирили, а потім вже 
прийшли і батьêам êазали, а потім і повінчали їх. А батюшêа сêазав, 
що бережених не вінчаю, поêи не поêаються. Після ãріха 
обов’язêово повинен оженитися, але бóвали і інші. То ж батьêи ще 
може êазати, то не твоє. Краще êоли дівчина іде споêійна, що не со-
ãрішила. Це яêщо спортив і не взяв, це позор. Бóло, проведе додомó, 
постоять і все. А дрóãі і спать підóть до дрóãих. А після вечорниць 
таêі пари заãалом справляли весілля. А бóло, шо він до дрóãої хо-
дить. А до дівчини потім перестають залицятись. 

Воно бóло, яê совєцьêа власть началась, óсе розбивали, все 
виêидали. Ми з матір’ю поховали й іêони.  

9 травня після війни святêóвали êожноãо роêó. Святêóвали 
таê – в êолхозах збиралися. Бóв парад. Варили êапóстняê. На Пер-
ве Мая êашó варять пшонянó, степовó. Бо на степó варять, пшоня-
нó. Збирали на дворі ветеранів. Зараз дома ãóляють. 

І німці ãóлять розрішали. Вони, німці, не таêі бóли, яê ті по-
ліцаї. Один залицявся до мене, а я чистила êартошêó. А він лізе ці-
лóватися, а я йоãо трохи порізала. Дóмала, що мене повісять. Я вже 
не помню, але по-рóсьêі розмовляв. Він потім на передовó, я йоãо 
більше не бачила. Вони, êоли ó землянêи ховалися, поліцаї ж їх шó-
êали, знали шо в степó. А батьêа хотіли розстріляти. Чемодани пої-
хали, а там сêазали, що таêа не приїхала. А êоли батьêа питали, де 
Марія, а він не знає, томó і хотіли розстріляти. Батьêові допомоãли. 
Привили мене ó центр, ê рострєлó. І дóмаю, яê постраждаю, таê од-
на. Ідó, і за батьêа переживаю... 

Помню в 47-мó ãолод. Пшениці нам’яла, переêрóтила. Носи-
ли ж додомó – і ó торбиночêє, і під трóси ховали, аби пройти. Таê – 
доложили! Це ж я на роботі óêрала! Прийдó додомó – нема ж нічоãо 
їсти… А тоді заложили і вели мене на сóд. А чоловіêа сторона, від-
мовила… 

За тоãо періодó сходились і жили чоловіêи й жінêи, що за-
лишались, потірявши êоãось за войни. Це ж моя сóдьба, і я сама та-
êа. Чоловіê вмер, от я і пішла на троє дітей, і моя четверта. Пішла із-
за хати, бо мені до батьêа йти, там же ж êапела, тóди не можна бóло 
іти. Яê зійшлися? По хатах ходила. Він бóв бриãадір. Бачив, що ро-
ботяща. Не ходив, нічоãо. Дóрна, що все робила! І от яêось дали ме-
ні наряд (а мій майбóтній чоловіê тоді ходив до дрóãой). І от вона 
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заходе: “А шо вона (це ж до мене!) тóт робить?” “Прислав нас бри-
ãадир мазати…” Таê він тó бросає (вже вона йомó не нóжна) і бере 
мене. І діти óхватилися за мене. В армію виряджала сина, свадьбó 
ãóляли. Тоді в ãород пішли дві дочêи і син. Баãато таêих сімей бóло, 
що сходились. Таêе не засóджóвали. Просто велиêа різниця ó воз-
расті. Ніхто не засóджóвав, бо знали ситóацію. Бóвало таêе, що про-
сто до інших ходили. Год жили, не розписóвались. А реãістрірóвали 
потім. А бóвало, яêщо не приживали дітей, моãли і не розписóвати-
ся. Моãли бóти пізніше сварêи через наслідство. Я ось речі їх всі їм 
віддала. 

Бóло в традиції – не можна заміж виходити на Троїцю, не 
можна хатó мазати. В Троїцю нічоãо нельзя! 

Івана Кóпала ж святêóвали раніше таêож. Вінêи плели, êос-
тьор палили. Кóди віноê попливе, тóди і заміж підó. А вінêи треба 
ловити. А яêщо пристає до береãа, то поãано. На Івана Кóпала не 
можна бóло êóпатися, бо там рóсалêи. Це батьêи êазали, шо нельзя 
êóпатись, а чоãо не êазали. До Пасêи з початêó постó не можна їсти 
ні êрашанêи, ні сала. Їли в піст все пісне, на олії: êартошêó в мóнді-
рах, оãірêи êвашені, êапóстó êислó, заправленó олією, борщ êвасо-
ляний, сóп ãороховий, рибó. Всі їли з одної мисêи. Но першими по-
чинали їсти діти. Казали таê: “Їжте, діти, а ми потім”. Батьêо з нами 
сідає, а матір порається, завжди пізніше сідає. А в êоãо ж ще яê – 
діти самі, а батьêи самі. Зі столó прибирали старші діти. 

 
 

 
Полозова Ганна Степанівна, 1937 роêó народження, 

с. Сóрсьêо-Михайлівêа Солонянсьêоãо районó Дніпропетров-
сьêої області1 

 
Нинішню фамілію? Вам по рóсьêі чи..? Нó я óêраїнêа, то óêра-

їнсьêою… Полозова Ганна Степанівна, 37-ãо роêó народження.  
Батьêо [мій] – Заãребельний Степан Іванович. Нó êажóть, що 

яêась рідня êровна є з Павлом. Павловоãо батьêа я знала. Я хоч і 
мала бóла, но вже… Архип, а по-батьêові не знаю. Він же там жив ó 
селі, то ми йоãо бачили. Він ще êимось таêим бóв, людиною вид-
ною. А мати йоãо рідна рано померла, і бóла в ньоãо мачóха...  
                                                           
1 Опитування провели С.А. Заславський та К.І. Титаренко  (6 червня 2009  р.). На-
уково-популярним методом передала Н.І. Швайба. 
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Бóла в мене бабóся по батьêовій лінії, мати… Заãребельна Ма-
рія Васильєва. А дідóсь помер рано. Прадідів я і не пам’ятаю… Бабó-
ся яê померла, таê я бóла в шостомó êласі. Вона лежала, вже не хо-
дила, то я її доãлядала, а батьêи працювали в êолãоспі..  

А моя мама – Заãребельна Марія Петровна. Заãребельна – це 
вона по батьêові, а таê вона Задорожня…  

По маминій лінії теж бóла бабóся – Яêóбович Варвара Яêівна. 
А в неї бóв батьêо – Пилипенêо Яêів, а по-батьêові я забóла. Я бóла 
мала, ще він бóв живий. Потім помер. І прабабóшêа – Пилипенêо 
Килина. Прадід і прабабóшêа, померли, но в мене їх фотоãрафії є. 
Оцей дєдóшêа Яêів, прадід мій, він жив недалеêо від батьêів Заãре-
бельноãо Павла, оцьоãо письменниêа. Нó таê він же ж в молодості 
яê почав писати оповідань там всяêих, ãóмористичних же… взяв 
праобразом оцьоãо моãо прадіда. Він таêий бóв з ãóмором [посміха-
ється], і ó оповіданнях всім здавалося, що це цей дід. Просто він там 
йоãо зãадóвав під дрóãим іменем, але доãадóвалися, що це сóсід. Нó 
яê êожний письменниê… Це по маминій лінії… 

У мами теж батьêо помер. Я не знаю своãо рідноãо діда. Вони 
померли, може я ще мала бóла, але не пам’ятаю. Моя бабóся вийшла 
заміж за дрóãоãо мóжчинó. У ньоãо бóло шестеро дітей, і став він 
вдідвцем, жінêа померла. І моя бабóся  пішла на оцю сім’ю. Шесте-
ро їх бóло і мама сьома. То вони жили там. Різні професії бóли. Ма-
ма êолãоспниця бóла, а одна вчительêа, ліêар… Вобщем, дітей виво-
дили в люди. Сім’я порядна бóла. Дєдóшêа, тоді ж я не знала, що він 
мені не рідний, Яêóбович бóла йоãо фамілія. А тоді вже стала більш 
свідома… 

Тóт же ó нас село бóло… Ми ж всі на Полтавщині народилися, 
родом ми з Полтавщини і êорні там. Но на Дніпрі, êоли бóдóвали 
ГЕС, Дніпропетровсьêó і Кременчóцьêó, то наші села і дрóãі села 
лівобережжя попадали в зонó затоплення. Почалося оце переселен-
ня. Повідомлення, що ви повинні чи побóдóвати хатó, чи виїзжати 
êóди. То там êомісії різні міряли, все оце описóвали, і наêазóвали, 
що таêоãо-то числа ви повинні вже хатó свою знести, розбити. Час-
тина ж оцінювалась, різні ціни, в êоãо ж яêа хата… Частинó ãрошей 
дали, а частинó – бóдóйся заново, а яê хочеш там виїхати… Но в 
êолãоспі, правда, не дóже-то і пóсêали. Батьêи ж бóли трóдоспособ-
ні, а я вже навчалася. Я заêінчила десять êласів в сóсідньомó селі, 
десятирічоê не бóло ж в êожномó. А потім пішла в інститóт, постó-
пила… 
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Нó я вам розêазóю, яê наше село знесли, під час войни спали-
ли село німці. А батьêам же бóдóватися… і  відбóдовóвали хатó, бо 
частина зãоріла. А велиêі ж тоді хати бóли на Полтавщині, знаєте, 
таêі біленьêі та підведені. Нó а хто ж йоãо бóде? Батьêо прийшов з 
війни, – інвалід. Нó отаê трошêи жили яê жили, та й óсе. Колãосп 
же. А тóт же оце переселення. Нó рішили яê… Одні приїхали сюди в 
Михайлівêó – сподобалося село… А ми і не знали про ньоãо нічоãо. 
Та отаê один по одномó і сімей двадцять сюди переїхало.  

Нó батьêові тóт сподобалося. Йомó щоб бóв простір, щоб бóло 
споêійно. Коровó ж держав… І оце ж він приїхав і цю хатинêó… нó 
вона бóла ж не таêа. Це вже самі ми розбóдовóвали, обêладали, об-
лаштовóвали…  

 
На постоянно батьêи мої переїхали сюди в 64-мó. В 60-х роêах 

почалося там знос села. Воно ж по планó, не таê шо, êоли êомó. Вже 
там хатó розбили, ãроші полóчили, приїхали сюди. Ось тóт циãан 
жив, хатинó цю êóпили, таêа мазанêа бóла. Нó їм яê переселенцям 
дали êирпич, шоб обêласти і той шифер, нó по таêій ціни льотній. 
Нó от тóт же воно бóло, яêось ферм же тóт бóло баãато, хлопців ба-
ãато, всі помаãали  строїться, це обêладали хатó, і вобщем воно бóло 
хороше. Нó зараз же óже пройшли роêи і то тепер, мóжиêа ніяêоãо. 
Тепер поêи наймеш, таê і… То там свєт яêась проблема, то там ще, – 
нó наймать нада. А тож таêи і батьêо займався ремонтом. І чоловіê 
мій приїде, всєãда тóт êлепає, проводêó поміняв бóв все, він тоже 
елеêтрослесар. Нó вот тóт понравилось їм, оце вони побóдóвали тóт 
і êолодязь, і всі сараї, – це вже все батьêи. Це ж сама стройêа, та шо 
бóла на Полтавщині. Таê вони сюди приїхали, і оце сóсід приїхав з 
Західної Уêраїни, сім’ю перевіз. Нó хлопчиê в їх отаêий бóв, при 
мені виріс, óже мóжчина, жонатий óже. Нó ото і вони довбаються в 
ãлині і мої.  

Потом мама стала хворіти, померла. А батьêо ще жив. Я приї-
хала доãлядати батьêа сюди. То я ж на Донбасі… Направили мене, 
послали ó Лóãансьêó область, Краснодонсьêий район. Шахтарсьêий 
êрай там. І я ж там працювала. То ж батьêи бóли, потім батьêо один 
залишився, потім захворів, перестав ходить… Я приїхала йоãо до-
ãлядати, но я ще працювала, бóдóчи на пенсії. 

Постоянно живó тóт, таê óже сêлалися обставини, шо прийш-
ла я сюди. Це я вже з 98-ãо  роêó тóт. Нó я ото приїхала сюда, батьêа 
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потім схоронила. У 99-мó батьêо помер.  Чоловіê приїхав сюди мій і 
він помер ó 2007-м…  

Да, я там і заміж вийшла, в Донбасі. Чоловіê бóв машиніст 
елеêтровоза, шахтар. В ньоãо сім’я приїхала із Росії, з-під Горьêоãо 
там. Там же ж в êолãоспах тóãо бóло, не давали нічоãо, бідно бóло, а 
їх п’ятеро в сім’ї. Батьêо в їх бóв таêий аêтивіст, êомсомолець, член 
партії, то в ньоãо різні роботи обществєнні. А мати з ними, з дітьми, 
бо треба ж їх ãодóвати чимось. Нó і вирішили, що там шахти бóдó-
ються, там заробітêи непоãані… і поїхали, і таê вони опинилися на 
Донбасі. І то ж ми там познайомитися і поженилися.  Дітей  в нас 
нема.  

Я одна бóла ó батьêа. Нó а родичів тóт ó нас… Батьêова бóла 
сестра, похована там на êладбищі недалеêо, – батьêо мій і йоãо сес-
тра з чоловіêом. А один брат похований там, він побóдóвав хатó на 
Полтавщині, він не виїжджав. Там село є хороше, шêола, ліêарня. 
Но баãато виїхало, хто êóди. Коãо діти забрали… Сестри померли, 
двоє братів на фронті заãинóли, – їх бóло шестеро. А батьêо інвалід 
прийшов з війни, в ньоãо чашечêа перебита, но живий, а двоє братів 
заãинóло. А один помер і похований на Полтавщині. І сестри поме-
рли, теж на Полтавщині поховані, а одна тóт – переїхала сюди ж, ó 
Михайлівêó. Нó тóт хороший хóтір бóв, женщіна тóт жила, помер-
ла, продавали цю хатó, но вона таê бесхозна… Но вона сама не зава-
лилась, їй помоãли завалиться. Люди ж яê, розбирають потрошêи. 
Тóт є хазяйêа цієї хати, но вона тóт не живе… Потрошêó тяãли, бо 
топить же нічим, дрова нóжні...   

Ми ж тоже там, в’їхали до одноãо, там домиê бóв. Батьêи це 
йоãо строїли. Яê раз він ще бóв ó армії, це ж він після армії вже же-
нився. У їх ó […] брати є, двоє братів і дві сестри. І ото хатó побóдó-
вали, йоãо батьêо помер. Ми поженилися і осталися з матір’ю. А по-
тім дóмали, що тóт продамо, да поїдем на Донбас. Нó поживемо тóт 
трохи, тóт êоровêа є, і ми таê нормально яêось… А потом і він став 
хворіть. Шахта ж.. Ноãи, сосóди, заболєваніє серця та бронхіт… І таê 
він оце бóде два роêи яê помер. Отаê ми тóт і осталися. А звідти 
пишóть, що посьолоê наш вимирає, шахтьорсьêий же посьолоê… 
Шахта бóла знаменита. Колись бóв таêий шахтьор Мамай, із Кóба-
ні. Знаєте, бриãада в ньоãо бóла. Тоді ото яê Стаханов, Мамай, Бо-
женêо… – надо підтримóвати, це добре! Вони не те що там для êра-
соти, вони працювали хорошо. І бóли ó нас ще таêі – диреêтор шах-
ти – ãерой соцтрóда, – не за таê же дали. І ще бóли шахтарі, – за-
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бойщиêи, проходчиêи, – це хороші заробітêи бóли. Мій чоловіê бóв 
машиністом елеêтровозó. Він заболів, і по здоров’ю не проходив, це 
ж давлєніє, все… Він пропрацював сороê роêів, без пропóсêів, без 
проãóлів, тоже серйозно таê ставився, член партії бóв… В партійном 
бюро бóв, êоли той парторã відлóчиться, то він йоãо заміщає. Гра-
мотний бóв. Одинадцять êласів вечірньої шêоли êончив вже при 
мені. Нó він поãоворити, хай він там êоряво сêаже, нó від дóші. Нó 
рóсьêі вони люди таêі, знаєте, прості. Таê вийшло, що ще можна 
пожити, а не сóдилося…  

Нó отаê і пройшло. А тоді отож яê шахтó заêрили (не дóже да-
вно її і заêрили, бо вона вже не рентабельна, виробилася óже, нача-
льниêи мінялися, диреêтора, помирали), нó шо ж, а яê шахти вже 
немає, людям треба десь працювати. На дрóãі шахти возять їх авто-
бóсом, там баãато шахт. Треба ж сім’ї ãодóвать. Колãосп же бóв, êол-
ãоспні поля, радãосп, ферма там бóла, свиноферма. Молоêо бóло, 
брали звідтіля. Жили отаê! А потом Союз розвалився. Ми жили на 
êордоні з Росією, це Краснодонсьêий район, він тяãнеться, поряд 
Ростовсьêа область, ãород Донецьê (ростовсьêий). І там ми і на ба-
зар ходили, наші люди там працювали, їхні ó нас. А тоді вже яê роз-
валили Союз, то вже людей там розщитали. А там і фабриêа триêо-
тажна, і завод есêалаторний, óже óêраїнців óволили, і ó нас вже не-
ма росіян. Нó а посьолоê наш живе. Ще там молодьож яêась жи-
вóть, шêола є, ліêарня, церêва. Нó хто яê живе. Квартири ж ó лю-
дей, дома, часний сеêтор, дачі ж ó баãатьох. То отаê, хто яê: хто жи-
ве, хто виживає… Там же один брат йоãо живе, в цьомó посьолêó, а 
один в Одесьêій області. Нó оце яê хоронили, то вони приїзжали. 
Одна сестра померла, а одна ще жива. П’ятеро їх бóло...  

[Яêий період ó житті найбільш сêладний бóв?] Нó тяжêо бó-
ло… Война êоли почалася, мені бóло три з половиною роêи. До вій-
ни жили таê… я все равно не пам’ятаю, но знаю, êазали, що матеріа-
льно нормально жили. У нас село віддалене від óсіх центрів, це бóв 
Кишенêівсьêий, а потім Кобеляцьêий район став. Від Дніпра дале-
ченьêо, нó все-таêи ми моãли êласом зібратися і піти до Дніпра. Нó 
це ж не êожен день, бо це село, – батьêо працює, мама ланêó поле. 
Батьêо яê інвалід, то на êонях, то сіно êосить – êолãоспó і собі  да-
вали.  

Батьêи пам’ятають, бóло, вони êажóть, що оце 46-47-й ãод – це 
ãолод бóв –  я це знаю вже. А це ж мої батьêи і діди êажóть, – «Та це 
ще, а ото 32-33-й!» Но слово «ãолодомор» ми не чóли, ні в шêолі, 
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ніде, ні звóêа цьоãо слова, шо ãолодомор. Просто бóв ãолод. Яê по-
яснювали… Просто люди малоãрамотні, тоді ãазет не бóло, радіо 
теж… Я 10-й êлас заêінчóвала, радіо тіêи провели ó нас ó селі. А де я 
вчилася, в томó селі, воно бóло більш цивілізоване – там бóла МТС, 
машинно-траêторна станція, там раніше світло елеêтричне появи-
лося і радіо, оті ж бóли тарілêи… То ó нашомó селі бóло сім êласів, а 
мене не пóстили далі в ãород їхати, я хотіла щоб êóдись постóпать. 
Сêазали, що ще мала, – óчись дальше. Оте село за сім êілометрів, де 
я на êвартирі жила і вчилася три ãоди, – десять êласів êінчала. Тоді 
десять бóло. Нó шо… Отой період, яê 46-47-й – це тяжêий бóв, і для 
нас для дітей, ãолодóвали, і пóхлі бóли.   

Війнó? Я ж 37-ãо роêó в ãрóдні місяці, а в червні – війна. Мені 
бóло три з половиною роêи. Я пам’ятаю, це не то шо там з êнижоê 
чи фільмів, в мене не відрізало всю пам'ять. Воно, знаєте, дитяча 
пам'ять, дитяче серце і воно ж сприймає. Ми не розóміли там до 
тонêощів, що воно, нó відчóвали, що ãоре яêесь прийшло до нас. Нó 
працювали в êолãоспі, бóло нормально, ми яê діти там біãали, êóпа-
лися… Бóла бабóшêа жива. Нó таê яê діти… Оце бóло наше щастя. 
Дитинство ó нас бóло, хай воно бóло бідне там, босоноãе, но воно 
бóло чисте яêесь. Весна, ми радóвались êожній êвіточці, яêесь плат-
тячêо мама там пошиє чи платочоê, – для нас це бóло щастя. Ми не 
балóвані бóли ні цóêерêами, ні солодощами. Яêщо там десь яêийсь 
ãостинець – це свято страшне! [посміхається]  

Нó тоді ж оце війна. Пам’ятаю, мама (чи це сóбота бóла, не 
пам’ятаю), прибіãла мама з поля серед дня, сонце таê світило і поãо-
да хороша… óплач: «Війна, війна!» Піднялась тривоãа по селі. Ми 
чóємо, що яêесь ãоре, нó не знаємо, що до чоãо, до бабóсі ото, хто по 
старше... На дрóãий день óже ніêоãо нема, забрали óсіх мóжчин, там 
ó воєнêомат, на войнó. А ми ж залишилися.  

Ми недалеêо од Дніпра жили і там бóли велиêі бої. Це ж 41-
42-й ріê – велиêі бої, на переправі, люди там óсе – і танêи, і техніêа, 
все ãоріло, це ж розêазóють, тонóло! А ó нас ó селі ãоспіталь відêри-
ли. Недалеêо от нас хата, там ó війнó бóв ãоспіталь, везли ранених 
тóди. Пам’ятаю, забинтовані таêі. І бóли бої недалеêо і моãо батьêа 
там поранило, десь таê недалеêо от домó. Баãато ранених бóло, їх 
везли на тó сторонó Дніпра, там село Кóцоволівêа чи яê, і там бóв 
ãоспіталь, їх тóди везли. Хто ходячий, а êоãо на повозêах… І от вер-
хня вóлиця, а наша чóть нижче (тоді ж не бóло ні назв óлиць, нічо-
ãо). І мій батьêо êаже: «Он там моя хата». І люди сообщили мамі, 
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що батьêа раненоãо везóть. Мама взяла там ó êошолêó, êинóла мас-
ло, яєчêи, все шо своє бóло, взяла за рóêó і побіãли ми батьêа поба-
чити. Боже, хто би бачив:  той – рóêав ó ньоãо, êров тече, в тоãо но-
ãа, нó таêі ранені бійці ідóть. Я це дóже пам’ятаю, шо батьêо, він таê 
чорнявий бóв видно в молодості, шо він поãладив мене по ãолові і 
êóсочоê цóêрó (цóêор êóсêовий таêий бóв, солдатсьêий) витяã з êа-
рмана і дав мені. Оце я помню. І яê відправили йоãо, і тоді ж мама 
óзнає, шо він там ó ãоспіталі. А ті ж  території то інші, зайдóть то 
наші. Це ж не таê просто, сів та поїхав, через Дніпро надо переправ-
лять. Нó êоли там моãла провідóвала, а то бомбьожêи таêі!  

Один раз нас застала оце бомбардóвання прямо  в томó... Нó 
бóло спорядження, вириті оêопи, щоб ховатися тóди. І вони не 
вспіли в той оêоп втеêти – я, бабóся і мама. А застала нас… êлóні 
бóли таêі, яê сарай це по селах. Вêрита вона соломою, немає êриші, 
яê там сіно сêладали і тоді ж жито-пшеницю в’язали снопи, тóди 
зносили від дощó, ãрóші в нас там сóшили, вобщем тóди. Сидимо ми 
там, а воно, я не знаю, чи бабóся молиться, а я мала, боюсь, сижó. І 
от чи таêа доля, що ми живі осталися? Крóãом, яê припинилося це 
все, ми яê вийшли, небо із землею змішане: оце воронêи êрóãом 
отаê, ями! Отаê бомбардóвали. Ой, бóло страшне! 

Нó оце ми таê переживали. Виêопали з землі, осінь же, виêо-
пали землянêó, шоб хоть там зімó перебóти. Відтіля родниêи пішли, 
вода потрапляє. Помоãли, наші зайшли, таê помоãли êопать. Потом 
дрóãó теж… Нó тоді знаєте, люди бóли таêі дрóжні. Я вважаю, що яê 
би не бóло цієї дрóжби, мабóть перемоãи не бóло. Це отаê я вважаю. 
Знаєте, знала бабóсю, одна там жила, в неї і син і чоловіê, всі на 
фронті, вона із внóêом і дочêою остались виживати. І вона ото всіх 
нас, хто залишився без хат, вона всіх зібрала: діти на печі, на рóсь-
êій, таêа піч, а дорослі ж де перебóвали там [нерозбірливо], жінêи та 
стариêи. Бо спалили ж німці хати… В 43-мó палили, в авãóсті це бó-
ло, в серпні.  

Нó я пам’ятаю яê палили. Ми вийшли всі, отаêий яр під ãо-
рою, ми тóди всі пішли. Ліс ó нас бóв сосновий за нашою хатою, там 
сосни хорошо ростóть. А ми в томó ярó стоїмо, вийшли таê, і диви-
мося – село палає все. Яê раз таêа сóша, серпень-місяць, і поля на-
вêрóãи – все ãорить. Це ж óже в 43-м, міняли тó êраїнó і німці вже в 
попихах, ото все êомó яê, і êидали в оãонь, все, розêазóють, шо бóло. 
Все палили  вщент до тла, і собачі бóдêи, все живе, все êидали. А 
мама моя винесла, там яêе в нас бóло добро, бо êажóть –палять óже 
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села. Нó винесли, яêі тоді бóли меблі, дєдóшêа бóв яê ото êрасноде-
ревщіê. Він все сам рóêами робив, і êроваті, і сóндóê там, нó всі ж 
таêі меблі. Винесли, все сêлали, наêрили там. Мама êаже: «Я ніêóди 
не підó, хай шо бóде…» Та êажóть: «Дивлюсь, вони з фаêелами, бо 
під соломою ж хата, тóди êинóли на ãорище, щось «жи-жи-жи» по-
своємó, і побіãли далі». А хто хотів спасати своє добро, êидався, то 
тих і розстрілювали. Нó таêе бóло. 

Нó шо, хата ãорить, товстий слой соломи, вона дóже довãо тлі-
ла. Ніхто її не тóшив, поêи вже ніêомó вона. Таêе населення, то ма-
ле, то старе. Нó таê же яêось завалилось, де бóдóвалось потом. Оце 
бóло. Нó оце война саме, ãолод… 

Одноãо разó бóло в нас німці стояли. Хата бóла на дві полови-
ни, таêа бóла мода. То тепла, чиста, а то для ãостей, а та для тоãо. І 
оце яê поселилися там німці, в дрóãій половині, нó а шо бабóшêа 
зробить: «Дай млеêо, дай яйêі» Там ó дворі можóть і прибить. І во-
ни, бабóшêа розêазóвала, я таê помню, шо разні німці бóли. Вони 
êажóть: “Ми солдати, нас посилають. В мене тоже таêа є дитина...” – 
на мене поêазóє. Таê вони разні. А тож хватають êóрей, вони ж всі 
любили поїсти. Відêрили баню, серед тоãо садêа виêопали. А ó моєї 
тітêи, батьêової сестри, бóла пасіêа. Нó вони її привезли, не знаю, де 
вони цю пасіêó діли, а мед бóв в таêомó êотлі малірованомó, таêий 
чóãóн, велиêий êазан. Вони до нас ó садоê, шоб заêопати. Вони самі 
еваêóірóвались там, то до родичів приїзжали. А німці яê добралися 
до тоãо медó, нó вони ж знають, шо селяни заêопóють від них про-
дóêти. Вони яê бачóть бóãороê, та яê вони добралися до ньоãо і ло-
жêами йоãо їли. А бабóшêа: “Та жріть, хай вас порозриває…” А вони: 
“Вас, вас!” – ото ж по-німецьêомó. А баба: “Та хай вас!” Мама êаже 
«Та мовчіть вже, бо мало, шо в ньоãо на óмі». І таêе бóло. Нó а то, 
êаже бабóся, бóло яê блини затіють пеêти. Жара таêа, а вони жарãа-
нять, над лежанêою! Ото топлять і печóть. Тіêи, êаже, вони таê ні-
чоãо, нó шо – млєêо даш, мóêа – їх снабжали хорошо, і êонсерви, в 
їх там óсе бóло. То вони, êажóть, óãощали нас блинами, тіêи вони їх 
не солять, не солоні. Уже мовчиш, а шо зробиш?  

Нó пам’ятаю поліцаїв, розêазóвали, бóли оце ж фільм. Нó 41-й 
ãод, фільм бачили? Нó бóли поліцаї, нó люди êажóть, шо вони  де-
сять ãод відсиділи. Нó вони бóли за людей. Хороші бóли, вони і шоб 
же ж і слідêóвав êонечно, шоб і людям старалися відãородить від 
поêорань. Нó а де ж дінешся, поліцай. Нó таê êонечно вони з тим 
ярлиêом і залишилися до смерті. По разномó ж люди, нó а таê роз-
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êазóють, я таê не дóже понімала, нó êажóть, шо непоãані бóли вони 
для нас.  

Потом в 45-й же, – це ж вже перемоãа. І óрожай хороший все 
на полях, і нам же в шêолі розêазóють. Робили, хто ãроші здавав, а 
хто приносив сóшêó, там варежêи в’язали солдатам, фронтó помо-
ãали, от. Нó я «дитина війни», не óчасниця, бо яêа ж я óчасниця? То 
оце ми знали, шо іде війна, шо надо помоãти. Пишóть із фронтó ба-
тьêи, в êоãо там заãинóв ізвєстія, в êоãо яê оце все.  

Потом ó нас ó селі баãато залишилось мін, снарядів, бо бої ж 
таêі бóли. Баãато наших ровесниêів, особливо хлопців, заãинóли. 
Нó знаєте, розряжали, інтересóвалися, то рибó брали ãлóшить… І 
дóже баãато ми потіряли своїх товаришів. Оце яê тільêи тиждень, 
таê êоãось і ховаємо. Це траãедія таêа бóла, все село спалене, в рóї-
нах. Нó не все правда, я вибачаюсь, не все. Не вспіли вони. Оце по 
нашó хатó, а далі оце ж цієї бабóшêи хата вціліла, шо ми бóли в неї 
находились. Дальше, от тóт ó мене земляêи живóть, вони – батьêи 
померли, хата залишилась, таê тоже, де вона жила і тóди далі, – цілі 
хати. І оці ж люди, ці ж хто хати вціліли – брали до себе людей пос-
традавших. Яêось бóло, знаєте, яêась звістêа із фронтó, всі те 
сприймають, шо, аãа, живий, – слава Боãó, там заãинóв – для всіх це 
ãоре. Таêож і на шахті ó нас бóло. Де ж той фронт, там взрив яêийсь 
чи êоãось óбило, чи одноãо, а то в нас і баãато заãинóло тоже бóло. 
Взрив ó нас в 61-мó році. То всі, весь посьолоê сполошився, всі ніяê 
не моãли, êидали роботó, прибіãали один до одноãо, співчóвали, до-
помаãали чим моãли. Людина не оставалася одна зі своїм ãорем.  

Нó оце ж ó нас таêі: війна, потом ãолод 46-47-й, неврожай. Це 
пояснювалося тим, що засóха. Правда, де ми жили, ó нас таêі землі  
різні – де піщана, а де чорнозем. Воно, êажóть, там êолись море бó-
ло чи шо, нó до нашої ери [посміхається]. І ото ж там таêе: все ãорі-
ло, а налоãи таêи бóли. Налоãи бóли. Здай все, шо виростив, чи не 
виростив, а здай все. Корова бóла, молоêо здавали. Таê бóло по пів 
êорови держали. Три дні чи тиждень – один хазяїн подержить, по-
том дрóãий бере. От таê бóло.  

Нó це все, ми в шêолó ходили, по різномó бóло. Одяãтися ні в 
що, а зіми яêі бóли! Нó а êаталися, яêі там санêи, на чомó хто попав 
[посміхається] – на досêах, на всьомó, на êориті.  Нó хочеться ж… 
Нó хвороби різні бóли, особенно це сêарлатіна, êорь. То ми в ліêар-
ні лежали весь êлас пошти. Сім êласів я там заêінчила. Трóдно бó-
ло, яê всі, не то шо це я одна, всі бідні бóли. Ото торбó мама сшиє, в 
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одній частині êнижêи (тоді таê і не бóло тих êнижоê, бóли то зоши-
ти там з чоãо-небóдь), а в дрóãий – яêісь матаржениêи спече, бо в 
шêолó надо ж їсти. Нó отаê бóло.  

Нó потом війна заêінчилась, начали з фронтó вертатися, хто 
живий, хто поранений. А êоãо довãо не бóло. Не всі ж в один день 
прийшли. Тоді відбóдовóватися стало село, вже бóло леãше матері-
ально. І таê óже трошêи люди повеселішали.  

Мама моя танцювать любила [посміхається], а батьêо співав. 
Батьêо, нó він яêі… та разні, оці ж óêраїнсьêі. Особливо де зберóть-
ся таêі мóжиêи, таêі êомпанії, нó знаєте, свято ó нас там… Співати 
любили.  

А іще яêі моменти... Тóт ó мене ж бóли батьêи живі, я мала 
можливість заêінчити, полóчити вищó освітó. Без ніяêих блатів і 
взятоê, бо в мене батьêи бóли звичайні êолãоспниêи, яêі там доходи 
бóли... В êолãоспі не давали ніяêих ãрошей. Потім стали видавати 
зерно, хліб, а тож таê працювали. А не виробиш трóдодні, наêазóва-
ли. І сóрово наêазóвали, і сóдили. То ходили на роботó. Яê треба 
відпроситися, то ó бриãадіра, таêий бóв людяний чоловіê. Теж сюди 
переїхав, жив тóт і похований він тóт, [Мечний] йоãо прізвище, 
1907-ãо роêó яê і мій батьêо. То яê би там помер, таê йоãо з почес-
тями б ховали, – всі йоãо поважали! Він співчóвали людям. Баãато 
вдов поостовалося і надо дома, діти ж, чи щось зробити, чи помаза-
ти чи шо. Таê він: ото ти сьоãодні останешся, завтра ти. Ланêи по-
лоли таêі, поля отаêі під ãорою, êілометрові, наверно. Оці ãони в 
основномó êóêóрóдзó, соняшниê. І ми ходили помоãали, проривати, 
полоти. Трохи поможем, а надо іти додомó, бо дома ж êóрчатêа і по-
росятêа, êоровêа. А жара таêа, пішêи ходили. Нó оце таêе дитинст-
во бóло. Я ж êажó, що воно бідне, але ми до чоãось праãнóли, щось 
таêоãо ми ждали. Яêась обновêа, – для нас це бóло свято. Ми не бó-
ли баловані там разними солодощами... А надіялись. Не мали, яê 
зараз, шиêарних нарядів. 

[Яêе бóло життя на селі після 50-х роêів?] Ой… Та життя, 
життя бóло не леãêе, тоãо шо, томó шо ó селі ото, де ми жили, на 
Полтавщині, бóли чотири êолãоспи. Оце в нашомó селі, на Полтав-
щині. Чотири êолãоспи – «Тельмана», «Петровсьêоãо» там, «Бó-
дьонноãо», а потім óêрóпнили і став êолãосп «Дніпрова хвиля». Оце 
ж чотири êолãоспа і чотири ãолови êолãоспів і вся оця братія [смі-
ється].  
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А потім óже êóêóрóдза пішла ото, êвадратно-ãніздовий спосіб. 
Оце я пам’ятаю, яê наші мами її пололи. А там за Дніпром село 
Мишóрин Роã, таê Марêо Озерний там жив. Оце він ініціатор цьоãо 
êвадратно-ãніздовоãо способó. Нó яê пололи жінêи, то êонечно таê 
може не в восторãє бóли. Там бóло і Марêові, і Озерномó [сміється]! 
Врóчнó, врóчнó, жара, тоді не бóло ні тих напитêів і не возили. Нó а 
транспорт бóв яêий? Коні, а ще раньше і на волах їздили. Це я 
пам’ятаю, після війни, таê на êоровах пахали, бо техніêи не бóло, а 
надо ж бóло землю обробляти. Державó відбóдовóвати. Нó потім 
оце êоні, це робоча сила бóла в êолхозі. А більшість ходила на робо-
тó далеêо. Трóдно бóло, трóдно. Робили в êолãоспі, не відсиджóва-
лися, відбóдовóвали село. Уже стало ясно êраще, потім стали вида-
вати на трóдодні хліб, там вже ãроші яêісь. А то ж нічоãо не платили 
там, ні ãрошей нічоãо. А вчитись треба… 

Я вчилась в інститóті, то перші роêи взаãалі, яê, де брали ãро-
ші? Ми стипендію полóчали. А то в Дніпропетровсьêі я жила на 
êвартирі, бо не всім давали общежитіє. Тоді мені мої батьêи вже 
стали, оце ж в 54-мó я, 55-й, 56-й – тóт óже стали êраще. Уже ãроші 
появилися. Батьêо, яêóсь сêотинó заріжóть, ãосподарство там, дава-
ли транспорт і спілêóвалися з óсіма і возили ó ãород, шоб продати. 
Шоб яêісь ãроші бóли, і надо на зімó і пальто і тóфлі, нó одяãти ж. 
От таê бóло.  

Нó яê… Жили по різномó. Держали ãосподарство, ãород бóв, 
працювали день і ніч. Томó що не можна в селі таê жить. В êолãоспі, 
яê êажóть, од зорі до зорі. Не бóло таêоãо нормованоãо, нормованої 
праці. Хто хворів там, не міã, то оãородня бриãада для цьоãо бóла, 
вирощóвали овочі. А оці всі, моя мама, і от там сóсідêа, оце таêі жін-
êи, – вони пололи ланêó. Дадóть ланêó, сêіêи там рядêів, баãато, і 
виполола щоб ти її. Потім, яêщо наприêлад, ó нас сóсідêа, в неї діти, 
їх п’ятеро. Оце народила, посиділа трошêи і все, не таê шо по три 
роêи давали деêрет, ніхто їм не платив. Ясла, до трьох – ясла тих 
дітей, то вже тóт яê яêось обходилися. Нó от ó нас êорова бóла, а в 
дрóãих там бідні, в них баãато дітей, яêось таê сêлалося, шо недо-
статêи. То мій батьêо бóло êаже: “Та однесіть дітям отим молоêа”. 
Там ãрóші в нас бóли, яблóêа, садоê хороший, ще од діда моãо за-
лишився. У війнó йоãо там і рóбали, і вирóбóвали, яê німці встóпи-
ли...  

Я полóчила освітó, да. У Дніпропетровсьêó спочатêó два роêи 
óчилась, бóв педаãоãічний інститóт іноземних мов. Анãлійсьêий фа-
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êóльтет і францóзьêий. А я в шêолі німецьêий óчила, но в мене бóла 
тяãа до іноземної мови, любила в словарях êопаться [посміхається]. 
Нó тоді ж вимоãи яêі бóли до іноземної мови: óмій прочитати і óмій 
переêласти, ãраматиêó. А тепер же ж, щоб розмовна мова бóла. 

Нó я ж після десяти êласів постóпила, здала еêзамени… Я яê 
óчилась ó Дніпропетровсьêó, оце ж в інститóті, общежитіє давали 
тільêи сиротам. А мені надо бóло на êвартирó влаштовóватись. У 
мене брат там є двоюрідний, но він мав êомóналêó, і в них дитина 
мала. І таê він залишився, а оті ж хозяїва виїхали, продали êварти-
рó. А мій брат, зараз йомó óже за вісімдесят, жінêа померла вже в 
ньоãо, син, правнóêи є, і він в оцій êімнаті таê і живе. Ото і на роз-
ширєніє, ніêóди йомó, та і сам мабóть не добивався. Прийде êомісія, 
ãлянóть: «А, жити можна, чистеньêо…» Жінêа таêа бóла хозяїчêа. І 
таê він там до êінця життя остався. Нó це далеченьêо сюди, на 
Яшина.  

А батьêо мій познаêомився на базарі ото êоли привозив про-
давать там товар. Дадóть машинó з êолãоспа, óсі там мóжиêи приво-
зять, хто м'ясо, хто êóрей. Нó євреї ж êóрей люблять і він таêий мó-
жичоê невеличêий підходе, нó яêось вони таê розãоворилися, шо 
êаже батьêо: “Та в мене дочêа заêінчóє шêолó, хоче постóпить, óже 
здає еêзамени, а жити ж їй де?” Бо ó брата мов тісно та і дитина ма-
ла. А він: “А там вóлиця біля Озьорêи, ізвілістая таêая вона. В них 
там доміê одноетажний, хазяйêа цьоãо дома здає ці êвартири”. Нó і 
мої хазяїва жили в одній, нó воно таêа êвартира – там зал, оце при-
хожа, і ще êімнатêа. Удобств там ніяêих не бóло, вода на вóлиці – 
оце ж  в ті часи. А то він êаже: “Яêщо хочете, привозьте її і хай вона 
бóде жить ó нас. У нас дочêа таêа, нó значить ровесниêи”. Вона ó 
них заêінчила Металóрãійний інститóт, послали її на Урал, [на Сє-
вєр]. “А ми оце, – êаже, – я, жінêа і наша дочêа, оце і все. Ми можем 
її прийнять на êвартирó. Дєвочêа сільсьêа, дóмаємо, що бóде сêро-
мна, ãóлять не бóде” [посміхається]. Нó ото я таê з ними і познайо-
милась. І там же я здавала встóпні еêзамени в інститóті.  

Хазяйêа, таê її Катя звали, а по паспорті вона по дрóãомó. А 
він – дядя Сьома. Він робив на заводі імені “Комінтерна”. І таêий: 
член партії, він таêий ãрамотний, все время бесідóвав зі мною.  Тіêи 
я йдó в êалітêó, вже тьотя Катя êричить: “Аня, сêольêо ты полóчи-
ла?” Говорю: “П’ять”. Вона: “Сьома! Аня пять полóчила!” Вони за 
мене переживали, шоб я не той… Він робочий, таêий рослий. Се-
мьон Ізраєлєвич і тьотя Катя, доньêи їх  – Люба і Поля.  
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Дочêа – одна в Ізраїлі, а дрóãа в Дніпропетровсьêó. Поля в Із-
раїлі.  

Красива Поля, чорнявеньêа таêа! 
А Ви не моãти тоді бóти ó них? Пробачте, з яêоãо ви роêó? 
Я з 48-ãо. Нó може, нó я ж малий бóв.  
Нó я жила там ó їх оце ж 54-й, 55-й, 56-й, це я вчилась в Дніп-

ропетровсьêó. А потом же нас яê перевели в Горловêó, то я в них 
бóла яê член сім’ї! Вони бідні і я не баãата. Оце мої батьêи приве-
зóть по Дніпрó, тоді ж леãше бóло добиратися, дешевший транс-
порт. Вони привезóть продóêти там, êартошêó, нó шо моãли. І я їм 
платила за êвартирó, інститóт сто рóблів доплачóвав і я, вобщем чи 
сто п’ятдесят тими ãрошима. А таê ми доãоворилися. Хазяйêа ж до-
ãовор там заêлючає, потом прописала ж вона. Нó óдобств там ні-
яêих. Там баня, ми ходили з Любою в ãородсьêó, а то я їздила до 
брата. Приїдó, в них і ванна, всі óдобства, і поїм, і все. Приїзжаю 
êожнó сóботó до нас, тóт êормлять. А тьотя Катя переживає, шоб я 
добралась нормально. Тоді “восьмерêа” ходила. А воно таê недалеêо 
від інститóтó. Там міліція на вóãлó, яêось таê ідеш через базар, там і 
сметанó предлаãають: “Баришня, сметанêи!” Нó яê ми стóденти пи-
тались, нам бóло весело. Голодні ми чи не ãолодні…  

Нó оте ó їх стала Поля ця, заêончила ж вона інститóт, вийшла 
заміж за рóсьêоãо. І на Урал.  

Тьотя Катя – це ж моя тьотя, сестра моєї матері... 
Хто, тьотя Катя? Це ваша тьотêа?  
Це моя мати поêійна, це її сестра, Поля. І дочêа в неї Поля бó-

ла. Я тьоті Каті племінниê.  
А, нó да. Бо вона сестра вашій матері. А ви ж там живете в 

Дніпропетровсьêó? 
Да, в Дніпропетровсьêó. Бачите яê воно все. 
Яê ми оце бóли, ó тьоті Каті бóло два брата. Вони ãрали в ор-

êестрі там. 
Да, да, да, дядя Саша. Він в êінотеатрі «Родіна» ãрав на трóбі. 

А дядя Федя бóв теж там. Таêа хороша робоча сім’я.  
І ми ходили в êіно з Любою, таê нас моãли тóди і таê пропóс-

тить. Нó Любêа вона непоãана бóла дєвочêа, тільêи ото вона таê 
вчилась вдень, а потом пішла ó вечірню, шоб атестат лóчший полó-
чить. Вона на Уралі жила в сестри, от. Но видно ми одноãодêи з 
нею. В мене фотоãрафія десь є… 
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Я пам’ятаю, оце ж дядя Сьома – йоãо ж там, він там шось ро-
бив чи … 

Тоêарем. 
Розбирав êирпич та йоãо там придавило, він бóв дóже хворий. 

А потом же, ми ж з чоловіêом, я стала на Донбасі жить, ми їхали па-
роходом тóда на Полтавщинó, і ми йоãо побачили і тьотю Катю на 
пристані. Ой! Там зóстрілися, вони ще пішли з ним пива випили. 
Отаê побалаêали, «пріходіте в ãості». Бóли ми в їх óже бóдóчі в бра-
êє, заходили. А потом я óже чóю, шо це по-моємó я сама, просто за-
йшла до їх, шо дяді Сьомі нема вже.  

Я помню, тьотя Катя êаже: “Аня ê нам ãості сеãодня прийдóт”. 
У них, шо в мене поразило, дóже дрóжні. Оце ж ó них Поля народи-
ла хлопчиêа, Сашó. А де він? 

Саша в Ізраїлі. В Ізраїлі, він відслóжив армію там і навіть там 
бóв. Нó це вобщем Поля вийшла заміж давно. Вона вийшла заміж 
за рóсьêоãо, з Уралó…  

Це óже після тоãо, Борис ó неї бóв чоловіê, Островсьêий – фа-
мілія. Потім пише, яê там поãано з цим Борисом. Тьотя Катя поїха-
ла в Нижній Таãіл, забрала цьоãо Сашó, привезла в Дніпропет-
ровсьê. Він бóв ісêóствєнний. Ми ще ходили з Любою, бóла êóхня 
таêа дєтсьêа, брали молоêо йомó і няньчили ми всі. І їхні родичі, і 
Роза там… А тоді ж бóло на счьот продóêтів трóдно. Дядя Сьома на 
роботі, яê завжди. Оце óтром в нас таêий режим. Встаєм, я ж на за-
нятія. Він меня всеãда напóствіе дає, читає: “Аня, не бросай!”  

А він таêий, знаєте, бóв хоч і êомóніст, хоч він працював на за-
воді тоêарем, але він тайêом до синаãоãи ходив, а потім став моли-
тися. 

А-а, я цьоãо не знала. Нó він таêий бóв порядний. Він мені все-
ãда читав мораль. «Дядь Сьом, таê трóдно, я наверно брошó…» – 
«Не смей! Каê! Ты постóпила, ты понимаешь, что ты делаешь? Дочь 
êолхозниêа постóпила в інститóт». «Я б не знаю, что отдала, если б 
моя дочь постóпила». Нó це вони, дядя Сьома на роботі, а тьотя Ка-
тя пішла по маãазинам. В неї там знаêомі, то ãречêи там достане... А 
я любила, одно время не бóло там ó сестри, а я оце одна остаюся. 
Мені ж надо францóзьêий вслóх читать, вірші чи там теêст наізóсть, 
і я ж шпарю на всю хатó. А ті приходять. Мені тьотя Катя êаже: 
«Кто прийдет, спроси, êто был». Звонять, приходять, тьотя Шóра і 
разні там. Вони таêі інтересóються: «Каê мама, êаê папа, êаê ваша 
óчёба?» Побалаêаєш, приємні таêі, мені нравились вони. А брати 



 
322 

тьоті Каті яê прийдóть, таêі êрасиві. І от помню, Новий ãод. Я хоті-
ла іти до подрóãи встрічать, а вона êаже: «Нєт». І там ще бóли стó-
денти, в неї там жили. «Нет, все бóдем отмечать ó нас». У них óже 
яê обєд, ó них всьо, там птичоãо молоêа тільêи не бóло! «От мы на-
ãотовим и все вместе бóдем Новый ãод встречать». І ці ж брати: “Га-
ля, смотри êаê жиды ãóляют!” Оце я запомнила, вони іãрають, і тан-
цюють, і співають. “Смотри, êаê жиды ãóляют!” [посміхається] А оці 
ж хозяїва, що рядом, рóсьêі, – одні робили на вóãільномó сêладі, вó-
ãілля тоді. Таê вони там їх осêорбляли, там за êóсочоê землі билися. 
Воно може по заêонó і належало дяді Сьомі, а ті хотіли одсóдить. 
Боже! А нас ó свєдєтєлі. Оце тільêи сóд назначать, а в мене занятія. 
Нам повєстêа на сóд, а він не состоявся, все зам’яли, і опять виêли-
êають. Яê їх тільêи не осêорбляли оці, рóсьêі: і «жиди», і êидались 
на них! І яê тільêи їх не осêорбляли. Вони ж бідні, тоже ж таêі. Тьо-
тя Катя бóло êаже: “Галя, ê нам ãости приедóт, придóт сеãодня. Что 
мы с тобой сеãодня оденем?” В мене платтів штапельних шифанер, і 
в її [посміхається]. “Тьотя Катя, ми плаття понадіваєм…” [посміха-
ється]. Отаêі вони, ãоворю, êóсêом посліднім ділились. Дай Боã їм, 
царство їм небесне, óже їх немає…  

А тоді цей інститóт наш розформóвали. Він там лишній, бо там 
же і óніверситет, і все. Він знаходився, ото яê іти з проспеêтó Карла 
Марêса, на ліво повернóти, там Мостова вóлиця, там бóла шêола, а 
потім зробили інститóт. Нó він мабóть там бóв не нóжний. А в Гор-
ловці одêрили новий інститóт. Горловêа – це Донецьêа область, 
Донбас. І ото ж тóди. Ми на праêтиці бóли в піонерсьêомó лаãері, 
чóєм, що нам присилають повідомлення: «Ви бóдете продовжóвати 
навчання, хто в Горловсьêомó, а хто в Одесьêомó інститóті». Ніхто 
нас не питав: хочеш ти чи не хочеш. Не хочеш – можеш êидать. Нó 
це яê, вже два роêи провчився, надо ж продовжóвати. І оце ж наші 
ãрóпи, моя і іще одна ãрóпа, попали ó Горлівêó, педінститóт. Там 
нове зданіє відêрилося, теж з дрóãих місць, оцей інститóт яê звод-
ний. І добавили дрóãó спеціальність, óêраїнсьêа мова. П’ять роêів 
ото навчалася.  

А потім же нас розпреділяли, хто êоãо êóди. І яê раз тоді таêі 
місця бóли, запропонóвали, щоб приблизно знать, êóди нас посила-
ти. То бóли місця ó Західній Уêраїні, і оце ж Лóãансьêа область і 
Донецьêа. Нó в Донецьêій залишились тільêи ті, в êоãо батьêи по 
яêимось причинам, чи хворі чи шо. Я бóла в Лóãансьêó, бивший 
Ворошиловãрад, бо в мене там тьотя в одномó селі, вона працювала 
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вчительêою, це мамина зведена сестра. То я трошêи в селі в томó 
бóла, трошêи я знала і Лóãансьê, приходилось бóти. Ото ж тоже Лó-
ãансьêа, Ворошиловãрад. У Західнó Уêраїнó я побоялася, тоãо шо 
тоді таêе бóло мнєніє – Західна Уêраїна і Донбас, це ж вобще, щось 
óб’є. Дóмêа таêа: там же той, западниêи, а той Донбас, – то вобще, 
шахти [посміхається]. А прийшлося там все життя прожить. Нó шо, 
таê я написала, шо я бажаю бóти [направлена] ó Ворошиловãрадсь-
êó область. Нó це ж таê приблизно, а потом óже там розпреділяють 
поêонêретніше êоãо в яêий район, в яêó шêолó. Нó я і попала в оцей 
Краснодонсьêий район.  

Краснодон бóв район, а потом став наш посьолоê і дрóãий від-
носитися до ãорода Краснодона. Ми місьêоãо підпорядêóвання, яê 
[Сольоне] до Днепропетровсьêа. Підписали ãороно там, ãоріспол-
êоми, автобóси ходили, там все. І я ж ото їдó-їдó, дивлюсь, що ж я 
таê далеêо заїхала. Нó там середня шêола – і денна, і вечірня в од-
номó приміщенні. І ми працювали весь день ó шêолі, а ввечері – 
óроêи в нас ó вечірній. Нó яê молоді, таê наãрóжали, потомó шо не-
сімейні. Всі виêонóвали роботó, всі сóботниêи, всі недільниêи… То-
ді же ще малоãрамотність, вели боротьбó. Бо з óсіх êінців прибóли 
на шахтó люди, яêі з різних причин не змоãли навіть і п’ять êласів 
заêінчить. Нó от мій чоловіê, наприêлад, ó себе ó селі заêінчив 
шість. Він 34-ãо роêó, а потом війна помішала і сюди приїхав він. 
Пішов ó вечірню шêолó, потом  армія – три роêи, тоді óже ó серед-
ню. Заêінчив одинадцять êласів, бóдóчи жонатим… То бóли, шо ми 
ходили по домам, займалися із êимось малоãрамотним. Хто мови 
виêладав, хто вчив рахóвати, добавляти, віднімати, арифметиêó 
оцю. Хоть не таêі висоêі матерії, но навчали їх хоть трошêи, вони 
читали, їх óчили, бо надо ó шахтó. А тим більше, яê зараз, бо бóли 
неписьменні. Вчили ми їх. І той самий Мамай, він на Кóбані ріс, 
сім’я велиêа. Він не вспів там може яêихось мабóть п’ять êласів за-
êінчив, приїхали сюди на Донбас. І таêий же роботяãа і ãерой, а 
освіти ó ньоãо то нема. Він ото заêінчив шêолó вечірню, а потім ó 
техніêóм йоãо опріділили. Нó він брався, не таê шо «Я! Я ось та-
êий!» Він простий, сêромний парень бóв. Нó йомó треба бóло яêось 
з людьми розмовляти, бриãада ó ньоãо бóла. А потім він захворів, в 
шахті полóчилася аварія, в йоãо ноãи бóли поранені і він в ліêарні 
лежав, ліêóвався, но помер він…  

Краснодон… Оце ж я вам óже розêазóвала, понімаєте, зараз же 
ставлення… Там же бóла під час війни орãанізація підпільна «Мо-
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лода ãвардія». Вона в 41-мó, нó да, орãанізóвалася восени. Нó таê 
нам розêазóвали. І очевидці ж тоді живі бóли. Ото ж фільм поêазó-
вали не дóже давно, навесні по-моємó, не бачили? Бóв фільм. Нó я 
оце ж дивлюся,  там вже по дрóãомó траêтóють, хто яê. От недавно в 
ãазеті читала, що отóт в Нижнєдніпровсьêомó районі бóла теж ор-
ãанізація. Яê же вона називалась… Що вона, мощнєй, мов, бóла, чи-
сленніша чим «Молода ãвардія». І там в їй бóло 72 члена «Молодої 
ãвардії». Нó таê же ж вони молоді хлопці і дівчата вирішили яêось 
мстити вороãові, не сидіти ж сêлавши рóêи. Бóли вони там по шіст-
надцять, по сімнадцять роêів, нó старші ж – Іван Тóрêєніч – бóв їх-
нім êомандиром. Нó а тóт полеміêа: чи бóв êомісаром Олеã Кошо-
вий, ми ж таê нас óчили. Ми читали, сêільêи літератóри в мене там 
залишилося на Донбасі! Ми проводили збори заãонів, на шахті êо-
жний óчастоê чи бриãада носила ім’я то Кошовоãо, то Тóрêеніча, 
таê яê то êазали – за тоãо парня робили лишнє. Нó все це воно бóло 
– і шахти Бараêова, Тюлєніна. Шêола теж імені Горьêоãо, – там ба-
ãато молодоãвардійців вчилося. Там êлас бóв таêий, де вчився Олеã 
Кошовий, парта йоãо стояла, – «За нею сидів Олеã Кошовий». І бóв 
таêий ритóал, переêличêó роблять і найêращий óчень сидить на то-
мó місці, і він встає і êаже шо: «Олеã Кошовий поãіб смертю храб-
рой за Родінó». Нó це таê бóло. Сêіêи ото я там жила і нас виховó-
вали таê і ми вірили. Це не то шо яêась брехня, воно то правда. Но 
знаєте, тепер, хто і не чóв чи не бачив, ото начинають фальсіфіци-
ровать. Возмóщаються ветерани, що яê це, ми ще живі, ми не дамо 
таêоãо, ми не допóстимо тоãо, щоб забóти війнó. Бóла вона, бóв ãе-
роїзм, – це правда. А то óже сêоро сêажóть, що її не бóло, війни, що 
вона і не нóжна, таê? І воно, мол, забóвається.  

У нас на вóлиці жила женщіна… Нó ми ж з óчнями, це ж робо-
та наша, ми  її найшли, вона навчалася ще з молодоãвардійцями. 
Оце Ульяна Громова, що її Нона Мордюêова ãрає… І вона розêазóє: 
«Ми ж не весь êлас пішли ó члени...» Вона ж не êаже «От я член 
«Молодої ãвардії», – ні. Вона розêазóє, що «Ми замічаємо, що щось 
вони оце там ãрóпêа, яêісь ó них сеêрети, вони збираються, вони 
про щось розмовляють. Но всім же не розêажеш таêоãо». Ось потом 
вони, êажóть, óзнали, що ось є таêа орãанізація, доãадались, аãа, – це 
вони оце роблять. Ото поїзд підірвóть, то прапори розвішóвали, це 
Сєрьожêа Тюлєнін бóв таêий. Всі вчителі зãадóють яêий він бóв 
«оторвіãолова» в шêолі, а он яêий ãероїзм проявляв! Біржó ж спа-
лили вони, êолони розваляли, розбивали машини, яêі ішли з ãрóзом 
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в Німеччинó, з подарêами. Оце таê бóло. Ці бóли ще ж живі, і бать-
êо Ульяни Громової і мати Олеãа Кошовоãо. Там що тільêи про неї 
не балаêали! Одні êажóть, що вона ãóляла. Вобщем, оце Олеã Ко-
шовий і ходив там. Вони не родом із Краснодона, вони приїхали з 
Полтави, ó ньоãо отчим бóв. Що мол, він лóчше всіх одяãався та ще 
êóрить почав і таêий «елітний», мол, хлопець. Оце там женщіна ро-
зêазóвала, вона з ним óчилась, я óже забóла яê її. Оце ó фільмі. А 
один сам оце ж тоже істориê, він êаже, шо яê би… не може бóти, шо 
вона бóла таêа ãóляща, там із німцями. Нó все про Ульянó. А ми яê 
там жили, її бачили, (мати Олеãа Кошовоãо). Вона ж на всіх оцих 
торжествах, вона  ж бóла присóтня. То розповідала вона, шо Олеã 
яêий же, яê всі, шо він бóв там êомісаром. А тóт êажóть, що бóв 
Третьяêевич і Олеã – ó них бóла борьба на цю роль. І тепер яê хо-
чеш толêóй. Мол, Фадєєв переробляв «Молодó ãвардію» в óãодó… 
Щоб по-їхньомó бóло, хто йоãо зна яê йоãо. Він може одне слово 
óзяв, бо він проживав ó êвартирі Кошових. І тóт всяêі домисли: «А-
а, мол, все, – це він їх розхвалює, то шо там жив». Ото таê же бала-
êають. Мій чоловіê ó Росії жив, там же під Горьêим. Вони «Молодó 
ãвардію» читали: «Ми, – êаже, – сиділи, один читає, а всі слóхають! 
Ми зачитóвали до діроê, ó всіх це бóла настольна êниãа!»   

Даже от êоли направлєніе полóчила, приїзжаю в Краснодон, 
óже êонêретно, шо óже в яêó шêолó, а завãороно і êаже: «Це ви в 
Краснодон там, тóди надо вчителі. Ви знаєте, що це за місто? Це ж 
штаб «Молодої ãвардії» бóв. Це ж знаменитий!» Отаê óже. Нó таê 
воно і таê. Ми ж виховані бóли зовсім в іншомó дóсі.  

Ми лічно, яê óже оце  тóт почалася таêа аêція, 45-й ріê, вже за-
êончілася війна, потом 70-ті роêи, вот… 65-й, там дальше, дальше, 
там 20-ти річчя Перемоãи… Почалися пошóêи êрасних слідопитів. 
У нас там бóла сільрада, де цей район, і там знаходилися списêи за-
ãиблих, тих сімей, з яêих воювали і заãинóли. А тоді ж не питала 
війна, яêої ти національності. І в цьомó селі пам’ятниê є, братсьêа 
моãила, – там плити і написані прізвища воїнів, яêі заãинóли: і 
óêраїнці, і росіяни, і білорóси, і шведи там, і татари, і всі… І от êож-
ний êлас одержóвав êонêретний адрес, хто ще живий із цих людей. І 
вдавалося знаходить і збирати, приїжджали на мітинãи. А мені êлас 
попався, вчительêа захворіла їхня, êласний êерівниê, а мені дали 
цей êлас. А тóт яê раз таêа, що я любитель бóла таêоãо. Мені оце 
хліб і на темó війни [нерозбірливо], весь час проводила таêі óроêи, 
збори.  Нó і ми взялись за цю темó. Ось нам дали адрес, а він той, 
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[Абідóлай] йоãо прізвище. В мене є лист ще від йоãо брата. Є, но йо-
ãо шóêать надо, сім’ю от цю. Вони не знають, де він похований. І ми 
не знаємо про тоãо солдата, тіêи написано яêоãо оêрóãó, що. Нó от 
ми яêі сêрóпóльозні êрохи оці зібрали і написали листа по адресó. А 
воно óсі оці хлопці балóвані, що їх не заставиш, і то біãали за мною: 
êоли ж нам пісьмо, нема нам іще пісьма? Весь êлас ждав! І десь мі-
сяць пройшов, а може більше, êоли лист приходе: отаêий паêет на 
ім’я моє і êласó. Боже, яê розêрили, там йоãо весь район читав, пла-
êали! Красивим таêим почерêом, оêазóється, це йоãо брат пише. Він 
бóв диреêтором шêоли, добре російсьêó мовó знав, і на êінець цей 
лист найшов йоãо. Він пише, що в нас оце переіменóвали населені 
пóнêти, а там дóмали, шо то женщіна, вони ж татари, та Боã йоãо 
знає, ви ж знаєте, прізвища ó них яêі. Таê це не вона, а це він, – це я, 
брат, і в мене бóло семеро братів, і чотири з них на фронті – немає, 
поãибли. І про оцьоãо ж написав, яêий він бóв, яê він пісні любив, 
яêий сильний, траêторістом бóв. Оце ж він все про ньоãо написав. А 
ми ще там послали фотоãрафію моãили. Ми óхажóвали, óчні óхажó-
вали за моãилою, і послали тóди. Той і пише: «Ви не представляєте, 
шо ви для нас зробили! Бо нам в селі оте (там ще більш темніший 
народ), нас óпріêали, шо ваш брат продався німцям!» Їм прийшло 
ізвещеніе, що пропав безвісті. «І ми ж нічоãо не знаємо, а ви нам 
êонêретно. Ми всім тиêали, – ось дивіться! Ось моãила, ось тóт наш 
брат похований. Ось нам діти пишóть!» Це замітêа в нашó районó 
ãазетó. Таê ми прославилися цим пісьмом, і вобщем аêцією таêою, 
шо наш той лист забрали êóдись ó мóзей, видно ж там в Красно дон, 
ó мóзей «Молодої ãвардії», де зібрані всі матеріали. А тепер я не 
знаю, шо в томó мóзеї. Чи може там торãóють, чи фірма яêась, ви 
знаєте яê зараз…  

Сêрізь ми їздили по ãостях, яê би не [нерозбірливо], я б ніêоли 
не попала ні в Мосêвó, і в Ленінãраді бóли, в Західній Уêраїні, на 
родині Лесі Уêраїнêи. Потом же ó Брестсьêій êрепості ми бóли. 
Яêось ми сприймали це до серця. І ó Києві, мóзей Велиêої Вітчиз-
няної Війни. Тóди прийшли, а там стенд присвячений підпільним 
орãанізаціям, в томó числі і Краснодонó. Наші діти, аж отаê «А-а! А 
ми з Краснодона!» У Волãоãраді разів чотири бóли, там від нас не 
дóже далеêо, Сталінãрад бóвший. Нó це все таê воно виховóвалося, і 
я вважаю, хай там де може і не таê, но воно бóло. Яê би не бóло, то і 
нас би не бóло. Нó яê оце тепер про «Молодó ãвардію» я дивлюсь, ó 
мене яêесь розчарóвання! Все життя ми дóмали таê, нó тепер же 
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Олеã Кошивий... Їх п’ятеро, розстріляні вони в Гримóчомó лісó. Це 
ж там бóло і писав ó томó романі Фадєєв, може потом переробив, 
шо оце всіх їх êидали живцем ó шахтó, заброшена шахта і їх живцем 
тóди êидали німці. Нó бóли очевидці, там же пізніше ще побóдóва-
ли пам’ятниê «Непоêорённым». І оце ж всі оці мóêи зображенні, яê 
тóди вони êидали. Бóв сторож, живий, він же розêазóвав, ми лічно 
йоãо бачили, чóли. А потом, тóт же шêола імені Горьêоãо, де вчили-
ся молодоãвардійці. Любов Шевцова в дрóãій там шêолі óчилась. І 
бóли ж батьêи живі, це ж вони розêазóють. Їм же ніхто не сêазав, шо  
«це ви таê брешіть». Вони ж êазали те, шо бóло.  

Тоді ми їздили в Ровеньêи, ãород. Оце ж де знаходилась êаме-
ра питоê одиночна, де сидів Олеã Кошовий, йоãо там êатóвали, до-
питóвали яê êомісара ж. У ньоãо бóли найшли бланêи, êомсомоль-
сьêі білет і він же не вспів  їх виêористати, от. Нó хотів же він лінію 
фронта перейти, нó йоãо впіймали. Нó оце ж Олеãа, Любов Шевцо-
вó, вона ж радистêою бóла, потом ще Оãóрцов, Сóботін, іще забóла 
яê. П’ятеро їх, óсіх там розстріляли ó Гримóчомó лісó, поêазóвали 
нам тó моãилó, де іменно, там пам’ятниê обелісê таêий. Оце  тóт їх 
розстрілювали. А ховали, в центрі ó Ровеньêах є моãила і ця моãила 
назвалися чи «Слава» чи яê її назвали, цей пам’ятниê. У Краснодо-
ні – «Клятва», а тóт по-моємó «Слава». Оце значить ó мóзей ми хо-
дили, оце ж все нам розêазóвали. Все нам преподносили, все це ми 
óже переêонані бóли. Тóт вдрóã отаêе переêрóчóють: і той не таêий, 
і  то.. І Зоя Космодем’янсьêа, êолись про неї бóла передача, яê вона 
тó ж хатó палила, де німці знаходилися. Ото ж êажóть, шо вона 
шêодó приносила, шо хати палила [сміється]. І знай де правда, а де 
ні, хіба можно? Це ж хати людсьêі, а вона палила їх,  вона шо ж, ба-
ндитêа чи шо? Вона ж палила, бо там знаходились ті разні êоменда-
тóри.  

[Чи бабóшêа і мати вірили ó Боãа?] Вірили. Молилися. Бабó-
шêа моя з нами жила по батьêовій лінії. Це хата бóла її, батьêо яê 
менший залишився в цій хаті яê наслєдніê. Тоді не бóло нотаріóсів 
ніяêих. Самий менший син живе з матір’ю, з батьêами, –  і він [вла-
сниê цієї] хати.  

[Чи празднóвали Рождество?] Да, да, ой, ходили! Ходили по-
сипати, оце Новий ріê, мóжиêи ходили, хлопці ходили. Но тоді не 
бóло таê, шо п’яний завалиться. Отóт до мене прийшли двоє, юнаêи 
ще, а вже… Я ãоворю: «Ви хоть знаєте, шо це таêе, прийшли п’яні 
посипати? Ви ж попадаєте там! Хіба в цьомó сóть? Ви прийшли нам 



 
328 

побажати óрожай, побажати здоров’я, а ви вже понажиралися…» 
[посміхається]. А тоді оце ми ходили êолядóвать, щедрóвать. Знаю, 
яê дорослі, то вже в хатó запросять нам чи посидіть. А оце дітвора, – 
виносе ãосподар там на тарілочці пірожочêи чи вареничêи, яêісь 
ãостинці. Оце вãостив і все, пішли. Оце всі ми додержóвалися. 

Оце ж до Пасêи мама должна вибілить хатó, підвести. Це зараз 
êажóть: це вже розлінилися. І оãород, і ãосподарство, і в êолãоспі, і 
все оце вона. І рóшниêи ж висіли. Це ж вона все повинна поробити 
до свята. І бóло це, дóже почиталося! 

І Троїцю празнóвали. Ой, да, вêвітчати це сьоãодні ж надо. Гі-
лоê наламати, в хатó наносити трави, чабрецю.  

Пост, мама не знаю, а бабóшêа соблюдала. А ми, знаєте, яêий 
пост тоді бóв, – êаждий день пост бóв, чи ми тó êовбасó бачили? 

Церêва в нас бóла.  Церêвó потрошêó бóдóвали, бóла. Нó яê 
[її] розвалили, я цьоãо не пам’ятаю. Потом новó зробили, це я пом-
ню. Построїли новó церêвó. Я вже це пам’ятаю, десь мені бóло вже, 
нó в початêовó шêолó ó селі я óже ходила. Мене бабóшêа водила в 
церêвó, і молиться вчила, і вона хрестилась. І в нас іêони бóли, Ми-
êолай Уãодніê. І зараз цій іêоні óже сто ãод, – настояща, не ото шо 
мазня, а таêа. Нó це бóло бабóшêа: «Це ãріх, оце ãріх, це таê не мож-
на, то ãріх…». Гріх óêрасти, ãріх обманóть, отаê вона вчила. В неї та-
êі бóли педаãоãічні методи. Нó ми знали, шо ãріх.  Бóло яê, воно ме-
ні не нóжно, і дівчатам не нóжно, а пішли, нó для баловства, ó сóсід-
êи повиривали редисêó. Нó воно êонечно дома соотвєтсвóющєє 
вліваніе бóло [посміхається]. Нó яê, знаєте, яê діти.  

Нó не обіжали, ми яêось дрóжно, шоб там обідить, осêорбить 
êоãо. Крали і тоді, но більше із-за озорства таêоãо. А хлопці, аãа, 
«Ми ідемо із êлóба, ти поêи дійдеш додомó, пішла спать, а ми залі-
земо в садоê, то яблóê нарвемо». Оце потом вони стали розêазóвать. 
А батьêо мій сторожем робив ó селі. А мама намориться, бо їй же 
надо рано вставать. Вона шо, сидить там êоло яблóê? А я ж, то в 
êлóб біãали, вже яê стали подорослішали. Нó ідóть: «А ми ось піде-
мо наêрадемо яблóê!» У êожноãо є, а інтересно ж свиснóть [посмі-
хається]. 

Нó ходили в церêвó. А потом яê оце стали село зносити óже, 
тоді і церêвó зрóйнóвали. І в нас ó селі жив піп, батюшêа... Йоãо Ні-
êолай звали по-моємó, це ж в мирó, а яê по церêовномó, не знаю. 
Він, цей батюшêа, знав: ó ньоãо чи десь рідня, чи десь бóв син, шо 
десь він одиноêий. І жив він ó одних людей, просто вони йоãо при-



329 

ютили. У ньоãо êімнатêа і він там приймав, дітей христив там. В 
мене подрóãа бóла, це яê вже село зносили, ото ніêоãо ніде немає. А 
надо дитинó хрестить. Уже одноêласниêи поóїзжали, одна я. Таê 
вона своãо брата взяла êóмом, а я ж êóма. І в неї там життя не сêла-
лося особисте, що дитина хворіє, мати настояла, що тільêи дитинó 
похрести. І ми до ньоãо ходили, цьоãо хлопчиêа хрестили, ó попа 
дома. Він бóв таêий, знаєте, розóмний, таêий ввічливий! Оце іде він 
ó церêвó, ряса таêа чорна, хрестиê, і оце ж на ãолові. І отаê ãоловной 
óбор зніме, до êожноãо, до малої дитини привітається. І бабóшêа 
моя вже бóла при смерті, звали шоб він [нерозбірливо], отаêий він 
ãрамотний. А таê, êоли він не в церêві, він дóже любив рибó ловить. 
Оце тоже таêа шляпа, êостюм строãий чорний, за плечо і ото ж óдо-
чêи і пішов на Дніпро. Ми з чоловіêом яê бóли, приїжали в отпóсê ó 
село. Яê ото на фронті, село зноситься, те їде тóди, те тóди, а ми таê 
êоли «та давай підем до Дніпра». Це ж там óже розливалося, риби 
баãато бóло і піп цей: «Синоê, осьо там хорошо ловиться», – моємó 
чоловіêó розêазóє. Він там побесєдóвав таê, баãато, він êаже, таêий 
ãрамотний, знає все – і своє, і таê начитаний. Нó і оце ж яê пересе-
лялися, оті люди теж виїхали дальше, на ãорó. Нó там побóдóвали 
хатó. Нó оце ж я тепер не знаю, та помер наверно, він молодий бóв.  

Вінчались ó церêві. Ми завжди біãали дивитись, яê вінчають-
ся. Тоді ж вінчалися не таê, яê зараз: за тó машинó сядóть і ніêоãо не 
видно. А тоді приїзжали в основномó на êонях, привозили молодих. 
І бóли ж тоді молоді êрóпні, це ж óже мелюзãа пішла, а то таêі êра-
сиві, молоді. А ми ж, нам інтересно. Везóть же молодих, êоні óêвіт-
чані, а потом же оце придане молодій дають же: сêіêи подóшоê, сêі-
êи чоãо [посміхається]. Це ж все на видó [сміється]. А весілля яê 
бóли! Це не то, шо десь в балаãані заêрив, а ó дворі, ó хаті там си-
дять запрошені. Всіх ж не приãласиш, село. Всі люди ішли ó двір і 
дивилися, всіх приãощали. Нó дорослим там виносили по чарочці, а 
малешні оцій – шишêи ото пеêли. Це для нас бóло страшне, там 
êонфетêи, всіх розділять, і ото ж танцюють. А ми ж тоже дивимось, 
нам же інтересно. Відêрито все бóло.  

Таê шо бóла, бóла церêва. Нó тож рóйнóвали і церêвó, заново 
бóло село зносить. Ото вода не всіх затопила. А тоді пишóть, шо на-
прасно це все. Зараз оці береãа Дніпра, на оце відновлення сêіêи на-
до мільйонів тратить. Вони ж замóлюються, осипається, і оці ГЕСи, 
вони і не нóжні там бóли. Кременчóцьêа і недалеêо Дніпроджер-
жинсьêа. А сêіêи землі пропало! Позатопляло ж…  



 
330 

У 91-мó році ó нас бóла зóстріч, оце сім êласів ми êончили. І 
таê ми зібралися, я з Донбасó приїхала, а ті всі мої одноêласниêи 
почти ó Дніпропетровсьêó. Нó от ми зібралися і пішли спочатêó на 
êладбіще, поêлонитися померлим. А тоді поїхали отóди ми, де ра-
ньше жили. Знаєте, все рівно, де б не жив, яê би ти не жив, а рідна 
земля. Тільêи ми зайшли ó двір, в мене вже отаê! Я відчóваю, зãада-
ла дитинство, – отóт ми ходили, ось тóт бóв êолодязь, там яблóня 
росла, тóт дороãа, тóт оці люди… Зãадóємо, хто біля êоãо жив, а вони 
більшість óже там лежать. Та таêе бóло, шо не забóдеш. А це в цьо-
мó році, значить, п’ятдесят роêів бóде ó слідóчомó місяці, яê ми ін-
ститóт êончили. І п’ятдесят п’ять яê середню шêолó. Нó таê на зó-
стрічах інститóтсьêих бóли ми, деêільêа разів я їздила. То хворіла, 
не змоãла поїхати, то тóт бóла більш ніж в Горловці. Це ж дóже ін-
тересно. А тепер ж не знаю, пошлю я листи, нó в мене дві подрóãи 
таêих, задóшевних. Чи вони живі, чи ні? Тоді ж ми припинили спі-
лêóвання, нó а хочеться óзнать, яê вони. Таê здоров’я ж надо… 

[Яê тепер люди живóть, порівняно з життям до розпадó Ра-
дянсьêоãо Союзó?] Ви знаєте, ó нашоãо поêоління – ностальãія. 
Зãадóємо ми і хороші часи. Зãадóємо те, яê ми моãли, от на собі 
приêлад, – бідні, ãолі, яê Шевченêо писав, і ми моãли заêінчити, 
одержати вищó освітó без ніяêих там… блата. Виêладачі бóли вимо-
ãливі, спасибі їм. Вони переживали за êожноãо стóдента, всіх ви-
вчили, хто де яê живе, хто яêий. Особливо яê оце в êолãосп поїдеш, 
там вже більше проявляється хараêтер, чи яêі поїздêи там. Стави-
лися до нас по-людсьêи, співчóвали. Нó ясно, яêщо яêісь провинно-
сті, то диреêтор бóло êаже: “Поменше, старайтесь êо мне попадать..” 
[посміхається]. Нó і ми дисциплінó знали, і бóла дисципліна. Оце в 
êолãоспі, шоб мама там чоãось, вона яêщо надо, то вона ó бриãадіра 
відпроситься. І яê óже сюди переїзжала, óже не таê що взяли та пої-
хали. У них доêóмент є, що правління не сóперечить виїздó. Таê 
сêлалося, що надо сюди переїзжать. Там їх відпóстили, а сюди приї-
хали, сюди прийняли, êоли вони бóли трóдоспособні.  

Нас, оце молодьож, нас тоже не випóсêали, нам же не давали 
паспортів. Я êоли в інститóт постóпила, мені прислали повідомлен-
ня, шо я прийнята. Я пред’явила ó сільрадó, тоді написали, шо 
«Колãосп і сільрада не заперечóють про виїзд таêої-то із села». А 
таê не випóсêали молодьож. Ми тільêи чóть підросли, то матерям 
помоãали. А от моя, вона старша од мене, óже їй ланêó давали по-
лоть. Вже їй бóло чи п’ятнадцять чи сêільêи там роêів, в неї вже ря-
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дêи бóли. Вона должна працювати. Нó хай в мене там, на матір пи-
сали трóдодні. А ми таê ходили, проривали, пололи. А потім óже яê, 
я знаю, в сьомім êласі бóла, вже таêі дівчата бóли здорові. Таê ми 
ходили на тіê, віялêó ото шо очища зерно, êрóтили. І строãо бóло: «І 
завтра, дівчата, приходьте, і завтра». Не таê шо, схотіла пішла, не 
схотіла, – там нерви помотала бриãадирó. Ні. Ото прийшли і êрóти! 
А яêі тоді бóли… Оце мама іде полоть в жарó, шо вона може з домó 
взяти їсти? Нó там яêщо зарізали êабана, це ж раз в ãод. Таê це ж 
пізніше êабани появилися, а тож ãолодовêа бóла. Сала êóсочоê чи 
масла чарочêó, вона там розтане, хліб там, цибóлинó. Нó отаêі бóли 
харчі, водó в бочêах привозили, бочêи бóли. Не таê, яê оці пласти-
êові бóтилêи, не бóло цьоãо. А працювали! Не дай Боã шоб, і я оце 
по собі знаю…  

У мене робота, нó знаєте, вчитель. Не дай Боã, на óроê запіз-
нишся чи десь там, – це строãо дóже бóло. Все в житті бóває, но за-
вóч строãа в нас бóла. Ото і правильно бóло, вимаãали. І яêась ж 
причина, повідомляєш. Не таê яê зараз…  Оце б не бóла на роботі, 
мені зараз диреêтор сêаже, «А чьо?» – «А в мене проблема». А вона 
б сêазала: «Сиди дома», нó таê же? Тобто наше поêоління знало ди-
сциплінó. А в інститóті, не дай Боã, на занятія не підеш, провірить 
диреêтор, по общежитію пройде: хто там лежить, чоãо? Больной? 
Іди в больницю. Строãо бóло, бóла строãість і бóла яêесь, понімає-
те...  

Нó яê же відбóдовóвали після війни оце оці всі рóїни. Мабóть, 
люди вболівали за державó. І працювали. Хоч і Дніпропетровсьê, я 
знаю яêий він, я вже там почала вчитись, а яêий він [бóв]. Я там бó-
ла прошлий ãод, Господи, я не знаю, відвиêла від оцьоãо, – шóм, оці 
маршрóтêи, отаê êрóãом ходять. Я даже не моãла, воêзал наче отам 
бóв, а він наче близьêо, яêось зовсім таê помінялося… 

Тепер можна сêазать, приписали мене óже тóт. Хатó нашó, тóт 
ніяêих номерів не бóло, а тоді стали, шо номер. Таê я ще переробля-
ла, бо счіталося 5-й, а оêазóється 3-й, відсіля надо счітать, чорт йоãо 
зна. А тепер землю надо приватізіровать. Вона мені не нóжна, но 
приватізірóю [посміхається]. У мене пай є батьêів, це по наслєдст-
вó... 
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ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

 
Абриêоси, 148, 253 
Авіація,  
— див. літаêи 
Автобóс, 7, 130, 259, 266 
Автомат, 134 
Аãроном, 49, 51, 52, 67, 87 
Адміністративно-
територіальні одиниці, 

— див. волость 
— див. область 
— див. район 
— див. хóтори 
Азербайджанці, 98 
Аêадемія, 126 
Аêтивісти, 9, 10, 11, 34, 61, 63–

65, 101, 283 
Алича, 195 
Армія (війсьêо) 
— див. авіація 
— див. Біла армія 
— див. Велиêа Вітчизняна 
війна 

— див. війна 
— див. війна з Японією 
— див. війсьêêомат 
— див. війсьêова слóжба 
— див. війсьêовополонені 
— див. війсьêовослóжбовці 
— див. ãромадянсьêа війна 
— див. зброя 
— див. мобілізація 
— див. моряêи 
— див. офіцери 
— див. Перша світова війна 

(Германсьêа) 
— див. проводи в армію 
— див. радянсьêі війсьêа 

— див. солдати 
— див. танêи 
— див. Червона армія 
— див. шпиталь війсьêовий 

(санбат) 
Баба (бабóся), 11, 31, 46–48, 

50, 58, 61, 62, 67, 68, 77, 78, 
80, 81, 84, 91, 109, 110, 115, 
117–119, 127, 131, 133, 139, 
140, 145, 157, 158, 166, 167, 
176, 183, 186, 187, 194–198, 
203, 205, 207, 208, 210, 215, 
239, 240, 251, 268, 280, 281, 
286, 289, 292– 295, 297 

Базар, 10, 12, 23, 47, 50, 76, 97, 
111, 145, 160, 167, 178, 183, 
187, 237, 246, 262, 266, 272 

Балалайêа, 149, 204, 214 
Балêи, 93 
Банди, 25, 50, 143, 202 
Баран, 152 
Батьêи, 8, 18, 26, 36, 42, 44–47, 

49, 51, 54–56, 58, 62, 85, 86, 
89, 90, 91, 94, 95, 106, 109, 
117, 127, 150, 157, 159, 168, 
172, 173, 175, 176, 178, 184, 
190, 208–210, 223, 226, 239, 
240, 244, 247, 248, 252, 253, 
265, 270, 275, 283–291, 293, 
296, 297, 299, 300, 308 

Батьêо, 7, 9, 10, 11, 13–17, 19–
21, 24, 27–29, 31, 34, 37, 45, 
49, 51–54, 57–59, 62, 66–70, 
73, 74, 77, 79, 80, 83, 84, 86, 
91–93, 99, 100, 102, 103, 107, 
108, 117–119, 121, 125, 127, 
128, 130–132, 135, 137, 138, 
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142, 144–146, 148, 151, 157–
160, 162–168, 171, 176–178, 
183, 190, 194, 199, 214, 218, 
223, 227–230, 236, 237, 239, 
248–252, 259, 260, 262, 263, 
268, 270, 271, 277, 280, 281, 
283, 284, 288, 293, 294, 300, 
302, 307, 308 

Батюшêа, 15, 16, 20, 24, 30, 31, 
34, 36, 37, 59, 60, 85, 96, 
116–120, 132, 139, 140, 173, 
179, 183, 196, 197, 208–211, 
247, 256, 260, 292, 295, 307 

— див. піп 
— див. священиê 
— див. церêва 
Баштан, 97, 148, 191 
— див. дині 
— див. êавóни 
Баян, 129, 214, 224, 229, 262 
Бичêи (биêи), 38, 145 
Бідність, 9, 12, 18, 20, 26, 27, 

31–33, 37, 43–45, 48, 50, 54, 
55, 57, 63, 66–68, 90, 92, 100, 
130, 157, 159, 163, 164, 171, 
172, 175, 176, 186, 199, 200, 
204, 244, 250, 259, 284 

Біла армія, 143 
Білорóси, 181 
Болãари, 35 
Бомбардóвання, 11, 69, 107, 

124, 133, 165, 166, 194, 275, 
314 

Борошно, 14, 20, 40, 65, 68, 92, 
113, 114, 144, 160, 189, 200, 
202, 243, 262, 273, 280 

Борщ, 32, 36, 71, 90, 144, 145, 
204–206, 242, 253, 266, 267, 
272, 283, 308 

Бочêа (діжêа), 129, 143, 160 
Брат, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 23, 

30, 31, 35, 36, 43, 45, 48, 49, 
51–53, 55, 57, 61, 65, 66, 70, 
85, 87, 93, 94, 98–101, 105, 
108, 109, 117, 126, 133–144, 
158, 167, 178, 208, 235, 239, 
246, 247, 277, 283–285, 289, 
290, 294, 296, 306 

Бриãада бóдівельна, 129 
Бриãада êолãоспна, 29, 33, 38, 

39, 51, 67, 71, 128, 250, 268 
Бриãада траêторна, 71, 157, 

261 
Бриãадир, 29, 33, 41, 49, 51, 52, 

67–69, 71–75, 157, 249, 307, 
308 

Бричêа, 10, 18, 19, 26, 50, 95, 
123, 132, 134, 186, 194, 220, 
243, 265, 266, 271, 279, 280 

Бóбон, 204, 224 
Бóзина, 164, 195 
Бóзоê, 195 
Бóрêи, 115, 271 
Бóряêи, 21, 27, 32, 87, 90, 97, 

138, 145, 150, 164, 191, 205, 
242, 257, 266, 268, 272, 286 

Валянêи, 12, 255, 271 
Вальêи, 98, 111, 176, 250, 274, 

275 
Варениêи, 128, 142, 144, 266 
Варення, 163 
Велиêа Вітчизняна війна, 9, 

10, 22, 51, 69, 87, 103, 121, 
123, 132, 133, 144, 148, 157, 
158, 179, 188, 198, 239, 244, 
249, 268, 270, 275–277, 284, 
314, 315, 316, 317 

— див. армія (війсьêо) 
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— див. бомбардóвання 
— див. війсьêовополонені 
— див. війсьêовослóжбовці 
— див. еваêóація 
— див. зброя 
— див. êонцентраційні табори 
— див. медсестра 
— див. мобілізація 
— див. німці 
— див. оêопи 
— див. остарбайтери 
— див. партизани 
— див. поліцаї 
— див. поранені на війні 
— див. поховання заãиблих на 
війні 

— див. радянсьêі війсьêа 
— див. солдати 
— див. табір 
— див. танêи 
— див. фронт 
— див. Червона армія 
Велиêдень, 17, 23, 85, 90, 97, 

115, 141, 156, 210, 253, 255, 
256, 260, 279, 294, 295, 296, 
308 

— див. пасêи 
Велосипед, 48, 109, 206, 265 
Верби, 78, 97, 255, 294 
Вермішель, 110, 193, 225, 272 
Весілля, 18–20, 30–32, 35, 43, 

87, 94, 95, 97, 114, 171–173, 
175, 176, 180, 181, 204, 205, 
208, 209, 214, 219–227, 244, 
246–253, 280, 282, 284–291, 
297–301, 307, 308 

— див. весільні страви 
— див. вінчання 
— див. дрóжêи та боярин 

— див. заміжжя 
— див. наречена (молода) 
— див. наречений (молодий) 
— див. одрóження 
— див. весільний одяã 
— див. пісні 
— див. придане 
— див. сватання 
— див. свеêри 
Весільний одяã, 19, 175, 204, 

253, 260, 285, 289 
Весільні страви, 18, 19, 33, 94, 

226, 227, 247, 250, 251, 285, 
290 

Ветеринар, 121, 122 
Вечеря, 23, 96, 253, 292, 293 
Взóття, 65, 67, 69, 105, 115, 

126, 128, 150, 244, 259, 271 
— див. бóрêи 
— див. валянêи 
— див. êалоші 
— див. чоботи 
— див. шиття взóття 
Вибори, 42 
Вид роботи (заняття) 
— див. бриãадир 
— див. вчителі 
— див. доярêа 
— див. êомбайнер 
— див. êонюх 
— див. êóхар 
— див. ланêова 
— див. обліêовець (óчьотчіê) 
— див свинарêа 
— див. сêотар 
— див. траêторист 
— див. шофер 
Вино, 16, 124, 173, 295 
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Виноãрад (виноãрадниê), 206, 
258 

Виразêа шлóнêó, 104 
Вишивання, 89, 158, 161, 175, 

249, 264, 280, 281, 306 
Вишні, 21, 144, 146–148, 235, 

236, 253, 304 
Вівці, 7, 12, 20, 24, 92, 127, 266 
— див. баран 
Відьми, 260, 266 
Війна, 9, 14–16, 28, 29, 34, 36, 

51, 53, 57, 59, 60, 65, 68, 72, 
74, 76, 77, 85, 89, 93, 94, 107, 
109, 113, 114, 116, 125, 128, 
137, 139, 145, 149, 157–159, 
162, 164, 165, 173, 187, 188, 
192, 196, 199, 200, 205, 210, 
215, 226, 240, 241, 243, 244, 
258, 278, 283, 284, 305 

Війна з Японією, 24, 25 
Війсьêова слóжба, 20, 24, 49, 

57, 61, 68, 87, 93, 104, 121, 
126, 136, 138, 148, 150–155, 
171, 206, 215, 246, 284 

Війсьêовополонені, 29, 35, 
107, 108 

Війсьêовослóжбовці, 69, 70, 
87, 192 

— див. майор 
— див. офіцери 
— див. полêовниê 
— див. солдат 
— див. óнтер-офіцер 
Війсьêêомат, 35, 104, 172 
Вінчання, 18, 20, 30, 59, 60, 94, 

114, 176, 208, 213, 218, 248, 
256, 285, 287, 291, 307 

Вірмени, 34, 35, 116 
Воли, 38, 126, 265 

Волость, 63 
Восьме Березня, 39 
Ворожіння, 255–257, 259 
Воші, 54, 149 
Врожай (врожайність), 22, 35, 

75, 120, 137, 187, 201, 280 
Вóãілля, 149 
Вóличні прізвища (прізвись-

êа), 59, 65, 184, 196, 198, 212 
Вóлиця, 7, 24, 28, 57, 62, 65, 67, 

107, 127, 129, 131, 132, 139, 
158, 167, 173, 196, 211, 240, 
250, 258, 288, 291, 294, 306 

Вчителі, 22, 23, 106, 141, 155, 
162, 163, 168, 169, 182, 190, 
196, 198, 245, 270, 276 

В'язання, 158 
В'язниця, 7, 10, 12, 53, 74, 100, 

104, 106, 136, 137, 167, 240 
Газ, 110, 146, 266, 267, 273 
Газети, 163, 164, 170, 175, 180–

182 
Гайдамаêи, 7  
Галóшêи, 144 
Гарба, 7, 39, 47, 50, 95, 121, 

132, 186–188, 191, 265 
Гарбóз, 92, 115, 127, 171 
Гармонь, 56, 149, 168, 204, 224, 

250, 262 
Гас (êеросин), 36 
Гвинтівêа, 133, 136, 194 
ГЕС Кременчóцьêа та Дніп-
родзержинсьêа, 329 

Глина, 21, 97, 111–113, 128, 
177, 240–242, 274 

Голова êолãоспó, 39, 71, 72, 75, 
87–90, 110, 126, 137, 197 

Голова сільради, 7, 11, 12, 25, 
34, 125, 187, 209, 210 
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Голод, 9, 27, 30, 44, 53, 54, 61, 
67, 69, 92, 100, 101, 105, 107, 
108, 114, 115, 125, 143, 201, 
249, 270, 283 

Голод 1921 роêó, 22, 26, 42, 92 
Голод 1933 роêó, 9, 10, 14, 16, 

22, 23, 27, 35, 61, 62, 65, 66, 
87, 91, 92, 99, 103, 120, 186, 
249, 282 

Голод 1947 роêó, 22, 35, 39, 65, 
68, 69, 77, 87, 125, 137, 138, 
159, 160, 200, 201, 203, 268, 
305, 307, 313 

Голóби, 267 
Голóбці, 32, 273 
Горище, 66, 166, 190, 206 
Горілêа, 24, 40, 47, 48, 73, 85, 

94, 102, 109, 151, 154, 156, 
172, 173, 175, 181, 206, 212, 
222, 242, 252, 256, 288, 296, 
301 

Горіхи, 296 
Городи, 11, 16, 17, 22, 29, 31, 

35, 39, 66, 68, 95, 97, 100, 
111, 126, 131, 135, 145, 157, 
160, 185, 185, 188, 191, 192, 
195, 199, 201, 202, 214, 249, 
263, 266, 268 

Городина, 185, 193, 199 
— див. баштан 
— див. бóряêи 
— див. ãарбóз 
— див. дині 
— див. êабачêи 
— див. êавóни 
— див. êапóста 
— див. êартопля 
— див. êвасоля 
— див. морêва 

— див. оãірêи 
— див. перець 
— див. помідори 
— див. соя 
— див. часниê 
— див. цибóля 
Горох, 300, 308 
Господарство, 7, 48, 49, 63, 92, 

127, 131, 139, 173, 187, 239, 
268 

Гречêа, 273, 300 
Гриби, 189 
Грижа, 29 
Грип, хвороба, 281 
Гріх, 52, 54, 197, 305–307 
Громадянсьêа війна,  
— див. армія (війсьêо) 
— див. Біла армія 
— див. банди 
— див. Червона армія 
Гроші (ãрошові одиниці), 8, 

11, 12, 14, 17, 18, 22, 23, 26, 
40, 42, 43, 50, 51, 56, 57, 89, 
91, 92, 94–96, 102, 105, 109, 
110, 130, 132, 137, 146, 158, 
159, 161–163, 169, 172, 173, 
175, 176, 178, 186, 192, 195, 
197, 207, 211–213, 220, 242, 
250–252, 254, 255, 261, 263, 
265, 272–275, 286, 287, 291, 
293, 306 

Грóзини, 116 
Грóші, 23, 32, 136, 292 
Гóляння, 53, 56, 83, 96, 148, 

173, 250, 252, 262, 296, 302, 
306, 307 

— див. дівчата 
— див. дозвілля 
— див. парóбêи 
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— див. хлопці 
Гóси, 20, 245, 304 
Двір, 8, 21, 24, 48, 55, 71, 92, 

109, 183, 193, 221, 223–225, 
237, 251, 252, 259, 260, 267, 
268, 274, 275, 283, 291 

— див. êлóня 
— див. поãріб 
День Перемоãи (Дев'яте Тра-
вня), 80, 179, 211, 233, 307 

Депóтати, 34, 101, 102, 297 
Дерева,  
— див. верби 
— див. ãоріхи 
— див. дóби 
— див. тополі 
— див. шовêовиці 
— див. яблóні 
— див. ясені 
Дзвони церêовні, 34, 119, 140, 

184, 196, 197, 212, 218, 278, 
279 

Дині, 148, 189, 193 
Дитячий бóдиноê, 13, 28, 29, 

187, 246 
Дитячий садоê, 9, 11, 12, 16, 

28, 69, 100, 101, 175, 210 
— див. діти 
Дівчата, 11, 27, 28, 52, 53, 55–

57, 65, 74, 78, 83, 85, 96, 108, 
110, 117, 128, 148–151, 157, 
168, 170, 172, 173, 187, 188, 
191, 196, 201, 204, 205, 208, 
211, 212, 216–219, 224, 226, 
228–230, 233, 235–238, 245, 
250, 252–255, 260, 262, 268, 
274, 275, 279, 297, 303, 304, 
306 

Дід, 27–29, 33, 40, 41, 43, 46, 
48, 58, 59, 65, 66, 74, 79, 80, 
83, 87, 88, 90, 91, 98, 99, 101, 
109, 117, 127, 131–133, 135, 
139, 141, 143, 158, 184–186, 
196–199, 205, 208, 210, 212, 
232, 239, 243, 267, 268, 286, 
289, 293, 294, 297 

Діти, 8, 9, 10, 16, 17, 22, 24, 27–
29, 37–40, 43–47, 49, 51–55, 
58, 61–69, 72, 76, 79, 81, 84, 
86, 90, 95, 96, 98, 100–102, 
105, 115, 117, 120, 125, 140, 
157–163, 166, 167, 169, 173, 
175, 176, 178–180, 183–187, 
189–193, 195, 197–201, 204, 
205, 210, 212, 214, 215, 223, 
226, 235, 239, 242–246, 249, 
252–254, 256, 257, 264, 268, 
271, 272, 275, 276, 282–284, 
288, 289, 291–295, 298, 300, 
301, 305–308 

— див. дівчата 
— див. іãри та іãрашêи 
— див. дитячий бóдиноê 
— див. дитячий садоê 
— див. дівчата 
— див. êазêи 
— див. піонери 
— див. сироти 
— див. хлопці 
— див. шêола 
Дніпроãес, 101, 309 
Дозвілля,  
— див. ãазети 
— див. ãóляння (досвітêи, ве-
чорниці) 

— див. іãри та іãрашêи 
— див. êарти, ãра 
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— див. êарóселі 
— див. êіно 
— див. êлóби 
— див. êнижêи 
— див. мóзичні інстрóменти 

(мóзиêа) 
— див. пісні 
— див. танці 
— див. телевізор 
— див. радіо 
— див. хор 
Доêóменти, 12, 76, 97, 104, 

116, 118, 124, 125, 175, 181, 
184, 196, 211, 277, 281, 297, 
299 

Дороãи (шляхи), 14, 46, 67, 93, 
133, 149, 184, 189, 191, 194, 
199, 203, 205, 209, 239, 241, 
291, 293 

ДОСААФ, 138, 142 
Дощ, 22, 27, 34, 38, 193, 195, 

201, 271 
Дочêа, 9, 16, 25, 27, 31, 33, 35, 

37, 38, 41, 64, 68, 76, 78, 80, 
85, 90, 99, 115, 117, 118, 130, 
138, 158, 160, 185, 186, 197, 
206, 219, 221, 224, 226, 240, 
245, 249, 251, 253, 256, 257, 
259–266, 268, 286, 288, 291, 
308 

Доярêа, 38, 76, 129, 204, 206, 
249, 261–263, 265, 268, 272, 
274 

Дріжджі, 188, 193, 273 
Дрова, 149, 161, 195, 267 
Дрóзі (подрóжêи), 36, 75, 96, 

107, 150, 151, 168, 214, 245, 
287, 300 

Дрóжêи та боярин, 18, 19, 94, 
209, 219–227, 247, 248, 250, 
253, 287 

Дóби, 160, 178, 238 
Дядьêо, 9, 31, 47, 49, 67, 74, 75, 

83, 84, 96, 100, 101, 103, 131, 
143, 144, 150, 184, 187, 193, 
204–206, 212, 235 

Еваêóація, 35, 121, 122, 166 
Еêономія, ãосподарство, 25 
Елеêтриêа, 132, 137, 158 
Елеêтростанція, 138 
Євреї, 35, 245, 322 
Жебраêóвання, 100 
Жито, 8, 12, 29, 31, 35, 68, 100, 

145, 185, 247, 251, 255, 266, 
300 

Жінêа, 11, 39, 77, 89, 93, 96, 98, 
99, 115, 142, 143, 159, 162, 
177, 178, 189, 191, 192, 194, 
204, 208, 214, 245, 254, 261, 
294–296, 306, 307 

Жовтенята, 96, 267, 268 
Заводи, 11, 29, 30, 35, 93, 99, 

104, 125, 129, 131, 138, 142, 
157, 180, 181, 278 

Залізниця, 14, 30, 47, 50, 119, 
122, 278 

— див. поїзд 
— див. станція, залізнична 
Заміжжя, 11, 20, 29, 38, 40, 43–

45, 50, 57, 59, 60, 78, 83, 86, 
87, 90, 93, 94, 103, 130, 151, 
156, 158, 170, 173, 176, 178, 
180, 188, 192, 204, 206, 208, 
209, 224, 226, 235, 244, 246, 
249, 256, 264, 274, 280, 284, 
286, 288, 289, 291, 297, 306, 
308 
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Заможність, 7, 10, 49, 51, 68, 
89, 90, 102, 116, 120, 126, 
127, 131, 159, 186, 188, 191, 
195, 198–201, 240, 243, 245, 
283, 285 

— див. êóрêóлі 
— див. середняêи 
Заслання (виселення), 27, 62, 

64, 70, 116, 120, 137, 197, 
199, 279 

Засóджені, 7, 8, 12, 13, 16, 34, 
39–41, 59, 74, 100, 102, 106, 
115, 136, 137, 167, 240, 283 

— див. в'язниця 
— див. репресії 
— див. сóд (óстанова) 
Засóха, 201 
Затірêа, 144 
Зберіãання м’яса та сала,  
— див. соління м’яса та сала 
Зберіãання овочів, 
— див. êвашення овочів та 
фрóêтів 

Зберіãання фрóêтів та яãід, 
— див. варення 
— див. сóшіння фрóêтів, ово-
чів, яãід 

Зброя, 25, 134, 153, 278 
— див. автомат 
— див. ãвинтівêа 
Зв’язоê, 
— див. пошта 
— див. радіо 
— див. телевізор 
— див. телефон 
Земля, 7, 8, 26, 40, 47, 48, 55, 

63, 71, 74, 91, 97, 99, 102, 
109, 110, 117, 125–127, 131, 

159, 182, 184, 185, 187, 192, 
201, 240, 262, 263, 276 

Землянêа, 9, 15, 166, 201, 307 
— див. хати 
Зерно, 13, 39, 40, 62, 91, 97, 

100, 105, 107, 108, 110, 136, 
160, 166, 167, 169, 185, 188, 
189, 193, 200, 202, 203, 208, 
243, 261, 263, 280, 287, 300 

— див. хліб (зерно) 
Зернові,  
— див. жито 
— див. êóêóрóдза 
— див. овес 
— див. пшениця 
— див. ячмінь 
Злочинність, 8, 13, 21, 22, 25, 

39, 72, 89, 109, 121, 130, 134, 
136, 143, 160, 167, 173, 191, 
192, 201, 202 

— див. банди 
— див. засóджені 
— див. сóд (óстанова) 
Знахарство (бабêи, шептóхи), 

8, 36, 95, 162, 253, 255, 258, 
260 

— див. хвороби та їх ліêóвання 
Зять, 33, 219, 260, 266, 301 
Іãри та іãрашêи, 24, 37, 42, 51, 

52, 54, 55, 149, 256 
Іêони, 17, 41, 54, 58, 85, 86, 90, 

97, 98, 139, 141, 176, 208, 
209, 242, 243, 248, 251, 257, 
264, 278, 279, 288, 307 

Інваліди, 29, 33–35, 43, 285 
Індиêи, 304 
Інженер, 125 
Інститóт, 13, 29, 43, 87 
Кабан, 18, 24, 146 
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Кабачêи, 97, 145, 280 
Кавóни, 74, 92, 129, 148, 191 
Казан (чавóн), 205, 281 
Казêи, 28 
Калоші, 128 
Капóсняê, 90, 172, 222, 244, 

253, 260, 307 
Капóста, 90, 185, 202, 222, 225, 

263, 293, 308 
Карасі, риба, 101 
Кар'єр, 111, 112 
Картêова система, 22, 23 
Карти, ãра, 85 
Картопля, 15, 21, 27, 29, 31, 35, 

71, 74, 76, 90, 97, 100, 137, 
145, 172, 183, 242, 253, 263, 
264, 266, 268, 272, 307, 308 

Карóселі (êачелі), 51 
Кацапи, 219 
Качêи, 289, 303, 304 
Каша, 36, 90, 144, 145, 167, 

200, 203, 253, 254, 260, 272, 
273, 307 

Квартира (êвартирóвання), 
15, 16, 45, 68, 118, 134, 142, 
166, 171, 183, 194, 221, 264, 
291 

Квас, 257 
Квасоля, 61, 62, 266, 293, 308 
Квашення овочів та фрóêтів, 

129, 308 
Квіти, 23, 186, 204, 287, 291, 

292, 295, 296, 300 
КДБ, 118, 119, 121 
— див. НКВС 
Кирпич, 12, 15, 111, 161 
Кисіль, 227 
Китайці, 181 

Кіно, 40, 121, 139, 169, 173, 
180, 262, 268, 271, 286 

Кір, 68 
Кладова, 41 
Кладовище, 67, 90, 97, 116, 

117, 120, 135, 140, 183, 184, 
209, 260, 266, 295, 296 

Клімат,  
— див. дощ 
— див. засóха 
— див. приêмети 
Клóби, 40, 47, 57, 77, 85, 98, 

129, 139, 145, 168, 169, 173, 
177, 180, 196, 198, 209, 213, 
214, 228, 250, 262 

Клóня, 20, 243 
Книжêи, 16, 58, 163, 163, 170, 

196, 197, 262, 270 
Ковбаси, 25, 27, 32, 97, 110, 

147, 172, 254, 260, 292, 293, 
295 

Кожóх, 128, 256 
Козаêи, 41, 78, 83, 115, 116, 

119, 120, 184, 216, 217, 228, 
229, 231, 232, 238, 276, 302, 
304, 306 

Кози, 187, 202, 236, 279 
Колãосп, 7, 8, 10, 13–15, 21, 24, 

26, 27, 29, 35, 37–40, 46, 48, 
49, 52, 54, 62, 64, 66–71, 76, 
77, 84, 87–89, 91, 92, 95, 97, 
99–105, 108–111, 118–121, 
125–127, 131, 132, 136, 137, 
143, 157, 159, 160, 167, 170, 
182, 185, 193, 197, 199, 207, 
240, 249, 250, 261–266, 268, 
271, 272, 277, 283, 307, 318 

— див. бриãада êолãоспна 
— див. еваêóація 



 341

— див. êолеêтивізація 
— див. оплата праці 
— див. розêóрêóлення 
— див. ферми 
Колãоспна адміністрація,  
— див. аãроном 
— див. бриãадир 
— див. ãолова êолãоспó 
— див. ãолова сільради 
— див. êонтора 
Колеêтивізація, 7, 27, 35, 48, 

65, 86, 87, 99, 120, 121, 131, 
199, 249, 283 

— див. розêóрêóлення 
Колодязь, 113, 117, 143, 239, 

244 
Колонії, 9, 13, 14 
Колядóвання, 96, 254, 292, 293 
Комбайнер, 48, 51, 261, 264, 

265 
Комбайни, 8, 51, 70, 71, 169, 

170, 265 
Комендант, 11, 15, 93, 116 
Компот, 23, 32, 227, 253, 292 
— див. óзвар 
Комсомольці, 34, 90, 96, 164, 

165, 268–270 
Комóністи, 15–17, 34, 41, 60, 

61, 64, 90, 95, 96, 102, 110, 
157, 158, 165, 212, 256, 279 

— див. партійці 
Комóністична партія, 58, 61, 

63, 101, 118, 119, 141, 142, 
165 

Коні, 7, 10, 18–20, 24–27, 38, 
39, 48, 49, 54, 55, 62, 63, 71, 
79, 87, 94, 95, 102, 107, 109, 
111, 120, 121, 123, 127, 131, 
132, 136, 143, 149, 159, 199, 

208, 220, 226, 238, 240, 243, 
248, 265, 276, 277, 280, 283 

— див. лоша 
Коноплі, 128, 157, 160, 161, 

280, 281 
Контора, 256, 262 
Контрабанда, 155 
Конфліêти, 20, 63, 64, 72, 73, 

75, 129, 150, 168, 173, 178, 
250, 306, 308 

Концентраційні табори, 106 
— див. табір 
Конюх, 117, 120, 121 
Конюшні, 20, 21, 52, 109, 133, 

134, 143, 243, 276, 277 
Коржі, 188, 296 
Коровай, 32, 33, 288, 290, 300 
Корови, 7, 9, 10, 11, 18, 20, 22, 

27, 29, 38, 42, 52, 62, 63, 66, 
67, 76, 92, 94, 97, 102, 103, 
105–107, 109, 110, 126, 127, 
129, 133, 143, 145, 148, 157, 
158, 162, 166, 178, 185, 187–
189, 191, 192, 194, 196, 199, 
202, 203, 207, 214, 236, 237, 
249, 252, 261–263, 265–268, 
283, 291 

— див. бичêи (биêи) 
— див. телята 
Косарêи, 20, 38, 39, 86, 102 
Косовиця (жнива), 71, 92, 169, 

261 
Костюм, 134, 285, 287 
Кофта, 42, 95, 164, 259 
Крашанêи, 23, 38, 97, 255, 260, 

261, 266, 294, 295, 308 
— див. яйця 
Кролі, 268 
Кропива, 283 
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Крóпи, 14, 27, 40, 110, 166, 189, 
202 

— див. ãречêа 
— див. êóêóрóдзяна êрóпа 

(êаша) 
— див. просо 
— див. рис 
Кóзня, 13, 202 
Кóêóрóдза, 8, 9, 15, 17, 32, 68, 

69, 71, 74, 76, 97, 105, 108, 
143, 144, 145, 179, 185, 191, 
200, 201, 245, 259, 266, 268, 
289 

Кóêóрóдзяна êрóпа (êаша), 
32, 144, 145, 167, 203 

— див. мамалиãа 
Кóми, 24, 36, 70, 96, 129, 256, 

260, 305, 306 
Кóрай, 26, 65, 144, 149, 267 
Кóри, 19, 20, 29, 31, 32, 94, 133, 

134, 158, 166, 172, 205, 206, 
247, 249, 252, 263, 268, 276, 
289, 303, 304 

— див. êóрчата 
Кóрêóлі, 12, 46, 54, 55, 62–64, 

102, 103, 108, 109, 120, 131, 
159, 160, 195, 199, 239, 240, 
244, 279, 283 

Кóрорт, 16, 76, 89 
Кóрчата, 21, 145, 249, 272 
Кóтя, 96, 273, 293 
Кóхар, 24, 92, 95, 117, 142, 188, 

193, 195, 203, 261, 274, 284, 
289 

Ланêа, 45, 71, 75, 268 
Ланêова, 44, 69, 71, 72, 74–76, 

158 
Листи, 10, 11, 107, 163, 164, 

169, 171, 172, 206, 235 

Ліжêо, 60, 127, 129, 207, 208, 
243 

Ліжниê, 161, 280, 281 
Ліêарі (ліêарня), 8, 14, 26, 33, 

35, 36, 50, 53, 87, 89, 95, 101, 
129, 130, 136, 155, 157, 162, 
166, 167, 172, 180–182, 185, 
252, 253, 264, 268, 282, 305 

Ліêнеп, 248 
Ліс, 13, 15, 88, 148, 201, 240 
Літаêи, 11, 24, 124, 133, 166, 

278 
Лобода, 65, 87, 160, 200, 201, 

283 
Лоêшина, 225, 272, 289 
Лоша, 103 
Льон, 161 
Маãазин, 11, 23, 25, 41, 43, 48, 

50, 91, 95, 97, 110, 111, 130, 
157, 161–163, 169, 172, 175, 
207, 252, 260–263, 272, 274, 
279, 286 

Майор, 124 
Маê, 258, 296 
Маêóха, 87 
Мамалиãа, 144 
— див. êóêóрóдзяна êрóпа 

(êаша) 
Масло, 42, 89, 163, 262 
Мати, 7, 9, 14–17, 19, 20, 24, 

26, 27, 31, 32, 36, 37, 45, 47–
54, 57, 59, 65, 66, 72, 78, 80–
86, 91, 92, 94, 99–102, 107, 
116, 117, 119, 122, 126, 127, 
130–136, 139, 142–145, 147, 
151, 157–160, 162, 164, 166, 
169, 171, 176–178, 183, 186–
190, 192, 195, 198, 200–209, 
212, 214, 215, 217–219, 221, 
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223, 226–233, 235, 236, 239, 
240, 242–244, 248–252, 259, 
262, 265, 266, 268, 270– 272, 
276, 279–281, 283–285, 287, 
288, 291–294, 297, 300, 301, 
305, 306, 308 

Машина, 11, 18, 19, 24, 35, 39, 
94, 108, 111, 124, 134, 136, 
138, 154, 167, 170, 176, 210, 
226, 228, 248, 252, 260–262, 
264–267, 271, 276, 278, 287, 
301 

Меблі, 89, 128 
— див. ліжêо 
— див. сêриня (сóндóê) 
— див. стіл 
Мед (бджолиний), 16, 31, 96, 

139, 189 
Медсестра, 36, 37, 124, 136, 

157 
Механізатор, 48, 53 
Мило, 36, 51, 110, 149 
Міліція, 12, 21, 120, 121 
Міністр, 153 
Міст, 14, 135, 166, 193, 278, 

279 
Місто, 8, 9, 10, 12–16, 18, 22, 

24, 38, 42–44, 48, 50, 76, 87, 
93–95, 100, 104, 118, 124, 
125, 127, 129, 130, 145, 146, 
151, 156, 157, 162, 165, 166, 
170–172, 178, 179, 183, 186, 
187, 190, 192–195, 209, 212, 
214, 229, 238, 244–246, 248, 
250, 253, 263, 266, 268, 271, 
273, 274, 276, 279, 286, 287, 
291, 292, 301 

Млин, 13, 113, 114, 117, 127, 
166, 243, 244, 261, 279 

Млинці, 237, 238, 266 
Мобілізація, 35, 51, 104, 133, 

284 
Моãили (поховання), 115, 119, 

120, 179, 194, 211, 295, 296 
Молдавани, 296 
Молитви, 57, 60, 67, 95, 141, 

168, 194, 196, 256 
Молодь, 10, 11, 93, 97, 98, 103, 

106, 151, 155, 159, 196, 224, 
225, 227, 253, 263, 267, 272, 
287, 294 

«Молода ãвардія», 323-327 
Молоêо та молочні страви, 10, 

22, 36, 38, 50, 53, 63, 66, 67, 
92, 129, 145, 157, 162, 188, 
193, 202, 203, 207, 246 

— див. масло 
— див. ряжанêа 
— див. сир 
— див. сметана 
Молотарêи, 39, 54, 63, 86, 170 
Молотьба, 8, 24, 37, 92, 145, 

243 
Морêва, 266, 272, 286 
Моряêи, 121 
Мосêалі, 219 
Мотоциêл, 92, 128, 133, 239 
Мóзей, 15, 86, 102, 113, 161 
Мóзичні інстрóменти (мóзи-

êа), 41, 56, 57, 214, 224, 225, 
256 

— див. балалайêа 
— див. баян 
— див. бóбон 
— див. ãармонь 
— див. сêрипêа 
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М’ясо, 17, 32, 123, 144–147, 
149, 152, 172, 189, 193, 200, 
203, 225, 272, 293 

— див. зберіãання м'яса та са-
ла 

М’яч, 149 
Набожність, 17, 24, 28, 52, 53, 

54, 57–59, 65, 67, 89, 90, 95, 
119, 196, 260 

— див. церêва 
Наãороди (державні), 45, 67, 

72, 74, 76, 105, 117, 124, 125, 
129, 142, 144, 261, 268, 277 

Наймана праця (наймитóван-
ня), 8, 23, 27, 46, 49, 54, 55, 
63, 68, 102, 126, 159, 184, 
186, 198, 199, 201, 245, 263, 
274 

Наречена (молода), 18, 19, 31, 
32, 49, 94, 176, 209, 219, 221, 
223, 225, 226, 247–253, 285–
291, 297–299 

Наречений (жених, молодий), 
18, 31, 32, 44, 49, 94, 171, 
176, 209, 220, 225, 227, 247, 
248, 250, 252, 285–291, 297–
299 

Народні традиції, 
— див. весілля 
— див. ворожіння 
— див. знахарство (бабêи, ше-
птóхи) 

— див. êолядóвання 
— див. обжинêи 
— див. пісні 
— див. поминêи 
— див. посівання 
— див. похорон 
— див. проводи в армію 

— див. щедрóвання 
НАТО, 103 
Національності, 
— див. азербайджанці 
— див. білорóси 
— див. болãари 
— див. вірмени 
— див. ãрóзини 
— див. євреї 
— див. êитайці 
— див. молдавани 
— див. німці 
— див. поляêи 
— див. рóсьêі 
— див. таджиêи 
— див. татари 
— див. тóрêи 
— див. óãорці 
— див. óзбеêи 
— див. óêраїнці 
— див. циãани 
— див. японці 
Національності, народні на-
зви, 

— див. êацапи 
— див. мосêалі 
— див. хохли 
Невістêа, 17, 24, 32, 41, 49, 57, 

77, 82, 171, 208, 221, 248, 
291, 295, 301 

Неврожай, 23, 35, 65, 87, 92, 
137, 138, 160, 186 

НЕП, 99 
Німці, 11, 13–15, 17, 22, 29, 30, 

35, 36, 41, 43, 44, 69, 70, 92, 
93, 95, 103–105, 109, 113, 
116, 118, 122–124, 128, 133–
137, 140, 166, 167, 179, 188–
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191, 193–198, 239, 243, 275–
278, 284, 307, 310 

НКВС, 118, 120 
— див. КДБ 
Новий ріê, 96, 173, 254, 272, 

293, 294 
Няньêа, 48–54, 101, 189, 201 
Обжинêи, 24, 39 
Область, 7, 26, 28, 31, 38, 86, 

91, 98, 116, 117, 126, 130, 
156, 184, 239, 248, 268, 282, 
283, 297 

Обліãації, 101, 158, 159 
Обліêовець, 33, 38, 72, 73, 75, 

132, 142, 157 
Овес, 266, 300 
Оãірêи, 39, 97, 104, 185, 202, 

263, 266, 308 
Оãорожа, 177, 265 
Одіяло (êовдра), 31, 33, 43, 94 
Одрóження, 29, 47, 60, 68, 74, 

85, 103, 105, 114, 129, 151, 
170, 173, 192, 208, 225, 225, 
248, 251, 282, 307 

Одяã, 8, 13, 27, 39, 54, 57, 63, 
65, 67, 94, 95, 102, 105, 114, 
126, 128, 161, 163, 168, 188, 
191, 194, 244, 245, 252, 262, 
277, 286 

— див. êожóх 
— див. êостюм 
— див. êофта 
— див. пальто 
— див. платêи 
— див. плаття 
— див. сорочêа 
— див. спідниця 
— див. фартóê 
— див. штани 

Озера, 97, 156, 160, 286, 293 
Оêопи, 71, 80, 128, 167, 189, 

190, 198 
Оêóні, 237 
Олійниця, 127, 280 
Олія, 113, 114, 144, 167, 168, 

205, 258, 280, 308 
Онóêи, 11, 13, 37, 58, 96, 98, 

126, 251, 257, 261, 264, 274, 
293, 300 

Опалення, 101, 105, 117, 144, 
148, 160, 161, 243, 267 

— див. вóãілля 
— див. дрова 
— див. êирпич 
— див. êóрай 
— див. піч 
— див. солома 
Оплата праці, 8, 11, 14, 21, 22, 

26, 29, 38, 39, 52, 54, 57, 66, 
70, 93, 102, 104, 105, 137, 
138, 146, 162, 169, 177, 199, 
200, 204, 245, 265, 271, 280 

— див. трóдодні 
Оранêа, 263, 266 
Оренда, 7, 8, 48, 184, 185 
Освіта (шêільна)  
— див. вчителі 
— див. освіта професійна (се-
редня та вища) 

— див. письменність 
— див. шêола 
Освіта професійна (середня та 
вища), 49 

— див. аêадемія 
— див. інститóт 
— див. семінарія 
— див. óніверситет 
Освітлення, 134, 158 
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— див. ãас (êеросин) 
— див. елеêтриêа 
Остарбайтери, 11, 29, 30, 41, 

44, 69, 70, 93, 103, 106, 107, 
126, 128, 188, 191, 192, 240, 
307 

Офіцери, 134, 144 
Очерет, 112, 195, 199, 200, 240, 

247, 290 
Пайоê, 30 
Паління, 150, 168, 173, 252 
— див. тютюн 
Пальто, 169 
Пам'ятниêи, 179, 211, 248, 250 
Пани, 41, 54, 303 
Параліч, 111, 161 
Партизани, 108, 240 
Партійці, 60, 61, 64, 90, 141, 

142, 159, 168, 181, 212 
— див. êомóністи 
Парóбêи, 44, 53, 54, 56, 61, 66, 

204 
— див. хлопці 
Пасêи, 34, 97, 115, 141, 156, 

208, 210, 211, 245, 255, 260, 
261, 295 

Пенсія, 40, 41, 105, 113, 124, 
125, 126, 129, 138, 139, 157, 
203, 211, 213, 249, 265, 268, 
272 

Перець, 185, 273 
Переселення, 309 
Перша світова війна (Герман-
сьêа), 24, 25, 144, 187, 268 

Перше Травня, 39, 114, 156 
Печиво, 193, 260 
Пиво, 47, 48, 50 

Пиріжêи, 23, 90, 96, 115, 156, 
163, 172, 205, 255, 260, 283, 
292, 293, 293 

Пироãи, 23, 253, 266 
Письменність, 17, 28, 33, 42, 

44, 45, 49–51, 58, 65, 72, 75, 
142, 157, 158, 178, 196, 248 

— див. освіта (шêільна) 
Пияцтво, 103, 130, 173, 177, 

180, 181, 252, 255, 267, 305, 
306 

Підвода, 8, 13, 15, 35 
Піонери, 34, 90, 96, 164, 267, 

268–270 
Піп, 139 
— див. батюшêа 
— див. священиê 
Пісні, 10, 19, 38, 39, 57, 59, 77–

85, 149, 170, 173, 187, 188, 
198, 208, 211, 213–238, 250–
252, 254, 268, 292, 294, 302–
305 

Піст церêовний, 115, 293, 308 
Піч, 51, 52, 58–61, 99, 111, 112, 

127–129, 161, 205, 242, 243, 
247, 267, 273 

Платêи, 94, 95, 248, 249, 252, 
259, 289, 295 

Плаття, 18, 43, 68, 76, 128, 164, 
175, 204, 260, 270, 280 

Племінниêи, 47, 66, 95, 172, 
291 

Плóã, 26, 105, 127, 159, 283 
Поãріб, 7, 92, 93, 129, 138, 145, 

166, 243, 275 
Податêи, 23, 27, 42, 43, 89, 146, 

202, 268 
— за дерева, 146 
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— молоêом, 23, 42, 89, 145, 158, 
202 

— м’ясом, 23, 42, 89 
— яйцями, 23, 42, 158 
Подóшêа, 31, 43, 54, 71, 92, 94, 

127 
Поїзд, 11, 22, 24, 25, 29, 43, 50, 

60, 118, 122, 123, 171, 172, 
186, 191, 198, 199, 201, 228, 
233, 266 

Політпросвіта (пропаãандист)  
Поліцаї, 15, 41, 70, 106, 134, 

137, 167, 188, 190, 191, 194, 
198, 204, 240, 307 

Полêовниê, 24 
Поляêи, 15, 181, 184 
Поминêи, 90, 97, 260, 295, 296 
Помідори, 39, 67, 90, 97, 202, 

242, 266, 272 
Поранені на війні, 14, 44, 121, 

123, 124, 126, 133, 135, 143 
— див. шпиталь війсьêовий 
Поросята, 129, 146, 147, 249 
Посадêи, 107, 109, 167, 185 
Посівання, 96, 254, 255, 292–

294 
Посóд, 43, 128 
— див. êазан (чавóн) 
Поховання заãиблих на війні, 

14, 108, 133, 135, 136, 179, 
194, 211 

Похорон, 66, 67, 212, 244, 253, 
259, 260 

— див. êладовище 
— див. поминêи 
Пошта, 119, 167 
— див. листи 
Придане, 20, 31, 94, 291 

Приêмети, 21, 31, 36, 89, 195, 
207, 242, 244, 256, 288, 289 

Проводи в армію, 16, 41, 100, 
170, 172, 204, 214, 228, 306, 
308 

Проêóратóра, 118 
Прополêа (поління), 67, 68, 

71, 74, 75, 89, 97, 142, 144, 
148, 157, 158, 169, 188, 200, 
249, 263, 264, 268 

Просо, 266 
Прядіння, 17, 128, 158, 161 
Пряниêи, 23 
Птиця домашня,  
— див. ãóси 
— див. індиêи 
— див. êачêи 
— див. êóри 
— див. êóрчата 
Пшениця, 8, 11, 12, 29, 35, 38, 

75, 76, 89, 92, 108, 117, 120, 
145, 185, 222, 231, 247, 251, 
253, 266, 273, 290, 294, 300, 
307 

Пшоно, 22, 90, 102, 113, 114, 
144, 145, 160, 179, 253, 272, 
300, 307 

П’ятирічêи, 159 
Радãосп, 132, 137, 146 
Радіо, 22, 41, 69, 77, 101, 111, 

179, 180, 184, 278 
Радянсьêа влада, 13, 14, 30, 41, 

90, 99, 101–103, 106, 109, 
114, 116, 117, 136, 137, 140, 
142, 195, 197, 212, 264, 279, 
307 

— див. вибори 
Радянсьêі війсьêа, 14, 25, 124, 

277 
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Район, 7, 12, 26, 28, 44, 72, 75, 
86, 91, 98, 100, 108, 117, 118, 
126, 129, 130, 156, 164, 184–
186, 228, 239, 248, 253, 263, 
268, 282, 297 

Раê, хвороба, 267 
Революція, 26, 34, 50, 80, 99, 

112, 113, 116, 121, 131, 144 
Ремесла домашні (заняття), 
— див. вишивання 
— див. прядіння 
— див. тêацтво 
Репресії, 7, 8, 16, 58–62, 70, 99, 

101, 103, 109, 118, 120, 121, 
131, 137 

Риба, 32, 66, 100, 308 
— див. êарасі 
— див. оêóні 
— див. тюльêа 
Риба, зберіãання, 
Рис, 96, 273, 293 
Різдво, 17, 23, 85, 90, 96, 253, 

279, 292, 293 
Річêи, 14, 17, 91, 95, 98, 100, 

113, 135, 185, 195, 199, 201, 
202, 233, 235, 252, 257 

Розêóрêóлення, 7, 8, 9, 10, 12, 
13, 15, 16, 24, 26, 44, 63, 87, 
102, 103, 117, 120, 131, 307 

— див. заможність 
— див. заслання (виселення) 
— див. êолãосп 
— див. êóрêóлі 
— див. репресії 
— див. середняêи 
Рослини, диêорослі,  
— див. бóзина 
— див. чабрець 
— див. шипшина 

— див. шпориш 
— див. щавель 
Рóсьêі, 108, 152, 181, 219 
Рóшниêи, 16, 41, 43, 52, 86, 89, 

172, 227, 243, 247–249, 251, 
264, 287, 288, 298–301 

Рядна, 54, 85, 287 
Ряжанêа, 50 
Сад фрóêтовий та яãідний, 

107, 148, 157, 166, 193, 195 
— див. фрóêти 
— див. зберіãання фрóêтів та 
яãід 

Сало, 23, 38, 97, 125, 147, 167, 
255, 293, 295, 308 

Самоãоноваріння, 31, 150 
Сани, 265 
Сарай, 11, 15, 20, 21, 85, 86, 

108, 134, 136, 189, 243 
Сватання, 18, 94, 171, 204, 205, 

208, 247, 249, 285 
Свеêри, 31, 32, 35, 36, 38, 41, 

44, 59, 68, 79, 86, 94, 129, 
156, 161, 162, 170, 176–179, 
199, 204, 208, 226, 227, 248, 
252, 254, 259, 261–263, 265, 
267, 284, 285, 293, 296, 301 

Свинарêа, 38, 265 
Свині, 23, 29, 34, 54, 76, 94, 

129, 145–147, 152, 263, 268, 
294 

— див. êабан 
— див. поросята 
Свиноферма, 34, 38, 92, 95, 

105, 110, 266 
Свічêи, 17, 31, 59, 211 
Свята, 39, 42, 43, 85, 141, 143, 

147, 155, 156, 164, 168, 180, 
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196, 208, 247, 255, 258, 259, 
261, 292, 296, 308 

— див. Велиêдень 
— див. Вечеря 
— див. Восьме Березня 
— див. День Перемоãи 
— див. Новий ріê 
— див. Перше Травня 
— див. Різдво 
— див. Спас 
— див. Сьоме Листопада (Жо-
втневі свята) 

— див. Трійця 
— див. Хрещення 
Священиê, 59, 60, 115, 116, 

212 
Семінарія, 119, 270 
Середняêи, 46, 86, 127 
Сестра, 7, 9, 11, 14, 20, 22–24, 

29, 36, 37, 43, 45, 46, 77, 84, 
85, 87, 94, 99–101, 103, 104, 
107, 116, 122, 126, 141, 144, 
145, 147, 158, 161, 167, 171, 
175, 183, 202, 212, 214, 228, 
239, 247, 250, 268, 287, 291, 
301, 305, 306 

Син, 11, 14–17, 22, 37, 40, 41, 
61, 68, 78, 80, 90, 98, 106, 
109, 110, 112, 115, 116, 119, 
126, 128, 130–132, 140, 158, 
171, 172, 184, 188, 197, 198, 
208, 211, 214, 217, 225, 228, 
270, 274, 284, 286, 288–290, 
293, 294, 301, 308 

Сир, 10, 145, 293 
Сироти, 126, 229, 230, 289, 291 
Сівалêи, 159 
Сіль, 207, 288, 298 

Сільрада, 12, 56, 61, 63, 64, 77, 
88, 95, 100, 115, 118, 123, 
133, 135, 165, 167, 171, 175, 
176, 184, 204, 209, 211, 213, 
220, 225, 250, 251, 287, 288, 
297, 301 

Сільсьêоãосподарсьêі роботи, 
— див. êосовиця (жнива) 
— див. молотьба 
— див. оранêа 
— див. прополêа 
Сімейні відносини,  
— див. баба (бабóся) 
— див. батьêи 
— див. батьêо 
— див. брат 
— див. дівчата 
— див. дід 
— див. діти 
— див. дочêа 
— див. дядьêо 
— див. жінêа 
— див. зять 
— див. мати 
— див. невістêа 
— див. онóêи 
— див. парóбêи 
— див. племінниêи 
— див. свеêри 
— див. сестра 
— див. син 
— див. сироти 
— див. тітêа 
— див. хлопці 
— див. чоловіê 
Сіно, 161, 186, 188, 191, 207, 

265 
Січ Запорозьêа, 119 
Сêотар, 129 
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Сêриня (сóндóê), 61, 128, 178, 
242 

Сêрипêа, 56, 224 
Сливи, 148, 258 
Смалець, 147 
Сметана, 145, 188, 260, 266 
Солдати, 14, 15, 25, 49, 70, 105, 

107, 108, 133, 135, 152, 153, 
194, 234, 278 

Соління м’яса та сала, 147 
Солома, 9, 21, 39, 88, 111, 129, 

148, 149, 161, 170, 240, 241, 
243, 252, 265, 267, 275 

Соняхи, 68, 71, 74, 76, 144, 266, 
268, 280 

Сорочêа, 20, 43, 108, 128, 161, 
175, 252, 280, 295 

Соя, 266 
Спас, 258, 292, 294, 296 
Спідниця, 52, 69, 95, 161, 162, 

164, 175, 194, 259, 280, 306 
Станція, залізнична, 22, 29, 

122, 123, 158, 166, 191, 201, 
204, 206 

Староста (посада), 70 
Староста церêовний, 133, 197 
Степ, 11, 13, 25, 38, 44, 53, 69, 

71, 74, 92, 93, 95, 108, 126, 
131, 132, 135, 157–159, 169, 
185, 187, 189, 192–194, 199–
202, 207, 240, 249, 265, 276, 
307 

Стіл, 128 
Страви обрядові  
— див. весільні страви 
— див. êóтя 
— див. пасêи 
— див. поминêи 
— див. свята 

Страви повсяêденні, 
— див. борщ 
— див. варениêи 
— див. варення 
— див. вермішель 
— див. ãалóшêи 
— див. ãолóбці 
— див. затірêа 
— див. êапóсняê 
— див. êаша 
— див. êвас 
— див. êисіль 
— див. êовбаси 
— див. êомпот 
— див. êоржі 
— див. лоêшина 
— див. мамалиãа 
— див. мед (бджолиний) 
— див. млинці 
— див. молоêо та молочні 
страви 

— див. м'ясо 
— див. олія 
— див. печиво 
— див. пиріжêи 
— див. пироãи 
— див. пряниêи 
— див. риба 
— див. рис 
— див. сало 
— див. смалець 
— див. сметана 
— див. сóп 
— див. óзвар 
— див. хліб 
— див. холодець 
— див. цóêор 
— див. юшêа 
— див. яйця 
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Стрічêи, 19, 41, 172, 204, 227, 
247, 251, 287, 290 

Сóд (óстанова), 307 
— див. засóджені 
— див. êонфліêти 
Сóп, 32, 43, 104, 144, 272, 289, 

308 
Сóсіди, 7, 22, 26, 35–37, 40, 52, 

54, 55, 57, 62, 68, 70, 74, 98, 
100, 101, 105, 106, 109, 113, 
117, 130, 155, 160, 173, 183, 
187, 190, 192, 200, 202, 207, 
224, 226, 227, 250, 253, 254, 
259, 261, 263, 268, 285, 289, 
294 

Сóшіння фрóêтів, овочів, яãід, 
23, 148 

Сьоме Листопада (Жовтневі 
свята), 39 

Табір, 107, 108 
— див. êонцентраційні табори 
Таджиêи, 108 
Танêи, 107, 122–124, 133–135, 

138, 153, 154 
Танці, 24, 32, 56, 57, 150, 163, 

164, 168, 169, 173, 180, 196, 
212, 224, 225, 250, 253, 262, 
299, 306 

Татари, 108 
Тачанêа, 18, 243 
Тваринництво, 
— див. вівці 
— див. воли 
— див. êози 
— див. êоні 
— див. êонюшні 
— див. êорови 
— див. êролі 
— див. свині  

Телевізор, 40–42, 90, 95, 98, 
101, 152, 169, 180, 264, 267, 
271, 278 

Телефон, 266 
Телята, 10, 18, 24, 51, 103, 203, 

205, 304 
Техніêа сільсьêоãосподарсьêа,  
— див. êомбайни 
— див. êосарêи 
— див. молотарêи 
— див. сівалêи 
— див. траêтори  
Техніêóм, 28, 29, 110 
Тиф, 26 
Тіê, 39, 143, 170, 189 
Тітêа, 43, 47, 84, 96, 116, 121, 

143, 150, 171, 172, 183, 187–
190, 193, 205–207, 253, 255, 
285, 291, 294, 305 

Тêацтво, 9, 17, 27, 85, 157, 160, 
280, 281 

Тополі, 97, 112, 229, 230, 258, 
292, 300 

Торãівля сільсьêа, 13, 17, 18, 
21–23, 47, 48, 50, 125, 127, 
128, 156, 157, 211, 245, 259, 
262, 266, 271, 280, 295 

— див. базар 
— див. маãазин 
— див. ярмароê 
Траêтори, 71, 110, 154, 170, 

195, 265, 275 
Траêторист, 51, 104, 264, 265 
Трамвай, 9 
Транспорт,  
— див. автобóс 
— див. бричêа 
— див. велосипед 
— див. ãарба 
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— див. дороãи (шляхи) 
— див. залізниця 
— див. машина 
— див. мотоциêл 
— див. підвода 
— див. поїзд 
— див. сани 
— див. тачанêа 
— див. трамвай 
Трійця, 23, 30, 85, 97, 155, 156, 

204, 258, 279, 291, 292, 294, 
308 

Трóдодні, 14, 29, 37, 38, 73, 92, 
132, 143, 158, 272 

Тóрêи, 226 
Тюльêа, риба, 143 
Тютюн, 66, 150, 151, 173 
Уãорці, 201, 202 
Узбеêи, 108, 152, 181 
Узвар, 23, 253, 292, 293 
— див. êомпот 
Уêраїнці, 98, 110, 181, 182, 

191, 262, 290 
Університет, 282 
Унтер-офіцер, 15 
Урядниê, 25 
Училище, 87, 128, 138, 149, 

151, 157 
Фартóх, 52, 259 
Фермери, 13, 91, 111, 126, 263 
Ферми, 33, 38, 91, 92, 95, 105, 

106, 109, 120, 129, 157, 203, 
204, 207, 252, 266, 296 

— див. свиноферма 
Фотоãрафія (êарточêа), 16, 18, 

19, 113, 170, 172, 175, 184, 
208, 213, 224, 226, 238, 276 

Фронт, 15, 29, 35, 36, 43, 44, 
103, 107, 123, 124, 143, 144, 

151, 157, 163, 167, 187, 192, 
239 

Фрóêти, 193, 258, 292, 293, 296 
— див. абриêоси 
— див. алича 
— див. вишні 
— див. ãрóші 
— див. зберіãання фрóêтів та 
яãід 

— див. сад фрóêтовий та яãід-
ний 

— див. сливи 
— див. черешні 
— див. яблóні 
Хати, 7, 9, 14, 15, 19, 21, 23–25, 

30, 45, 47, 48, 53, 55, 58, 61, 
68, 85, 86, 88–90, 93, 97, 98, 
100, 101, 112, 115, 123, 127–
129, 131–133, 139, 140, 145, 
148, 154, 156, 161, 166, 173, 
176, 178, 183–185, 195, 205, 
207, 211, 221, 223, 239, 240, 
250, 254, 263, 266, 267, 273, 
275–277, 279, 284, 287, 288, 
295, 306 

— див. землянêа 
— див. меблі 
— див. опалення 
— див. піч 
— див. рядна 
Хати, бóдівництво та ремонт, 

13, 15, 21, 50, 88, 89, 97, 98, 
104, 109, 111, 112, 129, 132, 
158, 161, 171, 176, 177, 194, 
195, 240–242, 250, 265, 274, 
275 

— див. вальêи 
— див. землянêа 
— див. очерет 
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— див. цеãла 
— див. черепиця 
— див. шифер 
Хати, óстрій, 
— див. ãорище 
— див. êладова 
— див. поãріб 
Хвороби та їх ліêóвання, 16, 

26, 29, 43, 52, 53, 69, 97, 101, 
105, 110, 111, 126, 127, 129, 
130, 136, 199, 209, 211, 249, 
253, 255, 258, 262, 264, 266, 
268, 281, 283, 292, 295, 305 

— див. виразêа шлóнêó 
— див. ãрижа 
— див. êір 
— див. параліч 
— див. раê 
— див. тиф 
Хліб (зерно), 13, 38, 63, 102, 

120, 132, 170 
Хліб (печений), 9, 10, 15, 22, 

23, 29, 33, 35, 50, 90, 92, 104, 
107, 108, 110, 115, 125, 127, 
136, 137, 157, 163, 179, 188, 
189, 205–207, 222, 242, 251, 
261, 267, 273, 274, 285, 288, 
298 

— див. борошно 
— див. дріжджі 
Хлопці, 10, 11, 20, 26, 30, 35, 

41, 52, 53, 55–57, 79, 85, 96, 
101, 106, 117, 127, 128, 150, 
154, 168, 172, 173, 190, 196, 
198, 206, 212, 218, 219, 223, 
226, 232, 237, 250, 252, 255, 
262, 278, 294, 303, 306 

— див. парóбêи 
Ховрахи, 9, 66, 200, 202 

Холодець, 205 
Хохли, 152, 266 
Хор, 77, 163, 187, 198, 213, 229, 

238, 292, 297 
Хрестини, 16, 24, 36, 37, 90, 95, 

141, 179, 212, 256, 279 
— див. êóми 
— див. хрещені батьêи 
Хрещені батьêи, 16, 23, 24, 31, 

33, 42, 55, 95, 96, 172, 176, 
247, 251–253, 285, 286, 288, 
289, 292, 293 

Хрещення, 257, 294 
Хóдоба, 17, 21, 25, 27, 38, 47, 

49, 55, 97, 106, 127, 145, 185 
Хóтори, 7, 8, 9, 16, 98, 121, 185, 

187, 194, 199 
Цар, 13, 25, 117, 119, 121, 186, 

198 
Цеãельня, 13, 21 
Цеãла, 13, 98, 111, 129, 161, 176 
Церêва, 16–18, 20, 24, 28, 30, 

31, 34, 36, 41, 58–61, 86, 89, 
90, 95, 97, 114–117, 119, 128, 
132, 133, 139–141, 156, 168, 
169, 176, 179, 183, 184, 196, 
197, 208–211, 212, 218, 220, 
255–260, 278, 279, 285, 287, 
291, 292, 294–296 

— див. батюшêа 
— див. ãріх 
— див. дзвони церêовні 
— див. іêони 
— див. молитви 
— див. піп 
— див. піст церêовний 
— див. свята  
— див. священиê 
— див. староста церêовний 
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Цибóля, 92, 97, 126, 185, 263, 
286, 305 

Циãани, 43, 56, 98, 181, 202, 
229, 251 

Цілина, 159 
Цóêерêи, 23, 31, 50, 134, 167, 

189, 247, 251, 254, 255, 260, 
261, 287, 296, 299 

Цóêор, 10, 23, 50, 95, 190, 202, 
258 

Часниê, 92, 97, 205 
Чабрець, 258 
Червона армія, 14, 15, 29, 34, 

35, 114, 128, 143 
— див. армія (війсьêо) 
Черепиця, 13, 21, 98, 112, 113, 

240 
Черешні, 148, 304 
Чоботи, 110, 154, 163, 169, 218, 

255, 259, 270, 271 
Чоловіê, 10, 29, 31, 33, 35, 39, 

44, 50, 60, 61, 64, 68, 80, 94–
96, 98, 99, 103, 121, 158, 167, 
171–173, 177, 180, 184, 186, 
188, 192–194, 198, 199, 206–
208, 216, 250, 254, 256, 259, 
262, 268, 281, 284, 285, 291, 
292, 295, 306, 307 

Шахти, 12, 138, 310, 311 
Шипшина, 195 
Шиття взóття, 115, 128, 270, 

271 
— див. взóття 
Шиття одяãó, 13, 48, 95, 161, 

175, 259, 270 
— див. одяã 
Шифер, 13, 21, 89, 112, 114, 

241 

Шêола, 16, 17, 27, 28, 34, 42, 
50, 51, 55, 65, 67, 77, 87, 90, 
92, 95, 96, 104, 106, 113–117, 
118, 123, 128, 132, 133, 135–
141, 143, 151, 157, 159, 162–
164, 166, 168, 170, 173, 176, 
180, 182, 190, 198, 200, 201, 
203, 208, 210, 214, 229, 244–
246, 248, 249, 254, 267, 268, 
270, 282, 293, 297, 301 

Шовêовиці, 268, 271, 275 
Шовêопряди, 268 
Шоêолад, 287 
Шофер, 53, 138, 261, 264, 265 
Шпиталь війсьêовий (санбат), 

124, 133, 167 
Шпориш, 26, 244 
Штани, 13 
Щавель, 52, 54, 65, 67 
Щедрóвання, 254, 255, 292 
Щóри, 9 
Юшêа , 237, 252 
Яблóêа, 9, 129, 148, 163, 167, 

253, 258, 292 
Яблóні, 146, 233, 244, 276 
Яйця, 10, 41, 97, 141, 147, 156, 

166, 293, 295, 296 
— див. êрашанêи 
Японці, 181 
Ярмароê, 47 
Ясені, 97 
Ятері, 101 
Ячмінь, 8, 76, 104, 105, 108, 

127, 145, 185, 266 
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 
 

 
Басараб Анатолій Феодосійо-
вич 264 
Бистрицьêа Ліза 61, 64, 65 
Боженêо 311 
Брежнєв Л.І. 23, 91, 101, 110, 
179, 263 
Бóдьонов 121 
Бóлãанін М.О. 153 
 
Вінс 113 
Воженêо 13 
Володимир, отець 209, 210, 
211, 212 
 
Гарêóша Клавдія Михайлівна 
91 

Батьêи Гарêóша К.М. 
Мотря 91 
Мишêо 91 

Дід Савêа 91 
Гітлер А. 10, 22, 107, 179 
Гладченêо Миêола 204 
Горбачов М.С. 110, 111, 180, 
181 
Горпинченêо Лідія Василівна 
297 
Гриãоренêо Любов Аêсентівна 
126 

Батьêо Аêсентій Євсейо-
вич 127 
 

Дашêевич Наталя, вчительêа 
270 
Дашêевич Олеêсандра Петрі-
вна 198, 213 

Добровольсьêа (Гладêа) Га-
лина Петрівна 86 

Батьêи Добровольсьêої 
Г.П. 
Гладêий Петро Ха-

ритонович 86 
Гладêа Катерина 

Трохимівна 86 
Родичі Добро-

вольсьêої Г.П. 
Брат Гладêий Іван Петро-

вич 86 
Брат Гладêий Олеêсій 

Петро-
вич 86 

Сестра Феня Петрівна 86 
Драãóн Петро 97 
 
Енãельс Ф.165 
 
Жиãан Яêів 60, 61 
Жóêов Г.К. 153 
Жóравель, диреêтор шêоли 
162 
Заєць, êерівниê Джерело 213 
Зінченêо, сеêретар райêомó 
164, 165 
 
[Іщенêо] Гриць 47,67 
[Іщенêо] Кóзьма 47 
[Іщенêо] Михайло 47 
[Іщенêо] Федір 47 
 
Карпо Семенович, вчитель 
198 
Катерина II 15 
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Кесь Лідія Іванівна Джерело 
214 
Корж 112, 113, 115 
Корж Іван 46 
Корж Леонід Кіндратович 262 
Корж Миêита 119, 120 
Корж Миêола 184, 198 
Корж, сім‘я 46, 136 
Костенêо Миêола 208 
Костенêо Олеêсандр 204 
Костенêо Тетяна Іванівна 156 

Батьêи Костенêо Т.І. 
Кошляê Іван Дмитро-

вич 157 
Кошляê Федорія Кор-

нілівна 157 
Родичі Костенêо Т.І. 

Бабóся Ганна 158 
Син Серãій 176 
Син Володимир 176 

Кравченêо Меланія Афанасії-
вна 26 

Батьêи Кравченêо М.А. 
Афанасій Марêович 

27 
Уляна Несторівна 27 

Родичі Кравченêо М.А. 
Син Петро 37 
Син Володя 37 
Дочêа Катерина 37 

Кóчма Л.Д. 14 
 
Ленін В.І. 7, 29, 37, 99, 165, 
170, 179 
 
Маêсименêо А.А. 114 
Мамай 311 
Марêс К. 165 
Миêола, цар 13, 186, 198 

Мітюніна Марія Тимофіївна 
248 

Батьêи Мітюніної М.Т. 
Сêлавидсьêа Євдоêія 
Маêсимівна 248 

Сêлавидсьêий Тимо-
фій Іванович 248 

Моãильний, ãолова сільради 
195 
Мороз Марія 240 
Носенêо 264 
 
Павленêо, вчитель 162 
[Педенêо] Іван 47, 48 
[Педенêо] Карп 47, 48 
[Педенêо] Одарêа 47 
[Педенêо] Пилип 47, 48 
Петриченêо Марія Трохимів-
на 7 

Батьêи Петриченêо М.Т. 
Трохим Пилипович 7 
Марія Кóзьмінівна 7 

Родичі Петриченêо М.Т. 
Брат Євãраф 7 
Брат Арсентій 7 
Брат Корній 7, 9 
Брат Олеêсій 7, 9, 16, 

85 
Брат Миêолай 7, 12 
Сестра Олеêсандра 7 
Сестра Федора 7 
Сестра Уляна 7 
Сестра Марійêа 7 
Син Олеêсандр 22 

Полозова Г.С. 308 
Батьêо Заãребельний С.І. 

308 
Заãребельна М. 309 
Яêóбович В. 309 
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Плахотніченêо Борис Івано-
вич 88 
Просянêіна Раїса Федорівна 
239 

Батьêи Просянêіної Р.Ф. 
Федір Іванович 239 
Галина Андріївна 239 

Родичі просянêіної Р.Ф. 
Брат Володя 239 
Сестра Ліда 239 

Рибалêа Іван 137 
Різниê Михайло 207 
Рóденêо Марія Петрівна 44, 
213, 214 
Батьêи Рóденêо М.П. 
Іщенêо Петро Парфен-

тійович 45, 47, 59 
Педенêо Лóêерія Афа-

насіївна 45, 47, 53 
Чоловіê Рóденêо Василь 

Петрович 44 
Родичі Рóденêо М.П. 
Дід Педенêо Афанасій 

(Мотóзêа) 58, 59, 66 
Брат Олеêсандр 45, 51, 

52 
Брат Анатолій 45, 51, 52 
Брат Миêола 45, 51, 52, 

61 
Сестра Наталя 45, 52 
Сестра Надя 45, 52 

 
Савченêо Іван 90 
Сахно Миêола 274 
Симоненêо, сóчасний êомó-
ність 165 
Сêóбицьêа Надія Ниêифорів-
на 268 

Батьêи Сêóбицьêої Н.Н. 

Панченêо (Вермінêо) 
Олеêсандра Карпівна 
268  
Панченêо Ниêифор 
Романович 268 

Чоловіê Сêóбицьêий Ві-
талій Антонович 274, 
275 

Родичі Сêóбицьêої Н.Н. 
Баба Наталя 268 
Сестра Дóня 268, 276, 
280 
Сестра Галя 268, 273 
Сестра Таня 268, 269, 
273 
Син Саша 270, 271, 274 
Син Геннадій 274 
Онóчêа Наташа 274 
Онóчêа Таня 274 

Сêóбицьêий Василь 184 
Сêóбицьêий Миêита 184 
Сêóбицьêий Петро 184 
Сталін Й. 10, 23, 42, 107, 120, 
153, 170, 179, 180, 263, 276, 279 
Стаханов 311 
Стесенêо Ніна Семенівна, ó 
ãóрті Джерело 213 
Стовбóн Іван Іванович 117 

Мати Лóêерія Іãнатівна 
119 

Сóховий Гриãорій Гриãорович  
106, 107 
Сóховий Іван 204 
Сóховий Петро 204 
 
Танцюра Миêола Кирилович 
130 

Мати Соêоленêо Катери-
на Онóфріївна 130 
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Родичі Танцюри М.К. 
Дід Йосип [Танцюра] 131 
Дід Соêоленêо Онóфрій 

Гриãорович 132, 139, 
145 

Татара (Запальона) Ніна Фе-
дорівна 282 

Батьêи Татара Н.Ф. 
Марія Антонівна 283 
Запальоний Федір Са-
вич 283 
Чоловіê Татара Олеêсій 
Миêолайович 282 

Татара Іван 207 
Татара Іван Іванович 98 

Батьêи Татари І.І. 
Татара Іван Семенович 

99 
Уляна 99 

Татара Марія Михайлівна 98 
Терпань, вчитель 162 
Тимошенêо Ю.В. 126 
Тихомирова Люба, бабêа 258 
Тóрочêін 30, 47, 59, 60, 68, 120, 
135 
Тяпочêін Дмитро (Дмитрій, 
Серафим) батюшêа 16, 59, 60, 
114, 115, 116, 118. 119, 132, 
140, 183, 196, 208, 209, 210, 212 

 
Хрóщов М. 76, 179 
Шевченêо (Сêóбицьêа) Олеê-
сандра Гриãорівна 184, 198, 
213 

Батьêи Шевченêо О.Г. 
Євдоêія Іванівна 187 
Гриãорій Гриãорович 
187 

Родичі Шевченêо О.Г. 
Дід Сêóбицьêий Іван 184 
Дід Марêо 196 
Баба Одарêа 186 
Сестра Надя 187, 202 
Сестра Люба 187 
Син Шевченêо Тарас 
Гриãорович 185, 208 

Дочêа Люба 185 
Шевченêо Наталя Михайлів-
на 208 

 
Ющенêо В.14, 103, 160, 192, 
277 
 
Янс 113 
Янóêович В. 103 
 
 

 
 

 
ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

 
 

Азія 87 
Америêа 18, 25, 180, 190 
Аполоновêа 108 
Афãаністан 297 
 

Байраê, êóтоê 91, 99, 250 
Берлін 114 
Беслан 122 
Біломорêанал 100 
Білорóсія 106 
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Вашинãтон 25 
Верховêа, село 153 
Владивостоê 153 
 
Гайдамацьêий хóтір 7, 9 
 
Далеêий Схід 138, 154 
Дніпро, річêа 69, 118, 122, 
276, 312 
Дніпродзержинсьê 21, 110, 
125, 131, 132, 152 
Дніпропетровсьê (Катерино-
слав) 12, 14, 15, 32, 35, 41, 43, 
50, 115, 116, 119, 127, 132, 138, 
186-189, 229, 266 
Дніпропетровсьêа область 7, 
26, 28, 44, 86, 91, 98, 117, 126, 
130, 156, 184, 239, 248, 268, 
282, 297 
Долінсьêий, хóтір 187 
Донбас 310, 311 
 
Запоріжжя 189 
Запорізьêа область 28 
Західна Уêраїна (Западна) 
31, 83, 90, 152, 276, 286 
Звоницьêий хóтір 121 
Зоря, êолãосп 46, 71, 76, 91, 
99, 167 
 
Ірêóтсьê 16 
 
Каãановича, êолãосп 47, 76, 
99 
Казахстан 152, 172, 206, 208 
Кайдаêи 16 
Камянêа 117, 118 

Карла Марêса, êолãосп 76, 
167 
Карпати 201 
Київ 10, 16, 22, 75, 77, 181 
Китай 24, 25, 153, 155 
Комóніст, êолãосп 77, 167 
Корея, місцевість  246 
Красноярсьê 152 
Кривий Ріã 87, 93, 118, 135, 
189, 289 
Кронштадт 121 
Кóбань 87, 110 
Кóцоволівêа 313 
 
Леніна, êолãосп 76 
Ленінãрад 104, 105, 128 
Ленінсьêе, село 210 
Лиха, станція 123 
Лоцманêа станція 12, 22 –  
 
Маãадан 283 
Мандриêівêа 22 
Миêолаївêа, село 20, 107, 199 
Моршин 89 
Мосêва 16, 108, 113, 119, 121, 
124, 251, 266 
 
Нижньодніпровсьê 16  
Ніêольсьê 69, 268, 270, 280 
Ніêополь 69, 119 
Німеччина (Германія) 10, 11, 
18, 22, 25, 29, 30, 41, 44, 69, 70, 
93, 103, 106, 107, 113, 114, 126, 
128, 179, 188, 191, 192, 196, 
240, 307 
Новомосêовсьê 29, 152, 188 
Норильсьê 284 
 
Одеса 89, 188 
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Павлоãрад 229 
Петропавловсьê 188 
Пищалівêа, хóтір 185, 194, 
199 
Подільсьê 124 
Поêровêа 153 
Полтава 91, 296 
Полтавщина 309 
Польща 10, 184 
Попова, балêа 93 
Привольне 12, 27, 31, 119, 
166, 204 
П‘ятихатêи, село 91, 98, 99 
 
Радянсьêий Союз (Союз) 74, 
105, 111, 153, 180, 181, 185, 
187 
Росія 110, 119, 152, 181, 288, 
290 
Ростов 116, 148 
 
Сибір 27 
Сиваш 121 
Соловêи 137, 279 
Солонянсьêий район 7, 26, 44, 
86, 91, 98, 117, 126, 130, 156, 
184, 239, 248, 268, 282, 297 
Сольоне 35, 40, 95, 108, 119, 
266, 293, 296 
Сталінãрад 277 
Сóêачовêа (Сóхачовêа) 158, 
246 
Сóра, річêа 91, 135, 252 
Сóрсьêо-Літовсьêа 12 

Сóрсьêо-Михайлівêа (Ми-
хайлівêа), село 7, 26, 41, 44, 
46, 65, 84, 86, 87, 91, 98, 114-
119, 122, 126, 128, 130, 155, 
156, 183-185, 190, 193, 194, 
228, 239, 248, 268, 276-278, 
282, 297 
Схід, êолãосп 99, 118, 120, 121 
 
Тарасівêа, хóтір 185 
Татарівêа 91 
Томаêівêа 279 
Тóрêменія 87 
 
Узбеêистан 152 
Уêраїна (Вêраїна) 56, 110, 
152, 180, 181, 182, 276, 286, 
292 
Урал, місцевість 198 
 
Фінляндія 88 
 
Харêів 138, 148, 286 
Червоний Маяê (Маяê), êол-
ãосп 7, 8, 110,119, 185, 198 
Червоний Яр, êолãосп 7 
Черêаси 16 
Чернівецьêа область 31, 32 
Чернівці 248 
Чечня 122 
Чорнобиль 130 
 
Шевченêо, êолãосп 47, 76, 99,  
 
Японія 24, 153, 155  
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ЗМІСТ 
 

ЕКСПЕДИЦІЯ ДО СУРСЬКО-МИХАЛІВКИ  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

5 
 
Петриченêо Марія Трохимівна, 1917 р.н.    7 
Кравченêо Меланія Афанасіївна, 1920 р.н.   26 
Рóденêо Марія Петрівна, 1922 р.н.     44 
Добровольсьêа Галина Петрівна, 1923 р.н.    86 
Гарêóша Клавдія Михайлівна, 1924 р.н.   91 
Татара Іван Іванович, 1926 р.н.     98 
Стовбóн Іван Іванович, 1927 р.н.    117 
Гриãоренêо Любов Аêсентівна, 1928 р.н.   126 
Танцюра Миêола Кирилович, 1934 р.н.   130 
Костенêо Тетяна Іванівна, 1935 р.н.    156 
Шевченêо Олеêсандра Гриãорівна, 1937 р.н.    184 
Шевченêо Олеêсандра Гриãорівна, 1937 р.н.   198 
Просянêіна Раїса Федорівна, 1938 р.н.    239 
Мітюніна Марія Тимофіївна; 1939 р.н.   248 
Сêóбицьêа Надія Ниêифорівна, 1941 р.н.   268 
Татара Ніна Федорівна, 1950 р.н.    282 
Горпинченêо Лідія Василівна, 1955 р.н.    297 
Полозова Ганна Степанівна, 1937 р.н.    308 
 

ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

332 
 

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 

355 
 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

358 
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