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ПЕРЕДНЄ СЛОВО 
 

Матеріали, яêі óвійшли до дев’ятоãо томó серії “Усна історія 
Степової Уêраїни”, бóли зібрані в процесі проведення археоãрафіч-
ної еêспедиції в селі Сêельêи Василівсьêоãо районó Запорізьêої об-
ласті в серпні 2001 р. Учасниêами її бóли виêладачі, аспіранти, здо-
бóвачі та стóденти Запорізьêоãо державноãо óніверситетó, істориêи 
за фахом – Володимир Мільчев, Геннадій Шахров (на превелиêий 
жаль, нині вже поêійний), Наталя Сóрева, Олеêсандр Мірóщенêо, 
Надія Швайба, Роман Молдавсьêий та Володимир Марчóê. Усі 
óчасниêи, оêрім В. Мільчева, яêий óже мав досвід еêспедицій попе-
редньоãо роêó, опинилися “на селі” з таêою специфічною метою – 
записó споãадів старожилів – óперше. Тож, 2 серпня 2001 роêó ста-
ло для них днем “бойовоãо хрещення”, а для êільêох – Н. Сóревої, 
Р. Молдавсьêоãо, Н. Швайби (зãодом незмінних óчасниêів всіх на-
стóпних еêспедицій) – ще й днем, яêий розділив óсе їх життя на дві 
частини: першó, “до тоãо яê почалися еêспедиції” та дрóãó, яêа, фаê-
тично, стала “еêспедицією, що ніêоли не завершóється”. 

Завдяêи попереднім домовленостям із районним і селищним 
êерівництвом (ãолова – П. Райна) еêспедицію із семи осіб на десять 
днів оселили в бóдівлі місцевої заãальноосвітньої шêоли. Місцева 
влада таêож допомоãла зі списêами старожилів села та планом вó-
лиць. Нею ж бóло вирішено й проблемó харчóвання – Г. Шахров на 
своїй “Таврії“ бежевоãо êольорó щодня привозив із êóхні польової 
бриãади “обіди” – велиêий сталевий бачоê наваристоãо борщó, ще 
більшó êастрюляêó масної êаші з ãóляшем, êільêа бóханців запаш-
ноãо хліба, випеченоãо там же.  

Завдяêи щедрості приязних жіночоê-поварих, що підпали під 
чари Г.Шахрова, цьоãо “обідó” з лихвою вистачало таêож на снідан-
êи й вечері. Подібна щедрість сêеляноê óже через тиждень дала не 
тільêи прямий (ó виãляді набраних êілоãрамів ваãи), але й зворот-
ний ефеêт – т. зв. “êашні бóнти”: одноãо дня порóч із êóхонним сто-
лом бóло вивішено жартівливі плаêати із заêлиêами на êшталт 
“KASHA, GO HOME!” та “НІ! ПРОСУВАННЮ КАШІ НА СХІД”. 
Коротêе розслідóвання виявило зачинщиêа – ним, на превелиêий 
подив, виявився Р. Молдавсьêий. 

Втім, більшість часó займала, звичайно ж, робота – записи ін-
терв’ю, їх êопіювання та розшифровêа. У розпорядженні “істориêів 
із Запоріжжя”, оселених ó шêолі, оêрім приміщення їдальні (“чоло-
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віча половина”), невеличêоãо êоридорчиêа (“жіноча половина”) 
опинився ще й велиêий спортзал, що зãодом перетворився на апа-
ратнó зі звóêозаписó. Причиною таêоãо перетворення стали велиêі 
розміри та, відповідно до цьоãо, чóдова аêóстиêа вêазаноãо примі-
щення. Для членів еêспедиції це мало величезне значення в ті “ана-
лоãові” часи, адже доводилось щодня переписóвати більше десятêа 
інтерв’ю з маленьêих диêтофонних êасет на велиêі маãнітофонні 
“TDK”, бо перших просто не вистачало – їх і бóло-то з десятоê на 
всіх.  

Тихими зоряними вечорами тривав обмін отриманими вражен-
нями, почóтими історіями, яêі вêотре дивóвали неоднозначністю 
перебіãó, здавалось би, добре відомих подій ХХ століття. Постóпово 
в інтерв’юєрів-новачêів формóвався досвід проведення інтерв’ю з 
людьми літньоãо віêó, особливо стосовно тих ситóацій, êоли треба 
бóло виêлиêати довірó до себе; вêрай обережно звернóтися до пи-
тань, яêі намаãалися обійти ó своїх споãадах респонденти, допомоã-
ти їм справитися із розãóбленістю, êоли стареньêі починали плаêа-
ти, зãадóючи про розêóрêóлення родини, пережитий ãолод чи події 
війни…  

Історична пам’ять баãатьох опитóваних зберіãала відомості сто-
літньої давнини. Бесіди з селянами для більшості з нас, мешêанців 
міста, ставали занóренням ó світ традиційної селянсьêої êóльтóри. 
Постóпово ми дізнавалися про найцінніше, що мали мешêанці цьо-
ãо реãіонó – дніпровсьêі плавні, затоплені ó 1955 р. штóчним Кахов-
сьêим “морем”. Споãади про плавні – це бóли споãади про те, що 
неминóче втрачено. Більшість із старожилів, що називали численні 
озерця-баêаї, річечêи, êоротêі плавневі переходи до інших сіл, роз-
повідали про плавні, починаючи зі зãадоê своãо дитинства. Саме 
плавні яê óніêальний природний ландшафт визначали специфіêó 
місцевоãо ãосподарсьêоãо життя, дозволяли безбідно жити до êол-
ãоспів, рятóвали ó 1920 – 1940-х роêах від ãолодної смерті... Для 
мешêанців Сêельоê та інших сóсідніх селищ плавні виявилися не-
від’ємною сêладовою óсної міêроісторії êраю.  

Серед жителів села не браêóвало людей ціêавих, неординарних, 
по-справжньомó óніêальних. Чоãо варта бóла, наприêлад, зóстріч із 
майже столітньою бабóсею Марією Нечет (1908 р.н.!), яêа чóдово 
пам’ятала події навіть Громадянсьêої війни, не êажóчи вже про добó 
êолеêтивізації, в яêó вона бóла вже заміжньою ãосподинею. Або ж, 
яê не зãадати ãодини, проведені за розмовами зі сêелянсьêим “Гри-
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ãорієм Сêовородою”, дідом Гриãорієм Сірим, небайдóжим до всьоãо 
трансцендентноãо, яêий зажив собі слави аêтивноãо шóêача вищої 
істини. Всю êолоритність цих зóстрічей неважêо óявити собі навіть 
за опóбліêованими інтерв’ю, очне ж спілêóвання із ними заêарбовó-
валося в пам’яті назавжди. Вистачало серед селян не тільêи ãарних 
оповідачів, але й людей, обізнаних на традиційних для плавневоãо 
реãіонó ремеслах – наприêлад, на плетінні всіляêих виробів із лози.  

Ще одним відêриттям для членів еêспедиції став Сêелянсьêий 
сільсьêий мóзей, розташований в одноповерховій бóдівлі êолиш-
ньої земсьêої шêоли. Мóзей бóло засновано наприêінці 1960-х рр. 
місцевим жителем, велиêим ентóзіастом і небайдóжою людиною – 
І. Гармидером, êолишнім фронтовиêом та інвалідом війни.  

Мóзей явно знав êращі часи – це бóло видно з представницьêих 
еêспозицій, з добротності êонстрóêцій вітрин, з тоãо, що êолись він 
опалювався взимêó. У запасниêах мóзею, серед матеріалів, що не 
óвійшли до основної еêспозиції, бóло виявлено óніêальні старі фо-
тоãрафії, фронтові листи, доêóменти, що стосóвались історії села ще 
з початêó ХХ століття. У таêий спосіб бóли віднайдені списêи за-
браних селян під час війни до Німеччини, відсóтні навіть в облас-
номó архіві.  

Доêóменти з історії села і êраю збиралися після війни, значна їх 
частина не вписóвались в еêспозиційні рамêи сêромноãо сільсьêоãо 
мóзею радянсьêоãо села. У бóрхливі 90-ті бóло не до мóзею, яêий 
êільêа разів ãрабóвали шóêачі бойових наãород та цінних еêспона-
тів Дрóãої Світової. Стало очевидним, що êрім збирання óсної істо-
рії, потрібно звертати óваãó й на сільсьêі мóзеї. Їх матеріали яê ó 
цій, таê і в настóпних еêспедиціях, дозволяли êраще зорієнтóватись 
ó місцевій історії, розпитати про постаті, добре відомі односельча-
нам, доповнити сêопійованими чи сфотоãрафованими матеріалами 
зібраний óсний наратив.  

Попрацювавши десять днів ó Сêельêах, еêспедиційна ãрóпа 
продовжила свій рóх теренами області. Далі шлях лежав на її пів-
день – до Приморсьêоãо районó. Із собою еêспедиція óвозила деся-
тêи записаних інтерв’ю, ориãіналів і êопій фотоãрафій та доêóмен-
тів і, звичайно ж, вдячнó пам’ять про це дивовижне село та йоãо чó-
дових мешêанців. 

Редаêційна êолеãія дяêóє всім, хто допомаãав ó проведенні еêс-
педицій. 
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Підãотовêа розповідей до пóбліêації наóêово-попóлярним ме-
тодом та звірêа теêстó з аóдіозаписами здійснені Ю. Іріоãлó. У 
створенні трансêриптó прийняли óчасть Т. Молдавсьêа, 
О. Пашненêо, В. Лиêова. Вичитêа та перевірêа підãотовленоãо до 
дрóêó теêстó здійснена Ю. Головêо, А. Бойêом, К. Остроãляд. Імен-
ний та ãеоãрафічний поêажчиê впорядêовано К. Петровою, темати-
чний поêажчиê – Ю. Головêо. Проãрамне забезпечення І. Кóлиêа. 
Упорядêóвання дисêів з аóдіо- файлами та трансêриптом А. Бойêа 
та П. Бойêа. Автори передмов В. Мільчев (Переднє слово) та 
К. Остроãляд (Мої Сêельêи). 

 
Редаêційна êолеãія томó 
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МОЇ СКЕЛЬКИ 
 
Сêельêи – це село, розташоване на березі Каховсьêоãо водос-

ховища за 16 êілометрів від районноãо центрó Василівêи. Вчені 
стверджóють, що на йоãо території 70 – 30 млн. роêів томó бóло мо-
ре. Геолоãи знайшли тóт рештêи молюсêів, зóби аêóли та êістêи 
інших морсьêих тварин. Два чи мільйон роêів томó тóт піднялася 
сóша, змінилася природа, з’явилися тварини та поселилися первісні 
люди ранньоãо палеолітó, яêі жили полюванням та збиранням рос-
лин. Поблизó Сêельоê археолоãами знайдені поселення пізньоãо 
палеолітó (більше 15 тисяч роêів томó), поселення та моãильниêи 
неолітó (VІ – ІV тисячоліть до н.е), залишêи поселення епохи бро-
нзи (І тисячоліття до н.е), сêіфсьêі êóрãани (ІV – ІІІ століть до 
н.е.). 

Починаючи з епохи бронзи, всю територію сóчасної Запорізь-
êої області населяли êочові племена, для яêих основним засобом 
життя бóло тваринництво. Протяãом ХІ – ХVІ століть наші давні 
предêи зазнали набіãів половців та монãоло-татарсьêоãо понево-
лення, ãноблення польсьêої шляхти та феодально-êріпосницьêоãо 
тисêó Російсьêої держави. Селяни стали шóêати порятóнêó, тіêаю-
чи в південно-східні степи та за дніпровсьêі пороãи. 

 
Сêельêи – село моãо родó від діда-прадіда. Це мені достовірно 

відомо з розповідей батьêів і рідні, до тоãо ж я мала змоãó не дослі-
дити (не вистачило часó), а заãлянóти ó доêóменти, що зберіãаються 
в Державномó архіві Запорізьêої області. 

Отже, мій прадід по маминій лінії – селянин Мóленêо Георãій 
(а звали Єãор) Дмитрович 1879 роêó народження. Батьêами йоãо 
бóли селяни Мóленêо Дмитро Родіонович та Килина Стефанівна. 
Дрóжиною прадіда Єãора бóла прабабóся Марія Гриãорієва (дівоче 
прізвище Сіра), з яêою він одрóжився 1900 роêó. У 1903 році в них 
народився мій дідóсь – Мóленêо Харитон Єãорович, яêий ó 1925 
році одрóжився з моєю бабóсею – Двірниê Анастасією Терентіїв-
ною, 1903 роêó народження. Сім’я Двірниêів бóла баãатшою від 
Мóленêів. Чи просто таê сêлалося, чи мало яêесь до тоãо відношен-
ня те, що батьêо Анастасії Терентіївни, мій прадід з боêó бабóсі – 
Двірниê Терентій Тимофіїв (ріê народження невідомий) слóжив ó 
царсьêій армії та вийшов ó відставêó яê запасний старший óнтер-
офіцер 49 піхотноãо Брестсьêоãо полêó. Мати бабóсі Анастасії, моя 
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прабабця Дарія Іãнатівна (ріê народження невідомий) бóла нібито 
родом із Федорівêи, з російсьêої родини. 

Періодó війсьêової слóжби прадіда Терентія, на жаль, ми не 
знаємо, але перша дитина Терентія Тимофійовича і Дарії Іãнатівни 
– Мотря, зареєстрована ó сêельêівсьêій Свято-Костянтинівсьêо-
Єленівсьêій церêві 1885 роêó.  

Ціêава історія полêó, в яêомó слóжив прадід, про яêó я дізна-
лася з архівних доêóментів. Сформований бóв ó 1806 році і мав 
спочатêó назвó Ширвансьêоãо мóшêетерсьêоãо полêó, в 1811 році 
перейменований на Брестсьêий піхотний полê. Брав óчасть ó росій-
сьêо-шведсьêій війні, ó Вітчизняній війні 1812 роêó, під Бородіно 
та за межами Російсьêої імперії, ó Кримсьêій війні 1853 – 1856 ро-
êів, ó 1861 році полê бóв названим Брестсьêим піхотним йоãо Імпе-
раторсьêої Висоêості Велиêоãо Князя Михайла Михайловича пол-
êом, з 1864 роêó отримав номер 49, з 1891роêó – 49-й піхотний Бре-
стсьêий полê. (Жартома, можна сêазати, що серед сêелян є і нащад-
êи мóшêетерів). 

У моãо діда Мóленêа Харитона Єãоровича та йоãо дрóжини 
Анастасії Терентіївни народилися чотири дівчинêи: моя мама Ма-
рія Харитонівна – 1926 роêó, та її сестри Галина – 1929 роêó, Мот-
рона – 1931 роêó, Тетяна – 1936 роêó. Після війни він, óдівцем, од-
рóжився з бабою Василиною, теж óдовицею, і в них ó 1947 році на-
родився син Миêола. Помер дід Харитон ó 1964 році. 

Про батьêовó родинó я знаю менше. Дід – Остроãляд Павло 
Антонович народився ó с. Сêельêи 1877 роêó (на два роêи старший 
від прадіда Єãора). Йоãо батьêи – Остроãляд Антоній Михайлович 
та Феодосія Іванівна (ріê народження не знаю). Першою дрóжиною 
діда Павла бóла Єлена Михайлівна, з яêою він мав чотирьох дітей. 
Вдівцем одрóжився з моєю бабóсею, теж óдовицею, Оêсаною Дмит-
рівною, для неї це теж бóв дрóãий шлюб (прізвище її за першим чо-
ловіêом Папóча, дівочоãо прізвища та роêó народження не знаю). У 
дрóãомó шлюбі мали дітей: мій батьêо – Остроãляд Гриãорій Пав-
лович народився 1919 роêó, та йоãо сестра, моя тітêа Наталя, 1924 
роêó. І дід Павло, і баба Оêсана померли до моãо народження і я, на 
жаль, знала їх лише за розповідями. 

А мої батьêи – Остроãляд Гриãорій Павлович та Мóленêо 
Марія Харитонівна – побралися ó 1947 році. Я, Остроãляд Ксенія 
Гриãорівна, народилася ó 1954 році, сестра Світлана ó 1949, а Ната-
ля ó 1950 році. 
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Це êоротêо про мою родинó. У моїх записах є брати та сестри 
дідóсів, бабóсь та їх дітей. Але осêільêи ó селян дітей раніше наро-
джóвали баãато, то простежити весь родовід до сьоãодні– справа 
непроста. Хотілося б зробити це, і, мабóть, пора, бо час невблаãанно 
витирає наші сліди на численних сêелянсьêих доріжêах не лише з 
пам’яті.  

У нас ó сім’ї êазали, що сêеляни – то нащадêи вільних запоро-
зьêих êозаêів та пізніших переселенців із маєтêів російсьêоãо по-
міщиêа Попова. 

За історичними джерелами, першими поселенцями на êолиш-
ній території Олеêсандрівсьêоãо, зãодом Мелітопольсьêоãо повітó 
Таврійсьêої ãóбернії бóли запорозьêі êозаêи та втіêачі-солдати. Пі-
сля 1784 роêó, за óêазом Катерини ІІ, деêільêа поселень Меліто-
польсьêоãо повітó стали власністю ãенерал-майора Василя Попова, 
начальниêа êанцелярії êнязя Потьомêіна, яêий став переселяти сю-
ди своїх êріпаêів. Ним бóли засновані села Василівêа, Янчеêраê, 
Карачеêраê, Еристівêа та Сêельêи. До Сêельоê бóло перевезено 
êріпаêів з Полтавсьêої, Черніãівсьêої та Харêівсьêої ãóберній.  

У нас êазали, що в селі бóли таêож росіяни-переселенці з Кóр-
сьêа. 

 
Кільêість населення села ó 1864 році сêладала 1483 жителів1, ó 

1910 році понад 2700 жителів2, ó 1915 році – 4399 жителів3, ó 1923 – 
2777 жителів4, ó 1938 році – 2744 жителів5, ó 1966 році – 2827 жите-
лів6, ó 1977 році – 2552 жителів7, ó 1980 році – 2615 осіб8.  

Щодо назви села, то ніхто не мав сóмнівó, що Сêельêи – від 
невеличêих сêель, сêельоê, що відділяли плавневó частинó села від 

                                                           
1 Князьêов Ю.П. Запорізьêа область. Істориêо-ãеоãрафічний і топонімічний 
словниê. Випóсê І. – Запоріжжя, 2004. – С.46. 
2 Фонд Обласної редêолеãії томó “Історія міст і сіл Уêраїнсьêої РСР” по 
Запорізьêій області з посиланням на видання “Россия. Полное ãеоãрафиче-
сêое описание нашоãо Отечества. Под ред. П.П. Семенова-Тянь-Шаньсêоãо, 
Т. ХІV. – СПб., 1910, стор.663”; ДАЗО. ФР-3325, оп.1, спр.93, арê.12. 
3 Князьêов Ю.П. Запорізьêа область… 
4 Там само. 
5 Там само. 
6 ДАЗO. ФР-3325, оп.1, спр. 93, арê. 1. 
7 Історична довідка Скельківської сільради. 
8 История ãородов и сел УССР. Ниêолаевсêая область. — К.: УРЭ, 1981. – 
С.237. 
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степовоãо верхó, де таêож селилися люди. Їх довãо, аж доêи не пе-
реселилося із затопленням плавень водами Каховсьêоãо водосхо-
вища наãорó все село, називали “ãоряни”, плавнівців же – відповід-
но “низяни”.  

 
З дореволюційноãо минóлоãо в моїй сім’ї, яê і в більшості моїх 

земляêів, не залишилось споãадів про панщинó. Найстаріші мої зе-
мляêи, споãади яêих представлені ó цьомó томі, зãадóють роботó на 
пана спочатêó 2 – 3, а потім і 5 – 6 днів на тиждень. Це бóла хлібо-
робсьêа праця та рибальство ó баãатих плавневих річêах та озерах. 
Мені припала до дóші розповідь Нечет Катерини Федотівни про 
своїх “величеньêих” та “сильненьêих” пращóрів Ромашових чи Ро-
мащóêів, яêі втеêли від Попова, зв’язавши сторожó, та ходили від 
пана до пана, шóêаючи де êраще, доêи й оселилися ó Сêельêах. Цей 
фаêт зãадóють й інші мої земляêи. І я чóла цю історію від мами. Ця 
історія, безóмовно, має в основі справжні події, бо в селі однозначно 
називають Ромащенêів (може раніше вони бóли Ромашови?) пер-
шими поселенцями та звóть їх по-вóличномó Ходóнами саме за хо-
діння ó пошóêах êращої долі. 

А от про події Громадянсьêої війни та становлення радянсь-
êих інститóтів влади на селі пам’ятали і розêазóвали. У зв’язêó з 
тим, що Сêельêи опинилися праêтично в епіцентрі боротьби за 
владó червоних та білих, анархістсьêих селянсьêих повстансьêих 
заãонів, на плацдармі війсьêової інтервенції ãромадянсьêої війни на 
півдні êолишньої Російсьêої імперії, вони змóшені бóли захищати-
ся від óсіх. Напевно, революційна аãітація за рівність та справедли-
вість мала більший óспіх серед селян, томó в плавнях бóло створено 
партизансьêий заãін сêелянина Антона Піддóбноãо, за допомоãою 
яêоãо ó січні 1918 роêó в селі бóло встановлено радянсьêó владó та 
створено ревêом, êотрий êонфісêóвав землі та хóдобó, сільãоспін-
вентар та ãосподарсьêі бóдівлі маєтêа Попова. Усе те роздали селя-
нам ó їх власність. 

Та óже в середині êвітня 1918 роêó Сêельêи зайняли австро-
німецьêі війсьêа, яêі протяãом 8 місяців ãрабóвали населення. На 
цей час заãін Піддóбноãо ó сêладі близьêо 250 бійців об’єднався із 
заãоном І. Опанасенêа, діяв на території Василівсьêоãо районó, і 
зãодом óвійшов до 5-ãо Задніпровсьêоãо полêó Робітничо-
селянсьêої Червоної Армії1. З 1918 до 1920 роêó село неодноразово 
                                                           
1 ДАЗО. Ф-215, оп.1, спр. 701, арê.15. 
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переходило з рóê ó рóêи воюючих сторін. Селяни ãинóли від рóê 
деніêінців і вранãелівців, потерпали від нальотів Махна. 

Мої тітêи розповідають, що їх діди, а мої прадіди Єãор та Те-
решêо мали різні політичні переêонання. Баãатший Терентій, ма-
бóть, не хотів ділитися своїм нажитим добром, а Єãор бóв навіть 
зв’язêовим ó заãоні Піддóбноãо, доповідав про обставини в селі та 
навêоло, виêонóвав яêісь дорóчення. Бóв спійманий, йоãо допитó-
вали, ставлячи босими ноãами на ãарячó сêоворідêó. Від êоãо саме 
потерпів (хіба не бóло від êоãо?) – не знаємо, але в селі вважався 
революціонером. 

Але заêінчилася ãромадянсьêа війна і селяни мóсили жити за 
новими êомóністичними ідеями. Ледве сêеляни піднялися на ноãи 
після революційної розрóхи, яê прийшла черãа новоãо випробóван-
ня – орãанізація êолеêтивних ãосподарств.  

Перший êолãосп ó селі бóв створений ó 1929 році і, 
пам’ятаючи славетнó партизансьêó минóвшинó, бóв названий “Чер-
воний партизан”. Розóміючи невідворотність êолеêтивізації та мо-
жливі репресії (яêі й справдилися пізніше), хитромóдрі селяни вра-
нці здавали до êолãоспó своє майно, а вночі потайêи забирали йоãо 
додомó, ховали, що моãли, а що ні – те вже зновó силоміць забира-
лося до êолãоспó настóпноãо дня.  

Невідворотні репресії все ж переêонали сêелян ó необхідності 
встóпó до êолãоспó, і в 1930 році на території Сêельоê з одноосіб-
них селянсьêих ãосподарств бóли створені і діяли чотири êолãоспи: 
“Червоний партизан”, “Червоний Запоріжець”, “Червоний пóтіло-
вець” та “Маяê”. Успішність êолãоспів ó перші роêи їх існóвання 
влóчно оцінена ó сêелянсьêій жартівливій приêазці: “Пóтіловець” 
та “Маяê” – нема хліба, та ніяê!”. 

Два êолãоспи бóли сільсьêоãосподарсьêі, один – рибальсьêий, 
хоча теж мав землю, а “Червоний Запоріжець” бóв артіллю, в яêій 
робили віниêи, плели êорзини, з плавневої лози робили плетені сті-
льці, êрісла, етажерêи і навіть êóшетêи (ліжêа). 

Після війни сільсьêоãосподарсьêі селянсьêі êолãоспи та êол-
ãосп села Златопіль об’єдналися ó êолãосп “Зоря êомóнізмó”.  

Рибальсьêий став називатися “Пóть ê êоммóнизмó” і займався 
виêлючно рибальством.  

“Червоний Запоріжець” став відділенням Запорізьêої мебле-
вої фабриêи, де й ó 50-і робили плетені меблі: êрісла, стільці, столи, 
столиêи. У нас бóли êрісла, êрасиві, леãêі, зрóчні. Сêільêи êоштó-
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вали, щоб порівняти, на жаль, не знаю. У нас дома на фотоãрафії мої 
сестри 3 – 4 роêів стоять ó цих плетених êріслах з ляльêами в рó-
êах. Чи дороãо, чи ні, а таêі меблі бóли ó сêелян. Яê не стало пла-
вень і лози, “Запоріжець” перейшов на виробництво платтяних шаф 
із дзерêалами, яêим досі зносó нема. У êоãо збереãлися, то це їм óже 
за півстоліття, а вони дебелі, бóдóть ще століття стояти. Таêа яêість. 
У 70-х виробляв частини до попóлярноãо тоді запорізьêоãо мебле-
воãо ãарнітóра.  

Ще на початêó ХХ століття ó селі бóли êаменоломні, в яêих 
працювали селяни Сêельоê та сóсідньоãо села Маячêи, добóваючи 
раêóшняê та вапняê. З ньоãо і бóла побóдована білоêам’яна селян-
сьêа церêва, яêою таê ãордилися та й зрóйнóвали сêеляни. Камінь 
добóвали десь до середини 50-х. Але êомó належав êам’яний êар’єр, 
де бóло йоãо правління я не знаю.  

У моїй рідні, з прадідів, ні Терентій, ні Єãор до êолãоспів не 
встóпали. Дід Харитон встóпив одним з останніх, бо бóв добрим ãо-
сподарем-трóдяãою і не хотів віддавати нажитоãо чесною працею до 
êолãоспó, êóди ввійшли не тільêи бідні, а й нероби. Тьотя Галя êа-
зала, що дід Харитон спочатêó працював ó “Пóтиловці” êонюхом, а 
потім бриãадиром чи обліêовцем, бо бóв ãрамотним. Яêісь êолãосп-
ні доêóменти, êазала тьотя, брав додомó та писав “рóсьêими бóêва-
ми”. 

У споãадах Сидоренêа Івана Трохимовича ó цьомó томі зãадó-
ється застосóвання репресій до êóрêóлів та виселення їх на Солов-
êи ще в êінці 20-х – на початêó 30 роêів. 

З моїм дідом Павлом взаãалі сталася особлива траãічна істо-
рія, яêó я взнала óже дорослою, може вже ó 80-х, êоли ãорбачовсьêа 
перебóдова відêрила нам чимало невідомих сторіноê історії. Я дó-
маю, нам, дітям, не розêазóвали цьоãо, щоб ми не знали родинноãо 
êóрêóльсьêоãо минóлоãо та моãли встóпати до лав піонерів та êом-
сомольців з чесними дитячими очима. 

Дід Павло Остроãляд мав таêий собі офіційно зареєстрований 
черепичний заводиê. Насправді, це бóло невелиêе êóстарне вироб-
ництво, піч чи печі для випіêання черепиці зі сêелянсьêої червоної 
ãлини. Бóв, мабóть, і свій особливий рецепт, бо дідова черепиця ма-
ла добрó славó і селяни охоче вêривали нею сêелянсьêі хати, аж по-
êи не стали бóдóвати нові хати під шифером. Отож черепиця з дідо-
вим êлеймом надійно захищала селянсьêі бóдівлі від неãоди, жари 
та холодó десь до 60-х. Працювали ó діда на заводі лише свої діти, з 
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невістêами та зятями, найманих працівниêів ó діда не бóло. Та з-за 
цьоãо заводó дід потрапив до списêів êóрêóлів і бóв би висланий, 
яêби не попередив хтось, обізнаний з планами сільради. Однієї ночі 
дід Павло взяв вóзлиêа із самим необхідним, що зібрала баба Оêса-
на, моãо 14-річноãо батьêа Гриãорія та óтіê з ним до міста Запоріж-
жя. Баба ж Оêсана взяла своãо вóзлиêа, молодшó дочêó Наталю та 
пішла жити до старшоãо сина від першоãо шлюбó Папóчі Маêсима, 
êинóвши ріднó хатó. А дідовó хатó віддали 25-тисячниêó, що приї-
хав піднімати êолãоспи.  

Ще маленьêою, незнайомі чóжі бабóсі питали мене, поêазóю-
чи на яêóсь хатó на 8 êварталі: ти знаєш, шо то ваша хата? Та більше 
не êазали нічоãо, і я не моãла второпати: про що вони? Спитала ó 
мами, вона відповіла: êолись там жив батьêів батьêо, дід Павло. Та 
й óсе. Потім óже розêазóвала, що там бóв бóдиноê діда Павла та ще 
й черешневий сад на ãеêтар, яêоãо не бóло ні в êоãо. В родині êаза-
ли, що дід бóв освіченим êóльтóрним ãосподарем і виписóвав сіль-
сьêоãосподарсьêі жóрнали та саджанці аж із Америêи. Мабóть ні, 
але ж десь діставав, яêщо мав сад, яê ні в êоãо. Взаãалі, сêеляни (це 
є і в томі) часто êажóть про сільсьêоãосподарсьêó техніêó, ніби êó-
пованó в Америці. Може й справді щось таêе бóло.  

У Запоріжжі дід із батьêом працювали на заводі, батьêо на-
вчався ó вечірній шêолі. Перед війною він бóв призваний на стро-
êовó слóжбó до лав Червоної армії. Таêим чином, сім’я батьêа вря-
тóвалася від репресій і не заãинóла, дяêóючи тим невідомим мені 
добрим людям, хто, безóмовно, ризиêóючи, попередив діда чи бабó 
про заплановане виселення.  

Та це ще не вся історія. Діда Павла на війнó не призивали, бо 
бóв старий, під час оêóпації він вернóвся до сім’ї в село і німці пове-
рнóли йомó бóдиноê. Хочó заóважити, що ніхто з проживаючих там 
не постраждав. Та звільнили село і діда зновó виãнали. Дрóжина 
тоãо двадцятип’ятитисячниêа (прізвище знаю, але називати не хо-
чó), виãаняючи діда, дóже побила йоãо, насміхалася та знóщалася. 
Сêоро він захворів і помер, яê êазала мама сêоріше не з побоїв, а від 
тóãи та образи. Черешневий сад пропав, бо черешня дóже примхли-
ва і потребóє особливоãо доãлядó…  

Батьêо воював на Чорноморсьêомó флоті, демобілізóвався в 
1946 році та повернóвся в село óже êомóністом, наãороджений ор-
деном Бойовоãо Червоноãо Прапора, баãатьма медалями. Після по-
вернення з війни працював на баãатьох êерівних посадах: началь-
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ниêом пошти, начальниêом сільпо, диреêтором êомóнãоспó. Таê 
сталося, що дочêа тієї жінêи, яêа жила в дідовій хаті та дóже побила 
йоãо, захворіла тяжêо, невиліêовно. У ті часи важêо бóло дістати 
необхідні ліêи, не маючи зв’язêів. То вона прийшла до моãо батьêа, 
падала ó ноãи, просила пробачення та допомоãи – батьêо допомаãав, 
жодним словом не зãадóючи минóле. Про це не від ньоãо знаю. 

Довãою в часі бóла історія з дідовою хатою, а я ще хочó повер-
нóтися в село 30-х роêів XX століття. 

Найзначнішими для мене подіями, яêі відбилися в моїй 
пам’яті, хоч і з розповідей мами та її сестер, бóли знищення церêви 
та ãолод 1932 – 1933 роêів. Вони і співпали в часі. 

Сêеляни дóже ãордилися своєю новою білоêам’яною церêвою, 
збóдованою з місцевоãо вапняêа на віêи російсьêими майстрами. На 
відмінó від старої, що знаходилася в нижній частині села і прослó-
жила з 1853 до 1909 роêó, нова, висоêа, із золоченими êóполами це-
рêва, бóла зведена наãорі і селяни стверджóвали, що її бóло видно 
через плавні із Запоріжжя. Освячена вона бóла ó 1910 році яê Свя-
то-Георãієвсьêа, та встояла лише до 1932 роêó.  

На жаль, до рóйнóвання церêви долóчилися і наші родичі. 
Мамин двоюрідний брат, аêтивний êомсомолець, з двома іншими 
аêтивістами, знімали хрест з церêви. Та робилося це весело, з мóзи-
êою і співами. Важêа доля спітêала óсіх трьох.  

Дядьêо Дмитро, повертаючись óночі з ãóляння, натрапив на 
тих, хто вêрав та зарізав êолãоспноãо бóãая ó ãолодномó 33-мó, то й 
сóдили йоãо разом з ними, яê подільниêа. Бóв óв’язнений, війнó 
пройшов ó штрафбаті, в бою êонтóжений, став інвалідом, до села не 
вернóвся, одрóжився і жив ó Тóльсьêій області. А тоді ж, ó селі ó 
ньоãо народився син ó дівчини, з яêою не встиã одрóжитися. Той 
син мав прізвище чоловіêа, що всиновив і виростив йоãо і дядьêа 
Дмитра за батьêа не визнав. Інших дітей ó ньоãо не бóло. 

Із знищенням церêви бóло заборонено і церêовні свята та об-
ряди. Але дома, в родинномó êолі святêóвали і Вечерю, і Пасêó. А 
хрестили óже тоді таємно: тьотю Таню, 1936 роêó народження, хре-
стили ó Василівці, без êóмів. Та іêони ó Мóленêів ховали. Хоча з 
молитов діти читали тільêи “Отче наш” на ніч. Під час німецьêої 
оêóпації православна церêва відновила свою діяльність і, яê розêа-
зóвали ó нас ó рідні, знаходилася ó простій селянсьêій хаті поблизó 
нинішньої сільради. Церêовні традиції стали постóпово повертати-
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ся після війни, певно, зважаючи на значні пожертви православної 
церêви на Перемоãó. 

З тоãо, що пам’ятаю сама, в êінці 50-х – до середини 60-х рр., 
êоли православні свята ще мали зміст саме реліãійноãо обрядó, а не 
бóли приводом для праздноãо безділля, яê це стало пізніше, нам 
офіційно не забороняли святêóвати Різдво чи Пасêó, але ідеолоãіч-
но те засóджóвалося êомсомольсьêими та піонерсьêими орãанізаці-
ями. Хто пам’ятає, ó теêсті êлятви піонера бóло “…і не вірить в бо-
ãа”.  

Вечерю на Різдво діти носили потайêи, вслóх про це не розêа-
зóвали, але між собою ділилися  здобóтêами êолядóвання. Ми з се-
страми носили êóтю з рисó чи пшениці в мисочці, заãорнóтій ó білó 
хóстинêó, але ховали її в ãосподарсьêó сóмêó. Ходили до діда Хари-
тона, бабóсь-сóсідоê з шани до них, а не з розóміння свята, бо бóли 
невірóючими, дóмаю, яê і переважна більшість дітей моãо поêолін-
ня ó селі. І ще носили вечерю двом óчительêам маминоãо віêó, що 
жили на нашій маленьêій вóлиці, бо їхні діти приносили до нас. У 
нас бóло заведено: ãосподарі êóштóвали деêільêа ложоê нашої êóті, 
а на замін доêладали своєї. Дід та баба дарóвали нам за вечерю цó-
êерêи та атласні стрічêи, ó всіх нас бóли довãі êоси, ãроші не давали, 
яê я тепер розóмію, не з виховних мірêóвань, просто êолãоспниêи 
не отримóвали ãрошей, і їх êопійчини, може вторãовані за яêóсь 
дещицю, бóли їм надто дороãі. 

Заãальносільсьêоãо свята Різдва не бóло. Не бóло ãóртових 
ãóлянь та êолядóвань. 

Таê само святêóвали і Пасêó. Бабóсі пеêли надзвичайно смач-
ні пасêи та êрасили яйця. А в шêолі слідêóвали: ó êоãо рóêи ó фарбі 
– значить êрашанêи êрасив. Спійманоãо не êарали, але вчителі êеп-
êóвали з ньоãо, подаючи і нам приêлад. Може і вони мали на те 
яêісь вêазівêи зãори. У Пасêó баãато хто з молодоãо поêоління по-
рався по ãосподарствó, на ãороді, бо тоді ж оêремоãо святêовоãо ви-
хідноãо не бóло, вихідним днем бóла тільêи неділя, а навесні ó селян 
баãато роботи. Для нас, дітей, ãоловним бóло не те, що Христос вос-
êрес, а смачні пасêи од пóза (óсі ж приãощають одне одноãо) та зма-
ãання êольоровими êрашанêами: хто êоãо поб’є, чия êрашанêа міц-
ніша – переможець. А от поминальний день після Пасêи бóв óсе ж 
заãальносільсьêим. Йоãо відзначали ó неділю, бо понеділоê і вівто-
роê бóли робочими днями і на êладовище виходило чимало народó, 
хоча поминання тоді ще не перетворилося на заãальне êладовищне 



 
18 

застілля. На моãилêах залишали нехитрі цóêерêи та печиво, дехто з 
дітей збирав поминальне з ãробêів. У нас і êазали не êладовище, а 
ãробêи. 

Церêви тоді ó селі не бóло, дітей ó нашій сім’ї (батьêо êомó-
ніст та ще й êерівниê!) хрестили таємно. Світланó батьêова зведена 
найстарша сестра тітêа Гаша возила хрестить ó Василівêó, Наташó 
мамина сестра тьотя Галя возила хрестить ó Запоріжжя. Я чомóсь 
залишилася не хрещеною. І хрещення вже в доросломó віці – то бóв 
мій власний вибір родинної віри. 

Родинні, ще дореволюційні іêони зберіãалися до 90-х роêів, 
спочатêó в сім’ї спільноãо сина діда Харитона та баби Василини, 
потім ó сім’ї маминої сестри тьоті Моті. У 90-х вони бóли виêрадені. 
Я не знаю матеріальної цінності тих іêон, але виêрадено бóло лише 
іêони. Жаль, що втрачено родиннó цінність, дорожчої од яêої ó нас 
не бóло, яê це зрозóміло зараз. 

Крім вірóючих православної церêви, ó селі здавна бóли моли-
товні общини баптистів (їх ще називали штóнди) та сóботниêів. 
Міжêонфесійних сóтичоê між сêелянами не бóло, селяни різних 
êонфесій навіть одрóжóвалися. Зрозóміло, що сóботниêи та баптис-
ти намаãалися залóчити нових членів родини до своєї віри. Тьотя 
Галя розêазóвала мені, яê невістêа Пріня Гаврила потай принесла 
додомó на Різдво чийсь ãостинець – шматоê сала, то він яê óãледів, 
то взяв те сало на шпичêó, щоб не торêатись і рóêами, і виêинóв на 
вóлицю – сала не їли і звичаїв своїх дотримóвали ревно. 

Бóв ó нас ó 50-ті рр. фотоãраф дядя Володя (прізвище, здаєть-
ся, Змієвсьêий). До 60-х ó майже в êожній сêелянсьêій родині є йо-
ãо чóдові фотоãрафії. І людиною він бóв доброю. Але бóв сóботни-
êом і відмовився від строêової слóжби в армії, бо йоãо віра не до-
зволяла брати зброю в рóêи, за що бóв засóджений та óв’язнений на 
деêільêа роêів. Після цьоãо ó нас óже не бóло своãо фотоãрафа в се-
лі, ó середині 60-х з’явилися перші, ще рідêісні, яê явище, фотоапа-
рати та любительсьêі знімêи, а для фото випóсêниêів запрошóвали 
фотоãрафа з міста. 

Про сóботниêів не знаю, а баптисти залишалися в селі і на мо-
їй пам’яті. Ми знали баптистсьêих дітей, яêі ходили разом з нами до 
шêоли, встóпали разом з нами до лав піонерів та в êомсомолó, хоча 
останнє ми, юні ленінці, засóджóвали, але ніêоли тоãо прилюдно чи 
в шêолі не обãоворювали. Може томó, що вчилися баптистсьêі діти 
добре та відмінно і це змóшóвало поважати. Молитовноãо бóдинêó 



19 

баптистів ó селі, принаймі до 70-х рр., не бóло, вони їздили молити-
ся до Балабино. 

 
Про ãолод 1933 роêó мама êазала, що ãолод зробили, бо виêа-

чали все ó селян. Таêоãо велиêоãо ãолодó, яê в інших селах, ó Сêе-
льêах не бóло, бо рятóвала плавня, де дорослі і малі діти ловили ри-
бó, пташинó, збирали їстівні рослини. В родині ніхто не помер, за-
вдяêи тóрботам та вродженій селянсьêій êмітливості діда Харито-
на. У плавнях тримали ãород. Яê і всі інші селяни, дід Харитон хо-
вав зерно пшениці, êóêóрóдзó, êвасолю, ãорох, бóряêи, êартоплю та 
все, що можна бóло їсти та можна бóло сховати, але ховав не дома, а 
в плавнях. Казала мама, що мішêи з êартоплею êидали прямо в озе-
рця, а потім діставали, брали трішêи та зновó ховали то по плавне-
вих заростях, то в озерах. Діти слідêóвали, чи не йдóть збирачі по 
вóлиці. Яê бачили збирачів, то дорослі ховали ó прабабóсинó сêри-
ню яêийсь бідненьêий наїдоê та швейнó машинêó Зінãер (дорево-
люційна), наêривали сêриню рядном, садовили зверхó чотирьох ді-
вчат та наêазóвали їм: êричіть яêнайãолосніше. І діти піднімали та-
êий êриê, лемент та плач, що до них і не підходили. (Цю машинêó ó 
війнó заãорнóли в лахміття та зарили в попелі, на ãороді. Дістали 
цілісіньêó. Шили на ній фóфайêи, бóрêи і платтячêа дівчата трьох 
поêолінь. І зараз є. Яê шию, рідêо, то на новій, а вона – яê почесний 
член родини). 

Мама êазала, що їсти дóже хотіли та просили, але батьêи сó-
воро êонтролювали їжó та пиття, то в сім’ї ніхто від ãолодó не опó-
хав, яê в інших. Пам’ятала мама ãолодóючих чóжинців, що заходили 
в село та просили їжі. Бачила, яê один з них помер на вóлиці. Роз-
êазóвала про маленьêоãо сóсідсьêоãо хлопчиêа Ваню, що помер, бо 
наївся êісточоê з абриêосової дичêи. Вони ãірêі і містять отрóтó – 
синильнó êислотó. Я бачила аêтовий запис про смерть цієї дитини, 
де причиною смерті бóло написано: “óмер от абриêос”. Пояснювала 
êолеãам, яêим цей запис здався дивним, що це означає. Може і сама 
б не зрозóміла, яêби мама не розêазала. 

Свідчення моїх земляêів про ãолод 1932 – 1933 роêів мають 
певні протиріччя. Грінченêо Іван Омелянович êаже, що сім’я пере-
жила ãолод без втрат, бо працювали ó лісництві, мали ãород, до яêо-
ãо, певно, не добиралися збирачі, отримóвали пайоê. Трошина Єв-
доêія Олеêсіївна страшноãо не зãадóє, зãадóє шêільнó їдальню та 
плавневі ãороди, що ãодóвали селян. А от Сірий Гриãорій Пимоно-
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вич, хоч і ãоворить, що з семи дітей ó сім’ї ніхто не помер від ãолодó, 
свідчить, що в Сêельêах померло більше тисячі чоловіê: “Ховали 
тоãо на степó, тоãо під êрóчею, той десь ó плавні”. 

Бóла яêась жінêа, більшовичêа, що особливо жорстоêо стави-
лася до селян, забираючи ó них їжó та добро, про це розêазóють і 
земляêи ó споãадах. Тьотя Галя êазала мені, що за те її втопили, а те 
місце за рибêолãоспом називають “біля більшовичêи”. Може тоãо і 
не бóло, а залишилося ó пам’яті лише яê слід від неймовірноãо ба-
жання помститися за êривдó. 

В аêтових записах за 1929 – 1932 роêи, що збереãлися не пов-
ністю, ó Сêельêах зареєстровано 41 померлоãо1. Записи за 1933 ріê 
не збереãлися зовсім.  

Зараз, êоли ми вже маємо сóмнó статистиêó óсіх померлих в 
Уêраїні ó 1932 – 1933 роêах, варто пам’ятати, що êожна одиниця 
статистиêи, то бóла жива людина… Безóмовно, Сêельêи пережили 
велиêó сêрóтó в часи Голодоморó, хоча “золоті” плавні, яê êаже 
один із моїх земляêів ó цій êнизі, і врятóвали життя не одномó з 
них. 

 
До війни мама заêінчила сім êласів. До шêоли ходили і сестри. 

Тьотя Галя розêазóє, що перший і дрóãий êласи бóли в шêолі нани-
зó. 1-й навчався до обідó, а 2-й – після. У першомó êласі бóла вчи-
тельêа Галина Варивонівна , а в дрóãомó – Тетяна Тимофіївна. У 
третій êлас перевели в шêолó з червоної цеãли, що наверхó. Ходила 
ó шêолó і під час війни. Писали в зошитах чорнильними рóчêами, а 
чорнильниці носили оêремо в сóмочêах.  

Тьотя Галя êаже, що до війни вдома на Новий ріê ялинêи не 
бóло. А ó шêолі, пам’ятає, яêось бóла ялинêа і дітям дали подарóнêи 
– велиêі êóльêи, зãорнóті з ãазет, “з êонфєтêами і пічєнням”. 

Мама êазала, що родина бóла ãрамотна, óсі вміли читати. З 
власних êнижоê бóв зачитаний “Кобзар”, тьотя Галя зãадóє, яê чи-
тали всією родиною при êаãанці та плаêали. Брали êнижêи в біблі-
отеці.  

Молодші дівчатêа ãралися в ляльêи, яêі самі шили, з допомо-
ãою бабóсі Насті. Тьотя Таня зараз сміється, яê розêазóє, що ляльêи 
ті бóли пошиті з таêоãо лахміття, що êоли мама прибирала в хаті, то 
êомандóвала їй, щоб та позбирала до êóпи своїх циãанчат. 

                                                           
1 ДАЗО. ФР-5593, оп.7, спр. 96, арê. 98 – 106. 
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Тьотя Галя розêазóвала мені, ó що ãралися дівчата, оêрім, зви-
чайно, ляльоê. 

У шпильêи. Дітлахи сідали на призьбі (це таêа лавêа біля дво-
рó, зроблена з ãлини разом з оãорожею) сêладали долоні разом, а 
хтось таêож ó стóлених долонях держав шпильêó і проводячи між 
долонями дітей, êомóсь непомітно лишав її. Треба бóло вãадати êо-
мó роздано. Хто вãадав, тоді сам роздавав шпильêó. Приêазóвали 
таêó сêладнó-ритмічнó приêазêó: “Гад-ãад-ãадила, що по полі ходи-
ла, дай Боже óãадать, щоб ó ньоãо шпильêó взять”. 

У “Панаса” та “латêó” ãрали і хлопці і дівчата. Одномó 
зв’язóвали хóстинêою очі і він повинен бóв схопити інших, що біãа-
ли навêоло, дражнячи “Панас, Панас, лови мóх, а не нас”, або й тор-
êалися та відсêаêóвали швиденьêо, щоб не бóти спійманими. Спій-
маний ставав “Панасом”. 

Вибрана “латêою” дитина повинна здоãнати і, добре приêлав-
шись долонею до êоãось із дітей, êриêнóти: “Латêа”! “Залатаний” 
ãанявся з тим же за іншими. 

Хлопці ãрали ó м’яча, зробленоãо із êріпêо сêрóчених тряпоê. 
Та, мабóть, оêлиãавши від ãолодó, не встиãли наãратися дово-

єнні діти. 22 червня 1941 роêó почалася війна, а 5 жовтня в Сêель-
êах óже бóли німці. Це ще одна траãічна сторінêа з історії моãо села. 
Я оце й дóмаю, сêільêи ж їх бóло, яêби порахóвати, радісних, але не 
одноãо дня, а таêих, від яêих би почався відліê тоãо світлоãо майбó-
тньоãо, про яêе ми мріємо з поêоління в поêоління, із родó в рід? 

Бої Сêельêи обійшли і населення не зазнало ні ãосподарсьêих, 
ні людсьêих втрат від війсьêових дій. Але сêеляни надавали аêтив-
нó допомоãó партизансьêим заãонам, створеним за рішенням партії 
ó дніпровсьêих плавнях. Вони поставляли їм інформацію про об-
ставини в навêолишніх селах та вісті з фронтó, їжó та одяã. З баãа-
тьох причин ці заãони, що намаãалися шêодити німецьêим оêóпан-
там, бóли просто приречені. Дóже швидêо, ще в 1941 році, бóли 
спіймані та розстріляні радянсьêі парашóтисти, заêинóті в плавні, 
та 7 партизан-підпільниêів села Сêельêи. На острах населенню 
оêóпанти звели в селі виселицю, щоб êожен розóмів, що йоãо чеêає 
в разі спротивó. 

При німцях селяни працювали при тих же êолãоспних ãоспо-
дарствах, поділених на “десятидворêи”. На десять дворів з êолиш-
ньоãо êолãоспó німці давали яêóсь хóдобó, плóãи, інший реманент, 
земельні наділи і встановлювали норми за числом членів сім’ї, ра-
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хóючи і найменших, і інвалідів. Нормó треба бóло виробити. Трó-
дилися не поêладаючи рóê, але вирощеноãо вистачало на те, щоб 
сім’я не ãолодóвала. Тітêи êажóть, що óрожай їздили здавати на 
станцію Попово.  

Під час війни в хаті діда Харитона, що мала дві êімнати (êаза-
ли велиêó й малó хатó) та відоêремленó êóхню, – ó велиêій хаті 
стояли німці. Ціêавих дітей від себе сóворо ãнали, але до сім’ї ста-
вилися пристойно. Тоді вже баба Настя бóла лежачою хворою. Ка-
зали, хворе серце. Приходив німецьêий ліêар, слóхав бабó Настю, 
давав яêісь ліêи, таблетêи та міêстóри. Дітей інêоли частóвали шо-
êоладом. 

Під час оêóпації німецьêа влада спочатêó аãітóвала населення 
на добровільнó роботó в Німеччині, а осêільêи бажаючих бóло за-
мало, то зãодом стали влаштовóвали облави та примóсово вивозити 
молодь на роботó до êраїн, оêóпованих фашистами. Важêо працю-
вали остарбайтери на заводах та фабриêах, більше пощастило тим, 
хто потрапив до баóера в сільсьêе ãосподарство. Повертаючись до-
домó, вони проходили перевірêи НКВС та відчóвали зневажливе 
ставлення від влади та й людей, за те, що ніби допомаãали фашис-
там. 

Значноãо лиха зазнали прості селяни ó 1943 році, êоли німці, 
змóшені відстóпати під натисêом Червоної Армії, виãнали óсе село 
(сховалися ó плавнях одиниці, переважно чоловіêи, чеêаючи підхо-
дó своїх) та ãнали êонвоєм людей десь аж до Роãачиêа в Херсонсь-
êій області, приêриваючись ними, яê живим щитом.  

Після танêовоãо обстрілó та бомбардóвання радянсьêими вій-
сьêами німецьêих частин ó цьомó районі німці поêинóли населення 
і далі відстóпали самі, а наші селяни раділи зóстрічі з визволителя-
ми та збиралися додомó. 

Та це бóла не просто “радість із сльозами на очах”. Не в однó 
сім’ю прийшло й чорне ãоре. Не витримало хворе серце баби Насті 
– померла на десятий день еваêóації. Там її і поховали, люди прине-
сли новó одежинó, яê ãодиться, на моãилêó поêлали вінêи з ãілоê 
ялиноê. Мама, 17-ти роêів, залишилася з трьома дітьми. Я êажó 
“баба Настя”, а їй бóло всьоãо 40 роêів. Під час обстрілó один із сна-
рядів влетів прямо в димохід хати, де знаходилися мама з сестрами 
та інші наші родичі. Від осêолêів снарядó, що розірвався, заãинóв 
один із маленьêих синів тітêи Ялени, поранено маленьêó дочêó тіт-
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êи Катерини (це дідові сестра та невістêа), поранено бóло і маминó 
сестрó, маленьêó Мотю. 

У Сêельêи поверталися хто яê міã. Мамі пощастило, зóстріла 
серед червоноармійців знайомоãо сêельчанина, допоміã добóти êоня 
та бричêó, щоб доїхати до залізничної станції. Правда, інші черво-
ноармійці, невдовзі, забрали тоãо êоня, бо бóв êращий, але замість 
неї дали яêóсь бідолашнó виснаженó шêапó, яêа і дотяãла óсю ро-
динó до поїзда. По дорозі зóпинялися, перев’язóвали дітей ó ãоспі-
талях, що траплялися. Малих посилали просити їжó, бо не бóло. 

Яê тільêи Радянсьêа армія зайшла в Сêельêи, бóло неãайно 
мобілізовано все чоловіче населення: і ті, êоãо, яê діда Харитона, за 
віêом не призвали ó 1941-мó, і тих хлопців, що підросли до призивó 
за роêи війни. Заãальновідомий фаêт, що забрали їх, не забезпечи-
вши ні обмóндирóванням, ні зброєю. Баãато з них і поляãли ó пер-
ших же боях, недалеêо від рідноãо домó, та значаться пропалими 
безвісти, бо ще й ó списêи не бóли внесені. Дід Харитон встиã по-
воювати, та теж недовãо, ó бою йомó відірвало лівó рóêó, отож після 
ліêóвання ó Псêовсьêомó ãоспіталі повернóвся додомó êаліêою. 

За останніми даними, яêі маю, ó Велиêій Вітчизняній війні 
воювали 953 мої односельці, з яêих заãинóло 588. У томі “История 
ãородов и сел Уêраинсêой ССР. Запорожсêая область” вêазано, що 
276 з них бóли наãороджені орденами і медалями. Я дóмаю, ці циф-
ри бóдóть змінюватися, бо і досі ведеться пошóêова робота, знахо-
дяться нові фаêти та відêриваються нові імена в архівних доêóмен-
тах та віднайдених воїнсьêих захороненнях. 

Серед односельців, чиї імена бóли óславлені за особливі бойо-
ві заслóãи – Герой Радянсьêоãо Союзó Антон Євãенович Михайлі-
ченêо, наãороджений (посмертно) за мóжність та ãероїзм при фор-
сóванні Дніпра ó 1944 р. та óчасниê штóрмó рейхстаãó Петро Доро-
фійович Щербина, наãороджений за цей подвиã орденом Бойовоãо 
Червоноãо Прапора. У середині 60-х він приїжджав до села і йоãо 
óмовили розêазати про штóрм рейхстаãó в сільсьêомó бóдинêó êó-
льтóри. Це бóв надзвичайно сêромний і порядний чоловіê, яêий не 
виêазóвав ніяêої ãордості із своєї причетності до встановлення 
Прапора Перемоãи, а більше розêазóвав про своїх фронтових това-
ришів, баãатьом з яêих вижити не пощастило. 

Дві братсьêі моãили в селі Сêельêи дали вічний притóлоê сво-
їм захисниêам. В одній із них поховано 111 борців за встановлення 
Радянсьêої влади, в т.ч. 9 партизанів-односельців ó період ãрома-
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дянсьêої війни, 7 партизан, розстріляних німецьêо-фашистсьêими 
оêóпантами ó 1941 році та 8 радянсьêих воїнів-визволителів, що за-
ãинóли ó 1943 році. У дрóãій братсьêій моãилі поховано 369 радян-
сьêих воїнів, що заãинóли під час боїв за звільнення навêолишніх 
сіл районó. 

В селі встановлено пам’ятниê на честь воїнів-односельчан, що 
заãинóли ó боротьбі з ãітлерівсьêими заãарбниêами. 

Баãато імен моїх односельців, що заãинóли на війні, занесено 
до Книãи пам’яті, що вийшла ó 1994 році. А ми ще в шêолі, десь ó 
середині 60-х, ходили по дворах та записóвали, хто в êоãо заãинóв, 
де, êоли. Нам розêазóвали охоче. Пошóêовó роботó орãанізовóвав 
вчитель анãлійсьêої мови Й.Л. Клімовецьêий. Дóмаю, це бóли ціêа-
ві матеріали, чи збереãлись вони в шêільномó мóзеї? Ми росли в 
шані до подвиãó нашоãо народó ó Велиêій Вітчизняній війні. 

Святêóвання Дня Перемоãи в селі бóло не офіційно-
орãанізованим, а справжнім, народним. Я добре пам’ятаю, яê на 9 
Травня óсе село збиралося спочатêó біля братсьêої моãили в центрі 
села, з яêим хвилюванням вистóпав перед сельчанами ãолова сіль-
ради та яê потім, заповнюючи вóлиці широêим потоêом, люди пря-
мóвали до дрóãої братсьêої моãили, що біля старої шêоли, біля ста-
роãо êладовища. Баãато жіноê бóли в чорних хóстинêах. Пам’ятаю 
запах пилó, збитоãо сотнями ніã, та зламаноãо, пов’ялоãо бóзêó в 
наших рóêах. Пам’ятаю, яê щороêó до тієї моãили приїжджали вдо-
ва та діти похованоãо êапітана.  

Не бóло мабóть, ó селі родини, в яêій війна не забрала рідних. 
У нашій рідні заãинóв єдиний брат діда Харитона Федір та чоловіêи 
óсіх йоãо сестер: Парасêи, Пистини, Ялени та Лóêері. Живим, та 
êаліêою, лишився дід Харитон, в еваêóації померла мамина мама. 
Батьêова доросла племінниця Галина, яêа êомсомолêою добровіль-
но пішла фронт та всю війнó пройшла санітарêою, повернóлася 
хвора тóберêóльозом, від яêоãо сêоро й померла. 

Жаль, що батьêо про війнó нам не розêазóвав, може томó, що 
ми бóли дівчата. Уже працюючи в архіві, я отримала з Центрально-
ãо архівó РФ наãородний лист батьêа, з яêоãо дізналася, що орде-
ном він бóв наãороджений за те, що, ризиêóючи своїм життям, êи-
нóвся ó водó та ãолірóч відтяã на безпечнó відстань від êорабля пла-
вóчó мінó, врятóвав і êорабель, і êомандó. Пам’ятаю тільêи, êазав, 
що першó дочêó назвав на зãадêó про дівчинêó Світланó, яêа підне-
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сла йомó êвіти ó звільненомó Севастополі. Орден я бережó, а з ме-
далей баãато ми “заãрали” в дитинстві… 

Після війни в селі бóв дитячий бóдиноê для сиріт, чиї батьêи 
заãинóли на фронті. На початêó 50-х останні випóсêниêи заêінчили 
шêолó і дитбóдиноê бóв заêритий. А дитбóдинівсьêі платтячêа та 
фóфайêи ще потім носили в селі. 

Яêось на посаді застóпниêа диреêтора Державноãо архівó об-
ласті мені довелося бóти на нараді в облдержадміністрації, на яêій 
обãоворювали новий підрóчниê з історії, в яêомó не бóло Вітчизня-
ної, а тільêи Дрóãа Світова війна, що виêлиêало обóрення ветеранів. 
Вчені мóжі ãоворили оêрóãло і невизначено, а мені чомóсь випало 
відповідати на тричі поставлене до мене особисто питання ведóчо-
ãо: яêа моя дóмêа? Кажó зараз, яê і тоді, що не в моїй êомпетенції 
оцінювати підрóчниêи, а для мене особисто ця війна бóла і зали-
шиться “Отєчествєнная”, бо в цю війнó захищали свою землю і 
свою родинó мій батьêо і дід.  

Від тих днів Перемоãи з моãо дитинства ó мене назавжди за-
лишилося почóття ãірêоãо людсьêоãо єднання та потрясіння від то-
ãо, що люди обнімали одне одноãо, сміялися і водночас плаêали, 
співали або мовчêи дивилися на те зажóреними очима. Тоді ще на-
справді не бóли забóті ніхто і ніщо. Коли це змінилося? Не знаю. 

В радянсьêих, та і нашоãо часó виданнях з історії, пишóть про 
швидêе післявоєнне відновлення промисловості та сільсьêоãо ãос-
подарства, про ãероїчнó працю радянсьêих людей. І те, фаêтично, 
правда. Але яêий бóв зміст тоãо ãероїзмó зсередини? Баãато з сель-
чан після війни поїхали працювати до міста Запоріжжя, дехто пої-
хав на Донбас. Середóльші мамині сестри теж поїхали до ремісни-
чоãо óчилища і залишились працювати на заводі. Молодь вирива-
лась до міста, сподіваючись на êраще від селянсьêоãо життя. Щоб 
припинити відтіê молоді до міста, невдовзі бóло заборонено видава-
ти паспорти селянам, таê бóло ще в 60-х рр. 

У відновленні êолãоспів найважче ляãло на жіночі плечі: ó 
1944 році чоловіêи ще воювали (баãато хто вже й сêлали ãолови), ó 
селі лишалися підлітêи, діти та непрацездатні старі. 

Працювали в êолãоспі “Зоря êомóнізмó”, рибêолãоспі “Пóть ê 
êоммóнизмó”, промисловій меблевій артілі “Запорожець” та ще в 
êам’яномó êар’єрі. Та найбільшим ãосподарством бóв êолãосп “Зоря 
êомóнізмó”. 
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У 47-мó році в êраїні зновó ãолодóвали і в селі, і в місті, але до 
ãолодó 33-ãо не дійшло. У нас ó дідовомó ãороді щасливо знайшлася 
заãóблена золота монетêа з приданоãо баби Насті (може ще з царсь-
êої слóжби прадіда?). Її віддали мамі (бо вона бóла за хазяйêó) на 
хліб. Сêеляни зновó виживали з допомоãою риби та ãородів ó плав-
нях.  

У 1955 році Каховсьêе водосховище повністю затопило плав-
ні, що ãодóвали поêоління сêелян. Змóшені виселятися наãорó і, 
побóдóвавши нові хати, вони ще довãо не êидали своїх домівоê і са-
диб, і я пам’ятаю ці деêільêа хатоê, до яêих не дійшла вода, яê ми, 
ціêаві діти, хотіли тóди залізти, та хазяї чомóсь виявлялися дома та 
ãаняли нас. У верхніх êварталах села водó треба бóло діставати з 
êолодязів і часто вона в них бóла жорстêа і солона, інêоли навіть 
ãірêа. Отже, таêих ãородів, яê ó плавнях, наãорі ó селян óже не бóло. 
Ми ходили з відрами за доброю водою для пиття та їжі на сóсідню 
вóлицю до Чинбарів, прізвища не знаю. У них ó заãаті бóв перелаз, 
спеціально для сóсідів, а êолодязь – внизó їхньої балêи, що бóла і 
садом, і ãородом одночасно. 

Рибó можна бóло тепер êóпити за ãроші чи за пляшêó в риба-
лоê, що пополóдні завжди поверталися з моря із торбинêами риби. 
Одна з êоротêих стежоê від рибêолãоспó до села, яêою ходили ри-
балêи, проходила через нашó межó з сóсідсьêим ãородом. Зразó піс-
ля затоплення плавень риби бóло баãато. Ловилися півтораметрові 
соми та щóêи – це я бачила на власні очі.  

 
Селяни жили бідно, праêтично до êінця 60-х рр. Яê зãадóють 

êолãоспниêи, працюють цілій ріê, чеêають оплати, восени збира-
ються заãальні збори, і, яê раніше бóло заведено, одноãолосно 
приймається рішення: ãроші не платити, а направити на розвитоê 
êолãоспó, або підписатися на обліãації державноãо займó. Отже, 
êолãоспниêи працювали майже безêоштовно. Пережив êолãосп та і 
всі ми, хрóщовсьêі êóêóрóдзяні еêсперименти. 

Пам’ятаю той хрóщовсьêий êóêóрóдзяно-ãороховий хліб, чер-
ãи за хлібом, по одній бóханці в рóêи. Я, не спитавшись, пішла по 
хліб, і мене трохи не задавили ó тій черзі біля хлібноãо êіосêó. Хліб 
бóв ãлевêий і недобрий. А настóпноãо дня óже псóвався, ставав 
êлейêим всередині та вонючим. 

Продавали хліб ó сільпо (таê називали люди, а правильно ро-
сійсьêою – СельПО, сельсêое потребительсêое общество), створе-
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не, сêазати просто, щоб селяни не возили “надлишêи” своїх продóê-
тів на базари, а моãли здавати їх безпосередньо ó селі за êопійêи. У 
сільпо здавали свиней на забій, êролів, шêóри тварин, яйця, êвасо-
лю, сóхофрóêти та інше. Узимêó сільпо заãотовляло лід. Йоãо ви-
пилювали велиêими брилами ó водосховищі і заêладали ó ãлибоêі 
ями ó дворі сільпо, де бóли й сêлади, засипали товстим шаром тир-
си. Лід під тирсою не танóв і влітêó, там зберіãали óсе, що моãло 
псóватися. Яê я бóла мала, то в нас ó селі продавали морозиво ó па-
перових стаêанчиêах, по 5 чи по 7 êопійоê. Може і робили йоãо в 
селі. Бóло воно з ãрóдочêами, льодинêами, яêими можна бóло хрó-
мтіти. Найêраще морозиво, яêе їла бóдь-êоли. Мабóть і йоãо збері-
ãали на томó льодниêó, холодильниêів же не бóло. 

На дефіцитні товари в сільпо бóли встановлені норми здачі 
яêихось продóêтів. Тоді можна бóло êóпити цей товар мінóс вар-
тість зданоãо. Кольоровó ãóмовó êóльêó діти моãли отримати тільêи 
в обмін на яйце. 

Деяêий час мама працювала одним із продавців ó сільпо. Ма-
ãазин сільпо продавав óсе. В одномó êóтêó бóли продóêти (перева-
жно êонсерви, печиво та цóêерêи, масла чи êовбаси бóли хіба раз-
два на ріê, та і то на êільêа поêóпців), потім іãрашêи та одіж, потім 
взóття, а з êраю стелаж із êниãами. Там, під прилавêом, ховаючись 
від поêóпців, я просиджóвала читаючи êнижêи, бо в шêолó ще не 
ходила, а дитсадêа ó селі тоді óже не бóло (бóв êолãоспний дитсадоê 
деêільêа роêів зразó після війни). 

Краще стали êолãоспниêи жити лише êоли êолãосп перейшов 
на ãрошовó оплатó праці ó 1966 році. (Це записано в історичній до-
відці êолãоспó “Зоря êомóнізмó”). 

У ці часи êолãосп “Зоря êомóнізмó” óже став яêщо не передо-
вим, то міцним ãосподарством ó районі, особливо за ãолів Шарапо-
ва та Крайниêа. У 1966 році бóла наãороджена орденом Леніна лан-
êова ãородньої бриãади Плюйêо Варвара Юхимівна. (Є вона серед 
опитаних). У 70-ті орденом Жовтневої революції бóв наãороджений 
механізатор êолãоспó Гальченêо Миêола Проêопійович. У êолãоспі 
вирощóвали хліб, мали ферми êорів, свиней та овець. Бóли наса-
джені два молоді фрóêтові сади. Бóв власний млин. Та особливо 
славилася сêелянсьêа олія з êолãоспної олійниці.  

А ще десь ó êінці 50-х – на початêó 60-х (бо я це пам’ятаю) ó 
êолãоспі розводили шовêопрядів. На шовêопрядах робила баба Ва-
силина. Ми біãали до неї подивитися та й помаãали. Рвали листя, 
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ãілêи молодої шовêовиці в спеціальних êолãоспних посадêах та 
в’язанêами носили ãодóвати шовêопрядів. Гóсеничêи шовêопрядів 
бóли розміщені на дерев’яних полицях ó теплих êімнатах, де чомóсь 
завжди поãано пахло і стояв безперервний специфічний шóрхіт. 
Шовêопряди з неймовірною швидêістю з’їдали свіже листя, товсті-
шали на очах, а потім замотóвалися в êоêони. Ті êоêони треба бóло 
вчасно зібрати і зварити, щоб метелиê не вилетів. Давали нам êоêон 
поãратися, він яê маленьêе пташине яєчêо, сіреньêий, з ньоãо і роз-
мотóвали шовêовó нитêó та робили натóральний шовê, але це вже 
не в êолãоспі. 

Навесні, яê тільêи зазеленіють паãорби над морем (таê ó селі 
називали водосховище), виãаняли пастися êолãоспнó отарó. Собаêи 
вівчарів заãаняли овець доêóпи, щоб не розбрідалися. Два рази 
пройдóть вівці і все, – зелені яê не бóло. Витоптана та випалена со-
нцем земля з êóщиêами яêоїсь ледь живої трави, деінде проб’ється 
чебрець (по нашомó – щапчиê), дрібненьêа польова ãвоздичêа, на 
верхівêах êрóч зависне дóхмяний ãорошоê та ще соêирêи синіють. 

Звичним для нас, шêолярів, бóло в літні êаніêóли ходити на 
роботó до êолãоспноãо садó та ãородньої бриãади. Робили день, яê і 
дорослі, але норми нам встановлювали менші. Хто виêонóвав, хто 
ні, але свою торбó оãірêів, помідорів чи яблóê набивали повнісіньêó 
і тяãли додомó. З тоãо наші мами робили êонсервацію на зимó, осо-
бливо êоли з’явилися металеві êришêи та пішла мода на êонсерва-
цію. У сад та на ãород нас возила êолãоспна вантажівêа з восьмоãо 
êварталó (яê називається ця вóлиця не пам’ятаю, вóлиці поназива-
ли десь ó середині 60-х, а êварталами називали завжди, від заснó-
вання села). Інêоли нас знімали і з óроêів, щоб допомоãти êолãоспó. 
То бóла, звичайно, весела подія. Возили на тіê чистити êóêóрóдзó. 
Колись привезли на êолãоспний баштан, прибирати êавóни. Мені 
вони здавались величезними. Кавóни тоді можна бóло виписати 
(êóпити) в êолãоспі, здається, по 5 êопійоê за êілоãрам. Дома заêо-
чóвали їх під ліжêа та потім тяãали до пізньої осені. З битих êавóнів 
варили мед, яêщо не бóло потреби зãодóвати сêотині.  

Колãоспні обліêовці рахóвали нашó роботó та чесно записóва-
ли нам трóдодні, а восени нам видавали нараховані ãроші. І то бóла 
таêа ãордість отримати зароблене разом з дорослими. Правління 
êолãоспó бóло в бóдівлі сільсьêоãо êлóбó і ãроші видавали ó вели-
êомó êлóбномó залі. Пам’ятаю важêий дóх приміщення, повнісінь-
êоãо людей, що прийшли за ãрошима. Дехто з чоловіêів ніс ãроші і 
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до сільсьêоãо бóфетó. У бóфеті пам’ятаю табличêи “Не êóрить” та 
“Не сорить”; підлоãó, посипанó тирсою, дядю Гришó-бóфетниêа в 
біломó жаêеті ó віêонці стійêи. Діти забіãали тóди за сêлянêою сит-
ра, яê пощастить. То бóли ласощі. 

З ласощами в селянсьêих сім’ях бóло сêромно. Цóêерêи для 
нас бóли велиêим святом, êóпóвали рідêо. А êраще за цóêерêи бóв 
êолотий велиêими ãрóдêами цóêор, яêий можна бóло тяãати в êар-
мані до сіроãо êольорó. За ласощі бóв просто хліб, змочений водою і 
посипаний цóêром-пісêом, ó êоãось мастили під цóêор олією. На 
зимó варили своє варення та повидло, êóпóвали в маãазині ãóстий 
джем ó велиêих жерстяних банêах. З тим джемом пеêли пироãи. 
Бабóсі, по-своємó, пеêли велиêі смачні пиріжêи з êвасолею та сó-
шеним абриêосом, або з ãарбóзом та абриêосом; пеêли товсті, на 
сêоворідêó, êоржі. Яê бóло, то зверхó мазали медом. Наша мама на 
свято пеêла пиріã-наполеон: то бóли тонêі êоржі з листêовоãо на 
олії тіста, перемащені повидлом. Мода на торти, яê і на олів’є з віне-
ãретом, прийшла ó село десь ó êінці 60-х рр. Звичайною селянсьêою 
їжею селян бóв борщ, êартопля та яйця по всяêомó, оладêи, сало – 
таêе, що не зіпсóється з ранêó до вечора, бо холодильниêів теж не 
бóло, мабóть, до 70-х, хоча ó середині 60-х рр. село бóло óже пов-
ність елеêтрифіêоване і радіофіêоване. 

Пам’ятаю, яê з’явився на нашій вóлиці ó сім’ї вчительêи ро-
сійсьêої мови Надії Гаврилівни Лютіêової перший телевізор ó селі. 
Це бóла подія! На вечір сóсіди брали стільці і йшли собі дивитися 
телевізор. Ніхто й не питав дозволó. Бóла відêрита хвіртêа, 
прив’язана собаêа, і ó велиêій хаті, таê звалася найбільша, звичайно 
ãостьова êімната в бóдинêó, збиралося чималеньêо народó. Нам, ді-
тям, теж бóло ціêаво подивитися, але за дорослими просто не бóло 
видно. Ми плóталися під ноãами, поêи нас не виãаняли ãóляти на 
вóлицю. І тоді вважали телевізор для дітей зайвим. 

Після війни село почало потрохó відбóдовóватися. Бóв таêий 
звичай, десь він називався толоêою, а в нас ó Сêельêах êазали “хо-
дити на вальêи”. Гóêали людей на вальêи для тоãо, щоб швидêо зве-
сти стіни та наêрити стелю в новій хаті. Я сама це бачила і 
пам’ятаю. У велиêій неãлибоêій широêій ямі ноãами (а бóло – і êі-
ньми спочатêó) замішóвали землю, ãлинó, êізяê та соломó, і з тоãо 
робили вальêи – таêі êрóпні цеãлини. Моêрі вальêи добре натоптó-
вали в дощані форми для стін, що називалися ярма. Таê, ãромадою 
за один день зводили стіни або стелю. На стелю під вальêи пости-
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лали дошêи та очерет. Робили весело, співали, а після роботи ãос-
подарі, яê ãодиться приãощали і добрим обідом і чарêою. Пам’ятаю: 
мама - молода, êрасива, в рясномó жовтомó в êоричневий ãорошоê 
платті, збирається на вальêи. Мамо, не вдяãай, це ж найêраще плат-
тя в тебе, а яê замажеш? Та ні, посміхається.  

Мої батьêи десь ó 50-ó році êóпили ãлинобитнó хатêó на шос-
томó êварталі, ó яêій і прожили до середини 70-х. Бóла в ній одна 
êімната, êóхня та сінці. Пам’ятаю тó хатó ще з лежанêою, на яêій 
таê добре бóло відіãріватися взимêó, з ãлиняною долівêою, яêó ма-
ма мазала ãлиною з êізяêами. На початêó 60-х, яê свято, – настила-
ли новó дощатó підлоãó, переêривали поêрівлю, поставили нові ві-
êна, добóдóвали верандочêó. А стеля таê і лишилася стара, з êож-
ним роêом проãиналася більше, ляêаючи нас, дітей. Батьêи бóли 
впевнені, що встоїть. 

Ми з сестрами дóже любили, êоли до нас ó ãості приходив дід 
Харитон. Запам’ятався невисоêою, але міцною селянсьêою статó-
рою, пишними рóсявими вóсами і доброю посмішêою. Моїм почес-
ним обов’язêом бóло подавати дідó до столó дерев’янó ложêó, бо 
іншою він не їв. На літніх êаніêóлах і ми любили ãасати на дідовомó 
дворищі. 

Дідова хата бóла на 10 êварталі і ãородом виходила на ãлибоêó 
балêó, в яêій росли ãрóші, яблóêа, сливи, бóли там, рідêо яê ó êоãо, 
яблóêа-êислиці та терен. Та ще й дебела êропива, яê êалірована! На 
дні тієї балêи бóло темно і прохолодно і влітêó. Там бóло добре, хо-
ча і страшнóвато, ãратися в хованêи. Взаãалі, перші верхні вóлиці 
Сêельêи сêрізь порізані балêами, та ці балêи óсі бóли засаджені 
трóдолюбивими сêелянами садêами. Таêа ж балêа, тільêи мілêіша 
бóла і в нашомó дворі, і ó сóсідів. 

У хаті висіли іêони ó вишитих, з êрóжевами рóшниêах, поряд 
ó велиêій рамі під сêлом бóло ãóсто наêлеєне фото óсіх родичів, де-
êоãо ми і не знали. Лави, поêриті êольоровими полосатими рядни-
нами, мали різні спинêи та боêовини, і ще бóв êрасивий êóхонний 
різний шêаф зі сêлом. Казали, що зробили це ще ó 20-і роêи брати 
баби Насті, вправні майстри. 

А ще в діда нас принаджóвала піч, в яêій сóшили велиêі та таêі 
смачнющі ãрóші. Ми тяãали їх, не дожидаючись зими, прямо з печі, 
досохли – не досохли… З тих ãрóш варили óзвар, яêий бóв зовсім 
відмінний від нашоãо êомпотó. 
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Після війни дід сторожóвав ó êолãоспномó садó, а дома вправ-
лявся по хазяйствó однією рóêою: і êартоплю чистив, і ãород сапав, і 
води êорові приносив, напóвав. Тримали вони із сóсідами êоровó 
однó на двох, êажóть, êорова бóла розóмна і знала яêоãо дня до яêо-
ãо дворó йти. Хата діда Харитона стоїть досі, тільêи похилилася та 
задня стіна підперта, бóдована ж давно, без цоêоля. 

Жили тоді в селі бідно, але просто і довірливо. Коли йшли в 
ãород чи до сóсідêи, то на двері ó хаті вішали дóжêó від замêа. Ішли 
далеêо – вішали простий замоê, êлюч від яêоãо висів десь поблизó 
на ãвіздочêó. У нас і заборó не бóло з вóлиці довãо, а яêась заãата з 
хмизó від сêотини, а ó дворі бóла ліса (плетена з товстої лози оãо-
рожа), що відоêремлювала двір від ãородó, а на її êілочêи бóло зрó-
чно вішати ãорщиêи та банêи. 

Улітêó ми ляãали спати надворі на свіжомó повітрі, бо êвати-
рêи в хатах з’явилися пізніше, а влітêó з віêна просто виймали ши-
бêó (сêло). Одноãо разó ми з дівчатами поляãали спати ó дворі, а 
сóсідсьêі діти-товариші ще сиділи порóч, мріяли разом з нами, див-
лячись ó зоряне небо, та й заснóли. Прийшли вночі їх батьêи: чи 
нема, бóва, наших? Взяли сонних та й понесли додомó. Щоб за те 
бóли поêарані – не знаю. 

Ми, діти, бродили без особливоãо êонтролю, на вранішньомó 
батьêівсьêомó наêазі, яêий часто й забóвали. Ватаãою ходили за 
тюльпанами, ходили аж на Лисó ãорó вздовж береãа, êілометрів таê 
8. Бродили береãом моря, яêий віддалявся після зими, знаходили 
баãато старовинних монет, намистиноê, êремінних сêребêів, яêі пе-
реважно щедро відносили до шêільноãо мóзею. Тоді не бóло поши-
реним êолеêціонóвання чи продаж з метою наживи. Шóêали êлади, 
яê óсі діти. Де завãодно, яê нам видавалось яêоãось дня. Ми, зви-
чайно, знали леãенди про сêарби сêіфсьêих моãил, але до таêоãо ро-
зêопóвання не доходило, бóли ж малі. 

Літом біãали на море êóпатися. Поралися по домашніх ãоро-
дах, що наêазóвали батьêи: поливали, пололи, збирали та й приãо-
щалися одночасно, чим поспіло. Маêó росло ó всіх по ãородах несі-
яноãо стільêи, що ãород êвітóвав. Конопля росла ó нас яê бóр’ян – 
називали прядиво, але вже не пряли з неї. Ні про яêó нарêоманію не 
чóли і не знали. 

Справжніх іãрашоê ó нас бóло мало. Зі своїх пам’ятаю пласт-
масовоãо бóроãо ведмедиêа та ляльêó із зшитим з тêанини, набитим 
тирсою тóлóбом, але з ãолівêою із пап’є-маше. Зãадóю, я впóстила її 
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і ãолова розбилася. То мені іншої не êóпóвали – мама зробила з бі-
лої тêанини êрóãленьêó ãóльêó, пришила її до ляльêи, намалювала 
на ній личêо та волосся, і я її стала любити ще більше. 

З іãор, в яêі ми ãрали, найбільше запам’яталася сóто селянсьêа 
ãра в землю: на сирій землі обводили êоло і ділили йоãо на сеêтори, 
по числó ãравців. Кидали ніж ó сóсідній сеêтор, щоб застряв і про-
водили лінію під йоãо нахилом, прирізаючи чóжó землю собі і сти-
раючи старó межó. Грали доти, доêи сóпротивниê міã стояти на сво-
ємó êлаптиêó однією ноãою.  

Хлопці ãрали в сóворо забороненó їм ãрó, яêó ми називали жо-
стêа або жорстêа. Сóть поляãала в томó, що до маленьêої хóтряної 
êролячої шêóрêи êріпили пласêó свинцевó основó. Жостêó підêи-
дали, ловили на ноãó і набивали ноãою хто сêільêи міã. За цю ãрó 
êарали зниженою поведінêою, виêлиêали батьêів до шêоли, але 
ãрали, ховаючись, доволі довãо, десь до старших êласів. Чемпіона 
дóже поважали. 

Грали і в інтелеêтóальні іãри: дóже бóли попóлярні шашêи та 
шахмати. У деêоãо бóли доміно і лото. Грали трохи і в êарти, але без 
завзяття. Дівчата щось там собі ãадали на êартах, але êарт і не бóло 
вільно. 

Хлопці ãрали і в Чапаєва, і в червоних партизанів, в оêопах за 
селом, що лишилися від війни.  

Зимовою розваãою бóло êатання на êовзанах на замерзломó 
морі, на санêах та на лижах. Клімат тоді бóв сóворіший, зими бóли 
морозні та сніжні. Інêоли метелиця перемітала вóзьêі вóлиці і ми не 
ходили до шêоли, доêи траêтор не проãорне дороãó. Сніã лежав до 
весни і ми вже ходили по втоптаних доріжêах по сніжномó настó, 
що бóв вище заãорож та заãат. Танóв сніã потрохó, збіãав стрóмоч-
êами, і, що ціêаво, бóв білим. 

 
З довідêи, яêó ãотóвали до видання дрóãої редаêції томó “Ис-

тория ãородов и сел Уêраинсêой ССР” по Запорізьêій області, ві-
домо, що протяãом 1959 – 1979 роêів ó селі Сêельêи бóло побóдо-
вано 435 нових житлових бóдинêів, бóдиноê êóльтóри із залом на 
450 місць, 2 бібліотеêи з заãальним êнижêовим фондом 20,6 тис. 
êнижоê, дільничнó ліêарню на 25 ліжоê, стадіон, бóдиноê побóтó, 
відділення зв’язêó, АТС. У середній шêолі навчались 364 óчні, пра-



33 

цював 31 вчитель, ó шêолі розміщóвався історичний мóзей села на 
ãромадсьêих засадах1.  

Я пам’ятаю просторó на два зали êолãоспнó бібліотеêó, в яêій 
бóли êнижêи на бóдь-яêий смаê, ãазети та жóрнали. Сêеляни охоче 
читали і бібліотеêар тьотя Дóся воювала з ними за своєчасне повер-
нення êнижоê. 

У бóдні на стадіоні проводили óроêи з фізêóльтóри з шêоля-
рами, а ó вихідні майже все село збиралося на фóтбольні матчі, яêі 
бóли тоді дóже попóлярні. Грали сільсьêі êоманди між собою та 
особливо престижними бóли районні фóтбольні змаãання на êóбоê 
Героя Радянсьêоãо Союзó Є. Михайліченêа. Виãрати êóбоê своãо 
земляêа бóло справою честі – виãравали! 

А ще бóв êолãоспний драмãóртоê, в яêомó ãрали êолãоспниêи 
та старші óчні. На вистави збиралося чи не все село. Із завмиранням 
подихó дивилися “Наймичêó”, щиро плаêали, аплодóвали, не жалі-
ючи долонь. І зовсім не псóвали вражень ні примітивні деêорації, ні 
перефарбовані обличчя, ні óмовно театральні êостюми. Ми ãорди-
лися своїми аêторами. 

Дóже попóлярною бóла êолãоспна та шêільна самодіяльність. 
На радянсьêі свята обов’язêово ãотóвали велиêі êонцерти в êлóбі: 
читали вірші, співали, старшоêласниêи самі писали пісні про рідне 
село. Я пам’ятаю тільêи приспів: “І веселі вóлиці широêі, молоді зе-
ленії сади!“ Від тоãо часó я залишаюся вдячним ãлядачем. 

У шêолі в 60-х роêах бóло запроваджене виробниче навчання, 
що мало на меті дати можливість óчневі отримати професію ще за 
шêільною лавою. Ми вивчали списаноãо êолãоспом траêтора, що 
стояв ó шêільномó дворі. Яêось він ще трохи їздив, але після тоãо, 
яê хтось із хлопців óночі поêатався на ньомó, назовсім óãрóз ó зем-
лю, то після цьоãо навчання бóло теоретичним. Випóсêниêи 1966 –
 1967 роêів, яê моя сестра Світлана, мають ó свідоцтві спеціальність 
“механізатор широêоãо профілю”, а в мене óже не бóло. Але на óро-
êах праці і дівчат, і хлопців разом óчили основам елеêтриêи та ро-
боти на тоêарних станêах в шêільних майстернях, а вже оêремо дів-
чат – ãотóвати їжó, а хлопців – столярній справі: робили стільці, на 
що інше, мабóть, не бóло матеріалó. 

Найясêравіші звичаї, що запам’яталися – весільні. Після вій-
ни, êазали мені, весіль майже не ãóляли. У батьêів весілля не бóло. 
Уже в п’ятдесятих, на початêó шістдесятих почали відмічати весіл-
                                                           
1 ДАЗО. ФР-3325, оп. 2, спр. 75, арê. 39 – 40. 
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ля, а в нас êазали – свайби. Пам’ятаю, яê приходили до нас молоді, 
батьêова двоюрідна сестра, бóла вбрана ó віночоê óêраїнсьêий зі 
стрічêами. Зайшли до хати, вêлонилися. Кажóть: просили батьêо і 
мати, і ми просимо до нас на весілля. Молода давала на запрошення 
шишêó. А в êінці весілля роздавали дивень – довãі паличêи з аêації, 
обãорнóті по спіралі тонêою полосêою надрізаноãо прісноãо солод-
êоãо тіста, з цóêерêою, або штóчною êвітêою на верхівці.  

Бóла традиція, яêó пам’ятаю óже з êращих часів, із середини 
60-х, може і раніше бóла, не знаю. Це, що на дрóãий день влаштовó-
валося ãóляння під назвою “циãани”. Місцеві весельчаêи вбиралися 
циãанами, дебелий чоловіê вбирався молодою, а обов’язêово менша 
жінêа – нареченим. Навмисно êариêатóрно розфарбовóвали облич-
чя. Одяã, звичайно, бóв “циãансьêий” – êомічне лахміття зі збере-
женням атрибóтиêи наречених: фати, êвітів; чоловіê взóвав, яê зна-
ходилися, тóфлі на висоêих підборах і “молоді” ó сóпроводі таêої ж 
“циãансьêої” ватаãи ловили сóсідсьêих êóрей та ãотóвали частóван-
ня, бешêетóвали і на те не можна бóло ображатися. Юрба з жартами 
та приêазêами êóпóвала матері нареченої подарóнêи та ãостинці, 
часто спідню білизнó яêнайбільшоãо розмірó, тільêи для сміхó, а ще 
й бóло, матір нареченої садили до ãосподарсьêої тачêи та везли êó-
патися до води, і êóпали, яêщо справжній наречений, чоловіê її до-
ньêи, не відêóповóвав свою тещó, за що треба бóло ãарно заплатити. 

Не бóло ó моїх батьêів свайби, а в батьêа бóла. Мріяв батьêо 
доробити до пенсії і êинóти êлопітêó роботó. Казав: яê дороблю, то 
влаштóю ãóляння, яê весілля, на все село, повідêриваю навстіж і 
двері, і віêна, і êватирêи!.. Не доробив півроêó. Помер від інфарêтó 
в серпні 1978. А весілля бóло. У той же день, ó сóсідів, за стіною. 
Прийшли зі сльозами, вибачаються, просяться, ó нас же люди поê-
лиêані та наãотовано, столи вбрані, що ж нам робити? Та і ми зі 
сльозами: вибачайте і нас, що зіпсóвали вам свято, ніхто не винен, 
що таê сталося, ãóляйте. Отаê і співала та танцювала батьêові чóжа 
свайба майже до ранêó. 

 
До тоãо, яê ми забрали мамó в Запоріжжя, êóди всі виїхали пі-

сля заêінчення шêоли, вона працювала роêів з п'ятнадцять ó сіль-
раді рахівниêом-сêарбниêом, збирала державні податêи та страхов-
êи, бóвало, наслóхається за державó на свою адресó. Збирати подат-
êи часто ходила до сóсідніх сільрадівсьêих сіл, а звідти пішêи, та 
поверталася додомó пізно óвечері з портфелем цих ãрошей, бо сіль-
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рада бóла вже заêрита. Мама знала праêтично всіх людей із Сêе-
льоê, Маячêи, Златополя, Шевченêовоãо та Первомаю. Колись зба-
лаêалися ми з нею про сêелянсьêі прізвища та вóличні прізвисьêа і 
вона нашвидêорóч записала мені óсе, що зãадалося, на арêóшиê зі 
шêільноãо зошита. Я знайшла цей жовтеньêий, потертий листочоê, 
на яêомó роêів тридцять (та ні, більше) томó маминою рóêою напи-
сано:  

Замóла – Зайці 
Солодêий – Лисиці 
Кривóля – Вовêи 
Бондаренêо – Жаби, Бережні 
Івченêо – Пшеничний 
Ведмеденêо – Кóлиêи, Деми 
Мóленêо – Маãóдзи, Холоди 
Лебеденêо – Набоêи 
Боженêо – Ноãи 
Дворниê – Пóличі 
Кривий – Сичі 
Семеренêо – Колеси 
Крайниê – Керен 
Древай – Мóрло 
Зінов’єв – Шлапаê  
Райна – Очеретяни, Чавóни 
Назаренêо – Громиêи 
Запара – Косарі  
Ромащенêо – Ходóни  
Дібров – Баша  
Дóхонченêо – Вершина  
Шевченêо – Німенêи 
Гальченêо – Клименêи 
Бриê – Юди 
Папóча – Гóндоси  
Поданенêо – Ліньêо  
Змієвсьêий – Горобець 
Антоненêо – Сова 
Брилисти – Картоплі 
Пилипенêо – Волощóê 
Грінченêо – Кривохатьêо 
Довженêо – Пендюр 
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Клименêо – Моньêа 
 
Мамина сестра, тьотя Галя, розêазала ще таêе: 
Райни, що жили біля ãробêів (êладовища) мали вóличне прі-

звисьêо Гробаêи. 
Остроãляд Гаврило – Кайнара (я потім знайшла таêе прізви-

ще в подвірномó списêó сêелянсьêих ãосподарств). 
Мóленêо Оверêо – Яреми. 
Бондаренêо – Сибіряêи. 
Артеменêо – Драãани. 
Пріні – Царі. 
Солопи на 10-мó êварталі – Ниêони, мабóть по батьêівсьêомó 

або дідівсьêомó імені. 
Тьотя Галя пам’ятає вóличні прізвисьêа сêелян Очеретяни та 

Сьомêи, а прізвище їх óже не зãадає. 
 
За теêстами споãадів моїх односельців можна помітити, що 

одні й ті ж прізвища по-вóличномó êличóть інаêше. Мабóть таê і 
відрізняли однофамільців за êличêами. А ще, я сама запитала тьотю 
Галю, чоãо ж на дідів двір êазали Пóличі, яê він Мóленêо. 
З’ясóвалося, що дід бóв ó приймах ó батьêів Насті Двірниê, ó Пóли-
чів… 

Баãато чоãо хотіла б запитати ó мами, про село та й про власнó 
родинó, óже не розêаже – померла ó 2000-мó. Казала: ніêоли не дó-
мала, що доживó до новоãо тисячоліття…. 

Немає óже й баãатьох односельчан, чиї розповіді стали малою 
частиною незвичайної óсної історії нашоãо села, частиною заãальної 
óсної історії Степової Уêраїни. 

 
Сьоãоднішнє село зовсім не схоже на те, про яêе записано ар-

хеоãрафічною еêспедицією Запорізьêоãо наóêовоãо товариства 
ім. Я. Новицьêоãо з óсних свідчень моїх земляêів. Змінилося воно і 
з часó моãо дитинства та шêільних роêів, проведених ó селі Сêель-
êи. Немає ідеолоãічноãо êомóністичноãо диêтатó. Немає êолãоспів. 
Що є? 

Сільсьêоãосподарсьêе ТОВ “Промінь”, деêільêа фермерсьêих 
ãосподарств, амбóлаторія сімейної медицини, старий бóдиноê êóль-
тóри, шêола І – ІІІ стóпеня, в яêій ледве набереться 200 шêолярів, 
мережа торãовельних заêладів. Близьêо 2 тисяч населення. 
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Ще є Свято-Герãієвсьêий храм, відновлений замість зрóйно-
ваноãо ó 1932 році. 

 
В історії моãо села, яê і заãалом в історії Уêраїни, баãато фаê-

тів і подій, яêі потребóють новоãо дослідження та переосмислення. 
Важêо віднайти все втрачене за баãато роêів, відновити переêрóчене 
та встановити істинó. Але можливо, за óмови êопітêої праці ó вияв-
ленні і вивченні óсіх можливих історичних джерел (серед яêих ва-
жливе місце належить óсній історії села, заêарбованій на сторінêах 
видання) – наблизитись до неї. 

 
Ксенія Остроãляд  
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УСНА ІСТОРІЯ 
СТЕПОВОЇ УКРАЇНИ
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Нечет Марія Михайлівна, 1908 роêó народження,  
с. Сêельêи Василівсьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Марія Михайлівна Нечет. Дєвіча [фамілія] Папóча. Я з [190]8. 

[Батьêо] Михайло Іванович, а [мати] Софія бóла Миêолаївна. [А з 
яêоãо вони ãода]... От я за це не сêажó вже. Старі вже бóли [яê вме-
рли]... Більше вже яê по вісімдесят. Та вони померли вже послє 
войни, послє войни померли вони. Більше вже яê по п’ядисят ãод, 
яê вони померли вони. Материна [дєвічья фамілія бóла] Нечет. Не-
чет вона бóла, Нечетивнівна. А батьêо бóв Папóча.  

[Діда, бабó]... А знаю, шо бабóшêа в нас жила батьêова, в нас ще 
жила, таêа. А батьêо бóв, моãо батьêа, тоже таêий бóв, пасічниê. 
Держав мноãо-мноãо пасічниêів. А бабóшêа бóла таêа старесеньêа. 
А óмерла вона в нас óже вона, це я знаю, нічо, а таê не знаю. В Сêе-
льêах, всі, всі, всі. Вся рідня в Сêельці. І в плавнях жили, там дер-
жали сêотинó. Таê жили в плавні. Таê держали вівці, держали êо-
рови, держали ãóси тамечêи, і занімалися пасічниêом, батьêо мій... І 
держали там, ó плавні, орендó. А молоді невістêи, брати, дома, ха-
зяйнóвали, сіяли, молотили, êосили. Оце все брати робили. В мене 
шість братів! Шість братів, шість сестрів, нас сімнадцять дóш бóло, 
сімнадцять дóш. 

З батьêами. Дві невістêи і в невістоê бóло по, по одномó. По од-
номó. А в моєї матері нас бóло одинадцятеро бóло. Таê таê шо ми не 
ãóляли! Батьêи в плавні. Сама старша невістêа замісто матері ó нас 
бóла, їй довірили, і все сêазали: не таê – лозинêою, не слóхає – за-
ставляй. Ото дєвочêа сидить, ото в неї батьêа з войни не вернóлося, 
таê вони ото посадили її замість тоãо, сина, а то самі сини, одна 
тільêи не прийшла з хóтора Шевченêово, захворіла та не прийшла, 
а одна óмерла. Бóло нас п’ять дівчат. І шість хлопців. І всі ніде не 
ãóляли, і не сóдилися, всі роботали в батьêа. А батьêо в плавні си-
дів, орендó держав. Корови держали, тамочêи, вівці держали. Все, 
все бóло, все в моãо батьêа. 

Він, навєрно, орендóвав, наймав тамочêи, там бóло. Бóло ж по-
міщиêи, яê йоãо, я й знала яê, забóла. Таê наймали в ньоãо землю в 
плавні, в тоãо поміщиêа. Таê шо, видно, і êорови держали. Нó, хіба 
тоді таê платили яê сійчас! Раньше, ви ж подóмайте, одна êопійêа 
отаêа бóлочêа! Копійêа! П’ять êопійоê бóханêа таêа шо... А тепер? А 
                                                           
1 Опитування провів В. Мільчев (1-2 серпня 2001 р.). Дешифрували аудіо-запис та 
створили транскрипт В. Ликова, Т. Молдавська. 
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тепер шо?! Рóб тридцять балабóшêа, ми êолись таêі балабóшêи пе-
êли, а тепер шо вони? Таê шо ми раньше жили. Хоч работали, ро-
бить бóло баãато. На степó брати тамечêи і сояшниêи садовлять. От 
я тепер не знаю – тепер ãеêтар, а тоді називали десятина землі. Зем-
лі. Таê це я не сêажó, шо більше – ãеêтар, чи десятина більша бóла? 
[Геêтар більше]... А десятина бóла.  

[Землі бóло в батьêа]... На, на êаждó дóшó бóло землі... десятина. 
Одинадцять дóш! Батьêо одинадцять, дванадцять, мати тринадцять, 
і счітайте оце... [Таê шо, сімнадцять десятин]... Да, землі баãато бó-
ло. Да, тоді на дóши ділили землю, тоді на дóши давали. Уже яê не-
вістêи поставали ми, землі вже не брали. Бо ми вже брали, а на ці 
дóші, шо ó батьêа, на, на дітей, батьêо полóчав на, на дітей землю. І 
бóло молотим, і та сêільêи тії пшениці на ãоріщі понасипають, аж 
ãоріща трищать! Та бóло êаже мама: “Ти б іще стовп підбив під той, 
під сволоê, бо êоли ще б не лопнóв”. Отаê бóло понасипають, а те-
пер шо ж? Може, тоді бóла хóже жизня, а тепер лóче, нó, шо за лóче, 
сидить нарвав, торãóє. Хорошо, шо яê ти виторãóєш. А яê не витор-
ãóєш, чим ти бóдеш жить? 

Ото батьêо держав, пшеницю сіяли, овес сіяли, ячмінь сіяли, êó-
êóрóзêó садили, це ми все пололи сапами. Мошинêóвали êіньми, 
êонем одним. Бóв таêа мошинêа, і ото êоня запряãають і машинêó-
ють. А ми полем та співаєм! А теперочêи? Кончили полоть, приїха-
ли раньше, яê оце і пашол ó Кінсьêó, поêóпались: “Та йдіть, та не 
довãо! Бо рано завтра вставать в п’ять”. Бо там в нас же не бóло таê, 
яê сійчас бані, той шо. А тоді яê тільêи той: “Ми підемо в Кінсь-
êó”. – “Нó, йдіть, тіêи ж не довãо”. Поêóпалися і прийшли. А ці не-
вістêи êоли таê, той наãріють води: “Та я в ваãанах сêóпаюсь”. А 
пашол! Усі чередою! У Кінсьêó, прийшли поêóпалися, повечяряли. 
Гóлять ніхто ніêóда не піде. Всі спать, бо завтра рано вставать.  

Сім êоров держали. [Вівці держали, нó], ми [вівці] не доїли. А 
тоді вже дві êорови оставили, а ці попродали, та розділили хлопців, 
та по êорові дали ж. І таêечêи... Кіндрат поїхав ó Балêи, та взяв êо-
ровêó, батьêо дав. Каже, забирайте, бо все одно ж розберóть, розтя-
ãнóть. Та ще при те, та сêажóть розêóлачóвати. О. А наше ж... Та во-
ни таê тіêи тіêи не попали. А тіêи шо бóв таêий шо, Шóльãа, нази-
вали йоãо. Таê він записав батьêа середняêом. А таê би бóв попав би 
розêóлачóвали. І держав батьêо хóдоби баãато. Трóдився, робочих 
не держав, а счітали йоãо вже за розêóлаченоãо, а то йоãо, спасіба, 
Шóльãа, бóв ó сільсовіті, і зробив середняêом. Пасіêи баãато бóло. 
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Сêотини баãато бóло. Четверо êоней бóло. Двоє лошат бóло. Жив 
батьêо добре. Нó, й сім’я ж велиêа. Ми ж робочих не держали. Сім’я 
ж своя ж обработóвала. І от... Аãа, êазав, шо батьêо прийшов, та êа-
жóть, шо спасіба Шóльãі, переробив на середняêа, а то... 

Попав би, êажóть, розêóлачóвали! А я своїм же трóдом, ніде ж 
ніêоãо не наймав. А збоêó женщіна бєдна бóла, на тій стороні там 
жив, таê ніêоли не поможе, шо вона таêа бєдна, хазяїна поховала. А 
землю держала, а óбрать нема чим. То він, батьêо, бóло êаже хлоп-
цям: “Кончили вже звозювать?” – “Оце вже послідня”. – “Їдьте збе-
ріть Катерині, шо вона, шоб...” І ото попоїдóть, ó сêиртó сêладóть. 
Дома, тóт, ó нас! Бо тóт бóдóть молотить. Сêладóть, її сêиртó отдє-
льно. Ми, нашó помолотили вже, в сêирти, вона помаãає. І соломó 
вибирать, і віять помаãала. А тоді її, помолотим, óбрала, зерно пере-
носили її, соломó переêидали через заãатó – вона ж по-сóсідсьêі, 
заãата. Соломó через заãатó переêидали, хлопці помоãли, вона на 
сêиртó, а хлопці помаãають. Тоді вона сêирдочêó зробила. Ото таê 
наш батьêо помаãав тій женщіні. А тоді вона виїхала. Не знаю, êóди 
вона виїхала, а хатó продала, і таê... 

У двадцять першомó ãоді отділили старшоãо. Я вже даже й не 
знаю, сêільêи йомó тоді ãод бóло. Нó, молоді ще бóли. Ще молоді 
бóли. А один, а дрóãоãо – мати, дочêа, бóло дочêа, їх двоє, може й 
більше та померли. А тот вже син помер, а дочêа осталась, а мій брат 
оженився на ній та взяли та пожили тóт ó нас. А батьêо вмер, а мати 
одна осталась. Таê вони тоді і тоãо, і цьоãо нашоãо отділили тоді тó-
ди, яê ó прийми пішов. Дали йомó êоняêó, êоровêó дали йомó, роз-
ділили їх, і томó дали êоняêó, êоровó, ділили все їх. Аãа... Ой! 

Шість братів бóло – ніхто, не один не сóдився, ні оден! Бо не ãó-
ляли, не êрали, а работали. І тепер би таê! Чоãо, чоãо ж не можна 
бóло, êолхоз разпóстили, харошо, таê ви ж поділіть на двори. На 
êаждий двір, хай двадцять дворів чи по десять, зробіть ланêи, ланêи 
обрабатóвали б, хліб люди ó ланêах робили, полóчали б і ãосóдарст-
вó бóло. Можна бóло б таê? Таê не зробив, а живе сам для себе він 
живе, дома... Чоãо Шарапов не построїв таêоãо дворища, шо, в йоãо 
ãрошей не бóло? Я знаю, шо в Шарапова й в Михайлівці бóли ãроші 
на пошті. 

Граждансьêó [помню]... Оцю миêолаївсьêó, миêолаївсьêа... Ми-
êолаївсьêа ми називали, батьêо ж мій слóжив ó миêолаївсьêó войнó. 
[Слóжив] ó томó, ó Одесі. У Одесі слóжив батьêо мій. Нó, він бóв, 
оте... Й фотоãрафія бóла, він бóв яêийсь начальниêом ó войнó. Ма-
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ма це бóло їзде тóди, та і прижили собі. Ото біля батьêа сидить, та-
êий чорненьêий, ото вони прижили, ото. Із чотирнадцятоãо він ãо-
дó, отаê. Ой-йо-йой-йой-йой! Нам тоді бóло харошо, êанешно, нам 
бóло харошо. А тоді вже старшоãо отділили. 

О! Таê я ж Махна бачила! Бачила! Білий, він не білий, а таêий 
рижóватий, патлатий таêий! Кожóшоê на йомó êрасненьêий, рóêава 
таêі позаêачені патлаті тóтечêи. Він же ж ó моãо батьêа брав êоня! А 
брат старший не дає, таê він яê óрізав пльотêою. Батьêо êричить, 
шо брось, отдай, а він не дає! Таê він яê… Таê він таê і присів. Таê ви 
знаєте, шо рóбашêа лопнóла, отаê óдарив йоãо і таêа попрóãа бóла, 
яê палець на йомó. Узяли ж тоãо êоня забрали. Яê óсêочили в хатó, 
таê вони перерили отаê. У мами бóв таêий яêийсь, називались êе-
рас, разний, одівали на зборах отóтачêи, êрасиво пошитий, отóтач-
êи, таê вони вêрали. Вони і не бачили êоли... Перерили, пере... 
Страшне шо робили. Бóли там êóри і ãóсі тóтачêи, а вони там взяли 
êóрей і ãóсей, мать, штóê п’ятеро óзяли. Махна я знаю! О-о-о!!! Ма-
хно, а тоді Керенсьêий ше бóв, а тоді ці ж оці ж êадєти. А êадєти 
шо? Тіêи êадєти перейдóть, тіêи наші óвішли – óже êадєти, тільêи 
êадєти вишли – вже Махно тóт. Тó я войнó знаю, шо за война тоже 
бóла. А Махна я, паразита, бодай він позщез. Де шо не попаде, він 
тільêи залетів таê, і êóрів бере, і ãóсів бере і шо, самошече, нó, банда, 
банда, він бандит бóв. [А сêеляни в ньоãо слóжили]... Не знаю, за це 
я не сêажó. Чи слóжили в ньоãо, чи не слóжили, за це я не сêажó. А 
Махна, паразита, яê оце щас бачó, êóрносий, рижий, неêрасивий та-
êий, ще й ãорбатий. 

[19]21 ãод... Нó, первий ãод бóв ãолод. Да, бóв ãолод, а чо ж не 
помню. В сороê первомó ãолод бóв, хто вижив, нó, а хто… Нó, наш 
батьêо вижив, тоãо шо ó нас хóдоби баãато бóло і запас бóв велиêий, 
бóв запас. А збоêó бóла сóсідêа, в неї двоє дітоê бóло, а батьêо їхній 
óмер, вдова, хазяїн в неї. Нó, наш батьêо помаãав їй. Оце бóло помо-
лотять її, а нам помаãає на тоêó, а наші тоді візьмóть перевезóть її, 
перемолотять. Он зерно вона забрала, соломêó забрала і ото таê. 
Посіють її, помаãали її. А в ãолод вже вона тоже страдала, а батьêо 
мій помаãав її, сêазав матері, шо помаãай її, помаãай, помаãай. Пома-
ãали, таê шо вона вижила ó двадцять первомó ãоді. 

В [19]21-м ãоді теж бóв ãолод. Но бачите, овець баãато бóло, [не-
розбірливо] небаãато бóло. То повезóть ó ãород овець, виміняють 
мóêи. А мóêа êóêóрóдзяна. А тільêи, ви знаєте, яê вальцована. Ха-
роша, нема в неї нічоãо. Адже не нада прямо і сіять. Но просівали на 



43 

сіто. А тоді в отой чавóнець води. Раньше ж чавóнці бóли, не êаст-
рóлі. В чавóнець води, вода êипить. Мама тóди мóêи тієї насипе. Не 
міша зразó. Ні. Вона êипить, êипить. Вона міша, шоб вона не збіãла. 
А тоді берóть êописточêó. Таêа бóла, з дерева. Чистеньêа. Мішають. 
Розмішають. Вона зробилась, яê êаша. Називали мамалиãа. Бóло 
êажóть: “Беріть мамалиãи. До молоêа”. І ото чавóнець той наварять, 
мамалиãи, борщ і молоêо. І оце êажóть... А мамалиãа яê êаша. Таê 
шо ó двадцять первомó ãоді батьêо, він не ãолодóвав. Бо сêотини 
баãато бóло! А люди єсть ãолодóвали. Аãа. А ще й бóло [ãолодóва-
ли]. Мóêи бóло привезóть чóвалиê-два, êóêóрóзяної, за овець намі-
нюють. А овець бóло баãато, до півсотні, чи може й більше. Весь за-
ãар. А тоді начали – то різать, то продавать. Оставили там, бóло чи 
семеро, чи восьмеро. А більш óже не держали, овець. Баãато вже не 
держали.  

[При НЕПі яê жилося]... Яê же це... Нó, тоді ж бóли, êонєшно ж, 
золоті ãроші. [Нó, вже при совєтсêой власті êоли бóли золоті ãро-
ші]... Може помню, а може і забóлося. А, а яê оце бóло дають ãроші 
там, ідеш ó шêолó, а бóло êонфети біля шêоли продаються. Таêі до-
вãі з êитицями дóдêи. Оце я тільêи не знаю, вони стоїли полóшêа, а 
оце полóшêа чи êопійêа вона стоїла, я шо забóла. Бóло êажóть: “Та 
дай їй полóшêó, хай êóпе там собі êанфет”. [Півêопійêи]... Нó, да. 
Полóшêа. 

А êолхоз начався в [19]30-мó. Потомó шо я слóжила в Михайлі-
вці... Я приїхала з Михайлівêи, óже мене забрали, óже начали оце 
вóêóіровать, силать, а моãо хазяйêа, моãо хазяїна, хазяйêó начали 
щóпать, ссилать її. А я в їх записана, яê [племенниця], а раньшє за 
[профсоюз] за роботниêів платили. А вони мене яê за племенницю. 
Убирали харашо мене, одівали харашо. А тоді яê оце таêе стало... [А 
яê ви до них попала]... А в моãо батьêа та сестра в Михайлівні за-
мóжом, а вони тóрбóються, шоб де дівчинó найти, а вони, та сестра 
êаже батьêова – я вам найдó дівчинó. “Поїдь в Сêельêи і привези”. І 
ото вона привезла тóда мене. А тоді яê оте стало, і я попадаю, а тоді 
шо ж письмо написали в Сêельêи та батьêо приїхав верхом êонем 
та приніс звідсіля бóмажêó, вона моя рідна дочêа, фамілія тóт же 
дали бóмажêó з сільсовєта, з яêоãо ãода родження, яêоãо шо. Таê 
вони ото мене тоді відпóстили, та ото бóла б попала під те...  

[А їх êóди визвали]... А її я не знаю. Чи її вивезли тó хазяйêó чи 
ні, не знаю. Я вже не знаю, я вже не сêажó, чи її вивезли чи ні, бєдна, 
хороша, вони, вони таêоãо нічоãо, вони шо, сêотиною занімалися та 
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сам хазяїн, êовбаси начиняли ото таêе, оêаріêа êоптив. І ó їх бóла 
таêа невеличêа в дворі столовочêа, люди ідóть ó столовочêó там, хто 
пообідать, чи там поснідає, а хто êовбаси êóпóвав, ото там таê вони 
жили, вони таêоãо нічоãо не, не робили, а не знаю, за шо її зачипали, 
не знаю, чо її зачипали. А я в їх бóла яê охвіціаночêа, ото хто прийде 
там віднесла, принесла, прибрала, ото таê я в їх бóла, п’ять ãод про-
слóжила я в їх. Хароші люди, хароші, їх не нада й вивозить, вони 
хароші люди. Ісаóлов, фамілія їхня бóла. 

[Колхоз яê орãанізовóвали, батьêо в êолхоз встóпив]... Отдав 
êоней, парó êоней одвів, віялêа бóла, плóã, бóêарь, борани – все по-
здавали ó êолхоз тоді, іздавали оце, все здавали в êолхоз. [Батьêо] 
середняê, батьêо середняê зчитався. У êолхоз “Червоний Пóтіло-
вець”... 

Та ні вони не проти цьоãо бóли, óже. Воно вже таêе робилося, 
оця, оце óже ж война та таêе ото, таê вони вже óже бросили, совсім 
óже вони, менше стали хóдоби держать, менше стали бджолей дер-
жать, начали розпродóвать і начали, із плавнєй вибралися до домó. 
Бо там ó плавнєй тоже банда бóла, тоже, оце ж тоже таêий, тоже ба-
ндити там лазять сêрізь, тоже набираються банда, таê вони вибра-
лися з тоãо. [При совєтсьêій власті там банда бóла]... Да, да, да, оце 
вже яê êадєти êоли переворот оце ж яê бóв, банди баãато бóло, баãа-
то, і не знаєш яêа вона, чия вона, чи вона êадєтсьêа, чи вона, чи вона 
совєтсьêа, чи, чи холера зна чия вона! Не поймеш! 

А тоді вже начали… тіêать з плавні, потомó шо не можна бóло 
вже в плавні жить. Тьолêó… тьолêи не стало – спіймали тьолêó. Не 
стало тьолêи. Начали вибираться – банда яêась піймала. Піймали. 
А ми із Люсьêою, а їх три. Ходило. Вони нас і питають, шо: “А ви не 
бачили отóт [нерозбірливо] не їздили?” Каже: “Ми не бачили”. А 
тоді на дрóãий день êаже – прийшли рибалêи, прийшли та êажóть, 
шоби ніде не ходили. Пита: “Отóт двох дівчатоê ви не знаєте? Тóт 
не прийдóть ãóлять?” – “Нє, не знаєм”. Прийшли і êажóть: “Не 
йдіть ãóлять тóда. Не ходить, не беріть, бо вас заберóть”. І ми не 
стали ходить, стали бояться. Це банда…  

Таê наші не стали і начали вибираться з плавні. Начали бджоли 
вивозить. Переêазали, шоб приїхали хлопці ãарбами забрали бджо-
ли. Ноччю. Гарбами. А тоді виãнали сêотинó. Видали вівці і ото ви-
бралися відтіля. З плавні. А, хто – я не знаю. Це хто там бóв, хто йо-
ãо зна… А бандів бóло баãато тоже. Набиралиася банда. А чия вона? 
Шо воно за банда? Чи вона Бєлєньêі? Чи вона Сêельêи? Чи хто йо-
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ãо зна, відêіля вона? А бандів вже начало баãато… Начали… Наші то 
сêазали – не ходіть, бо ще піймають. Половлять, позаêидають. А то-
ді стали вибираться. Стали вибираться додомó. Дома ото держали 
вівців. Батьêо жив в нас непоãано.  

У тридцять третьомó... [А ó тридцять третьомó ãолод бóв]... А чо 
ж êонечно, нó, в [19]33-мó ãолод бóв, це ж я дóмаю... Нó, шо воно... 
Тоді я не знаю яê воно, шо полóчилось, шо ãолод бóв. От... Таê ма-
бóть не в [19]33-мó? Чи в [19]33-мó, я вже забóлась, ó яêим ãоді. 
[Після êолеêтивізації вже яê бóв, після тоãо яê êолхоз тіêи]... Пом-
ню, помню, бóло. Тоді воно ãолод бóв та ще й забирали ходили. Таê 
мама заховають, ми ж на печі сидимо, а мама заховає там ó сóмочêó, 
заховає, а вони витяãають, знаю. [Хто витяãав] та нема їх вже поме-
рли. Сêелянсьêі, ó нас тóт бóла, на неї називали Ковальêа бóла, бó-
ли, бóли таê. Чєша бóв по-сóсідсьêі там жив тоже, та жінêа продала 
хатó та виїхала, а він êóпив. Отож тоже лазив по ãорищам, по ãорш-
êах, знаю. Ні, ми не дóже ãолодóвали. Бо мама ж та папа понаховó-
ють бóло. [Я êолхоз тоже пішла вже робить]... Та! Де пошлють. Та 
то трошêи êóхарила, а тоді вже де пошлють. З сапою. 

А особенно оцю [войнó]… Оцю, вже таê отож мати й осліпла то-
ãо. Я ж в еваêóації бóла далеêо,з дітêами, аж річêа Інãóлець, може 
ви знаєте. Тóда ж. Тóда ж за Дніпро, за, де Ляпятиха... [Німець в 
еваêóацію поãнав]... ó сороê первомó. Нó, да, в сороê первомó, він 
же ж начав, война ó первомó, ó самомó первомó война. Ні, мабóть, 
мабóть в сороê дрóãомó він нас ваêóіровав. В первомó вона начала-
ся, а в сороê дрóãомó, начало сороê дрóãоãо начав ваêóіровать, ото ж 
ãонять. Ми бросили все, все, ото тільêи дітей та êоровêó óзяла, а там 
німці забрали. Та я ж тачêою, êоровêою тóди їхали, а звідтіля óже 
самі таê, а тоді тачêó бросили, та в поїзд, та поїздом добилися сюди 
додомó.  

І протів Ляпятихи нас тóди переправили. Та тамечêи єсть річêа 
Інãóлець, там таêа бистра біжить, шо ви знаєте очима не взãляниш. 
Він же нас переправив, паразіт, він же нас чóть не витопив, переп-
равив. Переправив, а тоді вже там німецьêі êалони бóли, тоді він нас 
вже бросив, óже нас. Бо вже наші всêорості прийшли вже сюди. 
Уже ми бóли в німецьêих хатах. Та прийшли вже êрасні сюди, до 
нас. Я тіêи вийшла по дрова в мене там сóсідêа бóла, ми вдвох ми з 
нею в одній хаті, та êаже: “Йди по дрова та бóдем, мать, начинати 
топити”. Та я тільêи за óãол та по дрова, яê êриêне: “Веê!” Ой! Я яê 
брошó ті дрова, êажó: “Саньêо! Німці тóт óже”. – Та ти шо!” Кажó: 
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“Да”. Тіêи німці оце той, êоли вже наші засêаêóють отаê ó хатó, пи-
тає: “Немає ніêоãо?” – “Начі ж нема ніêоãо”. – “На ãоріщі нема?” – 
“А хто йоãо зна, за ãоріщє не розãлядемо, не знаєм”. Ой, ой, ой, ой! 
Шо там, аби ти знала, моя дєточêи, сêільêи їх там лежало, сêільêи 
ми їх переносили, та молодесеньêі, молодесеньêі. [Плаче]. Нас же 
зãоняли там, шо йдіть збирайте. А німців бросали, а тоді вже начали, 
шо ми і німців брали, ви не знаєте, бо вони пораспóхали вже, стра-
шні, таê ми німців не брали, не бачили. А наших! Там страшне шо 
бóло!.. Нам там один і êазав, німець там таêий, наш, простий, виїж-
джали та й êазав, шо відсіля ви виїжджайте, бо тóт таêі бóдóть бої 
страшні. А ми ж не послóхали, не виїхали. Нó, таê яêось Боã дав, шо 
пережили. А наші яê ввійшли – отаê орóжжя, отаê орóдія, орóдія 
стоять, одна перед одною, не можна заãлянóть! Пóшêи летять, яê 
нó, страшне, а їх вибили, наших, а тоді яêось наші вернóлися. А він 
êричить: “У воãонь!” На, на тих, на, на солдат – “У воãонь!” Нó, дó-
маю, їх ж, бєдненьêіх, ó воãонь óпхнóть, солдат, нó, їх там і лежало, 
ніêоли не забóдó, сêільêи їх там бедненьêіх поãибло. [Плаче].  

Бóло діла баãато. Баãато розêазóвать, бо баãато й прожив, баãато 
і проãорював. Нó, більше ãоря не бачила, êоли êадєти бóли, і махно-
вці, нó, не бачила óбитих... А оце! Не можна... Не можó, я не можó 
забóть їх сêоêо... [Плаче]. Я не знаю, яê ми їх ізбирали!.. Ми там же, 
ми там же бóли ваêóірані, таê нас заставляли, наші ж солдати. А ті-
êи наші солдати бóли, а тіêи вони там шось в їх риються, чи доêó-
менти може забирають. А ми ото, беремо, за рóêи-за ноãи, а третя 
під спинó і на машинó... Молодесеньêий! Оце не забóдó, поêи й óм-
рó, не забóдó! [Плаче]. Це ж я не знаю. Таê нальотами налітали, за-
бирали, обãрібали. Обãрібóть, ночю, оце тіêи, тіêи перейшли – óже, 
óже, вже наші входять. І вже наших нема, вже, êажóть, êадєти... А 
оце! Сиділи ми в хатах, попід стінêами, [дóмаю], яê дасть та прива-
ле, та дітоê своїх обняла, та зоãнóлась, поêа, поêи вони оце вже все, і 
наші, êажóть, попід стєнêами, до віêон не йдіть, бо можóть... А ля-
ãайте попід стєнêами. Ай-яй-йой! А вже перейшло це, переãóãоті-
ло!.. Не дай Боã... А воно вже весна та порозпóхали. Бідненьêі, бід-
неньêі! За шо вони страдали? [Плаче]. За шо?! Шо люди біз хліба 
сидять? Отаêа дороãовина! Шо вони зробили? Шо вони зробили?.. 
Розтяãли той êолхоз, розтяãли... Кажен собі оре там, засіває собі.  

А тоді вже яê наші пройшли вже, óтихомирилось, зайшли наші, 
ми начали рóшать. Коли один êаже мені: “Ви б не їхали ó вас дітêи 
малі, а ми вас одвезем”. А êоли одвезóть? А я собі дóмаю :“Добре, яê 
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ви мене одвезете, а не дай Боã вернóться назад, а ви одстóпите, а я 
тоді êóда?” А я êажó: “Я не бóдó бросати, вже бóдó з своїми людьми 
їхать”. А тачêа поãаненьêа таêа. Нó, вони там десь êолисо достали, 
зробили. Я ото хлопців на тачêó посадила, та там вóзлиêи, і ото ми 
приїхали на Софіївсьêó станцію. Приїхали тóди, а там я посадила 
старшоãо ó поїзд, а менший, а меншоãо матроси óхватили та поста-
вили, понесли в столовó. Я ж тóт êричó – хлопці, я ж посадила тоãо! 
Коли один яêось êриêнóв хлопців, видно, старшій: “Ребята! Зразó ж 
віднести, помаãти”. Таê вони мені помаãли, ото посадили мене і по-
маãли, ото матроси. Ой, ой, ой!  

А тоді вже сюда на Поповó яê добилася, тóт óже послала хлопців 
там одна женщіна додомó. Таê він прийшов та сêазав, та наші приї-
хали, сестра й батьêо оце, та забрали мене êоровêою до домó. Гар-
бичêа і êоровêи, та êоровêами забрали мене. А я сюди приїхала, а 
тóт повно солдат ó хаті. Я поїхала до батьêа, а тоді êажó: “Підó ж 
тóди, шо ж там чи вони ж пóстять мене”. Приходю, êоли їх там пов-
но. Я êажó: “Ребята, хазяйêа приїхала”. А він êаже: “Нó, что, яê ха-
зяйêа, значить, бóде хазяйêа, ми же бóдем виходить, раз хазяйêа. А 
де ви бóли?” – “Та ми бóли Боã святий зна де”, – таê я йомó розêа-
зала. Нічоãо він не сêазав, я пішла до домó. А він êаже: “А з êим ви 
приїхали, самі?” Я êажó: “Та ні, в мене двоє дітоê”. – “А де діти?” 
Кажó: “Там ó батьêів”. “Нó, таê ідіть забирайте, – самий старший, 
ãлавний êоторий, – ідіть забирайте своїх”. І ото я з тими хлопцями 
майже тиждень побóла, êоли вони ось пішли вже, десь не знаю, êó-
ди вони поїхали. А тóт óже наші, не бóло ніêоãо воєнних. Отаê я, 
деточêа, прожила свій віê. І тамочêи прожила не дóже ãарно. А тоді 
наймалася, наймали мене, в Михайлєвці прослóжила п’ять ãод. 

А прийшла додомó мені вже бóло двадцять, бóло вже, двадцять 
один бóло. І там я прослóжила ó їх. Таê шо я свій віê проêолотила-
ся. Оце война, война й война. І война. А тоді ж тоже ж таê, то êадє-
ти, то те приїде, то тей, то з шашêами отими, та яê витяãне отой, шо 
аж блищить, а він ãонеться, наші тіêають êрасні часть... Бачила на 
своїм віêó, баãато бачила шо, шо робиться. 

[А ще яê незаміжня]... Ми тоді дóже не ãóляли... Ходить не ãóля-
ли дóже. Трошêи таê, поспівали там яêої-небóть. Співали óлишною. 
Поспіваєш бóло. Да, помню! Помню. Співали оції… [Нерозбірливо]. 
О це пісні таêі співали. І хлопці співали, тóт же ж баси хороші таêі – 
рявêнóть, таê аж! А це пісня, ви знаєте шо за пісня? Я вам розêажó 
за неї. Отóт жила ось ó нас в ãородах, ó їх бóла дівчина і бóла вона 
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таêа насмєшêóвата, таêа баãата, одна в батьêа, і насмішêóвата, і 
привела двоє дітоê. А тóт жила жєнщина таêа, яêось на неї назива-
ли, шо вона пісні сêладала і оце вона пісню сêлала. Про неї оце піс-
ня. Таê вона бóло яê почóє цю пісню та й êаже, шо не співайте, бо я 
не моãó, ви ж про мене співаєте, про неї співали. Може сêладала, нó, 
не знаю. Нó, таê, самі між собою, самі між собою співали оце, а таê 
не... Не співали. Ой!.. От забóла вже, забóла, забóла вже. Я знаю, шо 
її Нюсьêа звóть, а фамілію забóлась. Вона молода бóла! А, Мали-
новсьêа хвамілія. [А оцю дівчинó, шо двох дітей привела]... Дóсьêа, 
Дóся. А фамілія бóла – на неї êазали Солêи. Яê же їх фамилія бóла? 
А таê на неї êазали Солêи чи може і фамілія бóла, а таê Сьомêа на-
зивали. Таêа яê і ми, яê і я бóла.  

[А на досвітêи ходили]... Ха! Ходили! Яê бóло на досвітêах... Та 
яê бóло. Підем оце ж, сидимо, лави бóли, ãармонь ãрає, танцюють, 
співають. Натанцювалися, наспівалися і додомó досвітó. А таê шоб 
ми ãóляли, додомó ходили. А в êоãо є óхожор додомó повів. А ó мене 
ше óхожора не бóло, яê на досвітêи ходила, ше сама ходила, а тоді 
вже найшла на свою ãоловó. Нó, можна бóло жить, таê война не да-
ла. Восєм ãодочêів пожили і все... 

[На досвітêи ó êоãось в хаті збирались]... Да, в хаті, в хаті, там 
весело бóло. Оце, може ви знаєте Альошêа, він ó млині робить та в 
йоãо бóв тесть, ото він нас пóсêав, ото ми в ньоãо ãóляли на досвіт-
êах. Нó, шо на досвітêах? То тільêи називали “на досвітêах”, а таê 
ото сидиш на лавах, хто танцює. А яê хто сидиш, то бере тебе – по-
танцюєш із ним, із хлопцем, там поãаноãо не бóло на досвітêах, шоб 
паãане бóло, ні. Хто в êарти ãрає, хто таê, а хто хтось співає, а хазяїн 
лежить на, на лежанці ото там, тіêи дивиться, вже время, він сêа-
же – нó, шо ж рєбята вже время, додомó всі йдóть. Нó, бачиш, таê 
поãаноãо нічоãо, шоб на досвітêах бóло поãано. 

Платили. Яê оце празніêове, яê оце Рожество, таê ото хоч сала 
принеси, хоч хлібинó. Попросиш ó матері: “Мама дайте êóсочоê са-
ла бо я на досвітêи”. – “Я дам та тіêи батьêові не êажи”. Винесó та-
êий êóсоê ãарний, замотають, та тільêи ж не êажи батьêові. Нє, на 
досвітêи вони не возражали, шо ми ходем на досвітêи, а серед бóд-
ня, сóбота, це вже в сóботó не підеш ãóлять. Тіêи в неділю. А в сóбо-
тó знай, шо вже, нó, да, в неділю не підеш, а в сóботó підеш, а в неді-
лю вечором то вже не пóсêають, завтра рано вставать. Пряли, тêали, 
êорзини плели ó хатах, достанóть то прядіво, мнеш ноãами, а вони, 
мамêа прийде з невістêою, а старші дівчата тамечêи топлять, ото, а 
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вони сидять прядóть, а я, а я прядіво мнó, а ті на печі лежать лишні, 
ото таê бóло раньше таê ми жили раньше. А тепер бачиш яêа, яê во-
но тепер. І тóтечêи яê óстала я, óже в оцих, тоже бóло насмажем на-
сіння та не ляжем спать поêи не полóсêаєм. 

[Нó, вот хлопець і дівчина зóстрічаються]... Нó, яê йоãо сêазать, 
яêось ми сходилися, нó, яê я йоãо люблю, вони не оддають, а я йдó. 
Нó, я таê не бóло, а єсть таêі, шо вона йоãо любе, а її не віддають. А 
мені нічоãо не сóперечили, пішла та й óсе, мама правда трошêи сó-
перечила, а батьêо – “Та брось! Станови, Василь, бóтилêó!” – “А то-
бі аби бóтилêа”. 

Я не дóмала за цьоãо йти, же ж він мамі і родич. Ми ж родичі 
все. А ми зійшлись, наші-то не знали, шо ми зійшлися. А яê óже 
прийшов сватать, то тоді мама і сêазала: “Та ми же родичі. А раз ро-
дичі, то ó вас діти не бóдóть”. Таê і полóчилося. У нас же девочêа 
померла неблаãополóчна. Ці харашо, а та первінêа ні. Нó, і сêазала: 
“Ми же родичі, а родичам сходиться нізя”. Мама – тьотя йоãо бать-
êові. А ми ж-то не знали, шо ми родичі. А зійшлися з хазяїном. Нó, а 
батьêо тоді êаже: “Шо ж óже, раз таê, а шо ж, хай іде, шо Боã дасть 
то і бóде”. Девочêа в нас первіньêа неблаãополóчно вийшла. Прави-
льно, шо нельзя зходиться рідні. 

[Сватів засилали]... Сватали. Яê, яê це бóло... Нó, прийшли оце 
яê староста прийшов, вони ж то мене знають, яê мене звóть, а тоді ж 
питають, ми в велиêій хаті, а тоді ж нас ãóêають. Приãóêали: “Нó, яê 
ви? Соãласні?” – “Соãласні”. – “Любите одне одноãо?” – “Да”. Нó, 
шо ж… Давайте, раз люблять, давайте, бóдем розчітивать. Та таê... 
Мама зразó ж: “Ще б поãóляла б”. А батьêо: “Та те... То вже... Стано-
ви, Василь, бóтилêó!” – “А тобі аби бóтилêа”. А тоді прийшла мати 
йоãо, поãóêали ж, там ще сóсідêó ãóêнóли, та ãóêнóли ще одноãо 
брата, та ото й посиділи, випили тамочêи, а ми вбралися та пішли 
ãóлять, трошêи поãóляли. О… А тоді ж прийшли сюди до домó до 
нас, вони ще, правда, ãóляли. А ми пішли в велиêó хатó, там сиділи. 
А тоді вже ж пришли... А тоді вже ж, а на дрóãó неділю до їх поãóêа-
ли на моãорич, та там вже випили, а тоді за одним заходом, брат 
оженився, а я заміж пішла, а брат оженився. Таê нас дві молоді бóло 
за столом, тоді мене повели тóда, а тоãо звідсіля привели до нас.  

Ото таê бóла в нас свайба. Таêої свайби дóже не ãóляли, вечір 
одбóли, посиділи молоді трошêи поãóляли, потанцювали, ото таê, а 
таêоãо не розчінали дóже баãато, свайби. [Це бóло ó 19]33-мó. Тоді 
брата привели з молодою до нас, ото там по-сóсідсьêі не далеêо, а 
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мене тоже, мамі тоже недалеêо, та повели тóди до йоãо, ото таê 
йшла я заміж. 

[Приданне давали]... Да! Аяêже ж! Сóндóê ó мене й дося стоїть. 
Той, шо мама давала, сóндóê. Давали. Давали, бóло в мене ліжниê, 
четверо! Або ось... Мать, четверо! Чи п’ятеро. Аãа, четверо, ряден, 
хароших, таêих. А то двоє вовняних, êрашених. А тіêи не мама тêа-
ла, не ми тêали. А бóли чóжі, називали бєжєнці, бóли. Таê вони тêа-
ли таê ó êлєтêó, яêось ó них полóчається. Красиві, і ото там мама ті 
рядна давала, застилать. Одіял не бóло, оцих, марсєлєвих, а давала 
оці рядна застилать êроваті. Нам. Нó, яê ми заміж ішли, то сêладем 
êровать, а тими êрасивими ряднами застилали. Нó, а свеêрóха ж 
бóло нічо ж не êаже, бо і в неї дочêи бóли, то ó неї дочêи бідніші бó-
ли... Їх тоже чиманеньêо бóло. Нó, отаêих не давала ряден, бо вони 
овець не держали. А таêі рядна, простеньêі. А в мене бóли êрасиві 
рядна, чи таê ото. А одіял не бóло! Нє! Ото ліжниê. Ляãаєм спать – 
рядном заслали, подóшêи, ізверхó, а ліжниêом óêрилися. Тай всьо. 
А тепер бачте яê? Ватяні одіяла, та шоб ще й бóли по зãибó простіні! 
А тоді не бóло. Нєт. А мама наша ото таê. А в мене верстат і досі на 
ãоріщі лежить!  

[На свайбах]... Співали, співали, співали. Співали [нерозбірли-
во]. Оце таêі співали пісні. Вже вечером. Вечером. Співали. [Вже яê 
ãóляють]... Вечером яê óже та, вечером бóло співають ото цю пісню, 
співають. Співали. [А яê тіêи під вінець ãотовлять молодó, співа-
ли]... Співали: “Ой мамочêа, та й мама [нерозбірливо]. Візьми мені 
та й [нерозбірливо]... Візьми мені та й [нерозбірливо]. Ноченьêó хоч 
й послідню та й свободи [нерозбірливо]”. Оце співали.  

Та їх баãато, баãато бóло. Та вже позабóвала! Оце яê бóла, виво-
зять, вивозять із дворó, молодó, тоже ж бóло співають... Отож, бачте, 
вже позабóвала, яê. А знала ж, шо яê же ж яê вивозять, молодó: 
“Вилітала перепелочêа! Вилітає перепелочêа! Не сьоãодні, таê те-
перечêи!” – оце співали. Баãато, баãато знала, таê óже позабóвала. 
Бо воно óже в ãоловó не йшло. А вийшло все, яê вже не стали, піш-
ли заміж, вилитіло все! Повилітало. А особенно яê оце война, та ха-
зяїна не стало – все звідти вилитіло, з ãолови, все!.. Все. Все на моїй 
ãолові! Нада й дров привести з плавні, êоровêою притяãти. Тачêó 
брати зробили, та ото тачêó, êоровêó запряжó та й десятоê наêладó 
оберемêів, та й привезó. Та й привезó. Таê шо вже до пісень не бóло! 
Гóлять не ходила! Бóло, тóт по-сóсідсьêі – вони з чоловіêами, та со-
бираються, та ãóляють, приãлашають. Я не ходила. Нє. Я собі, я ха-
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зяїна яê виряжала, а він мені й êаже, шо ти мені зміниш, підеш за-
між. А я êажó йомó: “Клянóсь я перед тобою! І Боãом, і собою. Не 
ізміню я на тебе ні на êоãо! Ні на êоãо. До своєї смерті ні на êоãо не 
ізміню! Даже, я й ãóлять ніде не підó, біз тебе”. Я таê і робила. Я ні-
де не ходила. І обійшлася, і прожила. А вони, бачте, пили, ãóляли, 
повимирали. І нема. Нема! Оцей сóсід, отóт жив – пили обоє добре, 
страшне. Страшне. І ото в їх всіãда ãóльêа. Всіãда ãóльêа тóтечêи. 
Немає. Оце тóт бóли Крайниêи... Нє, бóли Брилисти, Крайниêи, 
Криві, а це Верхоловêа – оце їхня шайêа, оце. Нема ніêоãо! Даже і 
сини померли. Бо сини тоже добре пили. І сини тоже всêорості за 
батьêами померли. Нема ніêоãо. А я й досі ще живó. Та оце шо в ме-
не очі. А я своємó хазяїнові поêлялася – і до смерти не зміню йоãо! 
Ні на êоãо, ні на êоãо. Він в мене бóв хороший! Він мене не обіжав! 
Я восім ãод прожила, я не чóла от йоãо паãаноãо нічоãо.  

Ми на той вóлиці жили, це ми êóпили яê вийшли ми заміж та 
пішла я заміж, та розділялися, менший ж брат йоãо женився, а ми 
тоді мати й êаже свеêрóха: “Нó, шо ж хлопці, міряйтеся на, на êоби-
сêó. Хто бóде зверхó – той біля мене, а хто під сподом – той піде од 
мене”. Нó, ото начали мірятися – менший попав зверхó, а ми під 
сподом, оцю хатêó êóпили, тóт бóло тільêи одне віêно, а то позаêла-
дені віêна бóло, позаêладені, воно ж ó сороê первомó ãоді ото строї-
лось, а воно ãолод, таê вони померли, а двоє дітоê осталося. А дядь-
êо оцих дітей забрав до себе, та ото дітоê цих доãлядав і тоді оцю 
хатó продав. Бо її розтяãли вже, верх почали розтяãать та палить, а 
ми ото êóпили. Батьêо мій пішов до йоãо, там він по сóсідсьêі жив 
та êаже: “Слóхай, Копитон, ти не продаси тоãо стовпа, Корнійово-
ãо?” Каже, продам. Всьо равно з ньоãо діла не бóде, йоãо розтяãать. 
Таê ми ото й êóпили стовп оцей. І переêрили віêно, обмазали хатó 
обмазали, та таê і жили, а воно ж то ж война тошо, а ше й ваêóація, 
та ми її бросили. Нó, там ми зробили то малó, маленьêó хатêó і мала 
хата для нас хватало, а ця хата бóла заêладені віêна. І таê оце й поêа 
й óже Вася оцей виріс, та перестроївся, та оце ми одрімонтівали ха-
тó, а то вона бóла поãаненьêа. Нó, а все таêи жили. Це вже Вася пе-
рестроїв новó хатó, а верандó це вже тóт і Вадя, тóт вже всі вони, всі 
вони вже самі строїли. І оно мені вже не нóжно на сто ãод нічо, не 
нóжне вже...  

Нó, а тепер бачте, раньше хіба соломою топили… Керпичом то-
пили, дровами топили, борщ варили ó ãоршêах, ó ãоршêó ó печі все: 
і хліб печеш, і êашó вариш, і борщ вариш, все, все, все ó пичі. Все, 
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пліти не бóло – піч. Дровами, дровами наêидаєш або на ніч êирпичó 
наêладешь поверх дров, встаєш, óже харашо розãорілось. Протів 
половня становиш ãорщьоê здоровий. Я вже тóт яê стала, отóт, ó 
Нечитів, ó свеêрóхи, це їх шестеро, я – нó, восім дóш. Таê ãорщьоê 
добрий нада! Тяãать ó піч. То вона бóло мені êаже: “Осюди ó запі-
чоê жарó наãортай, станови, воно от жарó бóде êипіть”. То таê. І 
м’яса там, і êартошêа, й бóрячоê, і êапóста, êладеш, і морсó êладеш. 
Вобше, і борщ хароший. І бóло поїли, [нерозбірливо] – він цілий 
день ãарячий. Цілий день! Витяãнеш обідать – бери ãарячий. Пообі-
дали, опять ó піч посóнóли. Вечерять тоже. А яê óже останеться, то 
тоді вже витяãаєш, становиш, не холодне.  

Нó, [нерозбірливо] раньше бóло, нó, а люди сильніші бóли, яê 
січас. Раньше бóло м'ясо – мясо. Вівці держать, êорови держать. 
Кóри-ãóсі, яê не те зарізали, то те… Но не їли [нерозбірливо] ó 
п’ятницю… Середа – це óже пісне, а тоді до ньоãо борщ… Варять яê 
óже четвер, сóбота, неділя. Це [нерозбірливо]... А яê п’ятниця, воно 
вже нє… Середа… То вже не варять їсти… Борщ з êвасолею варять, 
або пиріжечêи з êвасолею… або сóшеним пасльоном. Паслін раньше 
бóв. То нарвать, нарвóть, насóшить. То періжêи пеêли, із сóшеним 
пасльоном. Понапіêають. І не ãолодóвали. [Нерозбірливо]. І тяãаєм 
через день пиріжоê. Шо робиш? Зробила, взяла пиріжоê. Понапі-
êають… А паслін же рвали… Раньше паслін же їли. Сóшили. Не пóс-
тять ãóлять, поêи відро пасльонó не нарвеш. Не підете! Ідіть, беріть 
хліб, беріть відро – ідіть паслін рвать. Нарвали. А вони тоді піч про-
топляють та сóшóть. Насóшили. А зімою ãарбóз і паслін… Печем 
пиріжêи. Печóть. І таêі добрі! А тепер же ж цьоãо немає. І пасльонó 
таêоãо немає ніде. Люди жили… Або оце, де Держинсьêе, там бóв 
Єсен. Там бóв сад, а Єсен бóв яêийсь поміщиê. Жив… І там таêий 
сад бóв! І там ãрóші… Хто тóда іде – наймалися óбирать ãрóші. На-
ймав він. Володя ж. Таê бóло батьêи наші, берóть êорзини, їдóть ó 
Єменсьêó… До Єсена. І там êорзин три привезóть ãрóш. Мама про-
топляє із невістêою піч (і на дворі бóла піч, і в хаті, ó нас) ото печі 
попротопляють, і ãрóші в піч. Попеêли – і на сонце. Ті витяãають, 
припечені, і – на сонце. А ті – заêачóють, от. І понасóшóють. Зімою 
êампот сяêий-таêий. От. І ходили ото [в] Єсен… Там же щас Дзер-
жинсьêе. Там же яêий бóв сад… Там бóв же ж жив чоловіê… Жив. 
Наймали, платили, ãодóвали… Він не обіжав людей.  

І це тепер шо, простилêи... А ми тоді ше... Ми простилоê не сла-
ли. Потрóсиш долівêи соломою, помазали долівêи. Долівêа тоді ж 
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бóла! Тоді ж ãлини набереш, підеш на êонюшню, там дома, яê є êо-
няêа. А яê нема, то до сóсіда підеш. Возьмеш в êоняêи. Трошечêи 
замісив, і мажиж ó хаті. Просвіжили, сіном затрóсили, рядочêом, 
шоб там те, яê ó велиêій хаті. А в малій же хаті, темечêи, отаê соло-
ма. А яê мóжиêи вже, під осінь, підóть ó плавню, ріжóть лісêó – êор-
зини ó хаті плетóть. У хаті, мóжиêи. А баби прядóть, сидять. А мó-
жиê êорзини плете. Корзини наплели, повезли в Михайлівêó, про-
дали. А тоді там шось наêóпили. Везóть відтіля таêий хліб – яê сі-
час хіба... А тепер отаêа хлібиночêа – рóб тридцять. Хіба таê можна 
оце жить? Таê нізя жить. Колхоз розвалили, розпóстили. Таê нізя 
жить! Не можна!  

Невжелі не можна бóло зробить таê, шоб чи на двадцять, чи на 
десять дворів поділили землю, і все. Яê бóла ланêа. І ланêою люди б 
робили, поділили б, і ãосóдарствó бóло, і людям бóло. А вони таê не 
зробили. Це все Горбачьов перевернóв. І до Горбачева ще. Шевчен-
êо добрий от. Хароший. Прямо, Шарапов же не построїв собі таêий 
дом? Шо, в йоãо ãрошей не бóло? А чоловіê ãрамотний, він знав, шо 
бóде. А цей... А шо, він не зна, шо ше бóде? Хтозна, шо бóде. Бо в 
Писанії і сêазано, шо бóде, ой, наперед, внóтрі. Сêандили бóдóть. 
Бóдóть люди сêандалить. Таê жить же ж нільзя! Таê не можна. А 
жалêо людей. Людей жалêо! Я яê надóмаю, за оцих, шо побили їх!.. 
[Плаче]. Не можна!.. Не нада й войни!.. А тіêи ж не можна таê! Яê 
же ж оця молодіж житиме, яê же ж вони житимóть, вони ж йдóть ó 
бандó! Їй ж роботи немає! Аби бóли ланêи, вони б пішли ê ланêи, і 
робили б. Приробили б, і земля б бóла б, і все б бóло. Розтяãли! Роз-
тяãли, траêтори розтяãли, поховали...  

Отам, Кащенêо Миêола живе, таê там борони, мать, і досі ле-
жать, ó амброзії. Кóча! Вони йомó нада? Шо він їх тóди натяãав? 
Вони не нада! Рядовêи стоять. Тоже позаростали. Тоже, і там і плó-
ãи, там і машини, там і все. Чиє воно? Колхозне! Колхозне. І наші ж 
батьêи!.. Іздавали... Батьêо мій парó êоней одвів, і тó, і плóã, і бóêарь 
отдав. І борони отдав, віялêó отдав. Все-все в êолхоз отдав. Все! І 
там же не тіêи мій батьêо. І таêечêи люди жили харашо, і в êолхоз 
здавали. Здавали в êолхоз! Да, поêа ж воно то... А тоді вже все во-
но... Ні сіялоê, ні віялоê. Вже траêтори стали. Вже пішло лóче, і лó-
че, і лóче. І жили. Полóчали й по три êілоãрами, о, і по шість êіло-
ãрамів. Ось мій хазяїн на траêторі робив, таê по шість êілоãрам по-
лóчали, пшениці давали, бóло по [нерозбірливо] на ãоріщі лежали. І 
я робила, і я по три êіла на трóдодень полóчила. А теперича оце бó-
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ли? Бóли б ланêи, бóло б люди жили. Не сиділи б отам би на [не-
розбірливо], оці дині продавали, вона б не пеêлась, а чи продала, чи 
не продала! А їсти ж то хочеться! Хочеться на шось же може, на хлі-
бинêó виторãóвать! А чи вона виторãóвала, чи не виторãóвала? А 
їсти нема чоãо. Нізя таê жить, нізя! Не можна таê жить! І Шевченêо 
нехароший. Нехароший. Людям не давав, не платив, а сам собі 
строяв, строяв! Отаêий домаêа. Він тобі нада? Він тобі на сто ãод не 
нóжен. Ти ж пойми, ти ж пойми, ти ж в ãостіх живеш! Ми ж ãості! 
Сьодні живеш, а завтра вже тебе немає. Комó ти йоãо построяв? 
Комó? Построй собі отаêо, шоб, шоб тобі бóло жить де, жить. Нó, не 
отаêе, яê ти отлічився от людей, построяли німецьêі дома! І дочêі 
построяв, і собі построяв! 

[В шêолó тóт ходили, ó Сêельêах]... А оце, де оце червона шêола. 
Оце ходила первий ãод на низ, на низó бóла шêола ó нас. А тоді біля 
церêви, де сєйчас ó нас церêва, то шêола в нас бóла. Вона церêовна 
називалася, вона. А земсьêа ото бóла земсьêа, ото êрасна, ото земсь-
êа називали. Єлєна Достофєєвна, я і досі її не забóла, Єлєна Досто-
фєєвна. А шо на низó вчила – Ніна, той, Валєнтіна Миêолаївна, бó-
ла там. А тóточêи Митрофан Іванович óчив. За фамілії вже не сêа-
жó вам. А за земсьêó, це я знаю. Чи її фамілію шо на, наверно ж фа-
мілія, шо ми називали, та й êазали ó земсьêó шêолó.  

[За те, шо в шêолі вчилися] не платили тоді. Нє, не платили. А 
тільêи таê полóчилося… Нас троє ходило ó шêолó. Оце в третій 
êлас. Я не доходила третьоãо êласó. А там ó сóсідêи, один бóв ó неї 
хлопець, і ніде не помістились – міста не бóло ó шêолі. Таê вони то-
ді шо? Мене – зі шêоли, а хлопця – на моє місто. Таê я тоді зостала-
ся – два з половиной ãода проходила, всьо. Нó, хвате з мене. Хвате.  

[Уроêи і на дом задавали]... А яê же? Давали. Раньше задача бó-
ла… Сильніша, яê січас. Більш яêось вона, задавали… Я чітала ха-
рашо… Нó, шо ж? А тоді таê ото осталась, стали таê… Осталась. Я 
більше не пішла. Нó, хвате з мене. Учителювать не óчителюєм. А 
брат один бóв ó мене, той проходив чотири êласи. О! Бóв ãрамот-
ний. Механіêом ото він бóв. Работав. Голова бита бóла. Виходе не 
перший в шêолó… У нас нанизó бóла шêола. А тоді сюда, в церêов-
нó – це ó дрóãий êлас, а третій êлас… Там женсêа бóла. Єлєна Дос-
тохфєвна бóла. Не забóдó я її ніêоли. Вона… А тóт, ó Церêовномó, 
бóв Митрохфан Іванович, він óчив нас і співать... І піаніно бóла ó 
ньоãо, і на піаніно ото óчив. А на низó бóла Валентина Миêолаївна. 
Там. Я óчителів не позабóвала. Ще ó пам’яті осталися óчителі.  
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Яê ідем ó шêолó... Пиріжêи з ãарбóзом. Замотають ó бамажечêó, 
ó сóмочêó. А сóмêи бóли і полотняні, на плече наділи… Пошили, там 
êнижечêи, а зверхó таêий êарманчиê, там чорнильниця, і [нерозбір-
ливо]. А воно ж холодно. Зімою ідеш, тóди позаправляєш харашо, 
позаêóтóєш, рóêавичêи плетені, із вовни, і носочêи з вовни попле-
тені тоже… Чобітêи, правді, пошиті бóли. Сапожниêи шили. О! Ото 
таê воно, ходили отаê. Брали пиріжêи з ãарбóзом ó шêолó. Там ó 
шêолі ми, óже на перервó вийшли, óже ота… Та ми ж зімою, таê там 
бóла таêа біля шêоли… Отдєлєніє бóло. Тóда ми заходили, сідали. 
Шо в êоãо єсть і їли. А дід і баба там жили…. А óчительêа… шо холо-
дно і мете, і замітає. То вона там ночóє. В неї там бóла êомнатêа. А 
дід та баба потопляли. От. А бóвало таê, шо і ми в êласі ночóвали. 
Таêа фóрделиця-метелиця. Таê ото бóло там ночóєм, ó êласі. А в 
êласі тепло. А там… Хто, в êоãо шо є. [Нерозбірливо] чи êóхфаєчêа, 
приêрилася. А одежêа та, шо на тобі, зімняла, сêлала, під ãоловó по-
êлала. То таê пересипляли зімó, яê дóже замі… óже мете і хóрдели-
ця. Таê батьêи óже і знають, шо там óже осталася. А êомó близьêо – 
то додомó ідóть. Низяни – то додомó, а ãоряни – оставалися ó êласі 
ночóвать, яê óже хóрделиця б’є, о... Ото таê переживали. Пережива-
ли.  

А в шêолі нам розêазóвали за Ісóса Христа. Яê йоãо звóть… Учі-
тєль… І нам же ж бóло… Приходе… Яê… Утром… Ми не сідаєм. Ми 
не сідаєм, поêа він прийшов. Яê прийшов, тоді нам молитвó читає. 
Він читає, заставляє, а ми за ним і розêазóєм: “Царю Небесномó, 
[Очищителю] дóші, [нерозбірливо]. Ти сяєш, Соêровіща жизні [не-
розбірливо] очисті од всяêої сêверни. І спасі дóші наші, Святий 
Боже, святий [нерозбірливо], святий Бесмертиний, помяни нас, 
Святий Боже, святий [нерозбірливо], святий Бесмертиний, помяни 
нас, Пресвятая Троїця, помяни нас, Господі очисті ãрехі наші. Вла-
диêо, прости беззаêоніє наше, [нерозбірливо] наші, Ім’я твоє [не-
розбірливо] Господі, помилóй, Господі, помилóй, Господі, помилóй. 
Господі, прости і помилóй нас, ãрєшних”. Оце нам бóло… Дяê при-
ходе… Оце ми за дьяêом цю молитвó читаєм. Оце óтрішня. Яê при-
йшов на обід – значить, обідня, “Отче наш”. Яê додомó йдем, “Дос-
тойноãо” прочитає. І оце таêі ó нас в шêолі бóли молитви. Прочита-
єм – і пішли ми додомó. А яê пообідаєм ó шêолі, то обізатєльно 
“Отче наш”! “Отче наш, іже єсі на нєбєсі, да святиться імя твоє, да 
прийде царствіє твоє, да бóдить воля твоя, яêо на небі, таê і на зем-
лі. Хліб наш насóщний даш нам десь. Оставі долãи наши, яêо ми ос-
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тавляєм должніêам нашим. І не веді нас на ісêóшенія, но ізбав нас 
од лóêавоãо. Яê твоє є царство, сила, слава, Отцю і Синó, і Святомó 
й Дóхó. Нинє і прісно, вовєêі вєêов. Амінь”. Оце в нас бóла обідня. 
А тóтечêи, бачите, яê êажеш: не веди, не веді нас на ісêóшеніє… Не 
лайся, не дóмай нічоãо поãаноãо. За себе. “Не веди нас на ісêóшеніє, 
но ізбав мене од лóêавоãо”. Бо лóêавий є, он нас сêóшає. Сêóша. Ми 
черêаємось, рóãаємось. В мене ніêоли нема, шоб я зачерêалась. Я 
ніêоли не черêаюсь. Ніêоли, ніêоли я не зãадóю. Он таê і ходе біля 
нас.  

Хтось, може, й бачив [йоãо]. Оце ж вішаються – це лóêавий до-
водить. Він же ж [нерозбірливо] таêий. Но лóêавий єсть. Бо, оце ж 
бачиш, всіãда молитва… Оце ж, бачиш “одведи, êаже, мене од ісêó-
шенія, но ізбав мене од лóêавоãо. Яêо твоє Царство… Твоє царство є 
сила, і слава, і Отцю і Синó, і Святомó Дóхó. Нинє прісно і вовєêі 
вєêов. Амінь”. Ой, Господи Милостивий! Ой! Є! Він таê і ходе. Він 
людинó таê ісêóша, шо вона не дóмає. А він [нерозбірливо], бо во-
на… Черêаться, лається незя, не можна. Зачем?  

Та нó, шо ж там [в шêолі] вчили, церêовне все там вчили. [Заêон 
Божій]... Церêовне... Я ж ходила ó це все врємя, співала. [Змалечêó 
співали]... Ходила ж, з дванадцяти ãод я пішла. Оцей Митрофано-
вич, він відбирав ãолоса дєтсьêі, та таêі, та в нас отаêіво. А ми співа-
ли, а тоді вже яê виросла, вже й січас, я не стала ходить, а то всьо 
врємя ходила. Співала. Приходив батюшêа ось на Пасхó, я там ó 
сина бóла старшоãо, в ньоãо жінêа вмерла, таê вони тóди приходи-
ли. Та заставили мене співать, вони ж нотне не співають, а я їм нот-
не наспівала. Таê вони і цей ãод приходив, на Рождество, тоже. Все 
нема, êончілось, все, все óпало, все, все, проêлята старість забрала 
все, де вона взялася, все здоров’я забрала все! [Плаче].  

Оêопний Іван. А яê йоãо по батьêа... Фамилія Оêопний, і Іван 
звóть. Нó, таê називали, мать, отєц Іван. Та після ньоãо бóли, він 
довãо правив. Та після ньоãо, мабóть орлянсьêий бóв, таê він шось 
не довãо і бóв. А тоді ото заêрили церêви, і вони ото таê і пішло. Все, 
все отпало, все. Оце я вам таêе розêажó, шо раньше бóло. А цю вой-
нó, ой... А цю войнó вже не надо її. Оце хоч, оце хоч зãадóвать, она 
мені таê óвійшла отóди, я яê надóмаю. не знаю де мій, та молодесе-
ньêий, молодесеньêі таêі діти... [Плаче]. 

[В церêві] з êнижоê читали, співали. А то таê ми по нотам співа-
ли раньше, давніше. Тепер не співають, тепер вони тільêи з êнижоê 
просте. А ми раньше і нотне співали, нó, і їх трошêи êоє-что повиó-
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чóвали, нотне, оці дівчата, но мало, мало. А нам же тóточêи, оце ж 
батюшêа цей, Оêопний, поêазóвав же, вчив же ж нас. Можó вам за-
співать... 

Яê називається, ми êажемо на неї отóт “Нині отпóщаємось”, це 
ми таê називаєм, названіє таêе – “Нині отпóщаємось”. Та й ще і 
“Достойно єсть” співали. [Співає нерозбірливо]. Ой, ой, ой! [Співає 
нерозбірливо]. Небаãато, все, ãолос вже не той, хіба ж таêий ãолос, 
яê сейчас. 

Яê розібрали [церêвó]... А чо ж, êанєшно ж [помню]!.. [Коли це 
бóло]... Це я вам вже не сêажó, ó яêім воно вже ãоді бóло. Та, мать, в 
тім ãоді, яê êолхоз, мать, ó [19]33. Яê êолхоз начався. Ілі [19]33-мó, 
ілі [19]31-мó. Отаê розібрали церêвó.  

[Церêовні празніêи бóли]... Пасêа. Рожество. Нó, і Троіца тоже. 
Бóла. Це ж на... Тройця вже пройшла в нас... Це ж бóло на Тройцю 
співають. [Нерозбірливо]. Яêе бóло пєніє! Боже мой! Та це ж я са-
ма! А ми ж ãóртом! Та баси! Не наслóхаться, не наслóхаться! А бóло 
яê співаєм оце, батюшêа читає, нó, подають же люди, на отаêих, за 
óпоêой, та співаєм. Та він, знаєте, [нотна] плаче бóло, таê по йомó 
бóло жалêо, таê бóло... “Святий Боже! Святий, êрєпêий! [Нерозбір-
ливо] помилóй нас! Святий Боже! Святий і êрєпêий, [нерозбірли-
во]. Помілóй нас!” Бóло плаче, плаче. Ой, пройшло, пройшло, 
пройшло. Нема!.. Нема!.. І не бóде! І не верниться. І ніêоли не вер-
ниться, ніêоли... Ой, бережіть свої ãода, бережіть! Молодість свою 
бережіть! Ой, я ж її не вбереãла! Не вбереãла я... Я ж її не жаліла!.. 
Не ледача бóла!.. Водêи не пийте!.. То первий для людей яд! Яд! То 
наш яд робиться. Аãа, а ми її берем, п’єм. Людина яê людина – ви-
пила чарочêó – óже вона, óже вона весела, óже вона літать, можна 
потанцювати. І біз водêи можна потанювать. А яê вже вип’є вона, 
вона вже разні майори поêазóє. Ой-йойой-йойой! Їх не нада, не на-
да, не нада! А це ж яд, яд водочний, наш, наш! А січас, таê раз приді-
лили йоãо, шо в êажній хаті є, в êажній хаті. І торãóють, на базарі 
торãóють вільно, самоãо ãонять. Чоãо не заборонить? Оцей яд, оце 
сêільêи людей од неї поãибло. Сêільêи ж людей од ньоãо поãибло. 
Дóшать, дóшать, дóшать, óнічтожають народ, óнічтожають. Нє, нєп-
равильно. 

[Праздниêи бóли]... Рождєствóвали... Да. А яê же ж бóло… Таê 
раньше лóдше, раньше звізда зроблена, а отам в середині ãорить сві-
чечêа, вони приходять хлопці рождествóють, співають Рождество. 
Да, аяêже ж, Рождество бóло, а тільêи раньше, а тепер не ходять, а 



 
58 

раньше з звіздою ходили, посипать ходили, рождествóвать ходили 
хлопці тоже і хорошо співають. Таê харошо бóло співають! А їм ба-
тьêи дають праздниêове, там чи рóб, чи сêільêи, воно ж тоді ãроші 
дорожче стояли... Дадóть їм та там іще шось, дадóть їм чи êонхветів, 
чи шо. Чи бóблиêів. О. Да, ходили, ходили раньше тепер вони не 
ходять, тепер не ходять, а раньше ходили. 

Яê рождествóвали... “Рожество твоє, Христе-Боже, [нерозбірли-
во]”. Це співали на Рождєство. Аãа. Не одна. І це співали. [Нерозбі-
рливо]. Це співали. Та êолядóвали раньше не таê яê сєйчас, от до 
мене приходили дівчата êолядóвать, таê вони співають хорошо, шо 
ми раньше шо там співали. Ходили “Коляд, êоляд, êолядниця” спі-
вали. “Коляд, êоляд, êолядниця, з первим медом паляниця, а без 
медó не таêа, дайте дядьêó п’ятаêа”. Ото таêа. А таêоãо ми не співа-
ли, шоб співали. Оце співали, ось дівчата до мене приходили, наші 
пєвчі, та співали з батюшêою. Харошо співали, мені нравилося, 
приходив батюшêа, дівчата приходили співали. А мене ж заставили 
Рожєство співать нотне та я їм ото співала: “Рожество твоє, Христе-
Боже [співає нерозбірливо]”.  

[На рождество ворожили]... Ворожили, êілочêи счітали. Оце ра-
ньше ліси бóли, плетені, тепер забори, а тоді ліси плели. І êілêи, êі-
лочêи. Нó, і щітали ж. Яê, аãа, один, два, три, чотири, п’ять, шесть, 
сім, вісім, дев’ять, десять. Десятий. Яê впав десятий, яê висоêий – 
значить бóде чоловіê висоêий, а яê таê нерівний, ãорбатий – зна-
чить бóде чоловіê ãорбатий. І прив’яжешь тряпочêою йоãо ото ж, 
щоб сам знав яêий бóде. Чобіт переêидали через хатó. Через хатó, 
чобіт. А чобіт падав за хатó, а тоді тóди йдеш і дивися êóди він носа, 
носоêом óпав. Яê óпав в той êрай, значить в той êрай підеш заміж, 
яê в оцей êрай, ó цей êрай заміж підеш. [Нерозбірливо]. Таê наш 
брат пристидив нас, шо ми оце ж робим. Кинóли чоботи через хатó, 
а він бóв там він, шось робив вечером чи ходив в тóалет, не знаю. 
“Хто вêрав чобіт?” А ми поêи робили – чобота немає. Тóда-тóда, 
немає. Да ми до сóсіда, тóди через заãатó. Солом’яна бóла. Тóди – 
нема. А воно ж холодно. А він тоді з-за óãла виходить: “Нате хоч 
мій, êидають êóди она заміж вийде, хтось прийде та й возьме”. То 
таêе бóло. Кидали, ворожили. Або ãолêа, циãансьêа. На ãолêó наді-
ваєш êóсочоê хліба і сюди êладеш значить, там то сіль, то хліб тóте-
чêи, то шось êлали. Ой шо ж ми ще êлали? Печина й вóãлина. Зна-
чить яê бóде замóжем, чи піде на пичинó та дóже бóде сêандал, чи 
бóде на вóãлинó та бóде значить дóже, чи піде на сіль бóде харашо, 
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яê підеш на хліб все бóде харашо. Дóже ворожили. Тоже бóло все, та 
робили. [Не, збóвалося]... Нє, нє, нє... Все брехня. Брехня. Нє.  

Маслініцю... Яê ãóляли... Нó, оце яê Масляна... Наварять варе-
ниêів. Гóêнóть там сóсід, бóло. Батьêо і мама, і оце ж бóло... Гóêають 
сóсід. Своїх. “Підіть бабó Мар’янó ãóêніть!” Не бóло баби Мар’яни. 
“Підіть діда Галóшêó ãóêніть! І бабó Галóщіхó. І до Щербинів пі-
діть”. Ото вони там наварять варениêів, і сидять там вони. А таê ó їх 
водêа, бóтила одна стоїть, і отаêа чарочêа. Сидять ãомонять. Це ж 
вони там варениêи поїли, поблаãадарили. Довãеньêо сидять, ãомо-
нять. А тоді ідóть додомó. Не чóла, шоб на Маслянó співали яêось... 

А ми, óже яê Масляна, ó мами отаêа діжечêа, наêладена сира, 
таêа. То вона наêладе, а тоді тóди масла, поêладóть ó сир, отаêі па-
ляниці,з десятоê, êлали тóди, наêлали, затоптали. А тоді тряпочêó 
êладóть, однó й дрóãó. А тоді берóть рóдó ãлинó, заб’ють рóдою ãли-
ною, перевернóли діжечêó, і стоїть до самої Масляної. А тоді вже яê 
вони Маслянó ó той, [роблять] варениêи. Тоді берóть тó діжечêó, 
перевертають. Воно не випало. Берóть ті тряпочêи. А тряпочêи во-
ни ж висять довãі, шоб їх óзять, ізнять, шоб тóда ж ãлина не попала. 
Обв’язані, а тоді обвяжóть, шоб... А тоді берóть ті тряпочêи, зніма-
ють, ãлинêó тó із тряпочêи, борсають. І ви знаєте, і сир, таê наче 
сьоãодні тіêи положений! А тоді берóть той сир і варять варениêи. 
Маслічêо витяãають вітіля, і варениêи варять, бо êоровêи ж може 
не той, доїтимóться, мало даватимóть. І ото варениêи варять цілий 
тиждень. І вечером варениêи, і óтром варениêи. А яê оце сóсідêа ше 
жила, та й вони їй наêладóть ó мисочêó, та й варяничоê штóê дві, 
поêладóть їй тóди. Та мисêó сира наêладóть, та ото понесóть їй. Та і 
вона варе варениêи. Таê шо батьêо наш ше помаãав і сóсідці.  

[Частóшêи я не співали]... Я не співала... Я счітала їх нехароші. 
Нó, в мене таêоãо не бóло, шоб я таê той... Нє. Я ходила в церêвó. Я 
таêоãо [древньоãо] не випивала, бо я знала, шо воно оце нехороше, 
о. А посидіть посиділа, таê яê люди. А єсть понапивались. Та єсть і 
хлещóть. А в мене... Я цьоãо не любила, о. Воно Боã святий знає, яê 
воно бóде. Шо воно бóде. [Нерозбірливо] êаже – за тєрпєніє Гос-
подь дасть спасєніє. Яê вони тебе ни обіжають, яê вони тебе не роб-
лять, а ти терпи. Господь бóде бачить! Усе простить тобі, а їх наêа-
же! А яê я бóдó оãризаться, то... Воно нічо не поможе! Нічоãо. Тіêи 
більший сêандал. А лóче промовч, лóче притерп, і воно наладиться. 
І бóде харашо. Не можна. Таê нільзя, жити в [сім’ї], сêандал. Таê 
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нільзя... Нада... Зачем тоді й сім’я? Одна сім’я, ми одні, а зачем нам 
сêандалить? Ми ж не чóжі? Ми ж свої? Отаê...  

А на Пасхó приходив батюшêа, таê я їм співала тоже нотне, бо 
вони ж не співають нотне, а просте, таê він ото мені і êаже, шо за-
співайте Ви мені, Ви помните, яê Ви співали нам на Пасêó? Таê я 
ото співала їм на Пасêó. “Христос восêрєсє, Христос восêрєсє [не-
розбірливо], [жизнію] смерть поправ”. [Нерозбірливо]. Оце ми нот-
не раньше співали. [Нерозбірливо]. Ой, я співала яê раньше харашо. 

Та на Пасêó співали. На Пасêó співали ж. Співали. І таê, в церê-
ві, в церêві. Заспівать? [Нерозбірливо]. Яê я тяãла, яê воно мені на-
равилось! [Нерозбірливо]. Це бóло на Пасêó, співають. Таê це я са-
ма, а яê ми ãóртом! Та баси! Не можна, ó церêві лóна! Таê співалося, 
все минóлося. А тепер сядó сама собі, та заплачó, та сама собі спі-
ваю, та плачó... Усе минóлося! Кóда воно пішло? Яêа ця проêлята 
старість! [Плаче]. Вона нехороша! Шо вона зробила? Нехай би ста-
рий, [а ще] молода! Зачем воно оце таê опóсêаться? Умирать – зна-
чить óмирать.  

[В церêві співала] до сьоãо ãодó! Оце, оце не стала яêраз мене, я 
захворіла на ãолоднó êóтю, і оце ж, і більш... Говіть я ходила, а спі-
вать я вже наêрилась – не ходила, не пішла вже, вже всьо, одпало, 
пропало все, нема, я б ше яêби не очі я б ше ходила, я би ãолосом би 
співала, а то я вже ослабла. І... Ой, в мене ãолосочоê бóв. Приїж-
джяли артисти в нас бóли не знаю шо, він приводив на вечір, вече-
ром, і вони тóт ó нас вечеряли і ãóêнóли мене, я їм заспівала. Таê він 
мені êаже той, шо їх обóча, яêби вам хоч ãодів п’ять назад – ми б вас 
забрали. Кажó: “Абиж... А то вже немає”. Ох, яêа мелодія êрасива. 

Не знаю, я в чóжих селах не їздила, і не чóла й не знаю. А по 
Сêельці оце наші пісні, я знаю шо співали, Нó, вже êоє-яêі позабó-
вала, êонечно, а êоє-яêі ше знаю, вже óже ж дев’яносто третій ãод, 
ой-йой-йой-йой-йой! На шо я вже похожа?! Мамочêа! Яêі в мене 
рóчечêи, де ж вони подівались, а там на фотоãрафії я ото ізнята, ото 
в платечêє – то я. А яêа ж я сєйчас?.. 

[Яê оце пости]... Посний нєт, оце яê первий раз, оце перший, таê 
я їй êажó – ти зãотов пісненьêе, а тоді вже ні, я вже не поснідаю, ме-
ні все Господь простить. [Яê молоді]... Таê, тоді я постилася, тоді я 
таê постилася, по правді сêазать, первий тиждень і дрóãий послід-
ній тиждень, а таê я молочêо, там ото êрашаночêó, то я їла. Потомó 
шо робота на роботó йдеш, то яê бóдеш пісненьêе їсти, то і отощаєш, 
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а таê êрашаночêó їла, молочêо я пила, а послідній вже тиждень то 
вже тоді... 

[А оце ó [19]33-мó ãоді церêов яê поламали... І відêрили оце ж 
тіêи недавно]... Співала, я ж їздила по чóжих церêвах! Їздила ось ó 
Кам`янêó, їздила і в Білозірêó, їздила і в Василівêó, бóла ж тóт… Їз-
дила. А оце яê ó Василівці відêривали церêвó, таê êаждó неділю ми 
їздили тóди, бо в них не бóло хористів, поêа вони собралися, набра-
лися, тоді вже ó їх свої бóли, а то ми їздили. Яê первий... А ó нас хор 
Сêельоê і нема вимерли, недавно повимерали êоє-яêі, а то ж бóли, 
нó, ше осталося чотири нас. Осталася Ключиха Марія, Мотря Він-
чичиха і Міхайліченчиха Христя, оце в нас чотири ще осталось та-
êих, шо ми ходили співать. Одна з [19]10-ãо, на два ãоди, а Мотрін-
чичиха – от óже й забóлась, з яêоãо... Нó, та молодша і Ключиха мо-
лодша, нó, небаãато там. Таê вони больні, вони таêі больні, шо ноãа-
ми не ходять. О... В мене оце ãлаза. Глаза, плохо бачóть. Оцей хор 
наш... З яêоãо орãанізóвали? Оці пєвчі, êоторі вони померли старі, 
таê вони яê церêва построїлась, вони там перва, шо вони начали хо-
дить і ми біля їх оце і вчилися, а тоді вже, яê я в шêолó в третій êлас 
пішла, таê на вибирав óже отой оце ж, шо їх óчив. Ми з ними й хо-
дили, вони станóть здорові поряд, а ми маненьêі ó середині ó їх 
приóчалися та êоє-яêі побрасали, а êоє-яêі померли, а яê осталася і 
осталася до цих пір я осталась. Нó, óже êончилось.  

[Із старих пєвчих помню... Коли ще маленьêі бóли]... Той та всіх 
помню. Бóла Гармашêа Тетяна, бóла Брилистихова Гашêа і Брили-
стиця – вони óдвох ходили, бóв Івченêо, бóв Крайниê, бóв, яê я 
знаю, нó, на їх êажóть Німеньêи, Шевченêо, Шевченêо оце фамілія 
бóла ходили. Потом Дворниê, дід Марêо ходив Дворниê, а мені за-
бивається вже... Назаренêо! Яêів ходив, дід Гальченêо, Гальченêо 
дід Яêим ходив, всих пєвчих старих знаю, всих! Дід Копитон ходив, 
вже старий дідоê бóв, всих, всих знаю, яê сьоãодні. Христя бóла, 
Феêла бóла, Нисьêа бóла, Саньêа бóла, Надьêа бóла – оце хористи 
дівчата бóли, оце. Женя бóла, Саня бóла та нас баãато бóло, двадця-
ть дві дóші, всих знаю! Не забóла ніêоãо! Бабó Гашó не забóла, тьо-
тю Таню не забóла, і Івãа бóла, не забóла, і Христю не забóла, тьотю 
Феêлó не забóла, тьотю Гашó не забóла, ніêоãо не забóла, ніêоãо! 

Часто [ходили співали]... Яê неділя, таê ідеш бóло, яê неділя, таê 
ідеш, посилають – ідеш, посилають, і не лінилася. Безплатно, нó, 
оце êоли праздниê там Пасха, нó, на Пасхó ні, а на Рождєство – ото 
там бóло êоли по троячêи, êоли дадóть праздниêові, а таê ні. А таê 
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бєзплатно. Боже сохрани, вони і тепер óже ж, яê оце ж і ми збира-
лися хоч і церêви не бóло, а ми отам десь підем. Бóло часто підем до 
тьоті Тані, до Гармашêи ходим співать, зберемося там, співаєм і я 
вже ж замóжом, а я ходила й співала. [А яê церêви не стало – в дрó-
ãе село в церêвó їздили]... Да. Помолитися, поспівать. Хочеться по-
співать... [Їздили] більше в Білозірêó. [В Малó Білозірêó]... Нема 
дєточêа, все одпало в мене, все одпало, нема нічоãо, нема нічоãо, все 
не забóла, ніêоãо з них не забóла, ось до цих пір ніêоãо не забóла, 
ніêоãо. 

[Там вишивêа висить. То сама вишивала]... Мама [навчила]. І 
тêала, і пряла. Верстат на ãоріщі лежить. Тошо простилêи тêали. 
Він на ãоріщі лежить. Таêий здоровий, а тоді ото сідаєш, наêидаєш 
нитêи, береш êотóщані нитêи, і снóєш... І ото наêинеш, і сидим, 
тчем. З мамою. Мама ó нас бóла, на все способна. На все! Бóла спо-
собна. Таê вона нас виóчóвала, і прясти, і тêать, і мазать, і стирать. 
Ми не ãóляли! Низбирає – сім’я велиêа. Невеличêи, невеличêи. По 
одномó дасть – стирай! Шо є, стирай! Отаê, отаê, отаê! Не отаê, а 
отаê, отаê! Мила не бóло! Таê тоді щьолоê бóв! Щьолоê брали, сти-
рать. І палили із сояшниêів оці ãоловêи. Бóло сояшниêів навезем, із 
степó, і ото понапалять їх ó пічі, і ото той попіл. Ви знаєте, яê він... А 
тоді ж ходили ни, ни в отаêомó! А ходили в полотняномó! Полотно 
тêали. Із прядіва. Прядіво сіяли, і ото те прядіво мочили, ó Кінсьêó 
возили. Вимочать, а тоді, вже яê привезóть, от вона й заставля – по-
бийте. І бóла терниця таêа, і ото на тó терницю трем те прядіво... 

І таêа яê оце êоса. Таêе прядіво зробиться. І баãато йоãо. Це ж не 
одна жменьêа. І ото мама сидить пряде, ото, на прядêó, напряде, 
сêільêи там. Вона розщітóє, на сêіêи там йоãо снóє, чи на три патлі, 
чи на читирі патлі, там на сêільêи вона. І ото те полотно натчóть, 
баãато натчóть. Метрів може й... Тоді метрів не бóло, на аршини. 
Казали, на аршини. Нó, може, аршинів двадцять там чи тридцять. І 
ото ж з тоãо полотна нам шиє рóбашêи. І ми не ходимо в платтях, 
літом, а ó тих рóбашêах. У полотняних, ходим. Вона тіêи повибілює 
йоãо. Оцим попілом, шо оце з сояшниêів, пересипає, і в піч сóне, ó 
чавóни. Вона там оббілиться, а тоді іде ó Кінсьêó, виполосêóє йоãо, 
там йоãо несêольêо раз. А тоді на ãрядó, стели, шоб воно висихало. 
А тоді обратно намочóє йоãо. І воно зробиться біле-біле полотно, 
таêе хароше. І ми в тих полотнах, в тих рóбашêах ходили. Це літом. 
А зімою тамечêи óже плаття. Нó, не таêе, ми таê не ходили яê січас. 
Ні, ми таê не ходили. Мит по платтях там набере, таêе з матерії, а то 
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полотняних. Все полотняне носили ми. А тепер розêошні! О... ми 
ото постилочêи, рядна. Не бóло в нас ватяних одіял, нєт. А ліжниêи, 
із вовни. Ото по... Тоже ж, постірає харашо йоãо, цю вовнó, розêóбе 
йоãо на сêільêо тих рóн, там чи п’ять, чи шість, чи й десять рóн роб-
лять. Чи не до півсотні! Таê шо ото вовнó... Вовнó то розстеле, а тоді 
заставляє: сідайте! І ãребинь. Днище дає. На те днище сідаєш, ãре-
бинь óстромляєш, і ото тоді таê êрóтиш, і одвиртаєш, і наêрóтиш 
тоненьêо, на ліжниêи. Із тим нас мати оддавала, ни з ряд… З ватя-
ним одіялами, а ото з тими ліжниêами. Таê називали, ліжниê, о. І 
він і теплий, з вовни, нó, теплий. Хароший. І білий. А там, чóть по-
мережóть, там то біла вовна, а то чорна. То мережêи роблять, шоб 
вони êрасивіший бóв. Отаê нам мама, нас óсих отдавала. Одна чи-
тирі нас отдала, а п’ята в нас óмерла. Бóв тіф, вона вмерала, аãа, 
п’ять, читирі нас живих, бóло. Це одна я осталася! На мóêó. Міждó 
ними сама одна осталась!  

Ше моєї мами верстат! І оце та цей верстат вона сêазала: “Вдрóã 
я óмрó! А ви останетесь. Шоб ви не сêандалили за верстат. Нóжен 
Марії – хай Марія бере, нóжен Ульяні – хай Ульяна бере, нóжне 
Настасії – хай Настасія бере. Не сêандальте”. Нó, ми таê мирилися. 
Яê ó Уляни верстат – таê я тóда берó, вона êаже: “Забирай, тóт на-
êинем, і тóт і витчеш! Чо ти бóдеш з верстатом тяãаться?” Ото таê 
ми і мирилися. Мирилися, не сêандалили. А тоді вже, оце послідній 
раз, я вже тêала рядна, і [тêала]. Сестра заболіла, а цю паралізóвало 
тоже, таê вони верстат óже не брали, а він таê ó мене оце остався, і 
оставсь. Таê я оце Валі êазала: “Спаліть йоãо”. А вона êаже: “Хай 
лежить, він їсти не просе”. Ше і начіння в мене там є, все-все! Таê до 
йоãо нада ж ше і нитêи позатяãать. А спередó тóт таêа ляда, заêла-
дають тóт таêий ãребінь, і в той ãребінь затяãають за ниточêи, а тоді 
сюди прив’язóєш, тóт таêий єсть, переãородна, та отаê же ж і сидиш, 
тóт. А тоді заêладаєш батіжоê таêий, той батіжоê прив’язóєш ж до 
цьоãо, шо на переді. А тоді човничоê таêий, тóди в човничоê заêла-
дається там намотається нитêи, заêладається. І тоді отаê тóди сюда 
êидаєш. А тóт ноãами перебираєш, о, отаê. І тчеш. І полóчається ха-
роша штóêа. Таê шо ми... 

[В яêім ãоді послєдній раз тêала на верстатó]... Та, сêазать... 
Може, ãодів десять. Яê не тêала. А то рядна тêала дівчатам. Дироê 
баãато. Та надерем. Це не, це не вони, отам вони позаêладóвані, ті 
шо тêала. Вони не застилають. А там ó êóхні заслала вона, в оцій 
êóхні, де êолись êонюшня називали ми, таê вона тамечêи. А зверхó 
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пльонêою. Заслала... Баãато я, я їй баãато натêала. Метрів по шисде-
сят я їм натêала оцих самих, постилоê. Таê вони тепер понаêóпляли 
ж ото, бачте, лóчіх, то ті, [нерозбірливо]... Яê вони називаються?.. 
Нó, нехай. Та позастилали. А теперечêи... А ці позаêладали, лежить. 
Нема, нема моди на їх. А яê не бóло – таê вони застилали, бóла мо-
да, застилали, сêрізь. А яê оце вже стали дóжче заживаться – позні-
мали, нема моди на їх. Поêóпили новіші, а ці позаêладали, лежить 
оно в мене в дивані.  

Нічим [рядна не êрасили]... Бірêи, вони ж, вони ж матерія, оця 
ж, ми носим. У нас же це. І ото... А там перепіêали. Єслі єсть êрас-
ні – значить, робиш просмóжêó êраснó, а єслі є чорне, або синє, або 
жовте – робиш, мережиш. Да. Таê вони помережені. [Видєлêи] ро-
били. Таê шо баãато êой-чоãо.  

[В хаті і іêони бóли]... Баãато, баãато. Іêони êрасиві бóли. А то 
бóла êартина… Здорова таêа, довãа, широêа… Там бóло, яê оце Ісóса 
Христа мóчили. Яê йоãо мóчив оцей Юда, єврей. Мóчив йоãо. Здо-
ровий, обв’язаний таê, на êартині… Обв’язаний таê платêом. А сам 
здоровий таêий. Оце штани в йоãо поêи… А цей, бєднєньêий, ãолий. 
Ісóс Христос. Зіãнóли і ото розп’яли йоãо на хресті… Ой, бідний. І 
били йоãо. І рóчечêи, і ножечêи прибивають. Мóчили йоãо, страш-
не, яê мóчили! Там, на êартині оце ж, видно, шо вони там роблять. 
Там мóчили йоãо, бєднєньêоãо. Таê ото бóло, та êартина довãо бóла. 
А тоді я не знаю, чи не стало її, чи вона де порвалася… Бо вона біз 
сêла бóла. Ой! Аãа. А іêон в наших баãато бóло. Баãато… Раньше êó-
пóвали іêони, батьêи отдавали дівчатам іêони. Давали. Баãато бóло.  

Вишивали рóшниêи! А тіêи вже їх немає... Я... Нó, там... Квіточ-
êи, да? Нó... Листочêи. А тоді таêе біля листочêа робиш, вишиваєш, 
тоже. Йоãо пишеш, êарандашем, а тоді вишиваєш. Листочêи там, 
цвіточêи, о. Всяêі! І маненьêі, й велиêі. Вони рóшиêи êрасіві. Все 
поãóбилося, все поãóбилося... Нó, бачте, січас яê оце, бачіте яê? А 
ранше ми рóшниêами хати óбирали.  

[Вишивала]... Гладію вишивали. І хрестиêами вишивали. І ãла-
дію вишивали. А більше ãладію вишивали. Вона ж разноãо бóває. 
Тамочêи беремо, таê вона яêось зверх ще наêладається. А то таêеч-
êи одна таê, розводи робиш. Нó, я вже таê не робила. Баãато таê ма-
ма яê поóчила, і таê ми таê і робили. [А яê хрестиêами]... Я вам не 
сêажó за це, я не бачила. А ми вишивали з подрóãами, ми одні хрес-
тиêи робили. Простеньêий. Нє, êартин ми не вишивали. То, то цві-
ти...  
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Невістêою брали за старшоãо сина з дєтдомó. Таê то дівчатêа 
подарóвали її на то, шо з дєтдомó. Ми ж, шо оце óмерла, вона в нас з 
дєтдомó. Таê мені її жалêо, шо я не знаю... [Плаче]. Вона таêа бóла 
хароша! Шо я не знаю, яêа вона бóла! Яê баче, шо я йдó, ось через 
ãород, таê вона біжить, óже стрибає. Тіêи прийшла – “Сідайте їс-
ти”. – “Та я, дєточêа, не...” – “Та сідайте, хоч трошечêи”. Нема, не-
ма... Ото п’ятеро осталося дітоê. Нó, вони одна тіêи неоприділена. А 
то, хоч вона і óмерла, таê дві осталося, а дві пішло, заміж, при її. А ці 
вже біз неї вийшла. Одна, нó, за хароших людей, харашо живóть. І 
вона там, харашо живе. А я їй приêазóю: “Знай! Шо єсть мати, шо 
єсть батьêо”. Вона зразó прийшла, мені êаже: “Я не моãó сêазать 
“мамо”. – “Нó, яê це таê, ти не можеж сêазать “мамо”? А яê же ти 
êажеж?” – “Тьотьо”. – “А чоãо вона тобі тьотя? Йомó мама, а тобі 
тьотя? Нєт, дєтêа. Переходь і êажи “мама” і “папа”. В тебе мама вже 
óмерла, немає. Таê шо ти êажиж “тьотя”. Таê нехарашо бóде. А êажи 
“мама”!” – “Я бóдó êазать”. – “Кажи!” Нó, дóмаю, підожди ж. А я 
ішла в маãазін, а я там жила, два ãоди, ó їх там, бо там же ж осталися 
й він, і та ж дівчина осталися. Таê я же там в їх жила. Та пошти шо 
три ãоди. Таê я тоді ішла в маãазін, побачила ж свахó. Кажó: “Свахо! 
Нó, яê Наташа?” Каже: “Я не знаю. Чи може хто сêазав, чи... При-
йшла, а я, – êаже, – на ãороді. Коли вона ãóêає: “Мама!” А я дóмаю: 
шо це, êазала “тьотя”, а це “мама”. – “Ідіть сюда!” Я прийшла. “Да-
вайте чи пообідаєм, а тоді...” “Нó, давайте”. “Я й ждó”. Таê вони поо-
бідали, та давай там шо дрóãе робить. Ото. Каже, таê вона й шла. 
Тоді вона приходе, я êажó: “Яê ти?” – “Ой! Таêа мама рада, яê я 
сêазала “мама”. “Отож, – êажó, – бачиш, яê. “Мама” й “папа” êажи. 
А таê, – êажó, – бóдеш êазать, “тьотя” – нехарашо. І ти її слóхай! 
Питай! І êажи, “шо я йоãо оце не робила, я, мама, не знаю, підêазóй-
те мені, я й сердиться не бóдó”. І êажи, вони й вивчóть тебе, бóдеш 
все знать. Все бóдеш робить”. Таê вона мені êазала – і слóха, і питає. 
А де, êажó, може не таê, та шо може там тобі сêажóть – не оãризай-
ся. Боже тебе сохрани! Не оãризайся. Обертайся і обратно êажи 
“мама”. Таê вона живе харашо. Харашо живóть. Не знаю... 

[А ранше бóло в селі таêе, шо невістêа з свеêрóхою не мири-
лась]... Ой! Бóло. Та й тепер є! І тепер. А ранше ж тоже таê. Невіст-
êи не понімали, шо це мати. А є понімали, шо мати. У нас бóло дві 
невістêи, а по-сóсідсьêи жили, немирилися. А в нас же дві, дві жи-
ли, вони “мама”, “тато”. Там ó плавні сêотина, і пасіêа, все там. Нó, 
дома держали êоровó. Для таêоãо, значить, звідтіля поêи молоêо чи 
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сир привезóть, чи масла. Маêітри привозили масла, а відтіля. А тóт 
однó êоровêó держали, для сім’ї. А мирилися. І вона в нас сама ста-
рша бóла невістêа – яê не слóхають – бери лозинêó. І не бійся, я се-
рдиться не бóдó! Бо я за очима. А ти тóтечêи біля їх. Таê ми слóхали 
її. І жили, мирно, харашо жили. І отділялися. А яê отділялися, вони, 
то папа сêазав таê: “Ідіть тóда”. Уже вечором. Вечором вони пови-
возилися. “А óтром приходьте снідать. Шоб ми поснідали сім’єю. 
Таê яê ми жили, таê шоб ми й поснідали”. Нó, вони прийшли, ми й 
поснідали, ãóртом, óсі. А плачó бóло! Яê наче на похороні. Жалêо 
бóло їм. “Іти – êаже – не хочеться мені іти, мамо. звідціля. Не хо-
четься. Я привиêла тóтечêи”. І ото таê розділилися. А ми бóло яê 
тіêи той – біжимо до неї. А в неї хлопчиê бóв невеличêий. І ми ото 
бóло там хлопчиêа нянчим їй. От бóло вона êаже: “Марія! Іди додо-
мó, тобі óроêи вчить!” І я ото поãóляю трошêи, та й підó. Бо ще óро-
êи вчить. “Іди, йди додомó! Іди”. Хароші бóли невістêи.  

А тоді оце ж дрóãó, вже тоже. Жила довãеньêо, послє, мать, ãодів 
три, жили вони. Батьêо ж вмер, а мати одна осталася, таê вони ото 
отділили. Тоді одноãо ше. А тоді один оженився, третій. І оце вже 
вони довãо жили, з третьою невісêою. Довãо, мать, ãодів сім жили. А 
тоді ж оце вона, то война, тошо. Таê він тоді вибрався, ó Балêи. Пої-
хав, він там бóв, біля траêторів, мєханіêом, там. І таê ото він там в 
Балêах жив. А тоді вже оце яê война, таê він з Балоê та переїхав сю-
ди, до, до батьêа вп’ять. О… Перевіз її сюди. Та не дай Боã! Сêільêи 
êлопотó бóло томó батьêові з нами. Атеêечêи... А там война, поза-
бирали хлопців на войнó. Нó, поверталися. А одноãо не стало. А ці 
вернóлися. Самий старший, êазали же ж, підвозив снаряди, підво-
зив... Самий старший. А цей, шо оце недавно вмер, цей бóв ó плєнó. 
Це він óже прийшов, ó плєнó. А одноãо, хтозна, де він дівся, звєстêи 
немає. Де він... Таê яê оце моãо хазяїна нема. Хтозна, де він поãиб.  

[А, яê, êоли Сêельêи населилися]... Вони, бóло, розêазóють таê. 
Коли вони населись, то не знаю, а тіêи бóло êажóть, шо ми яê сюди 
перейшли, таê тіêи бóло три хаті, оце на цій óлиці, де вони живóть. 
Січас óже там. Три хаті, тіêи нас, êажóть, бóло. А тоді вже населя-
лися. А êоли вже воно те... А то бóло êажóть, шо тіêи три хаті. Бóло 
отóтечêи, яê ми построяли тó хатó. А оце де, оцео, це тóт бóв степ. 
Тóт сіялось, це êазали, тóт ще не сіялось, тóтечêи. Пшениці сіяли 
люди. Тóтечêи. А тоді вже населилися вже... А цей вже отой, яê, 
отой за, отóди за, за ãороди в нас, то вони з нізó, на низó люди жили. 
Де їх повиселяли, бо там же море робили. Таê їх оце сюда, оце пови-
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селяли. А це тóт, ó нас за ãородами тоже, степ бóв. Кóêóрóзêа бóла, 
рицина, рицина. Колхоз. А оце населили низян, з низó, населили. А 
це не бóло. Пóстеля тóт бóло. Таê шо... 

Не бóло біля Сêельоê [німецьêих êолоній]... Тóда, на хóтори, 
бóли… Тóди. Там, за Василівêи, бóли. [Нерозбірливо] німецьêі êа-
лонії. А оце, дивись, де ми бóли [нерозбірливо]… Де він нас бросив… 
Німець… Там німецьêі êалонії бóли. Там німці жили. Наші німці, но 
вони повибиралися… Там побросали, таê же, яê же ж і ми… Ми йоãо 
не тронем. Там і мішêи, і ãоршêи, і шо хочеш – таê воно і осталося. 
Тамечêи… То побросали, а повтіêали… А êóди вони? Чи в Німечêó, 
до німців повтіêали, чи Боã йоãо зна… А побросали. Яêі там бóли… 
Там óже послідній виїжжяв німець, таê êазав, шо “Ви б звідсіля виї-
хали”. Бо таêі бóдóть… Потомó шо, там таêі посадêи! Страшні поса-
дêи! І вони êрóãом обсажені. Там ó їх страшне!!!  

За Василівêó не знаю. Не знаю. Оце, на Поповій бóли [Поповсь-
êі]… А оце, де замоê бóв? Яêийсь же ж бóв… А, таê називають… Шо 
чóють, êажóть, та біля замêа. А хто там бóв, це вже батьêи знають. А 
ми за це не знаєм. Таêе розãоворó не бóло.  

Грóзин бóв отам. Но це ãрóзин… Грóзин бóв ó нас із… Грóзії!!! 
Грóзин бóв. Це він держав он там… І ми, бóло, яê ідемо, на ãород. 
Там ãород бóв. Та біля ãрóзина! Грóзинсьêий же там фамілія бóла. 
Да, бóв ãрóзин… Бóв. Князь бóв. Жив там… біля ãробоê. Оце бóло 
підем, заãлядаєм тóди, через [нерозбірливо], а в йоãо там лощина, 
внизó. Він же ж…. Там хата та і досі… Там жила женщіна, щас не 
знаю, вона óмерла. Он, хіба дочêа знає, хто там тепер живе. У тій 
хаті, де êнязь жив. Таê ми бóло, яê підем тóди, заãлядаєм тóди. А 
вони, проêляті, таêі сêаженющі оті êняженята!!! Страшне! Глянóть, 
шо ми ото заãлядаєм, і бистро êоня сідла. А êоні таêі невеличêі таêі, 
ãніденьêі і вороненьêі бóли, і рябеньêі. Всяêі êоні. Баãато бóло êо-
ней в йоãо. І тоді ãоняться, яê сóмашедший! І льотêою чеше тебе, 
шоб не заãлядали, не ходили. Не ходили. Таê він моãо брата таê 
вдарив, отаê, через плече, таê попрóãа таêа бóла… Таê ми більш не 
ходили тóда, не заãлядали. Мама бóло êаже: “Не ходіть тóди, не за-
ãлядайте. Ви ж знаєте, шо вони, яê собаêи сêажені. А ви лазите тó-
ди, заãлядаєте! Чоãо ви до йоãо заãлядаєте?!” Таê ми ото… А êняже-
нята бóли сêаженющі і воорóжонні. Ви знаєте? У йоãо… Ой, ó йоãо і 
наãанчиê тóт… Це все… О!!! Не знаю я [яê фамілія їх бóла]... То ми 
таê називали, êняженя, êнязь. А яê [нерозбірливо] бóли. Самашед-
ші тоже. Баãато… Бóло баãато, діла то… Позабóвали все…  
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[Балêи біля села]... І Хомина бóла... Дашивсьêа бóла... Балêи... 
Це таê називали... Нó, я оце вам сêажó, Хомина називалася, навєр-
но, таêе бóло, яêийсь, нó, дражнили, дражнили може йоãо. А шо йо-
ãо навєрно земля бóла там, ó балці. І ото там називали, Хомина бал-
êа. Дашівсьêа балêа. Мала балêа. Оце називали таê. Отаê називали. 

Та я знаю, те, ми таêоãо нічоãо не розêазóвали. А бóло ж оце êа-
жóть: та там, ведіть êоровêó пастó ó Хоминó балêó! Нам, на парах. 
Там бóло пари оставляють. Таê ми ото ведем тóди êорови пасти, на, 
на Хоминó балêó. Це Хомина балêа. А то Дашивсьêа балêа! Там бóв 
êолодязь, ó Дашівсьêій. Хароша вода бóла! Там êоровêи напóвали 
ми. Таê раньше яêось, паслись самі собі. Там êаждий пар держав, на 
степó. Мій батьêо тоже держав. Бóло оце запряãають ãарбó êонів, 
наперед. А ці поприв’язóють. А êорови ãоніть на пар пасти. Гоніть 
на пар пасти! Вони йдóть на пари. На степó. Нó, нічо.  

[Моãили біля села]... Це називалася Висоêа моãила. Оце біля се-
ла. А то Батрачêа бóла. А отóтечêи бóла... Нó, я не знаю яê, шо, шо 
на неї називали Дрисливêа. Біля Дрисливêи, êажóть. А чоãо вона 
таê називалася, та моãила... Не знаю. Називалися моãили. “Біля Ба-
трачêи”. А то це бóло êажóть “біля Дрисливêи”. А це Висоêа моãила 
називалася. На висоêій моãилі біля села. Називалася... І їх сім бóло. 
Нó, вже баãато й позабóвав. Я знала, баãато знала. Усі виходи знали 
де.  

[Бóли в селі штóнди]... Яê вони взялися. Тóтечêи бóв не наш. Не 
наш. Я не знаю тіêи, відêіля він бóв. І він їх, і ото він їх і те... І при-
тяãав, о, отóда, до себе. І ходили. А тепер óже набралися таê, шо ба-
ãато вже їх січас. Нó, вони, штóнди, ви знаєте, вони тіêи шо не поні-
мають, не признають Христа. Шо Ісóса Христа мóчили на христó, 
таê ãріх хреститься. Оце вони. А таê вони таêоãо плохоãо ни те... 
Вони таêоãо не... Нó, тіêи пєніє не те, шо в нас. У їх дрóãе пєніє. А 
таêечêи вони плохоãо не... Та січас баãато ó нас штóндів. Перейшло, 
тоже єсть таêі, баãато перейшло. А єсть таêі перейшли, я от зразó 
сêажó, шо ãóляли, пили, а тепер пішли в штóнди.  

[А батюшêа за штóндів]... Та він, ви знаєте, даже й разãоворó не 
бóло. Колись там за штóндів. Не бóло в нас разãоворів за їх. За штó-
ндів... А тіêи бóло, шо то не, не постóпали. Оце бóло таê. А таê ні, 
нічоãо не бóло... [Я яê мала ще бóла вони вже бóли в селі]... Бóли, 
бóли. Бóли й сóботниêи вже, бóли. Це сóботниêи вже отдєльні. То 
штóнди, а сóботниêи вони отдєльно. Сóботниêи, штóнди, понімаєш 
ти, вони їдять м’ясо. А сóботниêи сала не їдять. І вони празнóють 
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тіêи сóботó. Неділю вони не празнóють. А тіêи оце сóботó. Сóбо-
тниêи... Бóли й сóботниêи! І штóнди бóли! Ой, ранше той! Й штóн-
ди бóли, й сóботниêи бóли. І ранше. Давніше. Знаєм.  

[Главний бóв]... Замóла бóв, [Кіндрат]. [Це ó штóндів]... Очєство 
вже ó йоãо... Та, то їхній ãлавний бóв. А ó штóндів бóв Вершина. Сі-
рьоãа. То [нерозбірливо]… Очєство тоже забóла. [Ше в двадцяті ãо-
ди бóло]... Да, да, це давно вже, давно. Раньшє бóло баãато, баãато, й 
раншє їх бóло, бóло баãато, штóндів. Сóботниêи бóли тіêи по, по сó-
ботах. Празнóють. А таê вони нічо не празнóють, вони. Нó, хто знає, 
чия бóде віра правильна? Должно бóть Господь. Може їхня прави-
льно, а христиансьêа неправильно. Там в тих штóндів січас таê: яê 
хто вмре – ó їх водêи нема на столі. Нема ні ãрами. А в нас яê óм-
рóть – просе батюшêа, шо ни, ни становіть водêи. Вона не нóжна. 
Ни поминайте водêою. Нєт, становлять! Становлять, і бóтилêи ста-
новлять! Тоже ж це нехарашо. Вона і в нас не нада водêи! Вона не 
нóжна! Поминається таê, тіêи цим, шо... А в нас яê настановлять 
водêи та поминають водêою. Шо за водêа поминальна? Ета... Ни 
понімають. Просе, шоб не рóãалися. Шоб водêи не пили. Шоб мир-
но жили. У сім’ях. Шоб дрóã дрóãа почитали. Шоб батьêів не обіжа-
ли. Тоже ж приêазóє. Но... Не знаю, яê по дрóãих сім’ях, а в нас, сла-
ва Боãó, нічо. 

[А відьми ó селі бóли]... Бóли. Вони й січас є. Вони й січас є. Сі-
час ше більше, яê ранше. Щас більше. Тепер бачте, знають одроб-
лять там, яê... Привезіть там, вона яêось шось там робе. А раньшє ж 
тоже одробляли люди, но... Да, відьмів бóло баãато ранше. Нó, і те-
пер ше більше. А звідêіль вони бралися? От січас, яê вони бралися? 
Ось вони берóться з ото, з средства. Средство бóло, видно ж, яêесь. І 
вони понаóчóвалися, о. Таê ó мене оце ото. Отой старший син, яêий 
він бóв, я не знаю! А яê пішов бриãадіром, óправляющім, яê розпої-
ли йоãо, таê таêоãо... А сêільêи бóло завісті! Шо отаêі діти, біз бать-
êа, отаêі діти!.. Та й пішов Вася, оце, яê бóло... Шарапов постановив. 
А це пішов вправляющим. І яê розпоїли йоãо! Він ніêóдишній. І те-
пер. Нó, вроді трошêи óãомонився. А не знаю, яê дальщі. А вроді ні-
чоãо. А, а напоїли. Одна мені сêазала. Отаê ãоворе: “Бабо…” Ми во-
зили дівчинó, Ніночêó, я возила, тóди, [нерозбірливо] за Мєліто-
поль. Таê ця баба сêазала, шо оці во... Вона сêазала, привезіть фото-
ãрафію, хоч... Таê я їх обох возила: з невістêи і з йоãо. Вона й сêаза-
ла, шо йомó пороблено! Напоєно! Напоїли вже! В йоãо завісті бóло 
баãато, на йоãо. Нó, бóде боліть! І та бóде боліть, і пить... Таê полó-
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чилося... Нó, êаже. Я яê [нерозбірливо] де то їх брали, таê приїдете 
сімнадцятоãо числа – я поїдó до вас.  

І в мене бóла зовиця. І це ми поїхали. І я повезла оцю Ніночêó. А 
ця Ніночêа та переляêалася. І не стала балаêать. І вона прийшла до 
мене... А вони [везли] до тії бабêи. А їх тоже пороблено. Вона таê, 
бєдна, й óмерла. Не одробили. Баба сêазала: “Я тобі не одроблю. Бо 
тобі пороблено поãано”. А я розêажó. І тоді ми собралися, вона й 
êаже, шо “вбирай Ніночêó, і поїдем, тóда”. У Яêимовêó. Приїджяєм, 
тіêи стало сіріть. В баби засвітилося. Він і êаже – золиці тії чоловіê: 
“Нó, я ж тепер підó до баби, сêажó, шо ми привезли дитинó”. Вона 
êаже: “Харашо, я підправлюся”. А машин óже стоїть хтозна-сêіêи. “І 
приймó першоãо в очєрєдь, рєбьонêа”. Управилась вона, ãóêа нас. 
Він óзяв поніс тó дєвочêó. Балаêала-балаêала, то таêе, балаêа хтоз-
най-шо. А ми, не балаêа. Вона поêлала та êаже: “У... Громêий чоло-
віê, бóв п’яний, тьомний, ãромêий, ãромêоãолосний. Она переляêа-
на. Нó, она заãоворить”. Нó, вона там шось їй робила, довãеньêо ро-
била, читала шось. А тоді ж ото вона êидалася, та дівчина, та ди-
виться на тó бабó. А тоді начала полащать, та й [я êажó] осьо, осьо! І 
привезли, і ви знаєте? І пішла дєвочêа, яê неначе... Вона, êаже, заãо-
ворить. Вона бóла зляêана дóже. А оцій золиці сêазала, шо: “Я тобі, 
дєтêа, не моãó одробить. Тобі таê пороблено, шо це не моãо. Ти за-
печатана”. От яêі є люди! Живим печатають! “Ти – êаже – запеча-
тана. Ти бóдеш, бедненьêа, мóчиться. Нó, я не моãó, не моãó... А єсть 
ó вас Євочêа, êрасіва, хароша. Нó, – êаже, – шóêайте. Її сватать – 
ніхто не сватає. Приходять до неї, нó, а брать не берóть, бо їй зроб-
лено, шоб вона заміж не пішла. А там, – êаже, – в палісаднічêó, шó-
êайте шишêó. Єслі ви шишêó найдите тó – однесіть на море і пóс-
тіть її на водó. Тоді ваша дєвочêа піде заміж”. Таê і зробили. Пішла 
дєвочêа заміж, за воєнноãо, тепер вони живóть... А цій сêазали, моїй 
золиці: “Ти запечатана! Ти бóдеш мóчаться”. Таê і є. Сиділа в êрес-
лі, бедненьêа, засохла! Істяãло її. Страшна, страшна! Страшна. “А 
зробила тобі навсêовзь причьолêом. Таê, сóсідêа, навпротів отаê. 
Сосєдêа, – êаже, – тобі зробила”. Падло... А я, êаже, êаже, дóмаю, 
яêе ж я злобó їй зробила? Тоді надóмали. Он яê вибирався син, і 
невістêа. Таê попросили сóндóê виносить! Із хати. Прийшов хло-
пець і êаже: “Іди, [Ольãа Йванова] ãóêає, шоб ти прийшов винести 
сóндóê”. А цей взяв та й пішов же ж. Помоãти сóндóê винести. А во-
на вийшла з хати та êаже: “Нó, бóдеш помнить, êомó ти сóндóê ви-
носив”. І оце і він óмер, і вона вмерла, і свеêрóха вмерла! Нема вже 



71 

ніêоãо! Один остався онóê. Недавно оце прийшов з [ДОПРа], сидів 
шість неділь ó [ДОПРі]. Той, шість ãод сидів. У [ДОПРі]. За чіпóхó. 
Узяв наãанчиê – вони êажóть, за чіпóхó. Узяв наãанчиê. І пішов оце 
по таêих, яê я, без чоловіêів, ãрошей. І наãанчиêом тим. І йомó за 
той наãанчиê дали шість ãод. Таê він оце недавно прийшов. Хата 
стояла пóстиня. Уся сім’я вимерла. Нема. Не бóло. Оце таê. Отаê 
роблять тепер! Бачите яê? Запечатала. А сêазала яê – насêовзь 
причьолêом. Сóсідêа! Сêазала, знатимеш, êомó ти сóндóê виносив.  

[Циãанêи ворожили по селах]... Да, ходили ворожили. Ходили. 
Баãато ходило циãан раньше. Ворожили. То же збрехали шо підеш 
тóди і за тоãо. А брешóть. Моїй сестрі êазали, шо, циãанêа, там по 
сóсідсьêі він живе через дві хаті, таê він таê її хотів брать, но вона до 
ньоãо не пішла – не нравися. А вони хотіли й батьêи взять нашó 
Улянó. А вона не зхотіла. Таê êазала циãанêа: “Підеш ти далеêо за-
між”. А вона: “Нє!” – “Підеш”. Коли вона не пішла. Збрехала циãан-
êа. 

[Яê маленьêі бóли мама êазêи розêазóвала]... “Ласточêа, з весни, 
ласточêа, з травêи...” Ні... Це вірш. Ой, вже забóлася. Це вірш, “Лас-
точêа, травêа, ти лєтаєш”, це вірші... Забóла вже! А розêазóвали... 
Вже позабóвала! Ой... А розêазóвали, і баãато... 

[А маленьêим дітям пісні співали]... А, шоб приспати, бóло спі-
вають. “Ой, батюшêи-баюшêи, шовêової вервечêи, [нерозбірливо], 
пішли до Кирилися. Шо Кирилêо поробля... Шо Кирилêо поробля... 
Шо Кирилêо поробля...Колисочêó підправля”. Оце співали. Та їх і 
ше яêісь бóли. А хіба їх [всі] запомниш? І ще, ще бóло баãато, но... 
Ше ж óже ãоди пройшли.  

В іãри ãралися. У “панаса” ãралися. О... У êвача. Оце плюнеш, а 
сюди слина óпаде, то ти êвач. І ото тобі вже, ловиш. А то ãлаза 
зав’яжóть, платочêом, і станеш, шóêаєш, аãа, там по êóтêам похова-
лися. А ти мацаєш, де він. Найшов, піймав – значить, óже йомó ãла-
за зав’язóєш, він бóде “панас”. Оце таêі іãри бóли. Гралися. В ота-
êих. У “ворона”. Оце наберемося оце спередó, отóтечêи, стоїть, це ж 
“ворон”, а тóт в’язêа ціла. І сóсідсьêі, це вже за двором ãраєм. І баãа-
то! А там, а той же ж ямêó êопа. “Вороне-вороне, шо ти робиш?” – 
“Ямêó êопаю”. – “Нашо?” – “Людям очі заливать”. – “А яê я пій-
маю?” – “Не піймаєш. Бо я ж вовê. А вовêа ніхто не бере”. І вовê то-
ді ãаня, а той лови, а той лове. Поêи пійма, [нерозбірливо] таêий, а 
цей обороняється. Грали. То впаде там, то... Грались.  
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Бóли êóêли! Тіêи шили! Із тряпоê нам. Не êóпóвали. А з тряпоê. 
Пошиє мама, і рóêи тóт. А тоді платтячêо яêесь там, ізшиє, на êóê-
лó. І ото таêі бóли іãри êóêлячі. Аãа. Гралися! Хатêó робили. Із ãря-
зюêи. Оце на, на те, наліпим... Де намісим ãрязюêи. А тоді тóди со-
ломêи, намісили. Зробили хатêó, êóêлам. Там вони. Хатêа велиêа 
таêа. Тóди постелим їм, тóди тряпоê настелим, поêлали їх спать, на-
êрили їх. Там вони ночóють. І зверхó, оце хатêа, зверхó яê тряпêою 
яêоюсь наêрили, шоб тóди дощ не помочив. А то таêе бóли.  

[А це êóêли ó дівчат. А хлопцям шо робили]... Нó, хлопцям, шо 
робили? У хлопців бóли дерев’яні, молоточêи, робили, ó хлопців. 
То там їм шото ізроблять, яêóсь з дощечêи таêó яê ослінчиê, о. То 
він там робе дощечêó, таêó, зроблять дощечêó, яê óроді йоãо стрóãа-
льниê. То він стрóãає там. І забиває там ãвіздочêи, яêий. Уроді стó-
êа. Оце таêі в їх бóли іãри. О…  

Таê проживаєш, віê, свій... Тоді з дєтства бóло там побіж... Дєтс-
тво вспоминаєш, вспоминаєш, яê де оце по площаді біãали, там ми 
ãрали, ó “ворона” ãрали. Бóло, із шêоли вибіжим, ãраєм, в платочêа 
ãраєм. Вспоминаєш йоãо, де біãав, де... І вспоминаєш, яê ó шêолó 
ходили, ше й санêи брали, з ãори спóсêалися, там на ãорі. А там ó 
сóсід, ізбоêó шêоли бросили санêи. А тоді на ãорó тяãнем. Тяãли-
тяãли, схотіли поêататься, сіли – поїхали на низ! А вітіля тяãнем 
санêи. Наêаталися. “Чо ви таê довãо з шêоли? Після обід, мать, бó-
ли?” – “Та ні. Ми на санêах êаталися”. А я [нерозбірливо] таê довãо 
в шêолі бóла. “А êоли бóдеш óроêи вчить?” – “Та, я, я вивчó”. А êа-
ãанці бóли... Це ж, êарасін бóв... Та дрóãий раз êажóть: “Приêрóтіть 
лампó! А то êарасінó мало!” А тожі ж ото яê припізнися з óроêами, 
óроêів баãато. “Ісêинь сêлянêó! І приêрóти. Тобі ж видно! І пиши”. 
Шоб, шоб ше й êарасін не потратила. Ранше лампадами, êаãанцями 
світили. Не світили таêими, яê оце. А êаãанцями. Два êаãанці – 
один ó цій хаті, а дрóãий ó цій хаті. А в êонюшнях там фонарі бóли, 
на ніч засвітять ó êонюшнях. А дома, ó хатах, лампи. Карасіном то-
пили, той, світили. [Свічêи самі робили]... Да. Самі. Вісê розтопля-
ють, а тоді, яê óже він розтопиться, берóть із той, а тоді на стіл êла-
дóть, таêа, із чоãо там. Нó, а більше із... шо... в êаãанці, розпалять, і 
тоді ото розстилають, і êачають свічêи. У мене тоже дві свічêи чи 
три сêачаних, здорових. Це із восêó. Приãотовила! Бóло восêó баãа-
то! Свічêи êачали! Ідóть ó церêвó, берóть свічêи, берóть і дві свічêи. 
Там постановлять свічêи. І êóпóвали. А то й свої становили. Свічêи, 
ó церêвó... Восêó бóло баãато.  
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[Яê хтось заболіє]... Ліêóвали... Яê ліêóвали? Таê ото, нó, яê, са-
мі, самі ліêóвали більше. Да, бóло, бóло напóвають оце тим... А оце 
яê ãлаза заболіють, таê бóло із віêон, ото там роса біжить, росою за-
ставляють, то мажте, то. А то таê бóло, тими, напóвають, яêось, да, 
забóваю... Розводять та напóвають, шоб таê... Попілом напóвали. Яê 
жолодóê заболить, таê попіл. На наêолотили в водó попілó, напоїли, 
попили. І ви знаєте, проходе! Попілом! Да, трави давали. Давали, 
давали. Давали, називали ми і ãорох, таêий степовий. Незнаю, таê 
яêось... Таê давали тоже, оце ãорох. А от чоãо це, там заболіє яê чи 
женщіна. А яê женщіна заболіє – хмелєм, тоже хмель пили, тоже не 
знаю, яê, з-за чоãо. Тоже шо хміль пили. Тоже яê женщіна заболіє. 
О, оце таêе, знаю трошêи, шо чим лічіли. Лічилися, женщіни. У нас 
невістêа таê старша бóла, заболіла, то ото хмелєм бóло, пила, пила 
хмель.  

А оце яê дитина рожалася, тоді ж роддомів не бóло, бабêи помо-
ãали]... Бабêи. Да. У мене тоже бабêа вбирала отоãо старшоãо. Бабêа 
вбирала. Ви знаєте, бабêа – то же почти яê і êолхозиêа. Я Васю ро-
діла вже в больниці, а девочêó тоже дома, но бóла аêóшорêа, а цьоãо 
бабêа бóла. А забóла, чо воно, шо [нерозбірливо] шо перемішала. 
Свеêрóха привіла бабêó. Нó, бабêа хароша бóла. А, а таê от, яê от. 
Яê аêóшорêа мене вбирала Васю, таê і бабêа вбирала, вбирала, вби-
ра мені аêóратно, таê нічоãо. Єсть бабêи і хороші бóли. А єсть... Не 
знаю я вже... Я їх троє хлопчиêів зродила, більш не бóло ó мене. Я 
вже їздила в болницю, я трошêи заболіла, її здала в Запорожьє до 
Карпова. Нó, він мені сêазав óже, шо вже рожать больш не бóдите. 
Вже всьо. Таê і бóло шо я... “Но бóдете болеть. Но приезжайте [не-
розбірливо]”. Давав пилюльêи, я пила. Мать, разів три я до ньоãо 
з’їздила, а він вже мені давав пилюльêи. А потом давав лєêарства, і 
пройшло все. І нічоãо я, вже, я вже більш мені. Та шо ж мені бóло, 
ше сороê п’ять ãод і я вже не ждала нічоãо. 

[А примети бóли, яê óãадóвали хлопчиê бóде чи дівчинêа]... А 
бóли. Таê воно і правда. Яê чистий отóто лобіê, нема нічоãо значить 
бóде девочêа, а яê бóде пятиночêо яêись – бóде мальчиê. Бóло. І це 
правда. В мене бóло пятиночêа. Мама нічоãо не êазала, а невістêа 
бóло яê я прийдó êаже: “Ой Марія, бóде в тебе ãоловатий”. – “Я ждó 
дівчинêó”. – “Ось побачиш, бóде хлопець”. Таê і є – Вася.  

[А яê дитина народилася]... Ні, зразó не хрестили. А таê неділь-
êи – тиждень, або недільêи дві пройде, тоді несóть хрестить. А таê 
зразó маленьêими не хрестили зразó найшлось, не, не хрестили. 
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[Яê дитина родилася]... Приходить мама, яê є вже народиться 
дитина, приходе мама, приносить êóсочоê хліба, посолений та 
дасть. А тоді вже там приходять чи сóсідêи, чи сестри. Тоже не 
йдóть з порожніми рóêами. То пильоночêó, а пильоночêи ж не ма-
ãазинні, із полотна, полотняні. Тіêи біда з ними [нерозбірливо]. І 
ото принесóть, з порожніми рóêами не приходили, а приносять то 
польоночêó там, то рóшничоê, то платочоê запинать, або ж шапочêó 
зшиють. Та в мене сестра бóла, тóт жила вона, шапочêи харашо ши-
ла. Таê вона шапочêó пошила. Принесла шапочêó і пильоночêи, а 
тіêи полотняні, полотняні. Я заãортала – полотняна і ряднинêа тêа-
на, а тіêи вовняна, в ряднинці, ряднинêою обмотóвали. І зверхó ж 
приêривали ж ряднинêою, таê яê ми ліжниêом óêриваєш, таêа ряд-
ниночêа óêриваєш. А подóшечêи з соломи, солом’яна подóшêа. Ма-
трасіê таêий із соломи набиваєш. В мене [нерозбірливо], а сіном, 
сіном. Тоді там тиждень чи сêіêи побóдеш, тоді витрóсюєш, а свіже-
ньêоãо набіваєшь і в êолисочêó êладеш, і дитинó êладеш, а на по-
дóшечêó на перинó не êлали, нельзя êласти малó дитинó на пір’я. А 
ото на таêий матрасіê, і зшивала. Зшиєш, і ото та. А яê народиш 
[нерозбірливо] мами не має яê народиш, мама не приходе, а бабóш-
êа або свеêрóха може яê той би прийде. Мама не прийде. Мама йде 
вже яê я народила, тоді принесе êóсочоê хліба, посолить і дасть. 
Ото таê робили. Таê раньше бóло.  

Сêільêи ходив, де тільêи не бóв… Собралися в плавню. Гóртом. 
Це ж ми, шайêою. А на морі… рибаêи. [Нерозбірливо], ідóть. І ото 
розбираємося… Тоді ж без трóсів… Трóсів не бóло ні в êоãо. Без трó-
сів! Полотняна сорочêа, або спідничêó яêóсь з матерії пошили. А 
тóт сорочêа. Тільêи вишиті. Повишивають мама… Тóт, на рóêавах, 
тóт повишивають… То празниêові бóли. То спідничêа пошита. І ото 
зібрались, яê неділя, по рибалêи. Пішли. Тóди. І без штанів. Штанів 
не бóло, і моди не бóло. Зіма. У шêолó ідеш, ні трóсиêів нема, ні 
штаниêів нема. І таê ото без штанів ходили. І наче і не холодно бó-
ло.  

У плавню... Біãали. Оце ж я вам розêазóю. Репалêи рвати. Роãіз 
рвали. Молодий роãозиê. Він таêий хороший. Нарвем, а тоді з роãо-
зи, êоріння. Нарвем êоріння. А тоді розбираєм, а воно там, яê мóêа. 
І таêе хароше, солодêе. І то йоãо понаїдаємось. Пішла до береãа, об-
милася. Пішли додомó. А рапалоê… Рапалêи, знаєте, таêі, яê маê. Яê 
ото маê, а тільêи зерно таêе êрóпне, разне. Всередині і чорненьêе, і 
êрасненьêо – всяêе. Зернечêо. І добре. Понариваємо таêих жмóтів 
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тих рапалоê, і додомó принесем. І самі понаїдаємось, і додомó при-
несем. Хароші. А то ще цвітóть. А то вже, яê поспіне, то вона в водó, 
ó воді. Но висоêа і ми розãортаєм, і шóêаєм тó ропалêó… Понабира-
єм!!! І додомó принесем. Оце ж біãали ó плавню. А то молоденьêі… 
А то роãозó нарвем, ніж берем. А відтіля принесем ще й додомó ро-
ãозó. Солодêе. Понаїдаємось. Раньше яê воно… Яêось воно… Нó, хо-
дили…  

Плавня бóла хароша! Но залили ж плавню. А!!! Яêе царство за-
лили. І ліс, і дрова, і верби яêі бóли!!! Верби. Здорові та баãато. Сêі-
льêи дров бóло ó плавні. Їде, êожен хазяїн по дрова в плавню. Та не 
раз. Та навозить тих дров, та є чим топить. Раньше ж óãля не бóло. 
Солома і дрова. І êирпич. А êирпич робили із ãною. Вичищали то 
êонюшні, по з-під êоров… А тоді ó сêиртó сêладають, він переãорає. 
Переãорів, тоді розêидають, êонем замісюють. Тоді ноãами, ãóртом, 
притопчóють йоãо. Він там êільêа днів полеже. Тоді берóть лопатó, 
лопатêами ріжóть йоãо на êлітêи, цей êирпич. Тоді вистанавлюють 
йоãо, сохне. І то бóло êирпичем топимо печі. Бóло, êажóть: прине-
сіть êирпича і дров, бо завтра хліб пеêти. От. А яê таê шо, то соло-
мою топили. Соломою ãрóбó топлять бóло. На велиêó хатó. А в печі 
соломою, а яê хліб печóть, їсти варять, то тільêи дровами нада. А яê 
таê протоплять, ó хаті холодно, мать, взять соломи і протопить ó пе-
чі. Таê ото бóло протопляють. І тепло в хатах. Трóби позаêривають, 
і тепло в хатах. А спали ми долі, на полó. Розстелять пол, солома. 
Розіслали. Комó подóшêа, не хвата подóшêи – êожóх ó ãоловó поê-
лали. Або тóлóп, тóлóпи бóли. Уêрили ліжаêами, і не холодно бóло. 
Одіял не бóло, ніяêих. Дві êомнати [бóло в хаті]. Мала і велиêа. І 
більше не бóло. В малій – невістêи. І ми. А на лежанêі – папа і мама 
спали на êроваті. А ми вчотирьох на лежанêє. А тóт, ó хаті, де невіс-
тêи, всі старші дівчата спали. Тóтечêи. У хатах. Ото таê розселяли-
ся. А ми на лежанêє спали. А мама і папа спали на êроваті. Спали. 
Сім’я бóла велиêа, а порозходились.  

Ловили [рибó в плавнях]! Папа мій ловив. Він же рибачив. Йоãо 
ятері бóли. Ятері бóли ó йоãо. То постановив ятір, тóди риба… І êлі-
тêи бóли. А то бóли êарасі раньше… І ліни. Ліни. [Нерозбірливо] 
бóли. Но я не їла ні лина, ні êарася, ні лина. Однó щóчêó я тільêи 
їла. Мені бóло, не знаю, чоãо це та риба… Та бóло принесóть, хто зна 
сêільêи тієї риби. Та понасóшóють ó печі. І [нерозбірливо]… Щóчêи 
яê принесóть, щóчêи посолять… А тоді на сонці êоринять їх. Вони 
по шо? Поêоріняться. А тоді зімою… А тоді там ятір є… В ятір на зі-
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мó, на ãорище сêладають… А тоді зімою, яê [нерозбірливо] чай чи 
самовар поставе… То бóде на вечерю. А оце лини, êарасі насóшать і 
борщ варять. Пісний борщ. Раніше в піст варили. Це бóло для постó 
держать. М’яса не їмо в піст, а то риба сóшена. Да. А лини тоже ж 
таêі. Но я йоãо не любила. Лина. Аãа, лини бóли. Я їх не любила. Не 
чистять, нічоãо. Головó обріжóть тільêи, та і всьоãо. А лини, êарасі – 
це ó пічі сóшили. На борщ, на піст. І то ж [нерозбірливо]. Батьêо 
мій рибачив. Риби бóло баãато. А то бóло зберемося, по-сóсідсьêи 
там жили. Берóть êорзинêи, пішли і ми ж просимось. Ми йдемо по-
êóпаться? Нó, йдіть. А ми не êóпаться, а ми ото рибó ловить. Вони 
êорзинами наêривають, а тоді той… І наêриють – є штóê дві-три ри-
бини. Отаêі. Лини або êарасиêи. Понаêривають, і приносять відро 
риби додомó. Нó, то ми ходили. А яê прийдем, воно ж й томó…. У 
озері ãрязюêа, а литêи ж не вимили. А вони: а де ви лазили? А де ми 
лазили? А чоãо ó вас ноãи таêі? Зразó ж по [нерозбірливо]. Воно ж 
по березі, і таêе… Де ж лазили? Десь по ãрязюці лазили? Та ніде ми 
не лазили. Та дивіться, яêі ó вас литêи оно… То ми ото побаним до-
ма… А ми рибó ловили. А в тім озері ãрязюêа страшна, а риби баãа-
то. Раньше бóло більше риби, яê січас. У êажнім озері риба, êажний 
становив ятір. І ятер яê… Риба бóла…  

Яê озера називалися? Одне називалося… Яê же йоãо називали? 
От óже і забóлося. А то – Горобець називалося. Вершина, на вер-
шинах називалося. Вершини називалися. То таêі. На лимані, ото 
лиман. У яêім лимані? У Дóрнім. То лиман Малий, а то Велиêий. А 
чоãо він дóрний? Він дóже ãлибоêий. Таê ото називали йоãо “Дóр-
ний лиман”. Назвали йоãо. Таê там дóже ãлибоêо. А тóт на меншім 
лимані, тóт мілêо бóло. Таê то êажóть, ó маломó лимані. А тóди… 
Йосип тоже називалися. Через Йосипа їдьте, на Йосипа їдьте, на 
Вершини. На Вершинах, і ото називалось таê. Горобця. Де êорови 
стоять? Біля Горобця. Ото таê озеро називали. Коло Горобця. Оце 
називали Кінсьêа. Біля Кінсьêій.  

[Кінсьêа ãлибоêа тóт бóла]... Глибоêа! Глибоêа бóла. Можна бó-
ло втопиться. Далеêо не те… Не запливали. Но я, яê óже ó плавні ми 
жили, таê там бóла баба Малиновсьêа. Таê вона нас вивчила пла-
вать. Із своєю дочêою. Ми плавали страшно. І там річêа бóла По-
мийниця. Це ми сиділи, батьêи наші, біля Помийниці… Таê ми та-
мочêи ó тій Помийниці, вона нас, бóло, поведе ó море, таêе озеро. 
Але ãлибоêе. Нó, вона од нас не одходила, а тільêи óчила там пла-
вать. А тоді вже яê вивчила плавать… Мать, на Маêовія чи на Спа-
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са… Мать, на Маêовія… таê, êаже, нó, шо ж? Михайле Івановичó, 
давайте подивимось, яê наші дівчатêа плавають. А Уляна êаже: “Та 
вони поплавають...” А вона êаже: “А! Тоді ви не бачили ще, яê вони 
плавають”. Та й не бачили ж. таê то ж празниê. Вони пішли до тієї 
Помийниці. Там і водó брали, і стірали, водó брали. А вона бистра. 
Вода з береãа тóт не таê, а там, зайти на серединó, вода дóже бистро 
біжить. Вода. І широêа. Широêа. Вона і êаже: “Нó, шо ж, дівчатêа, 
хай вам Боã помаãа!” А вони: “Та ви шо? Та ви шо?” – “Та не бойте-
ся!!!” Вона тож таê балаêала: “Та не бойтеся! Чоãо ви боїтеся? Пе-
репливóть Помийницю! Я вірю! А не перепливóть, бóдóть потопать, 
я повитяãаю”. Баба плавала здорово. “А шо дівчатêа? А шо?” А тоді 
яê стали на серединó, а воно нас заносе, бо… А вона êричить: “На-
всêіс, навсêіс, навсêіс!” Ми вже навсêіс беремо. Поêи перепливли 
той бистре… А то вже менше – леãше. Яê перепливли ми Помийни-
цю, вони сидять: “Ой! Боже! Ой, Боже! Пропали діти! На шо ж ми 
послали?” – “Та чоãо ви? Чоãо ви? Не беспоêойтесь”. Таê ми тоді, 
яê перепливли, а там ожини… Таêі ожини! Таêі-во! Знаєте, шо то за 
ожина? З йоãо і варення можна наварить. А рясно їх! А ми відсіля 
êричимо: “Ой, ожин баãато! Таê ожин!” А баба êаже: “Та нічоãо. За-
втра êаюêом переїдем”. По ожини. А там пісоê. Ми поляãали на піс-
êó. Знаєте, без штанів. Без штанів! Нема штанів… Поляãали на піс-
êó, поêачалися з неї… А вона êаже: “Не беспоêойтеся. Подивіться, 
шо вони виробляють!” Ой! Посіли, попереверталися. А та [нерозбі-
рливо] êричить. А я êажó: “Дóся, [нерозбірливо]”. А вони êажóть: 
“От Марія [нерозбірливо]”. Полізла. Вона мені подала бич. Поêи 
ширяли, поêи ширяли, поêи поваляла – попадали… А вони êажóть: 
“Ви беспоêоїлись… А яê же ж вони відтіля?” – “Та то і відтіля бó-
дóть плисти. Нó, дівчатêа, обмивайтеся, пісоê обмивайте, і назад 
давайте”. Пливемо назад. А вони: “Ой, Боже, ой, Боже!!!” – “Та чоãо 
ви?” А ми вже під береã підпливли, та й [нерозбірливо]. Назад. Ой! 
А вони: “Ой! А ви êричите! Вони ж не поãибли ті дівчата. Вони і 
Дніпро перепливóть! Ті дівчата”. Плавала страшне! Аãа.  

А вона на томó, ото на вербах… Диêі птахи. Одноãо орла бояла-
ся. А де ãала або сороêа – то наші з Люсьêою. Вона не вміла, вона не 
лазе. А я [нерозбірливо]… Таê я ж вже стареньêа. А я присідаю на 
ноãи! А яê операцію мені робили, в Запоріжжя, в ãороді, таê êазав 
[нерозбірливо], яê перепіряв: “А де ви свої мóсêóли розрабатóва-
ли?” А я êажó: “Де найвища верба, де найвищі осоêи – то мій!” А, 
êаже, ноãи розработані в мене. Люди не сядóть, а я сядó. Я присідаю 
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ще. Ноãи розработані в мене. Разработані. У ãороді поêлали бóли. І 
батьêи сиділи, і ми там бóли… Цих один братіê [нерозбірливо]. Там 
інчі бóли, то він [нерозбірливо]. А дрóãий… Телятêа приймали… Бі-
лянсьêий, з Біленьêоãо. То там вони переправляли, через Дніпро. А 
наші приймали, пасли. Нó, вони платили за те. А то хлопці пасли. 
Сêотинó і вівці пасли. А тоді, яê банда стала вже оце… То Махно, то 
той, то той… Тоді вже вибрали з плавнів... То банда. Банди стали ó 
плавні баãато. З плавні начали вибирать. Та все одно тóт банда бóла. 
І тóт хватало банди. А тоді вже пішла война… Таêе, переворот… Ба-
ãато пережили. Хорошоãо дóже не бачили, а в полотняномó прохо-
дили… А теперечêи… Це ото, яê бóв Брежнєв, це пожили харашо. Яê 
і раньше стали матерія… Маãазини позабивані… Сêрізь. І ото точно, 
яê бóло при Брежнєві. Бóло, підеш ó маãазин, і одіяла лежать, яêі ти 
хочеш, і яêийсь же таêий… [Нерозбірливо]. І таêі, і матерія, і шо хо-
чеш, і êохти… Та все! А яê заêрили, і маãазини побросали. Парази-
ти! Потравили. І Брежнєва потравили, всіх вони потравили!  

[В плавнях] хóторêи бóли. Ні, невеличêі. Потомó, шо вода зали-
вала. А там бóла моãила… Називали Городище. Там вода не залива-
ла. Там вже люди не вспівають перебираться, таê ото на тó моãилó 
перебераються… Там прив’язóють сêотинó. На тó моãилó, і самі та-
мочêи. Яêісь земляночêó зроблять чи êóрінець од дощó. І сидять, 
поêа вода начне спадать. А рóбають верби і ãодóють êорови. Рóба-
ють верби і ãодóють êорови. Бо нема де, чим пасти. Хто не вспіне… 
То наші, то вспівають.  

[Овець держали... Овчини самі не чинили]... Не самі. Чинив там 
дід, на низó жив. На низó ж бóло жило. Таê на низó. Тоді назива-
ли – дід чінбарь. Піти до чинбаря, одвести êожі. І ото там той дід 
чінив. І ото [я] вичиню, і êожóхи шили. Тóлóпи шили. Із тих êож, о. 
І нам êожóшêи шили, там женщіна шила, тоже êожóшêи таêі. Тóт 
êарманчиêи, попришиває, тóт таêі обложечêи чорненьêі, з льна. Та-
êі вони, називались êараêóльсьêі. І тóтечêи пороби. Отаêі êожóшêи 
нам пошили, всім дівчатам. Тоже, шили, в êожóшêах. Ходили в êо-
жóхах. І ãóляли в êожóхах. Бóли таêі, називали, зб’ють, яê повсть 
ото, та ото пошиють бóло, на, яê жеêетиê таêий – от дощó, назива-
ють... Юпêó! Юпочêó надіньте. Отаê називали. Юпêó надіньте, от 
дощó. А дощ не промочóвав. Воно таê ізбите, вальêо[ване] яêось. 
Возили вовнó десь бить. І ото зб’ють, а тоді шиють. Воно таêе тоне-
ньêе, нó, а збите харашо. І ото таê пошиють. І ото таê ходили. А, 
свитêа! Свитêó надіньте! Надівайте свитêи! Бо дощ іде. А в êожó-
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хах ходили. Кожóшêи харашо пошиті, ходили. А то таêі бóли, тоже, 
полóсóêно бóло. Таêі êоротеньêі, пошиті. То празніêові бóли. А êо-
жóх оце, яê холодно зімою, то надіваєш, бóло надіваєш, бо холодно. 
І юпоê, юпêа оце для дощó. Хоч оце бóло йдеш й ãóлять, вечером, 
хоч і сóбота, та дощіê іде – надіваєм юпêó.  

Медó бóло тоãо – лепівêи стоять, дерев’яні, медó, вже засахари-
вся, шо йоãо бóло і не вдовбаєш. Та бóло отаêий сахарь... А майсь-
êий сахарь – той ні! Той, бóло, яêий майсьêий, з оêації, оêація бóла, 
тепер же ж оêацію вивели. А тоді біля êаждоãо дворó оêація. Цвіте 
оêація, забалі (?) й óлиця, а в êаждоãо бóли бджоли. Не тільêи в мо-
ãо батьêа бóли, а бóли й в людей бджоли. То ото бóло мед, майсь-
êий, отдєльно, а той отдєльно. Медó бóло – йоãо не хотілося і їсти. 
Таê медó бóло баãато. А мед бóло êачають, таêа машинêа бóла, ото 
êачали. А то бóло восê таêий, із восêó висасóєш, йоãо, воно добрий 
таêий, мед. Всяêі бóли бджьоли! І таêі бóли, ті вóліêі, і таêі бóли. 
Там бóли вирізають, стільниêи вирізають. Мед ó стільниêах, запе-
чатаний таêий. Берóть наріжóть, êладóть, до чаю бóло, постанов-
лять, наêладóть, повна мисêа стільниêів. Беремо, їмо з чаєм, висасó-
єм. Чаєм запиваєм. Бóблиêів принесóть із маãазина, в’язêó таêó, або 
й дві – то до чаю, о… Нó, бóло сêазать, шо поãано, ранше поãано бó-
ло – нам бóло наче харашо, непоãано бóло. Ранше.  

Нó, не ходили ми, шоб, таê, яê січас ходять – нарядні ходять. І 
полóãолі ходять. Таê не ходили... А біз штанів ходили! Не бóло 
штанів! Ми понятія не іміли. Да. Вже здорові бóли, а понятія не імі-
ли. Таê і батьêи ж, матері ходили біз штанів. Вони ж не ходили в 
штанях. Понятія не бóло. Я не знаю, яê воно, шо ж не бóло понятія. 
Їдóть ó плавню бóло, оце берóть ó плавню яêóсь, сіно та вже ж і хо-
лодно. А біз штанів же ж. І не холодно наче бóло. Та ми ходили в 
шêолó – óпадеш, ó сніã перевернешся, задóбилося ж тóт, холодно – 
а обтрóсилася, обтой, і пішла. І не холодно наче бóло.  

[Старший ó селі це Грінченêо Іван Омелянович на Оêтябрь-
сьêій біля сільсовета. Він 1913-ãо роêó]. Він там живе... На тій вó-
лиці. Біля сільсовєта... Оце я, мать, найстаріша осталася? Мабóть 
найстаріша, нема вже на нашій вóлиці нема. Тóт бóли десятоãо, бóла 
одна вмерла, ото бóв з моãо, восьмоãо ãодó тоже, а то таêі, нó, правда 
одна восьмоãо ãодó баба тóт бóла, тоже вмерла, немає. А це тóт таêі 
молоді вже осталися, я вже сама. Да баãато, баãато, ой-йой-йой! Не-
має і не бóде і не вернеться ніêоли ж, не вернеться ніêоли, ніêоли не 
вернеться. Ніêоли не вернеться...А оцю войнó я її не забóдó, поêи не 
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вмрó – я її не забóдó, тих солдатів шо лежали!.. [Плаче]. Оце яê ля-
жó сама собі і ви знаєте, я ночами ночю не сплю, яê надóмаю – вони 
наче мені прямо переді мною, а тоді сон сниться мені, ото ж таê дó-
маєш до тоãо до воріт прийшли, вроді воєнні з сóмачêами і з таêими 
шанелі поãані. Той в êартóзиêó, той без êартóзиêа, таêий прямо бє-
дний, немає нічоãо в їх. Таê я óзяла та це, шо я сама жила та взяла та 
спеêла, та однесла сóсідêам перепічêó та поминайте – чи вони вбиті 
чи живі, но прийшли до воріт, нó, повно. Вони бідненьêóваті і роêи 
там наші, чóю, шо вони там, ми їх оплаêали.  
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Грінченêо Іван Омелянович, 1913 роêó народження, 
с. Сêельêи Василівсьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Іван Омельянович Грінченêо. [Я з 1913-ãо роêó]... Оце вже пі-

шов два місяці восємдесят девятоãо ãодó. Він вже два місяці, восєм-
десят девятий ãод. [Тóт ó Сêельêах і родився]...  

[Батьêа звали] Омельêо. Омельян Павлович. [А сêіêи йомó ãод 
бóло]... А хто йоãо зна! Це ж я тепер êинóвся в поісê. У запісь – да... 
І батьêів батьêо бóв сапожниê, плотниê. І батьêо ó мене бóв плот-
ниê, сапожниê. Да. Рóжжо імів, охотився. Плавня яêа бóла, дичі бó-
ло сêіêи хоч. Аãа. [Мати звали] Варвара Паромовна. [А дєвіча в неї 
фамілія бóла] Райна. [Баãато Райнів. І прєдсєдатєдь]... Це тоже ро-
дичі. Да. Оце йоãо прадіди, і моєї матері – це мій дядьêо. Мати бóла 
безãрамотна. Совсім не вміла ні читать, ні розписóваться.  

Матір-то вже ó сороê первім я ховав. А батьêо в двадцять первім 
ãоді. Врачів не бóло. Приїхав з Полтави, ішов з Попової пішêом. І 
тóт [нерозбірливо] там під êраєм. Верби бóли. Він присів з двома 
дочêами – ó їх дочêи – і простяã жеêет. Захворів і ліã. Оце яê [не-
розбірливо] оце йоãо яê êаже старша: “Бóди батьêа. Бо земля си-
ра”. – “Та хай поспить. Він на жеêеті”. Він яê схватиться! Бо [біê] 
потяãнóв. І за три місяця... Бо врачів не бóло. Возили в больницю... 
За три місяці сльоã і помер. Йомó, вже не молодий... 

[Діда, бабó своїх]... Ни помню. Хтозна... Баба Тетяна бóла... Ба-
тьêова мати. А батьêо Павло. О... [Зі Сêельоê]... 

Нас бóло... Да. У нас бóло восем дівчат і двоє хлопців. После ме-
не ще бóли Марія, і Дóня... Варя! Марія і Дóня. Троє після мене бó-
ло. Перед мене бóла Олена – второãо ãодó. Катьêа, пятоãо. Лóêерья 
сьомоãо. Брат бóв восьмоãо. Сестра Килина дев’ятоãо. Десятоãо. Те-
тяна дванадцятоãо. Я тринадцятоãо. Там... 

[Себе таê помню]... Нó, з сêільêох ãод... Слóжив. У баãатих лю-
дей. Верхом їздив, молотив, на тоêарню, на [нерозбірливо]. [Нó, це 
ж вже після революції]... Послє революції не знаю нічоãо. [А ãраж-
дансьêа война, оце яê Махно входив]... Оце я помню. Я, ó нас там 
сарай стояв, а попід сараєм ліси плетені. Бо на низó ж біля річêи ãо-
род ãородили для помідорів. Таê біã, біãли солдати, яê отстóпали – і 
ãвинтовêó під лісó, а самі через ãороди і в плавню ховаться. Броса-
ли... А хтозна шо за солдати! А ми з сестрою похватали рóжжя та в 
                                                           
1 Опитування провів В. Мільчев (2 серпня 2001 р.). Дешифрувала аудіо-запис та 
створила транскрипт Т. Молдавська.  
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хатó! Батьêо: “Де ви йоãо взяли!!! Несіть назад!” Таê ми йоãо назад, 
êоли [нерозбірливо]: “Ви йоãо побросали, а ми підобрали!” [Смієть-
ся].  

[А батьêо воював, ще в первó війнó, проти німців]... Бóв! В чи-
тирнадцятім ãодó! Да, призвали. Ше й фотоãрафія бóла. От… Їх три 
бóло... По фотоãрафії... Нó, не знаю, де вони, шо вони... Шо воно бó-
ло. Тóт же революція, розпалася... Чóв я про це! А... Шо воював Ма-
хно. А таê я йоãо не бачив, нічоãо не знаю. Та самі селяни! Сиділи, 
яê ó мішêах! Нічоãо ми не бачили!  

[А ãолод 1921-ãо роêó]... Помню. Помню, ãолод тóт бóв. [Дóже 
ãолодóвали тоді]... Та не дай Боã! І ãлавне, за Дніпром не бóло ãоло-
да, а отóт бóло. Тóт виêачав, етот, Вранãель. Бо яê отстóпав, таê по-
забирав собі. Там і êоні позабирав, і сêот, і хліб. Е! Там óсе їздили 
тóди, возили і вівці, і свині, і [нерозбірливо] возили пшеницю. Жи-
то, ячмінь – хто шо помне. [Вівці, свині бóло, просто хліба самоãо не 
бóло]... Да! Та й з цією хóдобою бóло êрóтеньêо. І отож баãато й ви-
мерло в двадцять первім ãодó.  

Нó, та êолєêтівізація в двадцять сьомім ãоді началась. [Нó, ãод 
пітнадцять бóло, шестнадцять]... Вже батьêа не бóло. [Мати] хазяй-
нóвала, бо óже восім дівчат, і нас два. Землі бóло чи п’ять ãеêтар, чи 
шо. А нам давали під Михайлівсьêою межою три ãеêтари. І той дя-
дьêо ото молотив, сів. Зерно привезе, а то йомó – з половини. А тóт 
бóло трошêи, там півтори, чи дві десятини, а то баштан, то таêе. Кó-
êóрãóзó садили... І ото таê. Нó, бóло дві êорови, ми держали. Моло-
êа бóло сêіêи хоч! [Сміється]. 

[Я] робив і в ãороді. В тридцять втором ãодó робив на перва до-
мєнна пєч, строїли. Вже той, яê йоãо, нарêом тяжпрома. Та він [не-
розбірливо]. Миêоян. Приїхав. Взвод солдат. О... Приїхав Петров-
сьêий. В Харьêові столиця бóла. Калінін приїхав. Таê ми там ãóр-
том били трибóнó. Степ бóв!!! Степ бóв! А оце Шестоãо посьолêа ó 
нас тóт де жилізна дороãа, і бóв товêач. Впереді паравозиê, і площа-
дêи тяãав таêі. Низеньêі. Там ото ставали, сідають на них. Парово-
зіêом там возили. І ото він той... Вистóпили. Калінін вистóпав, Пет-
ровсьêий, і він вистóпив, і сêазав: “Хто сьоãодні – празниê на три 
дня. Доменнó печ імені Комсомола. Двадцять читвертоãо сінтября! 
В тищó девятсот тридцять втором ãодó”. 

О… “Поêормить. Із пяти блюд”. І для êоãо [нерозбірливо] бóла. 
Даже Запорожжя восімсот ãрам на êнижêó давали. А Дніпрострой – 
êіло. Нó, там видали. Пішли поêормили... Тоді водêи не бóло. Вод-
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êи – ні! А потом сêазав: “Комó пренадлежить премія – видать. По-
дарêи видать”. Нó, я полóчив, шо за премію? Раньше бóло баãато ó 
êожаномó. Таê êоли визвали óже, óже в моїй орãанізації – а ця ор-
ãанізація бóла от Харьêова, êотора строїла еті... Да. Я полóчав. Зра-
зó êартóз оділи мені êожаний. Хароший. Тоді оділи тóжóрêó, і брю-
êи. І парó чобіт, êожані. Обóли. Розписавсь. Помню яê січас: восєм-
десят рóблів, восємдесят êопійоê! Нó, в те врем’я. Да. І три дня пра-
зниêи видать! Аãа, він êазав, – видать, шоб видать сóхим пайêом. То 
нам видали: масло, манêи, по êілó хліба. Доêторсьêий хліб, таêі бó-
ханêа невелиêа. Ми знали, шо... Да. Кілоãрамові бóханêи. Полóчили 
й оце. І на три дня роз’їхались по домах. Празнóвали.  

Нó, тридцять третій... Я ж êажó, шо [тяжêо]. Вже ж робив на, на 
проїзводстві. Я ото яê в тридцять втором ãодó робив на “Запоріжс-
талі” оце... А потом ми óдвох, з одноãо села, перестріли хлопців, в 
старій часті ãорода. А вони в заводі “двадцять девять”, воєнний, цей, 
авіціонний. “Давайте до нас! Постóпайте!” Ми обратились тóди – 
“Давайте доêóменти”. Ми там розчіталися, сюди подали. А потом з 
нас потребóвали [нерозбірливо] з сільсовєта. Може розêóлачені! 
[Сміється]. Привезли ми справêи, подали, сêазали: “Пождітє. Днів 
пять”. Через пять днів поїхали тóди, там жили в бараêи. Таê, вре-
менно. Бо вже тóт ми не жили, на Дніпрострої. Коли нам êажóть – 
нема містов. Таê ми й поїхали додомó. І вже таê добре хазяйнóвали. 
Я вже взрослий бóв, біля матері. Брат пішов ó армію, три ãоди с по-
ловиною слóжив на ãраниці, на польсьêій. А в цю войнó поãиб. І оце 
таêа бóла сім’я, осталось нас двоє. Я і сестра в Василівêі.  

[Тридцять третій ніхто ó нас ни вмер]... Всі ми пережили три-
дцять третій. Бо я, ото яê переїхав, таê, а брат демобілізóвався яêраз 
в тридцять третім ãоді. Бо він двадцять дев’ятомó, двадцять вось-
момó. А в тридцять третім заполовині приїхав, а тóт таêа... Він став 
в Запорожжі робить, в охрані в заводі, а тоді перейшов ó лесничест-
во. Да. І там робив десятниêом, і я пішов тóди. І ото в лесничестві 
ми полóчали пайоê, і там ãород садовили, і матір забрали... Короче, 
забрали всих! 

А тóт вчителя жили, ó нашій хаті. А потом ото... Нó, вже сестри 
пішли заміж, тих óже не бóло, старших. А ото троє осталося, таê бó-
ли там. А потом назад повернóлися... І таê ми ãолод пережили. Аãа. 
А отóт ще відêрилося, бóло, з Кам’янêи совхоз, і ãородина бóла. І я 
там óстроївся, пахав землю. Коли мене мій Ромоданов, Ромоданов 
бóв – а послав мене возить êонем верхом з Попової продóêти. Хліб, 
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êороче ãоворя. Нó, пшоно там, чи êрóпа, ó мішêах. Таê я... Зразó не 
êонем, зразó лодêою. Ми втрьох. А тоді вже підсохло, тоді вже вер-
хом. А потом дали бричêó, таê я бричêою возив. І там ми і ãолод пе-
режили. Я полóчив, а ми там óдвох робили – один пайоê їли, а один 
таê. [Сміється].  

[В армію пішов]... В тридцять пятомó. Правив флот. У тридцять 
пятом ãодó... Забóв, яêоãо сінтября... В воєнêоматі Кóшóãóмі, чис-
лився от Кóшóãóмівсьêоãо сільсовєта, аãа. І нас три Івани. Піддóб-
ний... Той, не Піддóбний. [Лащенêо], Іван Семенович... А яê же цьо-
ãо, забóв... Забóв... Тоже Іван. А йоãо брат жив ó [Заполі]. Ковалєр, 
прийшов [в орденах]. А ми втроьх подали в êовалєрію.  

Коли мене пішли до вєсов – є, êаже, спинêó поламаєш! Важêий! 
[Сміється]. Да. Послали мої доêóменти аж ó Крим до моряêів. “Бó-
деш ó флоті слóжить”. Да. Забирають... Нó, то... Старшина забрав 
мене, ó [нерозбірливо] повів, вже там на всю [нерозбірливо] бóло. В 
êоãо ãроші єсть, сêинóлись, пішли êóпили, поснідали, випили. Два 
ящиêи винтовоê óзяли, патрони, і врóчнó на воêзал, на Южний, на 
поїзд. А я й êажó êапітанó: “А яê же я додомó?” З Одеси там [приш-
ли], з Сєвастополя. А я, ми відтіля вже писали додомó. А я не приз-
нав, шо в мене бóла малярія. І êоли я, потой, слóжив, яê виявили, 
вивезли [нерозбірливо] Чорне море, баржою. І виêинóли êрóãи, 
обóчать плавать. Шоб не боялися моря. Таê [нерозбірливо]… А я 
ãоворю: “А я Дніпро перепливав! Таê важêо! Вода тече... [Нерозбір-
ливо]. А в морі наполовинó леãше”. І я розіãнався, яê плиãнóв! Коли 
ãóêає: “Хто то первий?” Тóт êаже: “Грінченêо! Плиãнóв сам”. Вини-
рнóв – ой! Зверхó лежó на воді! А тіêи ж [нерозбірливо]. Бо тóт дна 
нема! [Сміється]. Страшно. Два êрóãа оплів і отдихав. А потом яê 
напала малярія! Я чотирі місяці прослóжив. Вже яê не робили! І шо 
іспитóвали. Дали стаêан молоêа – сироãо молоêа – êоровьєãо, сиро-
ãо молоêа. Випив. А воно, ãад [не впало]. [Нерозбірливо]. Таê мене 
списали. А ішов таê яê оце ти. Пошти ãолий отóди. Нó, штани, тап-
êи, і рóбашêа, й майêа. Таêе. А зіма. Хтозна, отаêі в мене тіêи взяли 
бóшлат, таêе все, списали. Тридцять рóблів óзяли. Приїхав ó Запо-
рожжє, а тóт шо ж... У запчасть. Теріторіяльна армія. Два, два міся-
ці, êажóть, ãод слóжить бóдеш. Да, бóло. В Павлоãраді. [Я] в Кóшó-
ãóмі жив. А потом я з Кóшóма яê переїхав сюди, і тóт óзявсь на 
óчьот, і там [нерозбірливо] нас визивали. У Хвінсьêó вчастóвав. 
Нас шість чоловіê із Сêельêів.  
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Короче ãоворя, нас мобілізóвали, і з Малоêатєріновêи ãрóзили 
на поїзд, в êовані бричêи. Да. Приїхали в Дніпропетровсьê, êоли 
дванадцятоãо марта êончилась война. Нó, шо, везти? Коли начальс-
тво... Там ми сóтêи побóли, ó ваãонах. Назад. Виãрóзили, отдали на-
зад êоні по êолхозах. А нас ó полêовó шêолó, на Правий береã. Там 
бóв Дом отдих імені Хатаєвича. Да. А тоді яê став він враã народа, 
таê імені Партс’єзда став. І там бóла одна часть, Дніпропетровсьêої 
області. І ми. Восьмий мотострєлêовий полê. І нас вісімдесят чоло-
віê, з області. І в нас шêола, і зробили з нас êомандіров. Нó, ми по-
лóчили старший сєржанти. А чотирі чоловіêи... Я тож попав бóв, 
приãлашали, вчиться в више – поїдете вчиться – нó, я отêазався. Я 
вже бóв жонатий. Бо жонатий, дочêа, жінêа, син, маманя – хто ж 
дальще бóде робить дома? І я отêазався. А чотирі чи п’ять чоловіê 
поїхали вчиться. Таê [нерозбірливо]. Я в тридцять сідьмом ãоді же-
нився, сідьмом. [І діти вже бóли перед війною]... Первий син три-
дцять сідьмоãо ãодó.  

[Яê війна началась бóв ó Сêельêах]... На сороê перві сóтêи вой-
ни мене взяли. Уже підобрали мене впослі. І нас дванадцять чоловіê 
офіцерів. Командірів, êороче ãоворя. Бóв [на фронті]. У Дніпропет-
ровсьêó бóв ранетий в ãоловó. Да. Пробило êасêó. Поїхав в Павло-
ãрад, попав в ãоспіталь, там побóв поêи те зажило, а сотроясєніє мо-
зãов, бóли там номера, номер первий, вторий, побóли. А тоді ми до-
бровольно пішли. Собрались чоловіê двадцять. Там поãано ãодóва-
ли. “Пішли на фронт! Поêи ми тóт ãолодóвать бóдем!” І пішли в 
штаб проситься. І нас переоділи, повезли. В Дніпропетровсьê. Коли 
дороãою їдем, вже виїхали на Дніпропетровсьêó, з Павлоãрада, десь 
на половинó дороãи. Да. Коли армія йде, і я впізнав своãо êомандіра 
роти. Стала машина, ми позлазили. І назад... Ой, забóв! Петроêовêа 
за Дніпропетровсьêом? Короєдовêа. Село. Ми тóди попали. Там 
побóли, поформірóвали, і на Харьêов. І в Харьêові зайняли обронó, 
і ото отстóпили до [Решетилівсьêоãо] районó Харьêовсьêої області. 
І там мене оце поранило. В ноãó, чи в рóêó. І попав я в ãоспіталь, а 
через сóтêи ãоспіталь в оêрóжєніє попав. І нас двісті шіснадцять чо-
ловіê бóло ранених. Німці де льоãêо ранеті позабирали в плєн, а 
тяжолих бросили. Таê наші... І восім чоловіê там... Я ó тридцять... У 
сємдєсят третім ãоді їздив, писав тóди – може доêóменти яêі є, мо-
же. Нема ж доêóментів! Вони êажóть: “Приїдете – дамо”. Таê я їз-
див. Кажóть: “Восім чоловіê, ото, за больницею похоронені”. Нó, да-
ли мені виписêó. Да. А в мене бóла справêа, яê я йшов [з домó]. 
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Штамп бóв, а пєчаті не бóло. [Це в сороê втором в оêрóженіє попа-
ли]... Ото в ãоспиталі. В ãоспиталі попав. Таê вони дрóãó дали. Нó, я 
приїхав, а тóт óже êомісії не проходив, і таê я оставивсь без нічоãо. 
А тоді [нерозбірливо] яê Уêраїна отділилася, начали óсих потой… Я 
второй ãрóпи ін... На пенсію второй ãрóпи. Після пенсії дали вторó 
ãрóпó. І я став воєнним óже! [Сміється].  

[То німці] вони не забрали нас! Вони ж вибрали льоãêо ранетих, 
а тяжолих бросили! І нас село ãодóвало! Перезімóвалися. Напрове-
сні... Не перезімóвалися. Ми в сінтябрі попали, а зімою... Короче ãо-
воря, місяців через два. У нас бóв один бóв син полêа, ротний, і бóв 
із Дніпропетровсьêó, або за Дніпропетровсьêим... Я забóваю... Пет-
раêовсêа. А він з Петраêовêи, цей Іван. У ноãó ранетий, п’ята одби-
та. Іти ніяê, він на êостилі. Таê він цьоãо, Шóрêа, написав йомó пі-
сьмо, і написав на êонверті, яê іти, по яêих сьолах, до йоãо додомó – 
і хай жінêа запряãа êоровó в тачêó й приїзжя по мене! І він пішов. 
Коли через неділю приїхала машина. Полóторêа. Оêазалось, шо йо-
ãо брат старший дома. Демобілізований, таê і оставсь в êолхозі. Да. І 
вони вдвох приїхали. А доêóмент бóв ó їх при німцях. На пядесят 
чоловіê, шо можна забрать. А взяли нас тіêи трьох Іванів! [Смієть-
ся]. Оце вони Дніпропетровсьê, то Петропавловêа, з Петраêовêи, а 
я з Запорожжя. Таê я оце через міст, правим береãом іти. Коли – 
пропóсêа в мене нема. [Нерозбірливо] êажóть: “В лаãєрь берóть! Ті-
êай!” Поза ларьêом. І я [нерозбірливо] і пішов.  

[Коли пришов ó Сêельêи]... [Це вже сороê третій бóв]... Да. На-
провесні. І то в Василівêó прийшов, тоді ж тóт міст сплавляли. Нó, 
мене вхватили. Поліції. Кажó: “Зведіть мене ó больницю, і я пе-
рев’язêó зроблю”. А тóт дома ж, знаêомі врачі. І нємêа врачиха бóла. 
І немêа проãнала поліціїв, бо пойняла, шо тóт óсі свої. І вона мені 
перев’язêó здєлала, і оставила мене ó болниці. Каже: “Поêа втихне”. 
А потом пішов я до тестя. В мене жінêа василівсьêа бóла. А на дрó-
ãий день із [меншим] братом вдвох пришли ó Сêельêи. І таê я оста-
вся в Сêельêи. А вже яê виãаняли німців, мене вже не брали [нероз-
бірливо].  

[Німці] нічо. Не чиплялись. Та застав [їх порядêи]! Творили шо 
хоч! [Німців в Сêельêах] не баãато. А вообще êомєнданти бóли. А 
войсêа не бóло тóт. Войсêа не бóло. Комендатóра бóла. Поліції по-
шти самі свої. [Не лютóвали]... Бóли парашóтісти, випóсêали... У 
те... У плавню. А один вийшов до жінêи, а вони [нерозбірливо] за-
брали їх. І він заãинóв. Таê і їх. Одноãо повісили, а один яê óтіê 
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десь, і чорт йоãо, де він дівся. Десь пішов на Сєвер. А тоãо, [Книша], 
повісили, за тоãо, Бездєнєжноãо, Гриãорія. Він сам бóв з тисячó де-
сятоãо ãодó. Він з Канêриновêи. Царêóта. З Царêóта. Комóніст бóв. 
Хароший дядьêо бóв. Ой, Боже, таê... Та оце ж, за оце ж, за безпоря-
доê! Уже наші! Уже наші, наші. Це вже наші повісили.  

[Плавні хорошо помню]... У лесничестві робив... А це і êóчерó-
вав, возив от Запорожья ото, з Камянêи, диреêтора возив! [Диреê-
тор] лесничества бóв. Нарêомліс. А диреêтор бóв... Первий Іван... 
Яê по батьêові? Забóв... О! Ти диви яê! Дрóãий бóв, Єлєєв Петро 
Потійович. [Нерозбірливо]. Оце Махінь, Махіньêо. Іван Федотович 
бóв, Махіньêо. А Дєлєєв бóв Петро Потійович. Таê Дєлєєв бóв нар-
êомліса, а цей лісãоспа. Лісãосп бóв менший. Цей збирав ліс. А той 
перерабатóвав. [Сміється.] Нó, а я їх возив тачанêою. [Ще] до вой-
ни! [Після війни]... Я вже там не робив. Я ó тридцять сідьмом ãодó, 
êоли пішло соêращєніє, нарêомліс яêось анóлюровали. А в лісãосп 
диреêтор пішов десь тóди, в обêом. А я временно робив на óãольном 
сêладі, возив дрова, в лесничество. Нó, повозив там місяці два. До 
весни, êороче ãоворя. А весною пішов в село, це ó êолãосп, і таê ó 
êолãоспі й робив.  

Первий бóв êолхоз імені “Красних партізан”. Це вже я тобі не 
сêажó, в яêом [ãоді]. Їх бóло два. Первий бóв “Партізан”, “Красних 
партзан”, а дрóãий “Запорожець”. А тоді той “Запорожець” перей-
шов на мебельний. Виробляв меблі. Землю отдали цю. А тоді виниê 
“Пóтіловець”, “Красний пóтіловець”. А тоді вже звели всі в êóчó... 
[Той, шо один, називався]... Уже став “Зоря êомóнізмó”.  

Комбайнером робив. Бо я трошêи, бач, робив трошêи в “Комó-
нарі“ по зборêи êомбайнів, та познаêомився. Та яê прийшов... А яê я 
перейшов, бросив та перейшов, а вони мені доêóмент виписали. А 
сюди прийшов в êолхоз, висипав óсі доêóменти: “О! Таê ти ще й 
êомбайни знав! Строїв”. – “Та бóло”. О! МТС ó Василівêó, діреêтор 
приїхав: “Єсть, – êажóть, – тóт один”. Він доêóменти провірив. З 
степó визвали. І êаже: “Бóдеш êомбайнером”. Знайшли мені роботó. 
Таê я бóв помошниêом.  

[Це] в тридцять восьмомó! Зразó первий ãод, зразó став робить. 
Я ãод ото... Короче, один сезон поробив, а на дрóãий сезон я вже [сі-
яв], орав. Ми ж таê: то êомбайнером, êончилась робота – давай дрó-
ãó. І таê я вже більш тóди не пішов, вже там дрóãі молодші. Да, спе-
ціалісти вже бóли, вчилися на êомбайни, пішли тóди, а я там вже... 
Рядовим ó êолхозі бóв.  
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Я вже в дядьêа вивчився, в материноãо батьêа... Брата. Шить чо-
боти. А це êроїть óже навчився. Ще з малó. І в йоãо то шив. А тоді 
перейшов, тóт сапожниê бóв. Таê я в йоãо, тоже шив, з третьої. А він 
носив êрають, до дрóãоãо. Та платив томó. А тоді я став:“ Шо ж ви 
платите? Я ж моãó êраять”. Тоді напополам. Стали ми напополам.  

Корзини плів. А мебель – ні. Не робив мебель. Нó, варили ж ло-
зó... Варили ó баêах. І [оцóêрювали]. І ãнóли. Стóлья. Поêи ж обра-
тся ж êора. Та отож мебельний цех, там він і є. Нó, він шо – стоїть. 
Нема чоãо. Тепер óже робили не з тоãо, а з дерева, а дерева щась не-
ма. Пропало, розійшлося, заêрилось. Шо там ó їх щас ó мебельно-
мó – не знаю.  

[Озера в плавнях бóли]... Та озера вже позабóвав. Озер баãато 
бóло! От Дóрний лиман, таê називався. Там... Та всі позабóвав... 
Томó шо велиêий таêий, болотяний дóже! Болотяний. Називали 
йоãо Дóрний лиман. Пісêóвате, озеро бóло, рибне. Тоді двоє – Мале 
і те, Велиêе. А чоãо воно таê? Да. Затон бóв. І це все рибні таêі бóли. 
Бóло рибó ловимо. Корзинêой наêриваєм. Без дна виплитеш таêó 
[нерозбірливо], яê êрóãленьêó... Яê оце відро. І ото – раз! І в сере-
дині. Заêриваєш в воді – а там і рибина попада. Саме лóче ловить 
бóло. Тепер нема! 

[Сітêами не ловили]... Ятері бóли! Ятір, êóль. Два êрила. Нó, таê 
це ж ó рибаêів тіêи. А в таêих не бóло. А ото ходили, êорзинêами 
ловили. [На вóдочêó, чи заêидóшêó]... Бóло оце, бóло, да. Це на Кін-
сьêій бóло, шо на заêидóшêó. Натяãаєш отаêи [плітоê], попоїв. Хе-
хе! 

Лодочêи бóли мало. Одинаêові. Маленьêі таêі. А тепер лодêи 
здорові. А тоді називали êаюêи. Каюê. Три чоловіêа, а яê чотирі – 
таê óже й важêо. [Сміється]. [А оце велиêі, яê рибальсьêі, яê ó ри-
баêів зараз]... Це вже лодêа. Плосêодьонêа. Рибалив. Я з рибêолхо-
за на пєнсію пішов. Я з [1954-ãо роêó] пішов, лодêи робив. Оті пер-
ві. А потом, êоли [лєс] óже став, мене председетєль дав – два чоло-
віêи бóло – таê ми пішли до рибаêів, і рибалить. А тоді лодêи ото 
привозили з отоãо... З Херсонщини, звідтіля. Отаêо. І вже робили з 
моторами. І ото рибалив я. А потом яê захворів, застóдив сєдаліщні 
нєрви, в мене ноãи оце по êоліна мерзнóть. І січас! Я в носêах оце. 
Бóває, шо зімою в бóрêах і ляãаю, і під одіяло в бóрêах.  

Море затопили в [1955 – 1956-м ãоді]... [Сітêи це появились]... 
Бóли в рибаêів дóже рідêо! Сітêи. А в ятері. Ставлять, от, на тих, на 
протоêах, де річóжêи. У озерах. Ятері ставляли, і ото там. А бóли 
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таêі, шо... Воно ж ранше яêось бóло при НЕПó, шо район продавав 
озера. А люди êóпляли. І ото нас ãóêають – йдіть ловіть. Корзинêа-
ми ото, наêривачêами. Ці отдаси, тобі обратно. [Третій]. І ото до 
обід пів мішêа наб’єш, óпіймаєш. [Сміється]. [То в êорзинó за раз]... 
Бóло однó. Бóло яê заêриєш – і нема. А бóло і двоє-троє. На [пóстой 
ãлаз], наêриють, і всьо! Риби бóло в озерах повно! А бóло яê виси-
хає, таê дохне сêіêи! Да! Та разна. Карасі, лин, щóêи. Та лящиêи 
там. Всяêа бóла риба. А щас немає.  

[Оце яê наловили риби] – сóшили. Сóшили, да. У печах сóшили, 
в’ялили. Витопе в печі. Засóне. Вона там сохне. І засохне, а тоді чи 
борщ варе, із сóхою рибою. Потрошить, вона розроблена, і сóшить. 
Солили. Та! [Солили в бочêах]... Та ранше яêось шо ми не вміли 
даже й êаптить. [Сміється]. То може й êаптив. А ми посолили, со-
лоної. [Не] êаптили. Сóшили.  

[Птиці баãато бóло]... Повно. Бóло на шо охотиться. Да, з рóж-
жом. Яê розрішається охота. Пішов, з десятоê óбив – і поніс додомó. 
[Шо там на охоті, то вичиняли шêóри]... здавали. [Нерозбірливо] 
приймали і з зайців, і з лисиць. От. Зайці, лисиці. [А таê звірів]... 
Бóв один вовê. Ше в двадцять шостім ãоді вбили. Бóв один вовê. 
Таê він, тóт ó нас молдавани вівці випасювали, яê плавня бóла. Бó-
ли, да, молодавани, бóли з Молдавії. [З вівцями]... Їхні собствєнні. 
Обиêновенні. Цеãельсьêі вівці. Вобще, я яêось завів, та ãодів два, чи 
шо, та я [вивів]. Пятеро воно бóло тóт, та я... Та ні, не доїли! На мя-
со.  

[А до тоãо яê залили море]... Оце, ми тепер золоте дно заллєте! 
Сêіêи тóт спасали сêот! Коров! [Ялівних] разних! Нó, вобщем, сêо-
тó! І свині, бóло êажний, і я. Зажинем тóди, насипали соломи, і поê-
лали їжó свиням. І оце вони тóт, і оце в оêрóзі, вони віціля не одхо-
дять. І пасóться. Заãородів не бóло близьêо. Одна соломêа, де соло-
мêа. І оце таê зімой, той, літом свині виращóвали. Телята там во-
дять. В êолхозі, череда – там же й жили, там і доїли, відтіля молоêо 
возили. Та шо. То бóло золоте дно, чим оце! А риби бóло – отаê!  

Це вже ні. Тóт óже і вода, [нерозбірливо], а риби нема. Тож бóло 
нерестове хазяйство там, возлє Канêриновêи, де ото [нерозбірливо]. 
І вони там виращóвали мальêа, і випóсêали, о. І їм рибêомбінат 
оплачóвав. А тепер яê при цій власті розділилися, ті виращóють і 
продають. А ти яê хочте. А сюда не пóсêають. Таêе пішло, шо риби 
нема.  
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[Отêóда сюди населилися Сêельêи]... Оце ж Попов перевіз. 
Полтавсьêó ãóбернія, містечêо Решетилівêа. Оце ж балаêали, і êо-
лись дивилися ó томó, в заãсі, в томó банêó... Ой, ó мóзеї!.. Це в По-
пова... Таê там бóли. А тепер не знаю, чи воно є. Там êолись, ми ãрó-
пою ходили, таê ото там находили, і читали, відêіля Сêельêа насе-
лилась. О… І Василівêа, й Попова й Янчеêраê. І ото до самої, тоãо, 
Царêóта. До Кінсьêої. Оце йоãо земля. Девяносто... Девяносто ти-
сяч ãеêтар землі. І аж до Оріхової. Під Михалівêó! І отóт же Тоêмаê, 
Оріхово це!.. Оце йоãо земля бóла.  

[А яê нас по-вóличномó]... Бóли ми óсі Грінченêи. А моãо діда 
хата бóла таê на низó біля річêи. Оце на ãорі це бóло Попово. Пост-
рояв батьêо під ãорó. А êоли сім’я добавилася, таê він доробив сюда. 
І зробив êривó хатó. І... Таê один приїхав, пита: “Де тóт живе сапо-
жниê? Він êазав, в йоãо таêа маленьêа, êривеньêа хатêа”. І стали ми 
Кривохатьêи. [Сміється].  

[Жили там ото, де зараз море]... В березі ото. Ой, вóлиці бóло, 
неназвано бóло, ота Середянêа, Басаньêа. Поняв? Басаньêа, Сере-
дяньêа... Ой, яê же ж, êазали?.. Собаêарня вже наверхó! А на низó 
яê бóло... забóв!  

Ще [Попов] видав землю! І повиходили. А вже низ, останніх 
вже яê ви... той, заселяли, заливали – тоді. А ми вже на ãорі бóли! 
Мій батьêо оце дворище êóпив... Це вже мати розêазóвала. Бо оцей 
дядьêо, шо жив... Яê же йоãо бóло?.. Спичêа. Фамилія Спічêа. [Не-
розбірливо]. У Попова бóв ãлавним чабаном. Ото на вівцях. І там 
він жив, і сини в йоãо бóли, читирі сина – порозділяв. А баба тóт 
жила із дочêами. Дочêи яê пішли заміж, баба одна, дід забрав, хатó 
продав. [Сміється].  

Це ще до революції [цей двір]. І землі [бóло]. Сороê дві сотêи. 
То тепер óже сороê дві сотêи. Нó, не помню, яê ранше називались. 
Аãа, тóди, там ото межа... [Там не бóло дворів, не жили люди]... А 
тепер і там вóлицю вирізали, он під ãорó! Таê сюди немає, а тóди. 
Тóт же построїв один дядьêо, понад ãородами. О...  

[В дєтсві в церêвó ходили]... [Церêва]... Її розібрали, стадіон ото 
в нас. Да, ото на стадіоні церêва бóла. Камінна, здорова. Їх бóло дві. 
У... Яê же йоãо... Запорожжя, під Дніпро... під Правий береã тóди. 
Чи той, до шистоãо посьолêó. Вознесеновêа бóла, село. Де Красна 
річêа ота. Там бóло село. Таê ó їх бóла тіêи êирпична, по одній 
строяла, а в нас êам’яна. В нас êамянний êар’єр бóв... І з êамня теса-
ли, і біла стояла. А в їх в [1932-м] ãоді [нерозбірливо] яê ãлянóв – 
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таêа, яê і в нас. А тіêи шо з êирпичó. Коли оêазалось там, отаêі се-
ляни êажóть – це одні. Це одні, шо в вас строїли. Вони в вас постро-
їли, і в нас строїли. Нó, і в [1932-м] ãодó дзвони зняли, а в [1933-мó] 
зробили êлóб, та пішли ми в êлóб тóди. Ше ж парóбêи бóли. Яê за-
ãрав один ãармоніст, воно яê заãóло. Вибіãли, бросили й пішли. Таê 
вони начали тóди зерно сипать. А тоді розібрали. Я вже яê прийшов 
з проізводства, ó тридцять восьмом – то вже її не стало. Розібрали.  

[Тóт яê êамінь добóвали]... Кар’єр, да! Катаêомби під, під зем-
лею. Од Маячêи там. Нó, вони й позасипалися. Попро... Там де ви-
ходи, позасипалися. Оце ж, церêвó робили, оце. А оце сюди, на оцей 
біê бóло, до береãа – то при êолхозі били в отêритó. Це тóт одêрито. 
[Для] êолхоза нада – посилають, і одêриваєм, і б’єм êамінь. То вап-
няê, êороче ãоворя.  

[Тóт êоло села бóли моãили старі]... Та нó, [по степó] бóли. Нó, 
бóли Батрачêа... Моãила. Розêопане, яê автобóсом отóт, яê на Васи-
лівêó їздить, збоêó. Нó, більше нема. Таêі бóли [нерозбірливо]. Тóт 
порозорювали... Хтозна чоãо вона Батрачêа. А це розêопано [нероз-
бірливо]. А ото êрай села, отóт, дев’ятий êвартал, село, де останов-
êа – і тóт моãила. Нó, її хто-то обворóвав. Оце я чóв от людей – от 
старих людей – шо оце вже, після революції. Кинóлись êоли ісêать, 
розêопано, і ось, де стояла бочêа, на читирі обрóча, лежала бочêа. 
Не стояла, а лежала. [Нерозбірливо] на землі на чотирі обрóча бóло. 
Бочêó забрали, і в’їхали. А хто – хтозна, хто. Видно таêі, [шо знали]. 
А в Кримó тоді ж, Крим [нерозбірливо] вони тóт жили, тóт вони й 
бродили.  

[Ще відьми бóли по селі]... Бóли таêі, шо êоров портили. Бóли. 
Та шо я їх.. Оце сóсідêа отóт жила, бóла таêа, шо [нерозбірливо] іс-
порте êоровó. Уже менше, менше молоêа дає. Та!.. А тошо їх дальше 
отóди далі ше одна бóла. А оті, шо лічили êорови, оті дядьêи, і жін-
êи оті знали, і розêазóвали, шо ота й ота портить óміють, а лічить не 
вміють.  

От ó мене вода. Пришла та сóсідêа. Я зняв водó. Витяã водó. Во-
на йде надãорó, під ãорою êорова пасеться. Біля річêи таê: “Ваню, 
налий мені води! Бо я йдó êоровó доїть”. – “Та там наберете”. – “Та 
ні! Я до береãа не бóдó йти”. Чóю ж, шо вона відьма. Ладно. Линóв, 
пошти піввідра! Пішли доїть – молоêа немає. Тіêи теляті. Шо ро-
бить? Пішов до діда. Мати êаже: “Йди. Отдав молоêо”. Пішов до 
діда. Поніс рóбля, êóсоê хліба. Він над хлібом шепче там, вороже. 
Отдав йомó, він пішов ó хатó, вийшов. На три часті, нада шоб роз-
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дав – сьоãодні, завтра й післязавтрьоãо. А хтозна. “А êомó ти лив 
водó? Вєдьма!” [То діда звали тоãо] Нечет Савêа. Лічив. Сêотинó 
лічив. Дочêа лічила. [Папóча Марія Савелівна]... [Це я ще хлопцем 
бóв]...  

[Яê малі бóли ще ãрали]... У м’яча ãрали. В ãилêи. Тепер фóтбол. 
А тоді м’яч ãилили. У êрóãа, в чотирьох êидали... М’яч? Нó, êлочêів 
набили тóди, або вати. Шоб м’яêий бóв, не дóже твердий. Ото в 
м’яча, ó êрóãа ãрали. Отож êрóã, вчотирьох – той там, той там, той 
там. А ті поста... А один посередині. І бережеться, шоб не вдарив. Та 
бóло [і в êарти ãрали]... тіêи ж в дóраêа знали ãра, та і все.  

[А яê підросли, то ходили вже на ãóлянêи]... Ходили в êлóб. 
Там ãрають. Потом сєльбóд бóв. Сєльсьêі ходили [нерозбірливо]. 
Нó, в нас яê одêрилось, таê людей повно бóло. А тіêи ж, їх тоді ви-
êидають, малишів, проãаняють – ідіть додомó. І там іãра ãармонь, і 
танцюють, і співають. Разні пісні. 

 
 

Щербина Петро Гаврилович, 1918 роêó народження,  
Щербина Надія Захарівна, 1924 роêó народження,  

с. Сêельêи Василівсьêоãо районó Запорізьêої області1 
 
Надія Захарівна: [Я з 19]18-ãо... [Батьêо мій] Замóла Захарêо 

Кіндратович. [Батьêо зі Сêельоê]... Їх виселили… Замóлів бóло ба-
ãато в Сêельêах. Я не знаю, відêіля прізвище, от êóда воно. Батьêо 
розêазóвали, шо дід, це óже батьêо мій Захарêо Кіндратович, Кінд-
ратович. Таê оцей десь вроде, таê яê не сêелянсьêий, а [нерозбірли-
во] чи де, оце от таêове шось [нерозбірливо], шо померли батьêи 
йоãо чи яê [нерозбірливо] батьêо.  

А от, в мене батьêо тоже пошти молодий бóв, прийшов, яê ото 
вже [нерозбірливо] ранили йоãо, додомó. Уже бóв, óже він жонатий 
бóв, хлопчиê бóв, а нас ще не бóло. Мамêа і батьêо жили. І оце пос-
ватались... І ніхто ні з êим не ходив, нічоãо, бо [нерозбірливо], а щас 
ходять-ходять і розходяться. Весілля бóло таêе: тачанêа, [нерозбір-
ливо] і по селó. Співали пісні і січас я êой-êоли чóю співають [не-
розбірливо]. [В нас весілля бóло, до церêви óже не ходили]... Їх вже 
не бóло.  

                                                           
1 Опитування провели О. Мірущенко, Н. Сурева (2 серпня 2001 р.). Дешифрував 
аудіо-запис та створив транскрипт О. Пашненко. 



93 

Мати розêазóвала яê, яê вони ãроші торãóвали, оце ж ті яê пона-
їжають [нерозбірливо] мати робила ó Михайлівні. Ото церêва і 
площа і понаїжають з óсих стран [нерозбірливо] називались і тор-
ãóвали. І матері [нерозбірливо], зваре таêий ãоршоê борщó, ó мисо-
чêó і по 5 êопійоê, 5 êопійоê, 10 êопійоê, а воно ãаряче, а воно це зі-
мой парóє і то наторãóє, і ото наторãóє 6 рóблів, êóпе сóндóê, ото 
машинêó за 10 рóблів. Отаêа бóла жизня. [Нерозбірливо] моя таêа 
баãата бóла, отаêий здоровий сóндóê [нерозбірливо]. А потом ми 
óже яê стали робить одне за одним, таê вона ото пів [нерозбірливо] і 
яê пошиє фартóшêи, платічêа, а одежа бóла таêа, матеріал бóв хо-
роший. Ой, яê тоді милóвалися нами [нерозбірливо] двійнята бóли, 
і фартóшêи, і сама шила. Отаêочêи бóло жить. [Нерозбірливо] на 
машинêі шила. 

[Бабó, діда своїх я] застала. Вони довãо прожили [нерозбірливо] 
мамêини померли [нерозбірливо]. Вони на ãорі жили. На, на вóлиці 
Шевченêа чи 9-й, 10-й і вони. В них хтось óêрав êоровó і вони по-
мерли з ãолодó. А батьêи мої, а батьêо мій, дід мій, ще самі яê ха-
зяйнóвали, він бóв [нерозбірливо], таê він посадив [нерозбірливо] 
таêи посадив десятинó êавóнів, виписав. Звідêіля він виписав? Чи 
вже [нерозбірливо] і називається “Зайчиê” і він посадив їх. Таê ви 
знаєте, сêіêо óродило? Оце êавóнів, [нерозбірливо], а тоді ще й на 
веснó. Отаê. І він все це нарве цих êавóнів і [нерозбірливо] положе 
їм, положе їм їсти, їжте, розвозив, по дворах розвозе і йоãо назвали 
ото [нерозбірливо] êавóни “Зайчиêи” бóли і він тоже, “а ó тих Зай-
ців” – [прізвисьêо дали]... Вóличне прізвище [нерозбірливо]. Ото 
таê. Сêіêо тоді бóло всьоãо! [Нерозбірливо]. Це батьêо восени [не-
розбірливо]. Давали [ще прізвисьêа]. У нас то Лисиці, то Зайці [не-
розбірливо]. Нó, це ж зв’язаний бóв з лисицею чи хто йоãо зна. Та 
вони ходили тóт êрóãом, ті лисиці. Бóли, вовêи. Я яê ó шêолó ходи-
ла, таê óбили вовêа і нас водили. Я йоãо бачила, вовêа. Таêий сірий, 
хóдий, довãий таêий. Привозили і нас в шêолó водили. Більший 
[нерозбірливо], бачила і вовêа я.  

[І це хто яê, на êоãо охотився, таê і призвісьêа давали]... Нó, я не 
знаю, яê вони тóт. То Сичі, ось ó нас [нерозбірливо], оце Жаê. Оце 
там, ще яêось, оце єсть таêе. Нó, воно одійшло вже. Уже оце ми, óже 
мені не сêажóть, шо Надьêа Зайчиха, а яê той Надьêа Зайчишêа, 
оце я бóдó Надьêа. Оце не [нерозбірливо], а сейчас óже ж, аби хто 
сêазав Надьêа Зайця, то мені б аж полеãшало. Я бóла. Звання то моє 
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таêе бóло. А тепер ніхто не назива. Мене і сейчас óсі називають За-
харовна.  

Я оце до êолхозів трошêи оце запомнила, самі хазяйнóвали. А 
шо я запомнила? Батьêо рано встає, запряãа êоней, а ми ще малень-
êі, нада [нерозбірливо] пшениці, в êаждоãо своє, в êаждоãо своє, все 
[нерозбірливо], сонце сходе, [нерозбірливо] ãарбó привезти пшени-
ці с êолосêами. Оце я помню. [Нерозбірливо] батьêо в нас бóв [не-
розбірливо] таê він нас вêладе спать і [нерозбірливо] помаленьêó, 
ми спимо, а воно ще темно, розвиднілось, [нерозбірливо]. “Вставай-
те” [нерозбірливо], а то шо [нерозбірливо] батьêо êидає, ãляди шоб 
êолосочоê не пропав. Оце я помню. Пам’ятаю [ãосподарство]... Бóла 
в нас і êорова, свиней ми пошти не держали, а держали птицю [не-
розбірливо]. В нас ó êаждоãо [нерозбірливо] бóли [нерозбірливо], 
дóже хароше бóло. А [нерозбірливо] бóла, не бóло [нерозбірливо], 
січас більше роботи. Оце в мене там три [нерозбірливо] зараз [не-
розбірливо] ніхто не заходив таê. 

А батьêо наш ó [нерозбірливо], він з ãраждансьêої войни... В Ка-
рпатах йоãо рóêа осталася. Оце, оце стріляли одне на одне ó Карпа-
ті, не бóло [нерозбірливо], а стріляли. І в ньоãо попала пóля осюди, 
в рóêó та просêочила [нерозбірливо]. Однó вилічили рóêó, цю рóêó, 
а цю лічили, заражєніє, [нерозбірливо], а таê він всю жизнь [нероз-
бірливо]. Оце яê послали вчиться йоãо, він бóв [нерозбірливо], а 
потом óже став [нерозбірливо]. І ото таê він [нерозбірливо] німці 
[нерозбірливо] то ще назад ãод п’ятнадцять бóло. [Там в Карпатах з 
êим воював]... Одні оце стояли таê, одні ó плавні, а дрóãі оце на ãо-
ріщі, і стріляли одне на одноãо. Оце. Ні. Це ó нас ó [нерозбірливо]. 
Таê оце, оце плавні [нерозбірливо], таê там бóла Конêа, річêа, і ото 
там він [нерозбірливо] стріляли і ото таê [нерозбірливо]. А сêотина, 
нада вправляться, то з хати моя висêочить живеньêо, подає-подає 
та й в хатó [нерозбірливо]. Хто êоãо там я вже це не помню, яêісь 
“білі” бóли й “червоні”, оце, ото інтерєсне таêе [нерозбірливо] 

Він за “червоних” бóв. [Нерозбірливо]. Таê це батьêа нашоãо ви-
зивали [нерозбірливо] хотіли причепить. Це вже [нерозбірливо] таê 
це вже я вже знаю, шо це він бриãадір [нерозбірливо] там поїхав, 
поїхав [нерозбірливо]. А рóêó, а рóêó передали [нерозбірливо], таêа 
зроблена, отóто на [нерозбірливо] отаê рóêó, яê йде таê [нерозбір-
ливо] носив тó рóêó  

А ãолод, [нерозбірливо] я ó матері двойнята, двойнята. Це в ме-
не ще сестра младша, вона в больниці, медиê і це вона там, січас жи-
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ва, я жива ще [нерозбірливо] таê ãолодóвали. Помню це запомнила, 
шо êастрóльêи [нерозбірливо] нам помаãала. Ви знаєте оце, молоêо, 
зãóщьоне там ще щось і êóхня бóла там і таêих дітоê, яê я оце неве-
личêа бóла, а помню [нерозбірливо] і нам там давали, таê дóже нас 
[нерозбірливо], а там вчительêа бóла [нерозбірливо].  

Дóже любила нас і дóже просила нас за дитинó, мати подивить-
ся-подивиться [нерозбірливо], а вона яê [нерозбірливо] хотіла за 
дитинó взять, таê вона бóло таê наãодóє. [Нерозбірливо]. Оце ми 
побільшали, а то [нерозбірливо] Америêа помаãала. Америêа вона 
яêось шоби таêий страшний ãолод бóв і шо я хочó сêазать вам, шо 
тоді не бóло, таê яê оце січас, тоді бóло лóчє. Тоді ми оце на дворі 
[нерозбірливо], хати поодêривані, приходять ночю проситься на ніч 
[нерозбірливо] постеле, поляãали, переспали, є шо, дасть їсти, не-
ма – спасіба, пішли, а січас можна впóсêать? 

Яê êолхози начіналися, таê їх же ж, хазяїнів тіх тóда повисила-
ли, позабирали все чиє [нерозбірливо] не оставили, а діти, мати з 
ãолодó померла, а діти пооставалися. Таê от, це вже поставили вони 
мене яê я заêончила 7 êласів, а моя сестра поїхала вчиться, постó-
пила ó медицинó тó, а я, в мене малярія началась. Таêа малярія, шо 
в мене отам де яêий, яêа станція і мене відтіля виãрóзили в ваãон 
положили. Яê не в [19]35-мó, [19]36-мó, отаêо, отаê. А тоді, да, да 
[нерозбірливо], знаєш прийшли забирать, а батьêо наш [нерозбір-
ливо] і êоні, і там віялêа бóла, і шо там ó нас не бóло, поотдавали. А 
єсть таêі, шо не давали.  

Тоді хазяїна забирали, в тюрмó посилали [нерозбірливо], а діти 
оставались, дітей баãато. Тоді в êаждій родині дітей баãато [нероз-
бірливо]. Тоді дітей бóло баãато [нерозбірливо] вони стали пóхнóть 
з ãолодó, одêрили яслі, поставили мене воспітатільêой [нерозбірли-
во] і оце я їм за батьêа й за мати, отаêе є, таêе. Більше, менше. [Не-
розбірливо] я їх ото та полóчила [нерозбірливо] там дóже далеêо, 
êóсоê хліба [нерозбірливо].  

З восємнадцяті лєт [нерозбірливо] таê [нерозбірливо] óпала, ро-
збила [нерозбірливо] чóть не перебила. Я тяãнó, а воно êричить. Я 
через все село в больницю йоãо повела тóди й назад. Нó, яê йоãо 
бросить? А я йоãо за рóêó тяãнó в больницю, перев’язали, [нерозбі-
рливо] я тоді ще бóла таêа неопитна. Може можна бóло йоãо дóжче 
[нерозбірливо], чи яê-небóдь, а то взяла за рóêó й тяãнó в больницю, 
а воно êричить, а воно êричить. Боже мій, яêе там весілля бóло? 
[Нерозбірливо], а воно смерêло, діти понапиналися [нерозбірливо], 
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а прідсідатіль висêочив та він êаже: “Та шо воно таêе?! [Нерозбір-
ливо]. Анó, марш отсюда! Шо ви не даєте нам работать?”, а вони: 
“Ми діти, ми діти [нерозбірливо], а ми боїмося самі”, [нерозбірли-
во], сидить охраняє їх [нерозбірливо], найшли, найшли êóди іти. А 
яê, а яê я опоздала, з соседнеãо êолхоза приїхали артісти яêісь і мó-
зиêа і все. А мені шо? Мені сімнадцять [нерозбірливо], а вони ви-
стóпають, співають, танцюють [нерозбірливо]. Ніч, смерêло, нада ж 
іти до дітей [нерозбірливо], їх немає [нерозбірливо] пішла додомó і 
досі немає [нерозбірливо]. Визиває мене прєдсідатєль на óтро: “Де 
ви бóли?”  

Я вам розêажó. І тіêи орãанізовóвали [êолхози], мені тоді ще ãод 
може бóло п’ятнадцять чи десять, яê ото і зразó на низó, низ бóв 
там. Знаєте? Там, біля рибêолхоза. [Нерозбірливо] там всіãда фото-
ãрафірóвали. І батьêа нашоãо, перве собраніє бóло, яê собралися 
êолхозом, вибрали на, послали йоãо на óченія, він дóже êрасиво пи-
сав. От. Два êласи заêончив, а писав дóже харашо. Просто печатав. І 
йоãо послали в Оріхів, в Оріхів. В Оріхові там, він і січас там, оце ж. 
Він заêончив отлічно. І він пішêи, на низó жили, в церêвó [нерозбі-
рливо] і весь обійде êолхоз. Січас на машинах їх не побачиш, а він, 
ще не бóло лісапєдів, ми за лісапедів не знали нічоãо, от. А пішêи, і 
виміря і до êаждої ланêи, оце ланêа одна, оце дрóãа, а то третя, а то 
четверта, оце шли ми оце полять. Оце êажде, на êаждий день міряли 
[нерозбірливо] записóвали все, [нерозбірливо] на трóдодень давали. 
Ото таêе. Трóдно жить бóло, но жили. Колхози. Бóли баãато прідсі-
датєлів, одноãо, дрóãоãо, третьоãо 

А яê оце óтворювали [êолхоз] все звозили до êóчі, хто сêіêо на-
жив, ó тоãо [нерозбірливо], ó тоãо плóã, в тоãо там ще. Бóли. Тоді 
машин не бóло, а бóли воли і êоні. Оце ми ним і обробляли. Оце 
таê. Отаê орãанізовóвали. Розêóлачóвали, хто дóже баãато надбав 
же ж [нерозбірливо] пашóть, а потом прийшли, в йоãо забирають, 
позабирали. А їх поодправляли на Соловêи ті, де вони [нерозбірли-
во]. Це я помню харашо. 

Їздили по під дворами не таê яê січас, на êонях верхом: “На ро-
ботó! На роботó!” [Нерозбірливо]. Бóтильоê молоêа, оãіроê, цибó-
линó. Дóже, дóже робили, ви знаєте, оце [нерозбірливо] не бóло 
[нерозбірливо] бриãадір роздав наряд, роздали наряд і пішов [не-
розбірливо]. Оце орãанізовóвалося таê. 

Петро Гаврилович: [Я з 1924-ãо роêó]... Батьêо мій бóв старий 
партизан [нерозбірливо]. Розстріляли йоãо... Розстріляли, арешт 
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[нерозбірливо] бóли, хазяйнóвали, нó, а тоді яê [нерозбірливо]. Я 
тоді бóв таêий пацан, батьêо ж орãанізóвав наш êолхоз 

[У війнó]... Убили ó нас ó партизанів, [нерозбірливо], поховали 
на братсьêій моãилі. Я прийшов з фронтó [нерозбірливо]. [На фро-
нті тóт] за Балêами. Тóт набирали. наші рóсьêі і забирали. Мене êо-
нтóзило, в мене пристóпи [нерозбірливо]. 

Надія Захарівна: У плавнях, дома ховали [нерозбірливо]. Оце 
облава це, в тóмбочêó залізе і на ãоріще залізе... В плавню і дома...  

[Вчителя бóли] всі наєзні. З Терновêи мене вчив, знаєте, [нероз-
бірливо]. Оце і война началася і він пішов з німцями ó мирне врємя, 
з німцями, він знав яê, êоли война одêриється, все знав. І тіêи за-
стóпив, йоãо, йомó нарадили йоãо і поставили в Василівêі ãлавним. 
Сêіêо людей [нерозбірливо], сêіêо, ой, не можна вам передать і пе-
реêазать. А нас замітив, він нас óчив і ми по сóсідствó і я ще ó ньоãо 
ночóвала. А він приїжав, бородó пóстив óже мирноãо врємя і йоãо 
пізнала моя по йоãо ãолосó. [Він з німцями поїхав до Рóмóнії]… Таê 
йомó не можна оставаться, в ньоãо таêа сóма бóла, шо в йоãо шо ви? 
Там êоêарди таêі, а сêіêо давав приêази розстрілювати. Оце, оце, 
[нерозбірливо] óêраїнêа вийшла заміж за єврея і її єврея вбили [не-
розбірливо] і вона ваãітна бóла. Я [нерозбірливо] я не знаю [нероз-
бірливо]. Народився хлопчиê і йоãо розстріляли, хлопчиêа. [Євреїв 
бóло] не баãато, нó, а бóли.  

Петро Гаврилович: Отам, де [нерозбірливо] отам виêопані тран-
шеї бóли, ото яê траêторна бриãада [нерозбірливо], виêопана тран-
шея, і там в тó траншею возили тих євреїв тóда, êидали отаê [нероз-
бірливо] і заãорнóли їх. Де живий з них хто, ото там і поховали єв-
реїв. 

Надія Захарівна: Це таêа історія. [Нерозбірливо]. Оце ми вже, 
оце вже [нерозбірливо], а яê по тілівізорó поêазóють [нерозбірли-
во]. Я пішêи, в мене бóв хлопчиê, шо 6 місяців яê война началась, а 
война тóт три ãоди чи четвертий ãод бóло. Я на рóêах йоãо несла аж 
ó Велиêó Білозірêó пішêи тóди й назад. Оце ні йти, ні їхати, нічоãо, 
тіêи на рóêах. А сама отаêа бóла і [нерозбірливо], бо німці. Гнали 
нас німці. Ваêóація. Може ви бачили по тілівізорó еваêóїровали 
[нерозбірливо]. Хто êіньми, хто пішêи і він з автоматом іде, німець. 
Гнали. Оце. А потом яê привели сюди в Балêи, яê налетіли наші са-
мольоти, і німці, і отаêо, отаê, нó, яê тіêи хати не зачепе [нерозбір-
ливо] і êида [нерозбірливо]. Страшне! [Нерозбірливо] шо пережи-
ли, таê не нада. На перший день Пасêи поãнали нас з êоровами на 
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степ. Оце êорови запряãли і на степ. Таê я знаю, шо ми виїхали óд-
вох чи втрьох, а ті люди не повиходили. Первий день Пасêи. 

Після війни. [Нерозбірливо]. Робили. Да. І ще мене наãрадили 
спеціально за ці трóди. Оце тóт бóли ó êлóбі збори, шо ми, шо ми на 
первий день пасêи [нерозбірливо] і ми êорови бідні оті мóчили і са-
мі мóчились. Нó, шо там балаêать? Я правда шість ãод робила вос-
пітатільêою для дітей, ой, Боже-Боже [нерозбірливо].  

Оце там озеро, оце там озеро, риби, риби. І щóчêи і оце мама з 
тим, з волоêом з êим-небóдь піде [нерозбірливо], риби повно. А та-
êа Конêа [нерозбірливо] не бóло ж води, а там [нерозбірливо] таêі, 
я вам не можó передать, а яêі рослини, разні [нерозбірливо] отаêи-
ми бóêетами білими, сêіêо там птиці! Там не можна вам передать 
яêа бóла в нас [нерозбірливо]! Пóстили водó, а потом ні риби [не-
розбірливо] оце і все. Дóже бóло харашо. Яêби вернóлося! Нема в 
хаті [нерозбірливо], а яê бóло харашо! 

[Хати бóли]... Оêна [нерозбірливо] ставили, шоб дверима бóли 
осюди, це заход... Оце відтіля вітри таêі, а тóт сонце óже [нерозбір-
ливо] ó віêна. І таê ставляли хатó. Віêна бóли не на вході, тоді бóла, 
хата стояла отаê, а це отаê, а то отаê, осюди на сонце бóло. [Нероз-
бірливо]. А січас оце яê врізали [нерозбірливо], велиêа хата і êóхня, 
таê і то. Таê ото тоді бóло не строяли таê яê оце січас, а тоді оце хатó 
построяли і êонюшня там і все, і сêотина там, óсе. І отаê він зайшов, 
наêрив і тоді виêрадали, таêі шо виêрадали, êóри і êорови, і тоді бó-
ло таê. [Нерозбірливо]. Оце дóже мало. Оце ноччю йдеш пішêи [не-
розбірливо] прийшов той, óстали ми з поїзда там ноччю і йдем піш-
êи додомó 12 êілометрів і ніхто мене, хоть хтось срізав [нерозбірли-
во] анó, де ти, êóда, шо, поêазав. Тоді ні. Тоді пішêи [нерозбірливо]. 
[Ходили до Попова пішêи]... То [нерозбірливо], то за хлібом до За-
порожжя ходили, от, часто,.. ви мабóть не одêлючили це, а я тоді не 
бóдó розêазóвать.  

Тóт одêрили êар’єр, êамінь видобóвали, хто [нерозбірливо]. Яê 
люди робили! Ви знаєте, [нерозбірливо] і оце таê робили. Гроші да-
вали і хароші ãроші. Я полóчала, я робила [нерозбірливо], таê оце 
вивезó êамінь, а тоді вже 5 часов ãóдоê додомó і нас оставляли, оце 
после войни, ãород розбитий бóв, дома порозбивані бóли і [нерозбі-
рливо] машини брали, таêі намази! І оце ми всі заãрóзим [нерозбір-
ливо] полóчаєм 700 рóблів, 700–800, 600. От. І тіêи-тіêи вижила, 
бóло все таêе дороãе, шо [нерозбірливо] та після войни. А тоді раз і 
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перемініли ãроші і êоли пенсію я стала полóчать, пішла я тóди, там 
же я одробила на êар’єрі, пішла на зарплатó в мєстний êар’єр...  

Петро Гаврилович: При Брежневі пожили трошêи 
Надія Захарівна: Хрóщова і при Брежнєва, [нерозбірливо] після 

войни хліб бóв дешевший, а таê ото [нерозбірливо]. Таê після войни 
хліба бóло яêий хочеш, а бóлоê тих! [Нерозбірливо]. Да. Піêарні 
поотêривали і дóже смачний [нерозбірливо] особєнно при Брежне-
ві. То при Хрóщові начиналося, нó, і при Брежневі тоже це. Дóже 
харашо. Це ідеш [нерозбірливо] фразне все біло, а то щас яê поїхали 
[нерозбірливо]. 

І ще за шêолó вам розêажó. Сім êласів, це середня шêола. [Не-
розбірливо] і отам над ãорою шêола бóла. Яê ми êончили ці сім êла-
сів [нерозбірливо]. Трибóнó зробили і ми по очіріді виходили, роз-
êазóвалися хто êім бóде, хто êаже: “Я бóдó в êолãоспі стахановêою!” 
А та êаже: “Я там врачом”, а та, нó, словом баãато пішло на вчителя, 
на врачі пішли [нерозбірливо].  

Та в нас шêола під боêом бóла. Оце наша хата і шêола [нерозбі-
рливо] Бóло мабóть ãод дев’ять [нерозбірливо]. Пішли до шêоли. 
[Нерозбірливо]. Бóли таêі разні діти, томó [нерозбірливо] з десяти, 
а томó вже дванадцять, а томó вісім, отаêої збор бóв, підбирали шоб 
êлас набрать. Оце [нерозбірливо]. Обиêновєнні, хароші êласи бóли, 
по тридцять [óчнів]. 

 
 

Сірий Гриãорій Пимонович, 1918 роêó народження,  
с. Сêельêи Василівсьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
[Я з 19]18-ãо. Я тóт родився, я тóт і виріс. Всю жизнь. [Батьêо] 

Пимон Сидорович, мама Анна Яêимовна, [дєвічья бóла] Гальченêо. 
Нó, сêелянсьêа, нó! Я ж тóт виріс, я ж тóт народився. [Вони бóли з] 
1891-ãо. [Обої]... 

Діда... Моãо батьêа... Гриãорій. [А отчєство] не знаю. Я бóв ма-
нюненьêий. В яêомó він ãоді вмер? Я бóв манюній. Батьêо дедóшêи 
Гриãорія бóло сороê ãод êоли він вмер, в [19]18-м ãоді.  

Дід Яêим це вже дрóãий, мені ні... мамин батьêо. Гальченêо! 
[Отам в селі біля сельсовета Гальченêо Андрій Яêимович]... Та тож 
мій рідний брат. Він Гальченêо, а я Сірий. 
                                                           
1 Опитування провів В. Мільчев (2 серпня 2001 р.). Дешифрували аудіо-запис та 
створили транскрипт В. Ликова, Т. Молдавська. 



 
100 

Це бóв брат Андрій. Ще бóв... У Андрія бóла мама Настя, а папа 
мій. Настьêа – ми рідні. Вона Сіра. Дворідні брати, дворідні брати, 
рідні! [Це ó нас Сірий фамилия. А по óличномó]... Пимини. А яê ба-
тьêа звать, Гриãорій значить Гриãори, Василій – значить Васили. 

З [19]37-ãо ãодó я помню. І по сьоднішній день. Ой, синоê! Аби 
ти знав, що бóло в [19]33-омó ãодó. Тóт бóв êашмар. Забирали... І 
там що ó стаêанчиêó є пшоно чи шо і то забирали. Ти цьоãо не знає-
те? У мене папа бóв... Ось я тобі поêажó. Полêовниê ад’ютант, ó 
войнó, войнó ó [19]45-мó ãоді. Не поãиб він. Слóжив він, і слóжив 
сêрізь. Не однó армію, а дві – миêолаївсьêó і совєтсьêó. [А в миêо-
лаївсьêій він де воював ó війнó]... У Венãрії, в Германії. У первóю, 
аяêже!  

[Батьêо за ãраждансьêó] розêазóвав... Та, êаже, два рази бóв. Оце 
яê бóла Отєчєствєнна война... Оце вже яê з німцем воювали. Уже по 
інвалідності дома бóв. До цьоãо двадцять пять лєт до войни дома 
бóв. [Нерозбірливо] Тоді яê совєтсêа власть завоювóвалась, тоді він 
слóжив. Йоãо в Рóминії, ãород... Марóщеê... Там йоãо ранили. Ні-
мець ранив. [Ще в ніêолаєвсьêó]... Бо він же бóв пóлямьотчіêом, на 
êрóчі сидів. А той із тоãо, із терниêа, або з êóстариниêів, цілив на 
йоãо. Та попав оце, пóля попала, оце поêи видно, по... По шêóрі 
прошлася, і рóêó перебило. І він оце яê, яê вже ó войнó бóв, таê бóв 
на том місті, де йоãо ранило, і розêазóвав полêовниê там... Нó, своє-
мó начальниêó, яê він тóт воював, яê тóт йоãо ранили. Потом пішов 
ó Венãрію, в Венãрію. Одноãо мадяра найшов таêоãо, шо вони два-
дцять пять лєт не бачились. Він там на êвартирі в їх стояв. Яê ото 
свободне время, шо [нерозбірливо]. Таê йоãо пóсêали на êвартірю. 
Поêи ранили. [Нерозбірливо]. Узнав, яê побачили. А [нерозбірли-
во] просили. Він трошêи по-мадярсьêомó понімав. Він же там слó-
жив [нерозбірливо]. [А таê батьêо не розêазóвав]... Тоді не можна 
бóло й зãадóвать за Махна. То зразó!.. А тоді ні...  

[А 1933-й ãод]... Та чо ж не помню! Нó, я ж жив тоді. В мене папа 
бóв – таêий!.. Сам не з’їсть, а дітей наêорме. [Нас дітей] семеро. Де 
шо візьме, всіãда сам останеться таê, а нам дасть. Ніхто [не вмер]! Й 
однії людини. В Сêельêи нас óмерло больше тисячи чоловіê. Боль-
ше тисячи! [Ховали] тоãо на степó, тоãо під êрóчею, той десь ó пла-
вні. Нó, де попало. Плавня то в нас хароша бóла. Риби бóло повно. 
Оце êорзинêою підеш – наловиш отаêої завбільшêи. Плавні ваãани! 
Або повна лохатêа. Єлі-єлі допер. Каждий ãод! І зімой. Риба бóла. 
Таê ми неспособні бóли її ловить. Ми неãожі бóлим. Ходить ніяê 
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бóло. Це бóв створенний ãолод. Бóли там, і óдариниêи називали, яêі 
виêачóвали хліб. Пийшли, найшли в тебе півчашêи – нó, пшоно, або 
êрóпи там яê є – забрали. Спеціально забирали êрóпó. Шоб ó тебе 
нічоãо не бóло. Це робив Сталін, тошо дóрний бóв. На Поповій всі 
заêрама забиті бóли пшеницею. Год ó ãород ми їздили по хліб. В За-
порожжя. І ото ніч стоїмо в очєрєді, шоб взять нам по дві хлібини. 
По девяносто êопійоê хлібина бóла. Хароший хліб. А тóт не бóло! І 
ото ми всіãда з папашею їздили в ãород. Каждий день. Каждий тиж-
день! Читирі рази на ніч бóло. І ото батьêо бóло розділе, на всіх. 
Подає нам. Каждомó отдєльно. І êаждий свою хлібинêó ріже і їсть. 
Потрошêó. Не за раз, а потрошêó. І таê і пережили.  

[І тоді понімали вже, шо то штóчний ãолод]... Канєшно понімав. 
Понімав. Нó, ось, приїздя, примєрно, сóсід наш. Найшли в мене, шо 
в банêі отаê êрóпів. Забрали. Завтра обратно приходять. Обратно 
шóêають. Ще десь найшли. Або êартоплю таêó, êапóсти сêіêи – за-
брали. І це шоб ми мерли.  

Я знаю, шо [нерозбірливо]. Яê вимирали люди... Сьолами... Все 
село – ні одноãо чоловіêа немає, тільêи хати. А то померли всі! Таê 
отóт під Оріховом, я села, êанєшно, не помню... Це вже êолхози бó-
ли. У ãолод, в [19]33-м ãоді. От ó нашім селі, прімером, жив... Нó, її 
сестра – тієї тьотêи, шо... êілометра зо два, зо три од тебе живе... Се-
стра йоãо... її. А чоловіê бóв бреãадіром. В êолхозі. Це [19]35-м ãоді. 
Ти знаєш, êаже, Марóсю, шо – понеси, êаже, Галі мóêи. Може, вони 
там ãолодні. І провідаєш. А часа два по полю. Вона ж óзяла торбин-
êó з мóêой і пішла. Приходе ó посьолочеê, де вони жили, заходе. 
Зашла ж в хатó до їх. А він сидить пóхлий. Зять, сестри чоловіê. А 
вона здорова тьотêа прийшла – вони ãолодó не бачили. А ж, êаже, 
Галя, там чи Катя, чи... А він êаже: “Ти знаєш, шо із Галі одна ноãа 
осталась”. Таêа відповідь. Вона яê ãлянóла... На тій, [нерозбірливо] 
ноãа висить. А то з’їли, одна ноãа тіêи осталась. Нє, нó, жінêó з’їв. [А 
дітей не бóло]... Вона яê ãлянóла, та тіêать з хати, а він за нею. Вона 
йоãо яê приãорнóла, таê він полетів, яê віниê. І втеêла. Оце в [19]33-
м ãоді бóло... Шо чоловіê... Даже батьêи їли дітей своїх. [Нерозбір-
ливо]. Спеціально бóв зроблений ãолод. Спеціально.  

У війнó... Тóт! Робив я в êолхозі. Тóт ó Сêельці жив. Бóв êолхоз, 
при німцях! А зараз нема. Оце яê приїде німець... Оце на Хоминій, 
ми збираєм óрожай. Нó, обідаєм. Яê приїхав німець цей êомендант з 
Василівêи... Ми сидимо в фóражах обідаємо, а він яê óхватив [не-
розбірливо]. [Сміється]. І êаже: “Рóсьêий свиня, сів обідати – зни-
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ми шапêó”. У нас тóт бóв німець, êомендант. Ми на роботó ходили. 
В êолхозі. І тóт в одній балêі там тіê бóв, там нам їсти варили, там 
ми й робили. В обід – значить, сідають óсі. Додолó прямо. І прямо 
долі їдять. Той лежачи їсть, той сидя їсть. Шо там наварили. Диви-
мось, на êряжó німці [нерозбірливо] êомендант. І ото приїджає. Хто 
лежачий – бере пльотêó, і пльотêою яê óпоре! Він êаже: “Рóсьêа 
свиня!” А той сидя їсть. Тоãо не б’є. А яê ó шапêи – тоãо поре. У ãо-
ловнім óборі їсть – обізатєльно óдаре. А таê... Да. 

Я, синоê, робив рядовим, êóда пошлють. Пошлють тóди óбирать 
соняшниê, ідó тóди óбираю. Пошлють там ше шось – тóди вбирали. 
Простим. Вся область боялась, німець, яê приїде ця êóчêа, яê дасть. 
Він по-рóсьêи балаêав. Нó, аяêже? Це ж ãенерали, офіцери, в шêолó 
ходили ізóчали. Яê приїде ó Василівêó – тремтить óсе, óся область, 
бо яê приїде, таê ãай ãóде. Їздив êоньми на тачанêе. З солдатом, то-
варищ йоãо, чи шо, чи ізвощиê, чи їздовий – я там знаю. 

Плавні бóли посажені. Де ото, де їдеш ó Сêельêи, до первоãо 
êвартала [нерозбірливо]. Тóт посадêа йде. По ãородó. Де оце зразó 
Басаня в нас, там бóв степ. І тóди аж до поперечноãо шляхó, бóв ба-
штан. Два сторожи бóли на баштані. Інваліди. Виселиця бóла на то-
мó, на баштані, построїна. Хто вêраде êавóн – значить, повішають. І 
ми заãрібали зерно, пшеницю заãрібали, з селянами. Це ж літо, жар-
êо. Кавóни... Нó, посадêа є. А рвать… Не можна вирвать, потомó шо 
повісять, на баштані тіêи можеш [нерозбірливо]. А шоб повісли êо-
ãо – ні, цьоãо не бóло. Ляêали, ляêали. Нó, шоб ми боялися. А чоãо 
не вішали? [Мабóть, то шо не êрали]... Нó, [нерозбірливо], да. Таê.  

[В Сêельêах до війни євреї бóли]... Небаãато. У нас ніêоãо не 
вбили. У Василівêи побили, ó Запорожжі – це можна сêазать, [не-
розбірливо]. На оêтябрьсьêó, в [19]42-м ãодó, сороê тисяч пострі-
ляли. В Запорожжі. Я, яê началась война, завод наш еваêóіровався. 
Ув Омсьê. А я приїхав додомó, до мами. І попав ó армію. Я не бачив 
[яê стріляли їх]! Таê, но я знаю! У мене бóло баãато євреїв знаêомих 
ó Запорожжі. Я ó єврея на êвартирі жив... Ні одноãо нема. Всіх ви-
стреляв німець. Всіх. Поãоловно. У тебе жінêа єврейêа, а ти сам рó-
сьêий... Значить, тебе не займають, а її... Або ти єврей, а вона рóсьêа. 
Значить, її не займають, а тебе розстріляють. А дітей... А яê він єв-
рей [нерозбірливо]. Отаêі бóли. Сороê тисяч на Оêтябрьсьêó в 
[19]42- ãодó розстріляли.  

Потом Яêова [Лóêича] розстріляли. Той, шо мене в шêолі вчив. 
Отóт зразó біля сільсовєта там похоронений. Там на мраморних до-
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сêах надпісі. І êнижêó, десь є... Значить, він бóв оставлений êрасни-
ми войсьêами, совєтсêими войсêами. Шоб вони робили німцям 
врєд. Поліцаї, êомендант, і таê дальше, й таê дальше. Я не знаю, чи 
вони це робили. В їх бóли таêі старі партізани. Їм бóло óже ãодів по 
піїсят два. І не вспіли німці зайти в Сêельêó, яê óже німці знали, де 
хто чим робе. Не тільêи сей ãод, а в тридцять ãод назад! Уже німцям 
хтось доложив. Зібрали вони всіх, óсих. І сêазали, шо єслі не видай-
те добровольно, значить бóдете жить в оãорожі. А самі бóдем шó-
êать. А єслі самі видайте – значить, бóдете жить тóт. Тіêи отмічать-
ся, шо ти дома живеш, шо не їздиш. Нó, й забрали оце ж моãо óчи-
теля. Потом забрали ще – я хоч і сêажó фамилію, ти ж не знаєш. 
Кóчерявий Радівон бóв, ето бóв партізан. Анó, рибо, йди, партізан! 
Значить, шо вони робили. Коли завойовóвалась совєтсêа власть, 
вони бóли в банді. [Це за Кóчерявоãо... він ó банді... в плавнях]... У 
плавнях! Сêеляни! Та хіба ж, знаю, старші мене. Батьêо мені розêа-
зóвав. Оце шо я знаю... Вони не випольняли оцьоãо, шо їм порóчено. 
А самі занімались своїм ділом. То бóв одежó познімав, в тоãо ше 
шось. Там німця розстріляли. Колонії бóли тими. І оце все німцям 
доложили.  

Оце да, Кóчерявий. Це ж я за Кóчерявоãо.А тіх я не знаю. Чи во-
ни робили, чи ні. Отóт, недавлеêо од больниці, біля [нерозбірливо] 
там робили допроси. Яêоãо числа? Кажится, на Оêтябирь. Я вже 
забóвся. Кажись, на Оêтябирь. Ілі до Оêтябирсьêой. Оце я не бóдó 
брехать, я забóвся. Значить, робили допрос, вони не знали, шо він 
партізане. Таê Кóчерявий Радивон і Білоêрис [нерозбірливо] доãо-
ворилися [нерозбірливо]. Тіêи з машини вийдем, і [нерозбірливо]. 
А Льоньêó, прєдсєдатєля êолхоза, чи той, сільсовєта, і Новаê з [не-
розбірливо] решили тіêать. Нó, їх взяли поêи читирьох. А ше ж 
дев’ять остались. Ше ж п’ять остались. Нó, вийшов з машини Біло-
êрись, став Яêов... Яêов [нерозбірливо]. А Кóчерявий Родивон од-
ноãо óхватив за патрони, таê він полетів, аж ноãи зверхó. А цей, шо 
біля мотора стояв – яê óхвате саблю! Отрóбав йомó ãоловó. Оцьоãо, 
Кóчерявоãо. Він без ãолови біã, навєрно, метрів десять. А потом 
óпав. А Новаê пішов тіêать. Вобщім, вони не вбили йоãо. Тоді піш-
ли дрóãих. Поїхали машиною. Дрóãих привезли. І цих виêинóли. 
Таê шоб бóли, ото Кóчерявий і Білоêрись, шоб бóли óбили хоч од-
ноãо німця – нашоãо села не бóло б вобще. Таê! Вистріляли б до но-
ãи! Но бóла біда в томó, шо вони не вбили. А таê би бóли степи.  
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[А ó війнó]... Я ж бóв партізан. Значить, таê. [Нерозбірливо]. Яêе 
число?.. Первоãо мая... Чи в апрелі. [Нерозбірливо]. Жив я на низó. 
Таê низ... Приходять із плавні три чоловіêа. [Нерозбірливо]. Вони в 
лісó жили. Значить, вони бóли своїми, дєсантніêами. Краснозна-
мьона дивізія Южноãо фронта. [Нерозбірливо]. А три прийшли, оте 
то, до нас в двір, побалаêать [нерозбірливо]. Їм нада бóло помочниê. 
Їх бóло сімнадцять чоловіê. Шось мєжó собой не помирилися. Один 
пішов, в тó сторонó, а партêом [нерозбірливо]. А тоді êóдись вони 
пішли, [нерозбірливо]. “І ніêомó не êажи. Бо німці зразó ж [нероз-
бірливо]. Розстріляють óсих”. Я бóв дві неділі. Чи три неділі бóв, в 
партизансьêім отряді. Жили ми там ó êóщах. Я на часах стояв. Шоб 
німці не обнарóжили. [Нерозбірливо]. Чóю – ãолоса німецьêі. А я ж 
óчився трошêи по-німецьêомó. [Нерозбірливо]. Кричать: “Швай! 
Швай! Швай!” Це вони на свиней таê êажóть. А ми ж дóмаєм, шо це 
[нерозбірливо]. Я тоді до [нерозбірливо]. Кажó – Семенович йоãо 
по батьêові – êажó: “Я отаêе й отаêе чóв”. [Нерозбірливо]. Таê він 
прийшов, постояв: “Да!” – êаже. [Нерозбірливо]. Ми тоді розійшли-
ся, розлізлися, хто êóди”. Голоса óже чóть. Нó, вже далі. Він тоже 
по, по бóр’янах [нерозбірливо]. Німці тепер же ж прийшли до [не-
розбірливо]. Подивились – вроді ж нема нічоãо. Хлопці забрали з 
собою. [Нерозбірливо]. Наші. [Нерозбірливо]. Катюші [нерозбірли-
во]. Вони той êатьол переêинóли – це вони. Кажóть, борщ тóт вари-
ли, а потом почóли шо ми. [Нерозбірливо]. Нó, побóли трошêи, і 
пішли. [Нерозбірливо] стоять. Один êаже: “[Нерозбірливо]. Ось 
вони, – êаже, – стоять, харашо”. Читирі чоловіêа. [нерозбірливо]. 
“Ти нас, – êаже, – обнарóжиш. Нас ãранатами тóт заêидають, і 
всьо”.  

Потом я вийшов із плавні, забрали мене німці на оêопи рить. 
Копать траншеї. Бóв я за Мєлітопольом. З Мєлітополя направили 
мене тóди, яê її, чи [нерозбірливо], чи шо воно таêе. І поняв я, шо в 
мене шось з животом не ладилось. Значить, шо зробив я. Німці [не-
розбірливо], і яãоди там засóшені. Оце ж ми перемішали з яãодами 
овес, і насипали êоням їсти. А ми ж ãолодні. Тóди ж пішов і надзьо-
бався, надзьобався. [Нерозбірливо]. Понятно? І мене от óхватило 
острий холіцистіт. Мені êажóть [нерозбірливо]. Неãайно десять чо-
ловіê êопать оêопи. Ноччю. Шоб óтром ó нас ãотові бóли. З хóтора 
Шевченêа до Мєлітополя ото пішêи йти. Там стояли, а ходили на 
роботó на [нерозбірливо]. Нó, я ж больний бóв, не моã піти. Отпóс-
тили мене додомó. Вийшли ми із тоãо, з Мєлітополя. З Мєлітополя 
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ó Михайлівêó. З Михайлівêи стали виходить [нерозбірливо]. А там, 
на бóмажêі, написано по-німецьêі. Дивимось. Коли їде тачанêа. І 
три [нерозбірливо] сидить. [Нерозбірливо]. Прийшли, поêазали 
бамашêó. Подивися [нерозбірливо]. “Нó, сêільêи, – êаже, – êіломе-
трів вже осталось?” І ми з Михайлівêи, поза Михайлівêою пішли, 
прямо на Орлянêó. Пішли на Орлянêа, стали доходить – обратно 
німець стоїть ó посадêó. Зразó нас задержав. Каже: “Не йдіть в по-
садêó, – êаже, – бо вас моãóт арестовать. Бо німці [нерозбірливо]. А 
йдіть êóêóрóзêами. Шоб вас ніхто не бачив. Шляхом тоже не йдіть. 
Отаê êóêóрóзêою, êóêóрóзêою. І ви пройдите додомó”. [Нерозбір-
ливо]. Кілометра півтора. Коли [нерозбірливо]. Це бóло третьоãо... 
чи пітнадцятоãо... вісімнадцятоãо оêтября. Нас ето... Коли [освобо-
дили]? 

Читирнадцятоãо [Запорожжє]. А нас пітнадцятоãо. Сюди стали 
в [Маячансьêó] балêó входить, видно з ãори – в нас німці. Ходят, 
повозêи побросали, êоні побросали, автомати побросали, і тіêають 
же сюди на вали. Ми ж побачили, шо вони йдóть. Зайшли ó êóêрóз-
êó. Тіêи засêочили. Коли тóт снаряди начали [нерозбірливо]. “Нó, 
шо, біãти?” – “Та вони далеêо ще от нас”. – “Та! Повстрелюють же ж 
нас”. [Нерозбірливо]. Добіãли ми до вечора до рівчаêа, під Маяч-
êою. Там бóв рівчаê. А додомó йти [нерозбірливо]. Ми рішили там ó 
рівчаêó пересидіть. Нó, на óтро, тіêи стало розвидьняться – óже ви-
дно [нерозбірливо]. Чóєм, там ó Маячêі êричать: “Товариш лєйтє-
нант! Товариш лєйтєнант!” Це передавая. А ми ж ó рівчаêó сидимо. 
Ось він, значить, прідбіãає до нас, êаже: “Нізя! Ви розêриєте рів-
чаê!” І опять [нерозбірливо] повен рівчаê! [нерозбірливо]. А він êа-
же: “Коãо?” [Нерозбірливо]. Кричить: “Не нада! [Нерозбірливо]”. 
Прийшов же той лєйтєнант [нерозбірливо]. “Відêіля?” Той êаже: “Я 
з Сêельêи”. Той êаже: “Я ось з Маячêи”. Той êаже: “А я аж з Ми-
хайлівêи”. “Нó, вилазі! Ідіть до мамêи додомó”. Прийшли ми в Ма-
ячêó. Там три êілометри, осьо Маячêа. Коли дивимось – повна Ма-
ячêа, залита войсьêами. Нашими! Ідем дальше. Коні єлі-єлі дохлі. 
Яê ãраблі таêі. Нó, ãотові вже. Собаêи позапряжóвані. Да, й собаêа-
ми їздили. А німець тіêає – отаêа техніêа, отаêа зброя, отаêі маши-
ни!.. А тіêа от оцих, шо собаêи запряжені. Нó, ми пішли. Побóв я 
один день, дома.  

Потім пішла облава... Наша. Пішла облава. Забрали нас в це се-
ло, сюди, до червоної шêоли. Та, де маãазіни, там червона шêола, 
може... Там нас забирали. Прийшли ми в [нерозбірливо] ó Маяêів-
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êó. Вернóли нас назад. [Нерозбірливо]. На дрóãó ніч опять повезли. 
Тіêи ні в Маячêó, а аж ó [нерозбірливо]. В [нерозбірливо] нас розп-
риділили. В êоãо яêа спеціальність воєнна. “В мене, – êажó – нема 
ніяêої. Я óчився в шêолі. В Запорожжі [нерозбірливо]. А потім бóв 
в армії [нерозбірливо]”. [Нерозбірливо]. Дєло в том, шо в нас бóв 
завод воєнний. [Нерозбірливо]. В мене одна сота зрєнія всьоãо. Де-
вяносто девять нема. Поетомó мене вернóли назад. І я бóв дома до 
двадцять читвертоãо... чи двадцять сьомоãо оêтября дома я бóв. По-
том направили мене ó воєнêомат, ó Василівêó, ó [ізбіратєльний] ба-
тальйон. Той, на êомисиї пройде. Мені нада отстрочêó полóчить. 
Пішли ми в Оріховó. В Оріхові сêазали в ãарнізоні: “Нєт ó нас ãлаз-
ноãо врача”. – “А де?” – “В Орлянêі [нерозбірливо]”. Я аж тóди хо-
див. Пришли, найшли ми в Орлянêі ãоспіталь воєнний. Там і врач 
бóв. Обслєдóвав нас. І êаждомó дав заêлючєніє, чи ãодний. Мені да-
ли справêó, шо неãодний ê слóженію в строєвих войсêах. Нó, я до-
лжен обратно до їх піти, на ãарнізоннó êомісію обратно. [Нерозбір-
ливо]. Пришли, нашли ми, пришли обратно. Зайшли, провірили во-
ни нас. [Нерозбірливо] шо болить, може больні, абошо. Нó, [я не 
больний]. А просто яê, осложнєніє в мене бóло. Провірили вони 
мене там. Назначили лєчєніє. Каже: “Неãодний слóжить”. Понятно? 
А полêовніê сидить та êаже: “[Нерозбірливо]. А мішêи бóдеш но-
сить? Нó, мішêи носить, ãрóзить?” Кажó: “Запроста”. “Не бóдеш 
слóжить в строєвой слóжбі”. Дали мені справêó, іти обратно назад в 
воєнêомат – неãодний ê строєвой слóжбє”. [Нерозбірливо]. Кóди 
нада, тóди берóть на роботó. Попав же в армію. На роботó. У Мєлі-
тополь пішли. У Мєлітополі ми ãрóзили зерно. На ваãони. Стриба-
ли на êришó. Потом місяць побóли, поїхали ó Западнó Уêраїнó. В 
Западнó Уêраїнó приїхали. Читирі місяці я на лєсорозработêі. Це 
дрова той... біля Карпатсьêих ãор. Читирі с проловиной місяці тóди 
заãотовляли дрова. Пиляли. Сосни висоêі-висоêі, таêі двохметрові. 
І на машинó наãрóжали. Потом відтіля ми поїхали ó Польшó. З 
Польщі переїхали в Чехословаêію. З Чехословаêії поїхали...  

Це вже в [19]45-м ãоді – поїхали на Монãолію. В Монãолії два 
місяці побóли – одправили нас ó Китай. Побóли в Китаї читирі с 
половиной місяці. [Нерозбірливо]. Город Хань. Там стояли ми ó 
японсьêих êазармах. Японця ж виãнали, японця ж нема. [Нерозбір-
ливо]. І в [19]46-м ãодó, второãо июня прийшов я додомó. В [19]46-
м ãодó і [строяв]. Жінêа моя строяла. Я вже до неї в прийми при-
йшов. Це вже дрóãа [жінêа]. З двома дітьми я її взяв. За мене вона 
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бóла старша на сім ãод. А її два хлопчиêа, ті шо брав її з дітьми, по-
мерли... А яê померли? Один ó [нерозбірливо]. П’яний бóв. Отрави-
вся. А один ó Ростові... Чи той. У Ростові. У Сібірі... Станція Сара-
тов. Город Саратов. Той там тоже п’яний на мостовий ночóвав, йоãо 
[нерозбірливо]. Дочêа моя в Кримó живе. Тоже онóêи. Правнóêи. 
То малі.  

[Це в сêільêох странах бóв]... Німці шо... А от êитайці вони з 
дóшою... Хароші люди... Нó, тіêи неряшливі. Неêóльтóрний народ. 
Чоãо? Він забитий роботою. В ньоãо ото штóê сороê молодняêа, хó-
доби, і штóê сємдеся, восємдесят, девяносто овец. Коней штóê пять. 
Нó, там не êоні, там віслюêи називаються. [Нерозбірливо]. Пшени-
цю не їдять. [Нерозбірливо]. І ото таê вони живóть дóже харашо. В 
сім’ї їх восімнадцять-двадцять дóш. І самі хлопці. Дівчат мало. Я 
бóв на новий ãод, в Китаї там, яêраз. Їхав я своїм êонем, нада êоня 
напоїть. Китайцям молов-молов я, відро шоб дали – вона не поніма. 
Ось він вийшов... 

Хаджя. Хаджя називається. Водêа по нашомó. Я випив, а заêó-
сить нема чим. Я пальцями начав брать. А потом я ж... наша, пере-
водчиця сидить – êаже: “Таê а почемó ó вас паличêами êóшають? А 
не ложêою?” А він êаже: “А почемó ó вас ложêою êóшають, а не па-
личêою?” Я êаже [нерозбірливо]. “Нє, – êаже, – то рóсьêий таêий 
жадний, шо він до чашêи приробив держаê. А в нас, – êаже, – отдє-
льно чашечêа, отдєльно паличêа”. Нó, хай йомó. Хай бóде таê. Пе-
рестав я êовтать. А потом питаю: “А почємó ó ваших жєнщін таêі 
маненьêі ножêи?” В їх отаêа стóпня. Яê ноãа. А стóпня отаêа. Це 
переводчиê розêазóє мені. Єслі він збрехав, то і я брешó. Значить, 
êолись давно бóв в Китаї царь. Це ще до тóрêа. Ще до восьмої êо-
мóністічєсêої партії це все бóло. Це давно вже бóло. Нó, може, ãодів 
триста, читириста назад. Таê. От в одноãо, êаже, царя, сбіжала жінêа 
боса з дрóãим чоловіêом. Він, êаже, таê розсердився на женщін, шо 
іздав приêаз – по всіх провінціях Китая заêовивать женщін от семи 
лєт і до восімнадцяти. Оце яê тіêи сім ãод – приходе в сільсовєт, на-
діває черевичêи, дерев’яні, і замиêає. І ноãа не росте. Таê росте все, а 
ноãа, êанєшно... А óже яê прийшов Мао Дзедóн ê власті, тепер – то-
ді це все отмінили. А я ще застав, Китай, яê оце вони ноãами маню-
німи.  

А яê я ó бендерів бóв! Стояли ми в Роãатинсьêом районі. Я пої-
хав тóди спеціально по таêе діло: собрать свєдєнья для фронта. В 
наш штаб. Сêіêи яêий район виповнив для армії, там зерна, бóра-
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êів... Продовольствія. Сіна там... Оце в мене таêа бóла задача, яê я 
поїхав тóди. Нó, заходю отóди в êанторó, до них. Сидить один лєй-
тєнант, младший. І бóãалтер. Кажó, мені отаê і отаê, êаже, присла-
ли – Молчанов. Це наш бóв начальниê штаба. Шоб ви дали свєдє-
нія мені – сêіêи чоãо виповнилось. “Січас, – êаже, – ось êнижêа, бе-
ри і виписóй. Тóт, – êаже, – на êаждом листочêó написано, сêіêи 
чоãо, тон, сêіêи за місяць, сêіêи за два місяці. Там все, – êаже, – в 
êнижêі”. Начав мені помаãать, ото свєдєнія збирать. [Нерозбірливо] 
“В êарман?” – êаже. Кажó: “Шоферó”. [Нерозбірливо]. “Шо, – êа-
жó, – [не] виãнали. І наêормлені, і переспали харашо”. Кажó: “За-
просто. Я, – êажó, – ãлянó на дом, і спросю: можна поселіться на 
êвартірó. Оце ми сидім і балаêаєм. Коди яêась женщіна: “Ось давай 
підем ó цю хатó”. Заїхали в хатó. Сіли. І слова не сêазали. Яê дóма-
ли [нерозбірливо]: “Пожалóйста”. [Нерозбірливо] шо воєнні. Вони 
зразó хлібинó хліба, ãлечиê молоêа – їж сêіêи хоч.  

Сидимо ми таê, вечеряєм. Заходе три чоловіêа. Один лійтінант, 
один êапітан, і один старшина. У нашій рóсьêій формі. Нó, ми ж 
пам’ятаєм, шо то бендери. Прийшли, до мене, таê на плече: “Сол-
дат, – êаже, – нам не нада!” До шохвера – тоже нам не нада. [Нероз-
бірливо]. Охвицера вони моãóть шо-небóть [випитать] – де яêа 
часть там находиться, де яêе шо. Нó, солдат зна тіêи те, де шо йоãо 
посилають. Більш нічо не знає. Солдата не êасається. Один êаже – 
старшина – êаже: “[Заберіть в йоãо автомат]”. Каже: “Не нада авто-
мата брать. Йоãо завтра розстріляють. Не нада”. Обернóлись і піш-
ли! А хазяїн тоді êаже: “Знаєш, хто це бóв? Знаєте хто?” – êаже. – 
“Та отêóда знаєм…” 

Це дрóãий епізод. Це вже воєнний. Слóжив я в армії за Міліто-
польом. В робочім батальйоні. Наãрóжали ми большинство снаря-
ди. Це яê Крим освобождали. Там бóли в нас сêлади з боєприпаса-
ми. З êілометер оце. Таêи пóнêтирь, пóнêтирь, пóнêтирь таêий. Ме-
талолом воно порозêладóвано між цими ящиêами. І оце ми ãрóзим. 
День і ноч. Яê немає поїзда, поїздов – значить, тоді ми отдихаєм. Яê 
тіêи пришли ноччю ваãони – обізатєльно наш батальйон, óвесь, іде 
на поãрóзêó. Нó, заãрóзить ваãони снарядами! І повезли, на Крим. 
Нó, вони трохи побóли. З місяць, може. І ó нас бóв один старшина. 
Розжадóваний. За шо? Дóже бабниê бóв велиêий. Оце яê тіêи змі-
нився – і до бабів. Нó, ó самоволêó. І йоãо розжалóвали. Нó, йоãо 
розжалóвали по поãонах то, нó, в ньоãо образованіє, по образованію 
то старшина. Таê [нерозбірливо] ó нас бóв таêий. Оце ставе тебе 
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ноччю ó наряд, охранять. А тоді ж ходе ноччю, провіря, яê ти – сто-
їш на постó, чи може спиш. Прийде – ти спиш. Значить, тихеньêо 
витяã з отворó, в êарман заховав і пішов. А через два часа приходе ж 
провіряє обратно. І троє сóтоê ареста. За те, шо ти спиш. Таê оцей 
старшина розжалóваний, сêазав, сêазав йомó раз: “Товаришó, – êа-
же, – êапітане. Ви неправильно робите”. – “Почемó?“ – “Чоловіê, – 
êаже, – цілий день трóдився. І снаряди ãрóзив. [Нерозбірливо]. Він 
должен отдихнóть”. Каже: “Не попадайся!” А старшина êаже: “То-
вариш êапітан! І мені не попадайтесь!” А старшина êаже: “Товариш 
êапітан! І мені не попадайтесь!” На дрóãий день старшина найшов 
вінтовêи, з роботи. Ішли ми з роботи... І на шляхó [нерозбірливо]. У 
нас ó êаждоãо бóла німецьêа вінтовêа. В êаждоãо! Це яê в Китаї я 
бóв, в мене там бóла рóчêа. А тóт – в êаждоãо бóла вінтовêа німець-
êа. І оцей старшина найшов, вінтовêó. Пробóє затвори – не [нероз-
бірливо]. Нó, должен бóть дрóãий затвори. Не то, шо в тебе на він-
товêі, а дрóãий. Тоді витяã оцей затвор – з тії вінтовêи, шо йоãо, і 
заховав! А оцей, шо найшов – поставив. Той тіêи приходе ж на ве-
черю, з роботи – попадає начальниê. [Нерозбірливо]. Нó, затвор-то 
з винтовêи бóв той, шо він найшов. Не той затвор, шо з вінтовêи, а 
той шо найшов. Прийшов êапітан на [нерозбірливо]. “Старшина! 
[нерозбірливо]. Де затвор з вінтовêи?..”  

В лісêó таê бóла яма. Ліс êрóãом там. Нó, лоãвина таêа бóла. І 
полно листя. Це в деêабрі місяці бóло. Він в оте листя зарився, і ви-
сидів. Бендеровці побіãали êрóãом тоãо, êрóãом ями тієї – їх нема. 
Нó, шо ж... Він тоді яê стемнішало, він тоді тихесеньêо виліз, і пі-
шов, лісêом. Шоб вийти з лісêа. І вже яê вийшов він із ліса, з оцьоãо 
чаãарниêа, в село. У хаті світиться. Уже двінадцять часов ночі. А 
зімньоãо врем’я, це діêабирь місяць, це двінадцять часов порячно 
врем’я. Він пішов прямо до віêна: “Пане добродію! Одчініть! Я от 
Совєтів óтіê! От Совєтів óтіê. Одчини, брате”. Він одêрива, заходе. 
Чоловіê ãолий. [Нерозбірливо]. “[Нерозбірливо]. Оце. – êаже, – до-
бираюсь до ось сюда. До наших братів. Шо ж, – êаже. – Мене розді-
ли, посадили. І я втіê”. Він дивиться, дивиться. А ãолий чоловіê. 
Дав йомó штани, бе-ó, воєнні, дав йомó рóбашêó, бе-ó, воєннó. [Не-
розбірливо]. Короче ãоворя... Кóхвайêó дав йомó. Одів. Потом вивів 
на вóлицю. Отож з хати вивів. І êаже: “Оцією тропинêою не йди. Бо 
ти, – êаже, – попадаш на поãрянотряд... На совєтсêій. Там тебе за-
держóть обратно. Іди, – êаже, – отією тропинêою. Прямо, – êаже, – 
в лісоê попадеш. Там, – êаже, – наші хлопці тебе стрінóть”. Він же 
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не пішов тим шо він êазав, тропинêо... А пішов сюди на поãрянот-
ряд! 

Отêóда ідóть [нерозбірливо]. Тóт з лісêó. Тóт же поãрянотряд. 
Пішов. Прийшов до поãрянотряда – а йомó ж поãрянотряд і нóжен. 
На постó стоїть часовой. “Стой! Кто ідьот?” Каже: “Свої”. – “Па-
роль”. А він пароль не знає. [Нерозбірливо]. “Ложись! Бо стрілять 
бóдó”. Ні пароля нема, êаже свій. “Ложись!” Він дав вистрєл. Жде, 
êараóльний начальніê должен прийти. Оцей старшина, шо в йоãо 
бóв. Год томó назад в одной часті слóжили, двадцать второй, а він 
êомандір роти, оцей же ж, êапітн. Приходе старшина. “Анó, поди-
майся!” Він став підійматься, та êаже: “Товариш старшина! Це не 
ти?” Каже: “Я. А це не ви, товариш êапітан?“ Каже: “Я! Таê а яê це 
воно полóчилось?” Каже: “Ідьомте за мною, товариш êапітан. До 
êомандіра батальйона поãранотряда”. Пішли до майора. Він дола-
жóє, майорó:“ Оце, – êаже, – мій бивший êапітан роти. Нó, розêажи, 
яê, шо, до чоãо”. Нó, він став розêазóвать, яê ó плєн попав. Таê йомó 
привезли, через два часа, з ãорода [нерозбірливо]. Привезли й рó-
башêó, й брюêи, сапоãи, поãони. Всьо полностью оділи. Він началь-
ниêó штаба позвонив. Ото таê. Бóло таêе діло.  

Потом дрóãе діло! Яê же ж [нерозбірливо]. Отóт єсть, біля Мєлі-
тополя, Молочная рєêа. Може, ти чóв. Нó, одноãо разó, тоже в во-
єнне время. Іде салдат понад береãом. Дивиться – женщіна. Ле-
жить – п’яна. Плаття на ній задране, ó ãрязюêі вся, вимарана. Він 
прийшов, подививсяь на неї. Сніма шинель. Сніма êатєлоê. Пішов, 
набрав води, обмив їй сраêó, шинельêою витер. А ãєнєрал сидить з 
своєю женою на балêоні, ãóлюють. Це дньом бóло діло. Та êаже – 
тоãо ãєнєрала бóдь звать Вася. Вася. Та êаже жінêа до ãенерала: 
“Вася. Каêой ваш брат дóрной”. Він мовчить, ні слова не êаже. “Ле-
жить, – êаже, – женщіна, ãрязна. Не полінився, – êаже, – êотілоê 
води принести, обмить, і начинать з нею [нерозбірливо]”. Мовчить 
ãєнєрал! Ні слова ні êаже! Поêи той êончив, яê êажóть, потім бере 
ãрязюêó... Ні, води найбрав пішов. Бере жменями ãрязь, і заляпóє. 
“Вася! А шо он дєлаєт?” – “Каêая интєрєсна! Каêóю принимал, та-
êóю и здал”.  

[А в 1947-мó ãоді]... А-а... Я вже дома бóв. Я вже в [19]47-ом ãоді 
вже дома бóв. Голодовêа бóла, неóрожай. Неóрожай. Ніхто не вмер. 
Всі работали. В êожноãо работа бóла. Хліба не бóло. Полóчали па-
йоê – привозили із Запорожжя. [В плавні тоже]...  
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[В шêолó ходив] в Сêельêах! Восєм [êласів]... Таê ó нас, êоли я 
вчився в шêолі, ó нас бóв єврей один ó шêолі, в Запорожжі. Оце 
преподають францóзсьêий язиê... Йомó два місяці позаніматься, 
єврею... А я бóдó п’ять ãод óчится і не змоãó. А то, шо я не єврей. 
Корєнь язиêа любой національності, нада шóêать ó єврейсьêомó 
язиêó. Кажде слово з єврейсьêоãо язиêа – є до ньоãо іностранним 
язиêом. Йомó... Оце єврей [нерозбірливо] оце він [Нерозбірливо]. І 
рóсьêó бóде понімать. Отаê єврей понімає іностранний язиê. Бо êо-
рінь слова один. Поетомó йомó вдається льоãêо ізóчать іностранний 
язиê. А яê те полóчилося, шо єврейсьêий язиê остався? Нó, смеше-
ніє язиêа проізошло, двох велиêих міністрів. [Нерозбірливо]. Тоді, 
яê строїли Вавілонсьêó башню, бóв... Таê називався [нерозбірливо], 
по імені. Нó, óчьоний человеê, [нерозбірливо]. Він захотів построїть 
башню, висотою до небес... Єво язиê бóв весь перейшов на разні на-
ціональності. А дрóãий бóв шо совремєнніê Неврода – сєвєр. [Не-
розбірливо]. Язиê Невєра не помінявся. Таê він і остався древнєєв-
рейсьêий. Поетомó ó нас єсть єврейсьêий язиê і іностранний.  

[Тóт ó німців êолонії бóли. Вони до війни бóли... Яê війна поча-
лась] часть повисилали. Жили мирні люди. Ніêоãо вони не... [Біля 
Сêельоê бóли німецьêі села]... Та я їх не знаю. Не помню, яê вони 
називались. Це вже давно бóло діло. Забóв. От, в армії, де я бóв, 
[...êольд... це в Кримó]... там баãато єврейсьêих êолоній. При німцях 
жили. Німці їх не займали. Вони переводчиêами... У мене бóла одна 
єврейêа... єврейêа... німêеня. Разом зі мною бóла на êвартирі ó єв-
рейêі. Ерна звать. Вона в медичнім інститóті óчилась. [Це моя дів-
чина бóла]... Писала мені пісьма сюди, ó Сêельêó. Яê я виїхав óже із 
Запорожжя. Вона писала мені пісьма зі станції Розовêа. На станції 
Розовêа вона жила. Їх зіслали. Не знаю, де вона?.. Євреї її не люби-
ли? Сміялися. Мені вона хароша бóла. [Нерозбірливо]. Ой, дівчина 
бóла! А яê вона познаêомила зі своєї подрóãою мене... Каже, наді-
неш ãалстóê, поверх жаêета. Станеш на воêзалі, в Запорожжі, біля 
дверей. Вона бóде іти і побачить. Це бóв óсловний знаê – ãалстóê 
поверх жаêета. І в очêах. Прислала вона… 

[А це сам переписóвав]... Нó, а яêже, всьо! Це я бóв молодесень-
êим. Це бóв маненьêий. Це яêó мені бóло восемнадцять ãод. Тоді 
все виêидали, палили, óнічтожали. А в мене êнижêа бóла. Понятно? 
[Переписóвав] з êниãи! Там написано все. Тільêи з êниã! Це я писав 
ãод. І на роботó ходив, і писав. І я вірю [в Боãа] і зразó вірив. 
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[А двадцяті, тридцяті почалось... за вірó ãоняли]... Гоняли. А що 
зразó робиться, ці êомóністи, ці рóêоводителі приêлонялись под 
власть. Де вороã поêазóє зóби, а я приêлоняюсь. [Нерозбірливо]. 
Боã создав человеêа на свете свободним. Хочеш верь, хочеш ні, яê 
хочеш. А ці ж наші прихлібателі – вони нас з óма зводять. Точно таê 
яê Адама і Євó [врєдний] звєрь ісêóсив.  

У мене êниã, синоê, яêі дóша в тебе жилає – в мене є. То історія 
віри. А тій êниãи нема, що тоді переписав. Я її десь достав в [19]47-
омó ãоді. Я можó і сам шось писать. Ні ãрамó [не придóмано], ото яê 
там написано, таê є. Я читаю êаждий день. Це історія Новоãо і Ста-
роãо Завєтó. А це вже дрóãа історія. Це вже дрóãа. Це той... Яê апос-
толи проповідóвали вірó Хрестовó дві тисячó лет назад. 

Рівно ãод [переписóвав], êаждий день, і на роботó ходив. А ета я 
сам писав. [Яê переписóвав] мені двадцять восем, двадцять дев’ять, 
може тридцять. После війни. Подивись, потоп... Пожалóйста, все 
можна подивитись. Заêон Божий, [19]17-ãо ãода. 

[І її переписав]... прочитай... “Молитва Господняя [нерозбірли-
во]. Общая для всех христиан молитва. Молітва Господняя, êото-
рой наóчил Господь своіх апостолов. Коториє они передали всем 
верóющім. Она читается таê: Отчє наш іже єсі на нєбєсах, да [святі-
тьса імя] твоє. Бóдет царствие твое, да бóдет воля твоя. Яêо на землі 
і на небесі. Хлєб наш насóшний дажд нам днєсть. Дай нам хлєб наш 
насóщний і прості нам долãі наши, яêо же і ми прощам дольжниêам 
нашим. Не ввєді нас во ісêóшеніє, но ізбавь нас от лóêавоãо. Яêо 
бóдет царствие твоє і слава. Вовєêі. Амінь”.  

Молитись можна вєздє, синоê. Кажó, нó, сêрізь можна моли-
тись. Оце вздóмав, і молись. Сам про себе молись. В [19]58-омó ãоді 
я цю êнижêó написав. Я оце в йоãо взяв Заêон божий і переписав. 
Нó, йоãо вже нема давно. Вмер вже, а êнижêа є. А шо, поãано пере-
писав? 

Прочитай ще однó страничêó. “Крєпêо óпотребляємоє церêовью 
для тоãо, чтоби поêаявшийся ãрешниê моã освободітся от своіх ãрє-
ховних привичеê. Если ãрєхі поêаявшеãося ãрєшіиêа не тяжêі, но 
все таêи нє сêоро моãóт бить оставлєни, в таêом слóчає дóховноє 
ісповеданіє и разрешеніє ãрешниêа даєт емó êанон или нравствен-
ноє правило, и совет êаê ємó óдобнєє побєдить в себе привичêó êо 
ãрехó и êаê лóчше преóспевать в нравственной жизни. Таêой êанон 
должен быть примєньон ê свойствó ãрехов и нравствєнномó состо-
янію ãрєшниêа. Таê, напримєр человеêó невоздєржанномó сласто-
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любівомó назначаєтся êаноном пост и воздержаніє, чєловєêó сêó-
помó и жадномó раздояніє мілостини, человеêó рассєянномó и ãо-
няющемóся за мірсêімі óдовольствіямі частоє хожденіє во храм бо-
жий, чтєніє святоãо пісанія, óсілєнная домашняя молітва и прочіє”. 

Надо, щоб ми дрóã-дрóãа любили. Тобі надо, мені надо, щоб ми 
дрóã-дрóãа любили. 

«Протоірєй Владіславсêій. Уроêи по êлассó Заêона божія. Сос-
тавлєнний во вновь óтверждьонной праãрамме для óчєніêов чєт-
вьортоãо и пятоãо êлассов ãімназіі. Катехізічесêоє óчение Правос-
лавной церêви Христовой. Издание двадцать второе. Издание това-
рищества Ве. Ве. Пóльман. Посредніê братья Салаєви. Мосêва, Пе-
троãрад тисяча дев’ятсот сємнадцатий ãод. Семнадцатоãо ãода êни-
жêа. Мосêва, тіпоãрафія товаріщества Рябóшинсьêих, Страстной 
бóльвар, Пóтев переóлоê, тисяча дев’ятсот сємнадцатий. Оце на за-
дній сторінці я дивлюсь ó вас написано “Мама померла двадцять 
першоãо, шостоãо, вісімдесят дев’ятоãо. 

[Каждий по вєрє] должен разóметь мир дóховний. К êоторомó 
прінадлежат анãели. Анãели сóщества дóховние, дóховниє. Одарєн-
ниє óмом. Волєй і моãóществом, моãóществом превосходниє чєло-
вєêа, Оні оêрóжают престол божий, і [нерозбірливо] взивают дрóã ê 
дрóãó. Свят, свят, свят, Господь [нерозбірливо]. Возвєщают людям 
волю Божью. В Вєтхом Завєтє Авраамó, Іаêовó і прочим. А в Новом 
Присвятой Дєвє Марии [нерозбірливо] і прочим. Возносят молітви 
наши ê престолó Божьємó. І ходатайствóют за нас пред Боãом, а над 
ãрєшниêами ісполнют ãрозное определение Божьє. Над ãрешниêа-
ми...” “А над ãрєшніêамі...”  

[В церêвó ходиш] дóже рєдêо. Яêшо раз в ãод чи два... То не ва-
жно! Ліш би ти понімав смисл óчения, смисл óчения. Та оце ж я сам 
робив і êнижêó і писав, óсе сам... Це ше в [19]58-ом ãодó я робив. 
Коли я вже став понімать, то я вже читав ці êнижêи, реліãії. Я можó 
сам писать êниãи, сам! Любиє êниãи можó писать, на основанії 
Священноãо пісанія. Любиє êниãи можó писать! Сам! За Папа Рим-
сьêоãо, за всіх. Папó Римсьêоãо тож і наãадав, ти ж не понімаєш? 

Хорошо, я сêажó тобі. Одним словом. Значить, êоли Ісóс Хрис-
тос бóв на землі, він сêоро прийде, нó, [нерозбірливо] ãода. Ось сêо-
ро вже прийде сóдить óсіх. Оцей Папа Римсьêий... Тоді бóло п’ять 
патріархів, êонстантинопольсьêий, там, візантійсьêий, антіохійсь-
êий, римсьêий і таê далі. Вони бóли ровноправні. А Папа Римсьêий 
схотів таê схотів, щоб йомó подчинялася вся всєлєнсьêая церêов. 
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Понятно? Захотів, щоб йомó подчинялась. І пішов розêол. Таê, 
примєрно в тисяча п’ятсот тридцятомó ãоді. В тисяча п’ятсот три-
дцятомó ãоді. Папа Римсьêий хотів, щоб йомó подчинялись всі, 
Вселенсьêий Собор йомó підчинявся, тоді пішов розêол. Поняв? 

[В селі бóли чорноêнижці]... Бóли! Бóли! Давно вже бóли. Я тобі 
сêажó одним словом, оце ти не понімаєш Священноãо писанія, я то-
бі начнó êазать, а ти не вір мені, [не] повіриш, що я тобі êажó. Церê-
вó шоб ти бросив, ше шо шоб ти бросив. Оце тіêи шо я бóдó êазать, 
пиши що я бóдó êазать, о це ти повірóй мені і за мной зафіêсировав 
оце все. Мені не нравиться єдинствене, що вони противниêи всьоãо, 
всьоãо сóщєствóющеãо писанія. Вони не понімають цьоãо. Поніма-
єш, не понімають! Вони читають, а не понімають. Ось тóт написано, 
ãласó Господнєãо. То таêі бóли... Гласó Господнєãо... Ми таê не бó-
дем я тобі таê сêажó, êоли Ісóс Христос народився від Дóха Свято-
ãо, а ця ж Дєва Марія вона бóла єврейêа, ó ній чоловіêа не бóло. Ні-
êоãо не бóло. Анãел їй явився і êаже: “Ти должна родити младєнца”. 
А вона і êаже: “Каê я можó народити, êода я мóжа не імєю?” Він êа-
же: “Господь найдьот тєбє і силою своєю освітить тебе. Народиш ти 
сина і наречеш йоãо Ісóс”. Ісóс Христос місія, ето бил істінний че-
ловєê і істінний Боã. Он з’явився во плоті чєловєêа, істинний Боã. 
Поняв? 

Я тобі розêажó всьо! Очень просто. Єслі перевести слово д’явол, 
на рóсьêий язиê, то бóде написано – êлєвєтніê. Брехóн. Тепер. А шо 
таêе сатана? Сатана, єслі йоãо перевести на наш рóсьêий язиê, це з 
німецьêоãо слова, обознача “êлєвєтніê”, протівніê. Оце ж таêе. [Не-
розбірливо]. Шо сатана, шо д’явол – це одинаêово. А вже остальні 
анãели – вони називавються бєсами. Міченими. От тоãо й слово пі-
шло. Таê от, оці бєси живóть в нашім воздóхі. Чєловєê йоãо óдихає 
яê воздóх в себе. І єслі, от, примєрно, він, або ти, або я задóмає шо-
небóть óêрасти – оце він тобі внóшає ó мисль, д’явол. Він óходе в 
тебе в серединó, яê воздóх, і тобі підсêазóє, шоб ти вêрав, чи обідив. 
Живóть вони в вóздóхі. Міліони! Їх êоло міліонó. Називаються во-
ни бєсами. Потом, може ти чóв, лєтаючі тарєлêи? Нó, оце яêби ти 
почитав. В мене êнижечêа є. Яê во врем’я войни, один тот, амери-
êансьêий ãенерал, льотчиê, натрапив на об’єêт. За ãородом Лос-
Анжелесом. І вистрелив двєсті підісят снарядов по об’єêтó. Оце бó-
ло НЛО. Счітається, літаюча тарєлêа. І совєтсêіє войсêа наблюдали 
тоже. Нó, опрєдилили, шо ето яêесь-то óраãа óченія.  
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Єто єсть нечистий бєс. [Яêі в тарєлêі літають]... Значить шо – 
він сам себе привращає в машинó. Сідають анãели в неї. Бєси, менші 
вже за йоãо, і він їх везе. Там фаêтічєсêі нема нічо. Ніяêої тарілêи, 
нічоãо. Елєêтрічесêим тоêом він поражає живих на землі. Я тобі êа-
зав, шо він находе на чоловіêа, воздóх. Ето безплодное сóщество. 
Ефір. Он таê созданий, таê тонêо созданий, ефір. Йоãо не можна 
опреділить. І йоãо є ãолова, й рóêи, ноãи, й волоси, ãлаза – всьо в 
йоãо є. Но тіêи єфірне.  

Кой-яêих знаю [таêих людей]... У нас бóв тóт – лічно в нас дома. 
Тіêи не тóт, а там, на читирнадцятім. І [нерозбірливо] êорова. І я ж 
пацан, мені ж нада пасти êоровó. І оце яê везó, тоже ж, женó додомó 
вже, вечером, обізатєльно тьотêа [Гільчіха] ãляне, дивиться отаê, 
êóда йдеш. Вона відьма. Дивиться, шоб їй іспортить. Пришла є êо-
рова додомó, я прив’язав. Мама взяла циберêó, пішла здоїла. Надої-
ла більше яê півцеберêи молоêа. Тіêи не молоêо, а êров. Вмісто мо-
лоêа êров. А напротів жила тьотêа Дóньêа. Напротів нас. Та прихо-
де до папаші та й êаже: “Те!” Папаша êаже: “Ти знає, – êаже, – Дó-
ня – оця, називав по-батьêові, – êаже, – оце êóпив, – êаже – êоровó, 
а Гальêа – êаже, здоїла, – це мати моя – здоїла, та півцеберêи êрові. 
Шо це, хто це міã, – êаже, – таêó подлость зробить? Та êаже: “Знаш, 
вона сама, – êаже, – прийде. Налий ó сêовородó, – êаже, – оції êро-
ві, шо Гальêа здоїла, підêладай в плитó дров. І хай молоêо оце стоїть 
в сêовородêі, êипить. Вона сама прийде”. А батьêо ж ото топе плитó, 
[нерозбірливо] пече, і він її спече! І вона не видержала, прибіãла: 
“Продайте молоêа”. – “Та в вас же ж êорова є. Яê же, нашо воно вам 
нóжне?” – “Нó, нó, дайте своãо молоêа. Нó, мені хочеться вашоãо 
молоêа”. “Та êорова спортилась“, – мама êаже. “Нó, дай мені хоч 
êрóжечêó”. Їй нада молоêа попить. Бо воно їй пече. Таê шо вона 
знала трошêи маãії.  

І людям може зробить [ãадость]... А людям, таêих ó нас нм бóло. 
Я не помню таêих, шоб людям робила паêость. Ето все нечистий бєс 
робе. Поетомó в Біблії сêазано царю Саóлó, шоб він не держав в 
своїй страні ніяêих старовєрів, ніяêих волшебніêів, ніяêих еêстра-
сенсов. Еêстрасенс тоже, той же самий волшебніê. Тіêи той, еêстра-
сенс під дрóãим видом. Ето всьо види чорной маãії. І їх можна роз-
ділить на несêольêо отдєлов. І êаждий отдєл має своє особоє отно-
шеніє. Яê от взять матєматіêó... Нó, от слово “матєматіêа” – шо це 
таêе? Нó, я знаю, шо це наóêа, таê, а яêі предмети входять тóди?.. 
Понятно! Мені вже понятно. Таê оце таê само і маãія. Вона розпри-
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діляється на нєсêольêо видов, нó, значєніє її одно і то же. Вольно 
її... 

Єсть бєла маãія. Є й бєла. Но êорні в неї одні. Бєла чим од всєх 
отлічається? Ти ж волшебством одробляєш. От тобі примєр... Чи 
тобі поробив хто-то, шо ти там болієш чи там дальше... А сам... Ти 
прийшов вилечіться до мене. Я знаю, хто тобі це зробив. Я óмоляю 
беса, шоб одпóстило. І он моментально, по моїй просьбі óходить із 
тебе... Це бєла маãія.  

[Чи бачив бєса в жизні]... Господь не дозволяє йомó приêасаться 
ê раю, яê і ê чєловєêó. Шоб він не нарóшав візітом... Почемó? По-
томó шо він таêе ісêажонне, таêе ізóродóване, шо єслі чоловіê йоãо 
побачить, може полóчить чи розрив серця ілі óмом помішаться. Ко-
ли яê. Поетомó Господь не розрішає йомó... А чисті анãели можóть 
являться і бісєдовать с тобою ілі одêриваться тобі. Ти йоãо не боїся. 
[нерозбірливо]. А бєси... ти ілі потєряєшь сознаніє ілі розрив серця. 
Вот поетомó Господь і не розрішає йомó. [Нерозбірливо]. Там óêрав 
шось, там óбив êоãось... Оце все йоãо [нерозбірливо].  

Може, ти читав в ãазеті про бабó [Ванãó]... Ти знаєш, що це за 
баба Ванãа? Чародєйêа бóла. Коли їй бóло сімнадцять лєт, вона ба-
чила êоло своãо дворó... Всадніêа на êоні, яêий сêазав їй, шо через 
полтора ãода бóдить война. І вона óтверждала, що півтора ãода... той 
день, шо він сêазав їй. Одноãо разó він вже являється не в відє всад-
ніêа, а... ó відє бóрі... І от вона попала в цей заãадочний óраãан, і їй 
одêрилося. Вона зна, шо з êим бóде. Шо тобі бóде завтра, шо бóде 
після завтра. Хто в тебе вмер в домі... Коли батьêо вмре, êоли мати, 
êоли жінêа... Вона може тобі сêазати. До неї з’їжалися люди со всіãо 
свєтó. До цієї баби Ванãи. У неї ще бóла сестра Юма. Таê питала її. 
От, êаже, ти їх бачиш чи ні?.. Каже: бачó. Можó, êаже, визивать їх... 
Бєсєдóвать з ними. А яêі вони? На виãляд. Каже, а яê ото дивишся ó 
водó... человечесêе ізображеніє. Отображеніє. От ти дивишся ó во-
дó, бачиш своє... От, êаже, я їх таê бачó. Прізрачно. Питають про 
мельниêа ó баби Ванãи... Яê вона стала чародійêою? З яêоãо време-
ні вона цим занімається? Він êаже, шо êолись давно, розсêазóють, 
шо отóт за нашим... ó дворі, де ми з бабою живем... тьотêа... Тóт, êа-
же, знайшли мраморнó плитó. Тóт же її зарили. І тóт зразó під пли-
тою знайшли статóю всадніêа на êоню. Нó, êаже, всі предполаãають, 
шо бóв це, êаже, Константін Веліêий. Каже... А почемó ви, êаже, не 
міняєте своє місто жительства, а живете тільêи в цьомó пасêóднім 
домі? Каже, я тóт живе через те, шо, я всєх, êаже... Всі сили, êаже, я 
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віжó. Всіх. Коãо нада мені, я визиваю, а êоли самі приходять – від 
болі лічитись?.. Яê од болі лічит, таê мені дóже важêо. Я три дні 
хвора. А яê рядові приходять, таê леãêо. Ось ó мене в êнижечці є 
все. Ти прочитав би... Там за двадцять минóт.  

В мене дєдóшêа бóв. Звать йоãо Сидір. У войнó сороê ãода... А я 
[нерозбірливо]. [Це батьêів батьêо]... Пимон Сидорович йоãо... 
Ноччю під віêном êричать: “Сидоре, Сидоре, Сидоре!” І він висêо-
чив. Ноччю. Кожóх на себе і пішов ó сіни одêрити – ãóêає ж. Таê він 
почав із ним бороться. А дід бóв ó мене здоровий сам собою. Силь-
ний. Єлі-єлі óложив. Ото таê дєдóшêа... яê йоãо ãóêає. Любоãо чо-
ловіêа може ноччю ãóêать... Не виходь і не одêривай! [А яêби не по-
боров]... Не знаю, шо бóло б. [Дід поборов і він]... Іщєз. Нó, нечис-
тий дóх! Гóêав.  

[Штóнди] ето єсть протівниêи вєри. Вони противниêи всьомó! 
Їм оце, шо написано. А шо воно обозначає, вони не понімають... От 
написано таê, шо Ісóса Христа бóли браття і сьостри. Яê це ó вічно-
ãо Боãа можóть бóть сьостри? Я вопрос задав? Яê це може бóть? У 
вічноãо Боãа можóть бóть сьостри? Нєт! Неправильно ти дóмаєш. 
Ні, неправильно ти дóмаєш. Значить оце тóт називається браття і 
сьостри Ісóса Христа. Називається браття. А почємó? Потомó шо 
Іосіф ето мнімий отєц Христа. Взяв жінêó до себе. Іщьо, іщьо Ісóса 
Христа не бóло. У йоãо бóли синов`я, дочêи та, і таê дальше. І оце 
прийшло врем’я рождєнія Ісóса Христа. Дєва Мария вже появила-
ся... Йомó вже восємдесят читири ãода! Нó, таêий яê оце зразó я! 
Привели шестнадцать ãод дєвочêó. Нó, привели. Таê, дівчинêа, на-
вєрно? Таê оце всі синов’я, яêі в мене бóли, нó, од первої жінêи таê 
це єсть брати і сестри. Нó, не в том смислі, що брати по êрові. А в 
том шо, êаже, Ісóс Христос, шо сêазать... Шо Ісóс Христос це самий 
старший брат. А оці там Іосіфи, яêі сопроважали йоãо в Єãіпєт, ти-
сячó... Шо фараон óзнав. Кажєтся він бóв, брат Ісóса Христа. Йомó 
óже сімдесят ãод, а Ісóсó тільêи два ãода. Вони не понімають!.. По-
нимаеш? Для тоãо, шоб понімать Священное пісаніє, єво надо знать 
йоãо. 

В мене осьо. В мене і за [сóботниêів] в мене є, і за все є! Сóбо-
тницьêі жóрнали в мене є. [Це там “Сторожова башня”]... Вони ні-
чоãо не понімають! Ето êнижниêи, фарісєї. Вони нічоãо не поніма-
ють. Вони даже êажóть, шо Ісóс Христос êоли народився, таê в Дє-
ви Марії послє Ісóсó Христа бóли іще діти. Хіба ж вони то поніма-
ють? Та нічоãо! Вона одноãо родила Ісóса Христа. Діва Марія. І бі-
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льше ніêоãо не бóло! А їй присóжóють там Іаêова, і сестри Іосіфа. 
Та єсть, êоли Ісóс Христос народився, Іаêов óже Ісóса Христа ви-
провождали з батьêом на саночêах зімою, яê діти тіêали от Ірода. Та 
сніã же бóв, зіма. [На саночêах]... А оцей же ж Іаêов, син Іосіфа, со-
провождав їх. Таê вони те шо оцей Іосіф, чи той, Іаêов – це бóв 
менший брат Ісóса Христа. Нó, вони не понімають цьоãо! А вони 
таêó чóш êажóть. Ни понімають! [І щас ó Сêельêах є сóботніêи]... 
Та їх повно! Повно. Ось даже напротів мене єсть. Тіêи не сóботни-
êи, а баптісти. Зробили тіêи два ãоди назад. Вона бóла православ-
на... [Є таêі, шо живóть, й родилися, і батьêи ó них баптісти]... Єсть! 
І бóли всіãда!  

[Церêов ó Сêельêах помню... Вона бóла, в честь яêоãо святоãо] 
Георãія. Батюшêа Оêопний, йоãо давно вже немає. [Це самий пер-
вий яêоãо помню]... В тридцятих, тридцять втором, тридцять тре-
тьомó. Я забóв. Знаю що він Оêопний бóв. [Яê церêвó поваляли... 
Він] лежав ó бабóшêи Гармашêи, хворий, поêи помер... То бóла яê 
би сêазать... яê пєвча. Хором рóêоводила. В [19]35-ом ãоді [розва-
лили церêвó]... Нó, весной. Перед Пасêою, там. Нó, весною. Розва-
лили. Яê би ти бачив, синоê, яê то бóла церêва, наша, ти б зляêався! 
Або переляêався. Восімнадцять метрів вишина! Вісімнадцять мет-
рів. Це яê звони зазвонять, таê ó Михайлівêó слишно. Самоãо біль-
шоãо êолоêола бóло дев’яноста шість пóдов. А їх бóло дванадцять. 
Мєдні. Оце де зараз ó нас церêва, там бóла сторожêа, то батюшêа 
там жив, то там матóшêа. Це бóла сторожêа. Тóт бóла церêва в нас в 
тридцять... ні... в сороê... п’ятомó ãоді яê я жинився. Таê ця церêва і 
сей час. 

[Я в церêві] вінчався. В [19]43-омó ãоді. А при німцях і відêрили 
її. А то бóла заêрита, її не бóло. Я її брав з хлопчиêом, з дитиною. 
Петро і Польêа це. Петро це бóв син Польêи. А Польêа це моя жін-
êа. Вона до сороê, до [19]36-ãо ãода жила з чоловіêом. Коли я вже 
прийшов в [19]46-мó ãоді вона бóла без чоловіêа, а я її óзяв і ожи-
нився. Тóта все время я живó. Та, стара хата, ця хата [19]46-ãо ãодó. 
Да в [19]46-омó ãоді я з армії прийшов! Да я в [19]43-омó в армію 
пішов, а в [19]46-омó до домó вернóвся. Таê óже жінêа моя строїла 
її сама. [Ото бóв читирнадцятий êвартал]... В нас читирнадцятий 
êвартал бóв. Номерів не бóло. Шостий êвартал же бóв. Оце сім’я 
одна, оцей êрай свободний. Знали хто на яêій óлиці живе. Ніяêих 
номерів не бóло. [А в 1943-мó вінчалися]... То зовсім не та. Де-то в 
Запорожжі. Вона мене не полюбила і втіêла. Вона бóла хóже прості-
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тóтêи. А я виноват, шо вона таê зробила? Змінила вона мені, êоли я 
прийшов. 

При німцях тóт бóв батюшêа один, отец Дмитрий, робив в Васи-
лівêи, потом він по старості ãод помер, отец Дмитрий. Він мені дав 
êнижêó Заêон божій, я переписав. [А після війни заêрили зновó]... 
А оце тільêи відêрили. А тепер оце при Брежнєвó тіêи одêрилася. 
При Горбачові, хто там. [Батюшêа] чи яê, молодесеньêий таêий зра-
зó бóв. В Василівêи церêва бóла, в нас заêрили. Надо мені, я поїдó, 
не надо не поїдó, надо – поїдó. Ні, ніхто мене не рóãав, вони і не зна-
ли. 

Це ж переписати, а ще ж на роботó ходить, я переписав. А то сі-
мдесят два апостоли яê вони проповідóвали вєрó христовó. “Трóди 
святих и славних двєнадцаті апостолов, сємідєсяти меньших апос-
толов и прочіх равноапостальних блаãовєстніêов христових. Мосê-
ва, 1911-ãо ãода”. То я політóрêó взяв, щоб обãорнóти, вона почти 
вже розсипалася. 

[Я êниã переписав]... Мать, штóê восім, чи дев’ять, чи десять! 
Одна êниãа – “Історія Ветхоãо і Новоãо Завєта”. Осьо вона. Книãа 
“Начало і êонец нашой зємной жизні”. Ти її не бачив. Потом “Дві-
надцять апостолов”. “Сємдесят два апостола Христових” ти вже чи-
тав. А ше в мене їх переписаних – стол! Та нема в мене êнижноãо 
шêафа, нічоãо. 

[Оце три велиêі êниãи, що сам переписав]... “Начало і êонец на-
шої зємної жизні”. Я можó таê тобі розêазать. Значит, в Отêровеніі 
написано таê, в Єванãелії, там написано таê: “Встаніт царь, êороль 
наш имя ємó зверь, ето антіхріст, імя означает антіхріст, що він про-
ти всьоãо”. Що таêе антихрист? Що таêе антихрист, сатана? 

Знаєш, що таêе антихрист, сатана, дьявол? Боã создал человеêа, 
сêазав йомó оце, що я тобі êажó, роби яê я êажó – бóдиш жить веч-
но. Сатана ето бил первий анãел ó Боãа, вождь воінства ãосподнеãо і 
от емó понравилось щоб люди поêлонялись не Боãó, а йомó. І о це 
пішла, роздражение пішло. Сатана заимел бить, щоб йомó всю 
жизнь подчинялся Боã.  

І оце пішла свара. Раздражєніє пішло. Сатана заімєл мисль, шо 
[нерозбірливо] назвав сатаной. І поãнав з неба. Він зразó... Зразó тóт 
на підході. В тебе він óходе. І в мене. Він дóх. Яê воздóх. Нó, при-
йшов до тебе, зробив там на тебе сóм, батьêа обідив, чи осêорбив, 
мамó осêорбив. Оце йоãо попити. Он дóхом на тебе находе. Він за-
хотів, шоб люди підчинялись йомó. Яê Боãó. І Боã йоãо проêляв, 
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Сатанó. Один, значить, [нерозбірливо]. І бóдеш їздить поêи, поêи й 
êінець міра прийде. А вже [нерозбірливо]. Коли êінець міра прийде. 
Коли óчениêи Ісóса Христа задали йомó вопрос: “Коли прийде той 
день, êоли ти бóдеш сóдить живих і мертвих?” Он сêазал таê: “День 
тот і час ніхто не знає”. Розóмієте? В нас время от сонця. А в Боãа 
сонця немає. Сонця нєт. У нас свєт завісіт от сонца. Сонце, напри-
мєр, світе, ми сщітаємо время. Нó, от восхода сонца. Нада [нам] êа-
лєндарь зробить. А ó Боãа êалєндаря нема. В йоãо один день – яê ó 
нас тисяча лєт! В йоãо время нєт. Шо сьоãодня, шо завтра – йомó 
одинаêово. От êоли ти знаєш день і час – тоãо [ніхто] не зна. Пото-
мó шо в Боãа нєт врємєні. Он єсть вєчность. Он єсть свєт! Он хоче 
чєловєêó тіêи добро. А д’явол хоче тіêи зло зробить.  

Хе, д’явол! Шо таêе д’явол? Розшифрóвать нада. Бєс. Слово 
д’явол таê звóчить – протівніê. [Нерозбірливо]. А слово шо може 
обозначать? Гордость! [Нерозбірливо]. Це він óсе робе протів Боãа. 
Ето дрóã, яêий бóв первий созданний! Дóха наêазать нільзя! А ті-
êи... Наêазать!.. Унічтожить! Можна дóха тіêи наêазать. І оце Гос-
подь, от óже сêоро ó нас бóде, óже проходило дві тисячі лєт, сêоро 
бóде прошедши... Таê це ось д’явол – він наêаже. Наêаже йоãо чим? 
Більш не можна. Он не бóде сãорать! Бóде ãоріть, но не сãорать. І 
оці всі люди, яêі не слóхали, там не вірили в боãа, там – всі бóдóть 
наêазані. Господь тіêи одбере собі таêих людей, яêі, нó, справедливі. 
Тоді бóдеш жить вєчно. Я не можó повністю тобі висêазаться.  

Пост ó нас, синоê, êаждий день. Яêби мяса там можна бóло – я 
йоãо не бачó. Рибинêи êóсочоê – хвате. Молоêа – хвате. Більш ні-
чоãо. У нас êаждий день, синоê, пост. [А ранше пости]... А ранше... Я 
ось тобі розêажó. Бóло таê. Ми [нерозбірливо] аж до Сталіна дер-
жали. До Леніна. І ото яê пост, значить папашêа дід мій, бере в ма-
ãазіні бочьоноê оселедців. За три рóблі. Бочоноê оселедців! За три 
рóблі! Привозе додомó. Отаêа тиêва здорова. Олії привозе. І до осе-
ледців тоже. Сахарю привозе таêий, êілоãрам сороê. Або підісят. 
Таêа ãолова. Три рóблі. А поросяти не нада їсти. Тіêи оце. [Нерозбі-
рливо]. Оселедці й солодêе. А поросяти не нада їсти. А тепер ми не 
схотіли [нерозбірливо] – таê Господь нам дав, шоб ми всіãда постó-
вали! [Це від Господа наêазаніє таêе]... Обізатєльно! Більш ні од êо-
ãо. Господь обладає человєêом. Оце ти дишиш – ето по волі єãо. 
Оце шо-небóть дóмаєш – по волі йоãо. Без йоãо волі ти нічоãо не 
можеж зробить. Вся твоя жизнь завісіт тіêи од Боãа. От нада за-
брать отó часточêó [нерозбірливо] – Господь всіãда тобою облада. Я 



121 

не послє войни, я всіãда пост держав! У мене немає ні мяса, ні сала, 
ніêоли. В мене нема нічоãо. Шо попало – те й поїв.  

Я привчав [дітей до церêви, до віри]... Та вони не моляться, не 
хотять. А [жінêа]... Я читав – вона любила. А от êоли êнижêó... Нó, 
бабтисьêó êнижêó... Шо я тобі êазав за самольоти... За тих самих... 
Літающі тарєлêи... Я оцю êнижêó читаю... Оцю. [Нерозбірливо]. 
Таê вона êаже, не читай оті дóрниці. Це, êаже, все неправда. А яê 
оцю читаю, протів Єванãелія... Даже вслóх, неãрамотно, но... розби-
ралась. А тóт написано... Переляêаєшся, яê бóдеш читать. Страшно 
робиться. Шо все невєрно. Видóмêа óсе. Яê Іоан Крестітєль поãиб. 
Яê йомó ãоловó зрóбали. Оце все... йоãо вбили. Яêий цар сóдив йо-
ãо. Де [нерозбірливо].  

 
 

Бондаренêо Іван Марêіянович, 1918 роêó народження, 
с. Сêельêи Василівсьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Батьêи мої хлібороби бóли. Я з самоãо дєтства... пережив з ними, 

начиная з [19]18-ãо ãода... У [19]21-й ãод óже мені бóло два ãодіêа... 
Таê я êажó, время, прожив всю жизнь. Січас мені восємдесят два 
ãоди вже.  

[За революцію, за ãраждансьêó войнó] êазав батьêо, óчастóвав 
же він... У революцію тоже... Бóв в плєнó в Австрії, розêазóвав... В 
Австрії бóв, мій батьêо.  

Нó, вони ж розêазóвали, нó, я йоãо не запоминав. А êазала ж ма-
ти, батьêо ж оце бóв, заходив, êаже, – оце дєніêінці, Вранãель оце, 
да. Нó, тож ãрабóвали, забирають êóроê ото, поросьонêа, тоже ж 
ãрабьож бóв. Таê оце ж і німці зайшли, і... вони ж шо нада забрали і 
все.  

А пани... нó, оце ж ó нас ó Василівці... [пан] бóв, значить, занімав, 
сêіêи в йоãо землі, – люди всі ж робили, яê ото в êолхозі, таê ото ó 
пана. Розêазóвали мати та й батьêо тоже, нó, вони не робили в пана, 
вони занімалися те, самі робили. Пан робочих наймав, людям пла-
тив, сêіêи, не знаю там... 

Ще до êолєêтівізації... Колхозів ще не бóло, самі хазяйнóвали, 
іміли в своєм хазяйстві батьêи мої. Яê ділили батьêо, на сина, – ото 
парó волів, бричêó, нó, інвентар яêий, нó, хазяйни…  
                                                           
1 Опитування провів В. Марчук (8 серпня 2001 р.). Дешифрувала аудіо-запис та 
створила транскрипт Т. Молдавська.  
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Землі, – це ó нас бóло четверо дітей, це на êаждоãо сина в сім’ї 
давали там п’ять десятин тоді êазали. Нó, батьêо занімався, сіяв, 
орав. Ми ще малі бóли, нó, понятно, помаãали. Самій старшій бóло 
восємнадцять, мені вже бóло десять, ó цих ãодах, десять-восім, нó, я 
вже батьêові помаãав. Потом вони продали, êóпили вже êоні, нача-
ли баãатіть. Начали вже більше, батьêо вже мені дорóчав êіньми… 
Де нада десь там той, одмічається, а мені підãотове, де яêий там ін-
вентар, де заволочить, чи орать. Уже я, значить, работаю в полі, êі-
ньми. Увесь отой хліб, вирощений (а ми жили на низó, де плавня 
оце), óвесь оцей хліб звозився на низ, додомó. А потом ó сêирди йо-
ãо, а тоді начинається молодьба, нó, молотить оцей хліб на парó. А 
молотили тоді чим? Котêами. Знаєш, шо це за êотоê таêий? З êаме-
ня дєлається, ребристий, і ото воли чи êоні запряãаються, і ото, зна-
чить, тіê... Тоê. Настилається там [мажарó] чи однó, чи дві, яê там, і 
тоді, значить, молотим, от. Батьêо, – це він десь піде ó степ, а ми вже 
тóт, – мати і ми, подростêи таêі, на тоêó вже ж збираємося поêи то, 
óтречêом. А оце все, шо за день намолотили, ввечері нада йоãо, зер-
но ж… Полова óбирається, а зерно нада перевіять, приãотовить на 
слєдóющий день, щоб воно вже ж бóло ãотове. Нó, вобщем, робота 
селянсьêа, – вона бóла очень трóдна, особенно в óборочнó êампа-
нію, оце врем’я, шо оце січас, яê тоді. Нó, а тоді вже яê ми, [19]27-й, 
чи [19]37-й, вже став той, óже êолхози в [19]27-мó [орãанізóвали]. 
Да.  

[Сім’я счіталась до êолхозів] середняцьêа. Нó, пережили, êанє-
шно, це вже я пережив [19]33-й ãод. Голод сильний бóв. Воно, бач, 
не то шо не вродило, а просто... Хліб бóв, зерно бóло, все наче й хва-
тало, да... Все, а давався план. Аãа, виповнив оце план – це ж од 
сільсовєта чи з района воно давалося – везе батьêо сюди здавать зе-
рно, виповнив оцево, о. Потом через времня наêладають обратно. 
Нó, вобщем, виêачóють зерно óсе, шоб ó тебе не [бóло]. Нó, до тоãо, 
до тоãо, шо óже забрали ó йоãо зерно все. Начали, значить, ходить. 
Начали люди ховать, заêапóвать ó землю зерно, нó, бачать, шо вже 
все підряд забирають. Нó, тоді шо ж... Батьêо виêопав ямó, нєсêоль-
êо тóда мєшêів ó землю заêопав… Начали ходить з щóпами. Виділя-
лись таêі-то люди і ото ходили, шóêали ями, забирали ото зерно. 
Оце яê êажóть: де êвасолина, де êартоплина – óсе забирали. Оце, 
понімаєш, ãолод – не то шо там не вродило, а все, шоб народ чисто... 
Дóмали Уêраїнó вобще чи êончить, чи я знаю шо? Вобщем, забира-
ли. Хто зóмів там де заêопать зерно в степó, чи в плавнях – ще ж 
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бóла тоді – таê ще вижив. А де оце забрали все – таê сім’ями вими-
рали!.. Сім’ями! Баãато вмерло, êанєшно. Шо ти – сім’я! Це ж бóли 
сім’ї не то, шо січас, там одна чи дві дитини. А тоді ó êаждом дворі – 
це найменше четверо, п’ятеро дітей, а то по одинадцять. У батьêів 
моєї матері бóло одинадцять дітей, а ó батьêових батьêів – дев’ять... 
восім бóло, чотирі сина й чотирі дочêи. Тоді сім’ї велиêі бóли. А 
сім’ї велиêі для тоãо, шоб бóло êомó робить, до êолєêтівізації. Ото 
таêі сім’ї бóли.  

В [19]33-мó мати померла, менший самий брат от ãолодó, от ãо-
лодó. Вона приболіла, а потом оце ж таêий ãолод... Братіê бóв, два 
ãодіêа, помер в ãолод. І мама померла... Да...  

Розêазóвали [і за ãолод [19]21-ãо роêó]. Мати ж (мені тоді ж óже 
бóло два роêи) êаже, яê ми оце переêоти-поле, êóрай молотили. То-
ді тоже таêе сильне бóло, тоді недород бóв. Ото зернечêо, ліпили 
там таêі лепенечêи і êормилися ото тим. Нó, і в то врем’я, в нас оце 
ж поêи плавня бóла, в нас оце ж море – êаждó веснó заливає. Тоді 
зіми бóли яêі сніжні!.. Оці овраãи, – це повне сніãó, на степó – це са-
нтіметрів двадцять-двадцять п’ять товщина сніãó. І оце ж масово яê 
піде весною, і море яê оце січас, а тоді плавня – вода óтіêа, спадає, 
являються ãряди. І там обратно, значить, начинається. Люди садов-
лять ãороди, оце ж ãородинó, êартоплю, помідори, êапóстó там.  

Риболовство бóло, оце рибалêа там, – це бóло ще до êолєêтіві-
зації. Це бóло батьêівсьêі батьêи наряди дають, а там батьêо, óже 
стариê, він рибаêом бóв. І тоді оце заêóпляють, нó, яê орендó бе-
рóть, яêесь там чи озеро, чи річêó може, шо протіêає там. Нó, то же 
ж бóли при селі, воно ж тоже бóло лєснічество, я вже не помню. Оце 
берóть і там рибаê він ставить... 

[Тóт в [19]30-ті роêи церêва стояла велиêа?] Церêвó я знаю, я її 
в общем помню. Оце бóло батьêо іде, собирає на Пасêó, то це зна-
чить з вечора, і бóло мене бере, да. Я її очень помню, – церêва êра-
сива бóла, висоêа. Оце ó [Михайлівêó на] базар їдемо, батьêо мене 
бере, аãа, – і там я бóв ó церêві. У Василівці церêва. І таêої церêви 
не бóло, яê оце ó Сêельêах, – очень велиêа і очень êрасива. Все бле-
стяще, восім êрасивих êóполов... Строїли [церêвó] рóсьêі люди, да, 
наймали. А êамінь бóв наш, сêелянсьêий. Оце [біля центрó], там 
штольні бóли, і таêий êамінь. Під йоãо давався тесля, і оце із тоãо 
êамня вся церêва бóла построїна. Не з шлаêоблоêó, не з цеãли, а із 
сêелянсьêоãо êамня.  
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[Коли її строїли], нó, це вже я не пам’ятаю... Дóже помню тó це-
рêвó, êотора ó нас бóла давня. Ото там де Сêельêи [нерозбірливо] 
дойде, невеличêа. У восім ãод пішов ó шêолó, а рядом бóла невели-
чêа [нерозбірливо] над річêою. Таê ми ото бóли на перервó біãали 
тóди стіни [розбирать], ото ще тó церêвó.  

[Церêвó] розбирали… Колхози вже яê стали, робили. Зданіє та-
êе. А то Василівêа, там оãорожа, мать, і досі стоїть, де воєнêомат, чи 
сюди де болниця, і досі там з хрестами стоїть [нерозбірливо], пороз-
бирали її.  

Це ми ó Василівці бóли, там бóв базар, да. А тоді Михалівêа, – 
це там велиêий бóв базар... Оце ж ярмарêа називалося. Там сêот 
продавали, êоні продавали, вівці, оце таêе все. Там велиêий базар 
бóв, ярмарêа. Нó, а цей êрай я óже не знаю. Наш базар [нерозбірли-
во] – сюди транспорт таêий не ходив, сюди своїм ходом. І ото помі-
дори, то там ще шось, яічêи, птицю носили [ó Василівêó], то ãóси, 
êачêи, то êóрêа. А відтіля поїздом приїдóть ãородяни, êопаються 
[нерозбірливо]. А там сêотó можна êóпить, там вівці, êози, êоні!  

А тоді вже стали êолхози, [19]27-28-й оце ãод. Все майно заби-
рали, êоні забрали, вівці, і зãаняли ж в однó êóчó, оце ж в êолхози. 
Нó, батьêо мій не сóперечив… [Нерозбірливо]. Можна сêазать, шо 
примóсовêа таêа бóла. Нó, в сільсовєті держали взапертях, – під-
пиши заявлєніє, шо ти даєш в êолхоз своє майно, нó, там êоровêа чи 
вівці. Не всіх овець забирали, оставляють парó чи троє овець, а все 
остальне забирається. Коні, êоровó, яêщо маєш там дві êорови чи 
три, значить, однó оставляють тобі, а то забирають в êолхоз. Коні 
вобще всі-всі забирали! Воли... Знаєш, шо таêе воли? Тоже забира-
ли, в êолхоз.  

А тоді вже ж êолхози стали, работать начали в êолхозах, от. Це 
вже [19]38-й ãоди, [19]33-й, началося, [19]33-й – нó, óже бóв êолхоз, 
вже робив ó томó, ó êолхозі.  

В [19]37-мó ãоді завербóвали мене... Вони не то, вобще вєрбовêа 
бóла ó Запорожжє, в завод 29-й, єсть таêий воєнний завод. Оце нас 
сім чоловіê. Яê хоч, вони виділяли, направлєніє [давали] і я попав ó 
ãóщó, ото робив [19]39 – [19]40-й ãод. А мій ãод призивався ó 
[19]39-мó. Нó, яêраз, шо я робив [нерозбірливо] ó воєнномó заводі… 
[Нерозбірливо]. Ті хлопці порозщитóвались, нó, а ми работали…  

В [19]40-м ãодó бóло ж ми молоді, êонєшно... Дивимось, яê по 
ãородó ходять солдати, нó, і хочеться бóть салдатом. Пишимо, зна-
чить, заявлєніє, пісьмо. Тоді бóв Ворошилов êомандóючий воорó-
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жонними силами. Присилають нам: “Коãда придьот время, зна-
чить...” А нас там, хоч ми бóли по броні, а обóчали. Оце раз ó неділю, 
два [рази] на тижні бóло таêі дні, шо обóчали нас винтовêó... строє-
вой даже ходили, дивились. Нó, вобщем, таêим образом, обóчали 
оце нас. А тоді ж, ó [19]40-м же ãодó, óсі три ми подали заявлєніє на 
отпóсê. Нам підписали, диреêтор, да, і яêраз ми восени познялися з 
óчьота, а ó Василівці взялися на оборонó. Яêраз таêі ãода – двадця-
тий, двадцять первий, і старші ãода, дев’ятнадцятий – забирали в 
армію. Там ми розчиталися і нас забрали в армію. В [19]40-м ãодó 
це я вже слóжив ó армії, в Западній Уêраїні, в Ровно, містечêо Ров-
но. Начало войни, в [19]41-м ãодó, ми під ãряницей слóжили...  

В [19]46-м ãоді одібрали на сім місяців… [Нерозбірливо].  
[А яê тóт бóло за німців?] Розêазóвали, розêазóвали, да. Нó, 

яêось оце наше село, тóтечêи три êолхози бóло: [Пóтіловець], Пар-
тизан і [мебельний] ãлавний, тоді бóв запорожсьêий. Таê розêазó-
ють, шо їхній êолхоз... чи [Пóтіловець]? [Пóтіловець], таê німець 
розділив на ланêи. Яê паї оце подавали, таê тоді оце ланêи, десь 
п’ять чоловіê чи шість, вони розêазóвали. Оце должно в ланці бóть 
два чи три чоловіêи. А до тих мóжиêів, óдови [нерозбірливо], нó, 
лошаді то розділялися, шоб ó ланці бóла пара чи троє êоней. Обро-
бляли ж оці ланêи, свою землю, земля тоже ж бóла поділена. Нó, 
êажóть, єслі б воно бóло, хтозна яê воно бóло б. Оце яêраз óже, вже 
яê наші óже осталися відтіля, óже [нерозбірливо] войни вже. На-
стóплєніє, освобождали, очищали… Таê, а непоãано, êажóть, бóло. 
Яê воно далі б бóло, нó, а по ланêах розділено. Наêладали тоже ж, 
сêіêи ти должен здать, – здавали. І тóт напротів Василівêа, êажóть, 
під Василівêою бой, войсêа йшли, таê він не вспівав забирать оце 
зерно, охраняли. 

[За партизан в плавнях що розêазóвали?] А... [Зітхає]. Я вам все 
оце можó сейчас розêазати. Я бóв ранений во время войни. Тоді пі-
дійшли ми яêраз під Борисполь… [Нерозбірливо]. [Сюди до села 
попав ó] 42-м. 

З нашоãо села, ще й êаже, іде таêе, шо воно вже ніêомó не нóж-
но. Батьêа не бóло вже вдома, мати померла, це в [19]33-мó. А я 
йдó – хтозна, êóди я йдó, нó, а йдó ж… 

Я заходю тóди, а ми з її сином дрóжили ото в дєтстві, правда, 
старший на полãода, а проте дрóжба, да. А ще тьотêа, батьêа рідна 
сестра… [Нерозбірливо]. Заходю, а вже сонце на заêаті, поздрастó-
вався: “Я, – êажó, – отаê і отаê, пóстите, – êажó, – мене на ніч?” Ой, 
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бабóшêа, тьотêа ж моя рідна, óже ж мене [нерозбірливо] і дочêа 
тьотêи, сестра моя. Нó, посадили мене, начали розпрашóвать: “Ти 
не бачив, син яê пішов ó тридцять...” 

Оêóпація, настóпать, начали оцих же мóжиêів підбирать і на пе-
редовó посилать… А ми, рядом там [сóсід] бóв, він жонатий бóв. А я 
ховався в плавнях. Бóло ж оце яê óтро – таê в плавню, наберемо ха-
рчів і тóди… [Нерозбірливо]. Найшли таêе сховище там, êоли чóє-
мо – шось трісêотить. Ми ж тоді поляãали, лежимо, êоли ближче, 
чóть шо ближче летять… [Нерозбірливо]. А тоді вже після цьоãо… 
[Нерозбірливо]: “Хто ви?” – “А ви хто?” – “А я та я, – êажемо, – 
партизани, парашютісти”. – “А я, работаємо тóт”. Нó, ми значить, 
отаê і отаê, начали забирать мóжиêів. Начали, той, ловить нас, таê 
ми оце й ховаємся. Нó, тоді він ото підійшов вже до нас, начали вже 
ближче розãоварювать. Він êаже: “Я тіêи ж, êаже той... Я парашó-
тіст, нас êинóли в степó. Нó, прибились ми, – êаже, – оце сюди в 
плавню, партизани, а не можете ви [нерозбірливо]?” Та ми, êажемо, 
êаждий день [нерозбірливо]. Нó, хоч по сêіêи… [Нерозбірливо]. Хо-
рошо!..  

Нó, а тоді вже прийшли додомó, ніêомó, даже ні жінці він, ні я 
дома, – ні слова, шо зóстріли таêоãо й таêоãо. Оце ж ми йдемо доро-
ãою, й один одномó êажем: “Ніêомó, я ні жінці, ні дітям, шо ми там 
бачили, êоãо зóстріли. Давай, – êаже, – сходимо до старости – це 
староста [нерозбірливо]. Бóла êладова, в йоãо й хліб, й сало є, поп-
росимо, отаê і отаê”. Нó, старості ми розêазали. Він тоді пише ба-
мажêó до [нóжниêа]: видать дві чи три там бóханêи хліба, сало, ме-
дó там написав. Це ми вже продóêти забрали. Кажó: “А де ж йоãо 
тепер сховать?” Додомó ж нести, шоб ніхто ж не сêазав… [Нерозбір-
ливо]. Зразó ж нас розоблачать! Нó, нашли таêе место, сховали. По-
том рано óтром пішли там забрали, чоловіê там забрав. Ми з ним 
три рази стрічались. Приходим, êоли тóт бамажêа, стрічать, напи-
сано, шо, значить, нас тóт немає. Ми óдаляємося тóда… [Нерозбір-
ливо], ніêомó ж тіêи ні слова, шо ми тóт бóли. Десь óшли [нерозбір-
ливо]. Ми очень [нерозбірливо], шо вони партизани, стрічали там... 
А тоді вже ж война êончилась, о. Пришли ж наші, в [19]43-мó. В нас 
же все село виãаняли німці, а я [нерозбірливо], шо ми зóміли… [Не-
розбірливо] Таê я... А дядьêо [Нерозбірливо]. Шо отóтовочêи нахо-
дився з волами й бричêами, і ото він нас забрав. Отóт яêось ó [êóêó-
рóдзі] заховались і остались. Їх поãнали, а ми... І жили в Маячансь-



127 

êій балці, там [сêіêи нас чоловіê, поêи наші прийшли] в [19]43-м 
ãодó... 

Нó, тóтечêи воєнêомат, яêих роêів, то позабирали через воєнêо-
мат… А нас, êоторі побóли в [нерозбірливо]. Нó, розêазóвать таê, яê 
воно бóло, – яê плєнних, значить, оставляли, одправляли в Василі-
вêó, поêи прийде НКВД, допроси, да. І оце ми в Василівці восім сó-
тоê дожидали особий отдєл, а тоді ноччю явився особий отдєл, на-
чали визивать нас тóди. [Дали] пістолет… [Нерозбірливо]. Нó, нас 
тоді переоділи, переêóпали, оділи ó воєннó формó [нерозбірливо]...  

Це войнó я пройшов. Займали оце, освобождали свої села. По-
том мене під Одесою êонтóзило. Лежав в ãоспіталі, а з ãоспіталя об-
разовався… Молдавія, таêа балêа там, собирали нас всих, êоториє 
там, записóвали в ãоспіталь…  

Работав я потім на різних работах… [Нерозбірливо]. На фермі 
робив, плотніêом [Нерозбірливо]. Колхоз, тоді траêтора бóли, ó їх 
прицепщиê, називається. І ото мене в прицеп êолхоз намітив… А то 
прийшов траêтор, а траêтористів же нема. Я прицепщиê і там один 
ó мене. Таê я робив на êольосномó… [Нерозбірливо]. Нó, êороче, 
êажóть: “Прийшов траêтор [нерозбірливо] і сядите траêторістом”. – 
“Та ти шо! Я ж не óмею, не óчили, біля траêтора там підтяжêó нада 
робить...” – “Нічоãо! Ось, – êаже, – бóблиê [сміється], – поêазóє, – 
оце, – êаже, – роãачі, навчитесь”. Удвох з товаришем. Я êрóтивсь-
êрóтивсь, а потом – “Та! Нó, давай!” Нó, ми óчилися, êосарêа там, 
сіно êосили… Дав же нам траêторіста, нас óчили яê підтяжêó, яê там 
той… яê там мóхтó пóсêать, ще не вчили, а ті отож яê пóстиш різêо 
[нерозбірливо]. “Я тобі плавно, отаê опóсêай!” [Нерозбірливо]. 
Двадцять сім ãод це мені бóло… 

[Голод [19]47-ãо?] Да, я тіêи прийшов ото з армії, демобілізóва-
вся. Прийшов, а тóт оце ж таêе. Нó, нас яê отправляли, нам ото да-
вали восім êілоãрам мóêи, там сахарю, мила. І ото таêе, значить, да. 
А то розрішали нам посилêи висилать з Германії, – п’ятнадцять êі-
лоãрам. І ото вже значить сêладалися там, доставали і висилали. А 
тоді ó ті ж посилêи, шо там висилав... А тоді вже траêторний... Тоді 
вже бóв в [19]47-мó МТС – машинно-траêторна станція. Уже бóли 
наші траêтора, заработали [нерозбірливо] і траêтористам бóв ãаран-
тійний трóдодень. Трóдодні давали – по три êіла... чи вроде, чи не 
вроде... давали по три êіла на трóдодень зерна... Це тіêи траêторис-
там… Ай!.. Нó, отож, я ж êажó, орãанізóвали машинно-траêторнó 
станцію. Я вже бóв жонат, жінêа ходила, міняла барахло на [нероз-
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бірливо]. Трóдно ж бóло, не бóло ні вбóться, ні вдяãтись [нерозбір-
ливо] і ото міняла на зерно, по сêіêи там [нерозбірливо]. А тоді її 
батьêо ще чинив êожі з вола. Нó, оце ж, сêотинó яêó той, носили 
йомó вичинять [нерозбірливо] і тоже ж міняли оце... Голодó, можна 
сêазать [нерозбірливо]. [Помирали люди]… Да... Просто неврожай, 
неврожайний ãод, да, трошêи вродило. Ми [нерозбірливо]… І ото 
приїзжали села таêі, начали [нерозбірливо]… Іюнь місяць. І таêа êó-
êóрóзочêа, шо оце зійшла [нерозбірливо]. І ми приїхали оце в село, 
ще êойде-де бóло, – молотили, – пшеничêа, êóêóрóзочêа, тіêи за-
брали. А яêе воно весною, посівним матер’ялом?  

Потом óже, оце ãарантійний бóв, а потом óже ніхто не йде. Все ж 
таêи траêторист, весь в мазóті, весь ãрязний. І прицепщиêи, – ãара-
нтійний, – вже півтора êіла давали, прицепщиêó. Нó, отаêим, шо 
тоді полóчали 300 ãрам, 200 ãрам [нерозбірливо]. Нó, трошêи вже 
піднялись, лóче жить бóло... 

[Одне врем’я виращóвали тóт бавовниê, рис]… Бóло. Це рис, де 
ми жили на низó, там же плантації рисó... Це приблізітєльно в 
[19]59-м, отаê... Це Хрóщов садив êóêóрóдзó по всіх степах…  

[Зайом після войни бóв, чи підписóвали на обліãації?] О! Зайом 
оцей! Це добровольний зайом називався. Принóдітєльний... Це таê 
яê сêазали тобі – це на тищó чи на сто рóблів, оце ти хоч хоч, хоч не 
хоч, – оце тебе і з роботи виãаняють, не дають робить. Оце тобі під-
пис бóв. Підписóвалися… Грошей вобще ми не полóчали, таê яê сі-
час полóчêи нема, таê тоді вобще не бóло.  

До войни даже раз дали по десять êілоãрам зерна. Це ó [19]36-м 
році. Таêий сильний врожай, шо виповнили план ãосóдарства, по-
том нам розділили, шо аж по десять êілоãрам на трóдодень... 

[Чоãо село називається Сêельêи], не знаю... 
Ця вóлиця стара [нерозбірливо], знизó. А ця повністю óлиця... 

Хатó самі строїли! Оце тіêи веранда з шлаêоблоêó, а це все з ãлини. 
Стіни товсті... вальêóвали. Оце прямо досêи, – дядьêо ще бóв мій 
живий, прийшов, і ото він досêи робив по ширині, називаються яр-
ма. Досêи ложать по ширині, а тоді… [Нерозбірливо]. На чотири 
óãла [нерозбірливо].  

Тоді люди яêось по баãато [збирались на бóдівництво]. Не то шо 
ми вчотирьом там, а ãóêаєм, просим людей вальêи êачать. Люди 
сходяться до нас, чоловіê п’ятнадцять-двадцять [нерозбірливо], 
обід їм варим, ãотовим…  
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[Яê люди з низó переселялися?] Ми йшли [нерозбірливо] не-
охотно, не то шо [нерозбірливо] а тоді знаêомі там, êóми [нерозбір-
ливо]. Це вже, êанєшно, занімали ãрошей, там яê є… [Яê з плавні 
виселяли], яê оце ж відтіля виселяли [нерозбірливо], де старі жите-
лі. Нó, стройêа там бóла [нерозбірливо], строяться, собираються, нó, 
а ми ж тіêи поселилися, п’ять ãод [яê] там построїлися. Поженили-
ся, построїлися, хатêа невелиêа, веранда, времянêа, в нас таêий до-
міê, – зліпили. Ліпили тоді з [19]47-ãо на [19]48-й ãод. Камінчиêи 
возили, ноãами місили [нерозбірливо], ложили, місили врóчнó. З 
жінêою пять ãод пожили, і [нас виселили]… А тоді, êажóть, – про-
стяãай ножêи по одьожêі. Люди хароші дома строїли, балочêи стро-
їли, а я собі [нерозбірливо]. 

[Там внизó] в основномó [вальêовані хати бóли]... Бóли [і зем-
лянêи êопали], да, особенно бóло під ãорó êопають [нерозбірливо]. 
До войни, до êолєêтівізації ті старі êопають, а потом вже після вой-
ни, хазяйни оп’ять землянêи [êопають].  

[Чи плавнях баãато людей жило?] О! В плавнях, – це, бачите, це 
бóло золоте дно! Плавні!.. Нó, то ось фотоãрафії, нó, я ж êажó, плав-
ні [нерозбірливо]! І оце вода входе, там êолхози занімалися ãорода-
ми, сêотарством. Тóди ще вище, там хóтора єсть, цілі села там жи-
ли, – це баãатші там. Лоза, це робили стóлья ó цехó. Називався дом-
êомбінат. Кошолêи плели, мати в’язали для парниêів. Городи, ри-
бальство, я ж êажó… 

Сêіêи риби тоді тóт бóло, насêіêи січас нема! Тоді бóло де схо-
чеш, там і піймаєш! Наêривачêи таêі робили, êорзинêи, ото ходиш 
отаê наêриваєш. Заторохтіла, – то там витяã. Волоêами, вóдêами… 
Там риби сêіêи, шо... Волоê – це дєлається дóже мєлєньêе, не то шо 
[нерозбірливо], а оце таêі êрила, а сам називається [матня]. Ось по 
тій стороні по яêій стяãнеться за ті êрила. А тóди ж, ó тó матню на-
ливається, оточêи яêа риба там виходить [нерозбірливо]. Тоді ж 
óже витяãóють оце на сóшó, забирають.  

А в ятєри – це ж вобще рибалêа! І батьêо мій оце, вже ж після 
войни рибачив. Яê, яê тоді називались? Оце лєщерêи тоді бóли яê 
зараз оце êапронові, таê нитêа. Бистро риба попадала [нерозбірли-
во]. Рибó продавали [нерозбірливо]. На плавнях – це баãатство бó-
ло. Це природнє баãатство, залили.  

А сêіêи сêотó випасóвали! В 53-м таêа бóла засóха, шо... Сêот 
даже з Росії возили. Оце із Кримó, Мелітополю, оце все сюди, óвесь 
сêот звозили сюди в плавню, – випасювали. Сêіêи êорма заãотов-
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ляли, сіна робили! Отам на побережжі, отам даже Михайлівêа і 
Цар[êóт], – там армія заãотовляла сіна. Совхози бóли зімóвали. Ото 
літом той, а на зімó [нерозбірливо] ліс, з лози. Нó, тóди ж звозяться 
зімою, заãонний сêот таê є, а таêий, молодняê, ó степах, ó плавні на-
ходиться.  

[Яê робили море, водохраніліщє]… Вобще очищали плавню… 
Даже лозó вирóбóвали. Лоза, очерет – оцево по низó тóт бóли лози, 
і ліса бóли – це все вирóбóвали, вивозилося. Сêіêи води залили, 
сêіêи її лилося… [Нерозбірливо]. Затопили… А сêіêи птиці бóло!.. 
Де яêа пролітає… Дичі, звіря разноãо бóло, вепря... Я ó первий êлас 
ходив [нерозбірливо], таê оце ж лісó [нерозбірливо]. Воно ж не ви-
дно сюди. Ми яêраз ó шêолі бóли, біãали дивиться [нерозбірливо]… 

А сêіêи птиці, оце дичі бóло! Оце яê охота отêриється, на [перве 
марта], сêіêи ãородян ідóть сюди на річêó! [Дрóжим] ото [нерозбір-
ливо]. Сêіêи птиці! Ми отамо жили, оці, êалючêи, де желєзнодоро-
жна станція жили, аãа. Пошти в êаждом дворі остановиться [нероз-
бірливо]. Бóло ото, й я там жив же, й робив на [нерозбірливо]. І оце 
яйця збирали од птиць, [нерозбірливо] сюди-тóди – відро повне. 
Оце воно… 

Бóли, це я знаю, лисиць вобще повно, зайців повно ó плавнях. А 
за лосів, за отих, я не знаю... А вовêи... Колись, я не знаю, шо воно за 
той, де вони находилися… Оце називають Молдаванêою [нерозбір-
ливо], а [вони] в це врем’я находились десь за Мелітополем [нероз-
бірливо]. Тамочêи вроді ото лоãово. Вони в їхне врем’я находились 
там, а на зімó – óсі входять сюди ó плавню… [Нерозбірливо].  

Село, оце де ми жили, по низó, називався Тринадцятий êвартал. 
Осюди дальше, – Чотирнадцятий êвартал. А по-óлишномó оце там 
внизó називалося Басаньêа, а оце сюди далі – Середянêа. А сюди 
вже називали просто, я не знаю яê... Називали Котошмалівêа, ото 
таê. Це по низó… Воно там хатêа, там хатêа… Дем’янêа, от... А вже по 
ãорі, – це називався Десятий êвартал, Дев’ятий, Восьмий, Сідьмий. 
Оце вже сюди, це в нас бóв вже Чотирнадцятий, П’ятнадцятий, 
Шістнадцятий там вже. Ці êвартали... Нó, це я вже не помню, в це 
времня воно вже бóло. Сюди воно тяãлось, попід ãорою, о. Це вже 
Веселе [нерозбірливо].  

Де ми жили в дєтстві (бо тоді вже батьêо построїв новó хатó), 
таê оце вже розêазóвав, шо вроді вже мельниця бóла, олійниця, по 
всьомó [нерозбірливо]… Бóв таêий дядьêо, чи хто він таêий бóв, нó, 
а я тіêи помню ще пацанами біãали тóди, таê êой-де стіни бóли [не-
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розбірливо]. Нó, це там рóчея таêі бóли, він зробив ставоê, зі ставêа 
поливав ãород. Розêазóвали мені... А тоді після [Рожена] Водяниê 
зайняв мєстность.  

Бóли вітряêи на селі [нерозбірливо]. Мать, три дні собирались, 
це молотили сюди ó церêві [нерозбірливо]. А там ó степó, оце де 
êладбище [нерозбірливо] стояло, мать, восім вітряêів. [Хазяйни їх 
тримали], оце ж я яêби моã построїть, то я б собі построїв... А потім 
шо ж... порозбирали, порозтяãóвали… А там я не знаю, чи ще й досі є 
[нерозбірливо].  

Балêа в нас називалася Маячансьêа. А тоді оце де ãрóзини, це 
називається Яри. Два рівчаêа називається – один находиться отаê, 
дрóãий отаê, а третій аж отóт-о. Оце називається Яри. А тоді ше на-
зивалися Двойна Гора [нерозбірливо]. А тоді Щавлева балêа нази-
валась, ріс щавель там. І Бóряêова балêа (бóряêи диêі) називалися…  

Ой, ця плавня, там все назвó мало. Кажда ãряда, êаждий баêай, 
êажде озеро своє іміє назвó. Оце називалося Химêи, де оце ж бóзи-
на [нерозбірливо]. А тоді називалися Кошóãóмівсьêи лина. А тоді 
Лозовате, Пісêовате. Оце ж ãряди [нерозбірливо]. А тоді Кошóãó-
мівсьêий баêай, там ãряда Піщана. Там êоровам ми все врем’я êоси-
ли сіно Трипачева… Оце ж там ãородина, воно ж оце родило, там 
сіно, ліснічество оце. Оце ж ходим, а тоді бере лісниê людей, і оце 
[Лоãачева], Пісêóвате, Лозóвате. Оце ãряди, ãряда таêа там, оце Рó-
сьêе там [нерозбірливо]. Воно не помниш все… 

[Яê з інших сел людей яê називали, чи дражнили?] Не знаю... 
Даже оці óлиці, оце я жив же понад яром, – ми не общалися вобще... 
І êолхози бóли, таê ми з ними не общалися. А воêрóã оця вóлиця, 
таê вже ми не знали, а то я даже оцих людей не знав… 

А оце [по-вóлишномó] ми – Жаби [сміється]. Це дєдóшêа… 
батьêів батьêо, він таêий дєдóшêа бóв невелиêий... Я своãо батьêа 
êолись запитав: “А чо ж ми Жаби, Жабами називають?” А він отож 
начав розêазóвать, êаже: “Десь ãóляли, оце ж собираються, а тоді 
яêась там танця. А дід отож сидить там (Кирило йоãо звали), а на 
йоãо: “Кирило! А чо ти сидиш?! Анó, – êажóть, – іди танцювать!” – 
“А, січас!” І отож виходить: “Ось я, – êаже, – січас по-жаб’ячомó!” І 
ото йоãо Жаба й звали. Ото і прозвали. Нó, це ж, бачиш, вóлишна. 
Оце ми яê жили, таê оце ті називались Коровêи. А чоãо Коровêи? 
Лисиці, – оце по-óлишномó називали. Там Гарбóзи, отаê називали, 
там Охроми. Охроми – це вже [нерозбірливо], а то все по-



 
132 

óличномó. На Середянêі – Ходóни, це вже Василь Марченêо, це він 
там рядом жив… 

 
 

Гринь Олеêсій Гаврилович, 1919 роêó народження,  
Гринь Марія Єãорівна, 1920 роêó народження,  

с. Сêельêи Василівсьêоãо районó Запорізьêої області1 
 
Олеêсій Гаврилович: [Я з 1919-ãо роêó]. [А це моя] жінêа 
Марія Єãорівна: Марія Єãоровна. Звóть, та ще й êличóть!.. Тро-

шêи меньша, [з 1920-ãо]... 
Олеêсій Гаврилович: [З народження своãо живó тóт]... Батьêи 

наші – то виходці із Київсьêої області, відтіля. Не знаю, з там яêоãо 
района, село, знаю відти... 

Марія Єãорівна: [Там лóче бóло!] 
Олеêсій Гаврилович: [Батьêи] там, óсі рідні. А тоді вже розпло-

дилися, óже й троюрідні! [Сміється]. Можó сêазать тіêи шо нам óже 
батьêи розêазóвали. Діди, батьêи. Село Сêельêа... А чоãо вона нази-
вається Сêельêа? Вона поселялась ó сêелях. Вони бóли... 

Марія Єãорівна: Гори бóли... Там ãород бóв, посьолоê... Бóла річ-
êа... 

Олеêсій Гарилович: От моря далеêо, виходить... Ото там бóв 
сел... посьолоê. Понад морем. Пошти до êраю... Бóла річêа. Нó, по-
топлялося вона êаждоãо ãодó, таê яê і січас. Да, на прилив. А чоãо 
вона називалася сêеля? Поселилися в сêелях. Бóли в нас Ромащен-
êи тóт, фамилія. Фамилія. Це вони перві тóт поселилися. О... А 
дражнять їх яê?.. Ходóни. Це дражнили Ходóни, за то прозвали їх, 
Ходóни, шо вони ходили, шóêали де поселиться. Понятно? Та це 
вже наша [нерозбірливо] там розрішила переселяться, й шóêать, де 
хто те. Нó, вони там бóли, Молошна... Нó, от назвали Сêеля. В сêе-
лях начали поселяться. Да. Ото там де море, ви ж бóли, да? Там бó-
ло два ряди, рядоê... Рядоê вóлиць отаê – оце й ото... До води і до... 
Ріêа Конêа. Оце бóло там село. Потом оце ж яê начали затоплять її, 
та виселили оце по на ãорó, розподілили хто де жить. Там бóло село. 
Назва то Сêеля. Сêельêи. У сêелях населились. О... А не знаю, сêі-
льêи дворів в нас, чи тищó дворів тоді бóло, січас більше. Отаê. І 
назвали Сêеля. А виходці перві Ромащенêи бóли. Фамилія Рома-
                                                           
1 Опитування провів В. Марчук (3 серпня 2001 р.). Дешифрувала аудіо-запис та 
створила транскрипт Т. Молдавська  
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щенêо. А таê їх по-вóлишномó називали Дóхонченêи. Чи то, Ходó-
ни. Вони ходили перві, шóêали, оце образóвали óлицю, оце, село 
оце. Потом наше, наші батьêи приїхали. Потом оце вже яê приїхали, 
таê населялись там же, де ото перве, де начинається оце село, від-
тіль начиналося, потом тóди. Перва óлиця ото де êладбище... Ото 
плани... О... Ото перві вóлиці там населилися. Таê населилося оце 
тóт. [Нерозбірливо], а сêіêи їх приєжіх таêих! 

Марія Єãорівна: У нас мало бóло чóжих фамілій. У нас більша 
часть [нерозбірливо], Папóчі, Дóхонченêи, Шевченêи. А тепер яêих 
тіêи... 

Олеêсій Гаврилович: [Батьêи ще розповідали за революцію, за 
Махна]... Та нó, шо вони розповідали... Да, бóли отóта [нерозбірли-
во] Махно той, яê йоãо... Чо, розповідали. І вчастóвали, і тіêали од 
тоãо, од банди тієї, і од тії. Той хвалив, шо він хотів лóчче. Чоãо хо-
чеш бóло. А він саме вроді тóт із Полоãів бóв. Полоãи там на тó сто-
ронó. Вроді бóв óчителем. Розêазóвали, чо ж не розêазóвали. Всьоãо 
пережили.  

[Розповідали батьêи за царя ще, за панів]... Нó, чо не розповіда-
ли... Робили панщинó, робили... Все одно робили, а яê не робили, а 
зроби. Давали ж тоже землю. Нó, в пана нада одрабатóвать. Отето 
твоя земля, сêіêи-то назначали одроблять, панщинó. Отаêе... Оце 
знаєте де пан жив... Де ото до моря, [нерозбірливо] шо січас ото по-
назива ті, яê їх... Гробаêи. Нó, ото там жив пан. Нó, це жили. А [не-
розбірливо] не ті шо поселилися, а Гробаêи. Ото там пан жив.  

Марія Єãорівна: На ãробêах вони там жили. Отаê внизó ãробêи, 
чи той, вони, а чóть...  

Олеêсій Гаврилович: Да. Нó, яêраз êоло êладбища. Тот їх назва-
ли... На їх не êазали... Не êазали – êладбіще, а ãробêи. І таê йоãо на-
звали Гробаêи. Гробаêівсьêий там жив. Отаêе. Одробляли, панщи-
нó одробляли. Жили односібно, це вже я помню, односібно понаді-
ляли вже. Це вже після революції. Оцієї... Тоді наділили землю, на-
чали ж работать односібно. Уже там начали строїть і млини, і вітря-
êи, все. Це вже трошêи піднялися. А потом ото вже образовалося в 
двадцять восьмом ãодó – це вже я помню – перві êолхози. Там під 
той êрай. Називався “Запорожець”. Колхоз “Запорожець”. В тій 
стороні. Називався “Запорожець”, а тоді вже тóт “Маяê”, я ж ото 
êажó, внизó. Бо ше [êазали]... Називася оце ж над морем “Маяê”... 
Це в тридцять... Двадцять восьмом ãодó образóвався “Запоріжжя”. 
Потом “Маяê”, а оце тóт, оце де ми живимо – мать, “Пóтіловець”. Та 
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ше й êазали: “Пóтіловець” та “Маяê” – нема хліба та ніяê!” [Смієть-
ся]. Нó, я начав... Работать... Нó, ãодів тринадцять. Начали ж ото ро-
зêóлачóвать... 

Марія Єãорівна: Та тóди тоді ж і бóло таêе! Яê піднявся – яê не 
ãраблі тяãаєш, за батьêом, за ãарбою... Таê êидають тебе в ãарбó – 
топчи в ãарбі. Поêи пірнеш тóди, хтозна-êóди.  

Олеêсій Гаврилович: Начали оце, до двадцять восьмоãо ãодó, 
до... Називався НЕП. НЕП. При НЕПові оце ж дали свободó, таêó – 
хто там хоч, те й роби. Яê хоч, таê і хазяйнóй. При НЕПові. Це є я 
помню вже. Начали... [робили] ж вже, таê óже заможні! Де оте бóли 
одноосібні, де бóли вдови! Е... Да... Де бóли вдови, таê назначили до 
баãатших, шо там помаãали работать, о, їх обєспєчóвали! А потом 
прийшла розêóлачêа. Моїх батьêів п’ять... чотирі брати бóло. Мель-
ниця, вітряê построїли. Да. Потом êóпили молотарêó. А потом яê 
начали êóлачить. Називали êóлаêи їх. Позабирали! Хто вспів де ро-
збіãтися! А нєêоторих от на Сєвєр одправляли з сім’ми, з óсим.  

Марія Єãорівна: Я помню, яê вони в дороãó одправляли оцих, шо 
біля нас. Їдóть, обоз, страшний! Криê! [Нерозбірливо]. Люди таêі... 
Розêазать, я помню трошêи... 

Олеêсій Гаврилович: Да... Хто спасся – тóт остався. Мій батьêо 
втіê на Кавêаз. Таê називали, значить, таê: êóлаêи, і називали... е, 
той, заможний середняê. Заможний середняê. Таê оцей заможних 
середняêів не таê тривожили. Яê справжніх êóлаêів... Кóлацьêі, це 
розтерзали, розêóлачили. А в мене батьêо бóв заможний середняê. 
Да. Два брати бóли вже баãатші. Тих називали êóлаêи. А ті замож-
ні... Бідняê, заможний середняê, êóлаê, заможний середняê, і бід-
няê. Три êласи! Пережили це. Я начав работать ó тридцятомó ãоді. 
Пацаном. Яê тіêо вже орãанізóвали êолхози. Я оце, я в “Маяêó” бóв. 
Зразó водó носить, тоді ж ото все імóщєство звели на [нерозбірли-
во] два об’єêти, розвели там перва бриãада, втора бриãада, третя, чи-
тверта. Оце в нас бóло в “Пóтіловці”. А тóди бóв “Партізан”. А аж 
тóди дальше-дальше там той, “Запорожець”. Три êолхози бóло... 
Чотирі! “Маяê”, “Пóтіловець”, там ето, “Партізан”, і “Запорожец”. 
Чотири êолхози бóло. Нó, я з дєтства начинав работать. Це три êла-
си я êончив, [більше] ранше не бóло. Хочеш óчиться – в районі бóла 
з пяти до семи, до цьоãо. А потом вже дальше – йди дальше. Тоді 
таê. Я чотирі êласи êончив. І ото пішов работать. От. Нó, і досі ра-
ботаю! [Сміється]. Яêий не слабий, óже й те й те, а работаю. Восім-
деся два, третій... чи яê?  
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Началась, êончилась, оця êолєêтівізація. Всьоãо бóло. Казали, 
шо там ісêóствєнно та, е, яê йоãо... Голод. То все брехня. Недород! 
Колхози оці не вêріпилися! А тóт засóхи! Ніхто не жде! Вроді таê 
чóли, шо то є. Америêа в тридцять третім ãодó оце на тридцять чит-
вертий хотіла дать тó, ссóдó, шоб спасти Уêраїнó, там. В Росію воно 
вже бóв Совєсêій Союз. А Сталін сêазав шо, єслі нам іти вже в раб-
ство. Нас порабощають. Забирають Уêраїнó, отдай нам Уêраїнó, і 
там це шось, шо їм хочеться. Таê це вже, êаже, ми потіряєм ше нєс-
êольêо міліонів, нó, бóдем самостійні. Ето не ісêóствєнне, а просто 
таê природа, од Боã, чи Боã йоãо зна! Засóхи! Недород! Не вêріпи-
лися! Нó, шо, тоді начали озімóвать по-новомó. А вже перед сороêо-
вими ãодами, вже начали, óже велосипеди êóпляють, то вже начали 
жить, работать. Оêрепли! Можна бóло жить! Давали даже êоло 
одинадцять, той, êілоãрам, на той, на трóдодень. А Сталіна êазав: 
“Мало! Нада больше! Чим сильніший бóде êрестьянін, тим бóде ãо-
сóдарство заможне”. І одно: “Мало, мало! Іщьо давайте больше, шоб 
êрестьянін оêреп таê, шоб!” Нó, оêрепли. Вже начали харашо жить. 
Це [тóда-тóда].  

А тóт война. Оцю... Перве мобілізóвали, яê одстóпали. І нас ото 
поãнали на Крим. Трошêи повчастóвали. А він вже тоді ж [нерозбі-
рливо] ãнав біз остановêи. Гнав! Та й больш нічоãо. Прям брав, хло-
пців, воєнноплєних! Да. Нó, я втіê. Нас оêрóжили. Ото, під Маріó-
полєм... Ні, під отим... Яê воно, шо Бердянсьê, а потом... Приморсь-
êий ото називається ãородоê. І ото оêрóжили, начальство сêазало, 
шо спасайсь, хто яê може! Тіêи ночю виходимо, з оêрóженія. Потом, 
і малєньêими ãрóпами. Це п’ять-шість чоловіê, по два, по три. Нó, в 
мене батьêо, отóт село єсть, ночами проходив, я зразó однó, а потом 
óже яê дрóãий начався... А потом яê освобонили вже, тоді вже я по-
пав, оце, ó часть новó. Там, Бєсарабія, Рóминія, Болãарія, Юãосла-
вія, Венãрія, Австрія. І отам êончилась война. Ото таêе. Потом після 
войни ше ãод бóв, поêи набрали ж молодих êадорів. Ото таêе. А по-
том... Після войни тоже ж там, розрóха. Сêіêи чоãо... Нó, це предста-
вляєте, пройшла война! І то швидше... Оêрепли, після войни, яê сі-
час оце розрóха! А січас вообше хтозна яê понять! 

Марія Єãорівна: Та всю війнó бóли [тóт], [вирвали] ж нас тóт. 
[Яê німець прийшов]... А чо ж не помню! Помню, помню яê ми 
йшли, це тóт [нерозбірливо] наша сестра. Маненьêою оставили 
жить в батьêів, а ми жили на тім êраю. Аãа. А тоді ми йшли до бать-
êів сюди, бо в нас маленьêа дитина. Він ніс дитинó, а я таê ішла. На 
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тій вóлиці, на переêрьостêó, нам об’явили, шо началася война... Ото 
таêе. Криê, падає все!.. А тоді начали еваêóіровать, і ãнать!.. [Плаче]. 
В світ білий ãонять!.. Хто для нас шо приãотове? 

А тоді ото яê робили еваêóацію, [нерозбірливо] забрали, [нероз-
бірливо]. А я осталася з батьêами. Там дві сестри бóли, мален... мо-
лоді, малі ще, незаміжні. Повернóлися сюди... Ой, Боже мій! Здó-
маю, яê тяжêо бóло йоãо переживать! А тепер все нада... 

Олеêсій Гаврилович: А батьêо розстріляли ті, німці, її, партіза-
ни... [Партизани бóли в плавнях]... Отрядів два-три. Та їх повбива-
ли! А батьêа ж ó Запорожжє, а тоді... Батьêо два місяці бóв ó тюрь-
мі... На Сóхій балці, називали... Сóха балêа! Батьêа розстріляли... 

Марія Єãорівна: Мамêа померла... Батьêа розстріляли... [Батьêо 
партизанив]... Мої батьêи... Батьêа моãо в степó десь розстріляли. А 
то тóт. Оцеж, Шевченêа, Владімір, яê йоãо?.. 

Олеêсій Гаврилович: [Це ж тóт плавня бóла]... Оце ж воно там і 
те, і сохранялися партізани. Там же бóли і ліса... Непроходімі таêі. 
Кóстариниêи! Ото тóди прятались. Називались Велиêі Кóчóãóри, 
Малі Кóчóãóри. Яêі не затоплялись. Оце êажноãо ãодó при... А тоді 
спадало, то, в маю місяці, вже в êінці мая, воно спадало. Води вже не 
бóло... Прибóде, а потом спадає. То річêи ото л’ються... І озера. Ото 
там партізани сохранялися. А потом. Вони й самі винóваті. Їм 
об’явили, шо там місія, ніхто вас не троне. Вони взяли вийшли. По-
том дали їм і роботó, начали работать. А потом приїхало ãестапо... 

Марія Єãорівна: [Там ó плавнях]... Нó, там де дрова можна най-
ти, де річêа... 

Олеêсій Гаврилович: Там оце êартошêа... Таê оце на плечі взяв 
відро – отаêісіньêó. Поêопав там, посадив, а відтіль вивозе... Гарбó. 
Бричêи. А то [нерозбірливо]. Оце шоб січас оце, е, оце січас, то ма-
шини, то траêтора... Тоді лопатами садили! Поêопає і ото таê... 

Марія Єãорівна: Картошêа. Таêа добра êартошêа!.. І êóêóрóзêó 
садили... Да, отóт ходили. Ще мій батьêо ходив ó плавню на охотó. 
Яê принесóть [нерозбірливо]!.. Бóло й сóсідам... 

Олеêсій Гаврилович: Сіна! Сêіêи! Вся область... Чóть-чóть зха-
сóха – зãаняє сêот... Шоб содержать йоãо. Яê чóть-чóть, і все. І Мє-
лі... і за Мєлітополєм самі за тоãо привозять сюди. Вівці, о... А риби 
бóло тоді! Тоді ж хотів, де, де хочеш... Риби бóло тоді... І тіêи вже 
висиха тоді... Цей місяць, таê висихають, висихають озера, димарі, 
от. Нó, вибирають рибó. Тож... Тоді риби бóло неізбиримо. А січас, 
шо ж óже... Воно ж... 
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Марія Єãорівна: Січас своє море й риби нема. Усе садили. І спі-
вали... І виспівало! Баãато шо пізніше садовили протів домó, а всьо 
равно виспівало все. 

Олеêсій Гаврилович: [А яê êолхоз став, трохи стали прибирать... 
там держали]... Обізатєльно! Само хверми даже [нерозбірливо], да-
же випаси вони робили. На зімó одãонять тóди ж воно, не затопля-
ється... А ото називалося êóчóãóри, таê ото яê те, таê прибóть води, 
на Велиêі називались Кóчóãóри. Це остров. Відтіля яê ãлянóть... І 
Малі, тóт маліньêі трошечêи бóло, не затоплялось... Вивозять тóди 
ото сêот, поêи спаде... 

Марія Єãорівна: А сêотини сêільêи в нашомó êолхозі бóло! Ой! 
[Нерозбірливо] êоров. Овець по сім тисяч бóло... Баãатство баãато в 
плавні бóло... 

Олеêсій Гаврилович: [А тоді затопили той море]... Перемичêó. 
Задержали цілó водó, а потом óже яê для тоãо... Чоãо вони, шо зато-
пили? А! Построїли ГЕС! На Каховêи. І за тої ГЕС... Нó, Дніпроãеса 
там же Каховсьêа ГЕС. А яê вони там затопили, нада ж водó сохра-
нять, шоб работала ГЕС. Тіêи затопили, то той, до Каховсьêої ГЕС. 
[А там в плавнях люди жили]... Жили! Жили там! Даже таêі бóли, 
даже там ó лісó, воно не затоплялось, лєс бóв од Біленьêе та, од 
Дніпра, таê там жили вообше неви... невилазно... Да, тóди аж до 
Дніпра, на Васильêівêó. Жили.  

Марія Єãорівна: Батьêо сіно пресóвав, в плавні... Вивозили з 
плавні. Сапетêи робили дома. Нó, вобщем, наше село дóже êóстар-
не. З лози ж óсе робили. Чоãо хоч бóло... І êорзинêа, і драбинêа... 
Ой... Дóже баãато баãатство... Вобщем, ó нас село бóло дóже дороãе... 

Олеêсій Гаврилович: Вже яê êолхози образóвались. В воїнсьêій 
часті, тóда, сіно... [Це бóв тóт завод]... Мєбєльний. [Це зробили] піс-
ля войни. [Нерозбірливо], а чо таê називався “Запорожец”. В віді 
êолхоза. Це мебельний цех... Кóстарний бóв. Да. Заробляли... Цеãе-
льний завод бóв, таê построїли, таê роздавали за ньоãо, не вміли... 
Качали водó. І там, там ето... Ріêа Конêа бóла. Вона не висиха. Це 
при любій засóхі – яê засóха, таê бере придаве, таê ото... Містами, 
да. Протоêи бóде [нерозбірливо]. Яê стали вже запоплять отето 
всьо, вже вóлиця, оця нижня... Понад морем сидить, над морем. Яê 
прибóть води – прибóть води – таê даже в оãородах, – ті, шо до 
Конêи, ортóди, бóли – таê затопляло даже й оãороди. Нó, не довãо. 
Дві-три неділі – і вона стіêа. Прибóть, ето, яê Ростань, таê воно все 
заразом нахлине, вода, затопе. Яê тіêо те – вона збіãає. Не бóло ж 
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перемичêи, вона збіãає. Заразом... В маю місяці, вже в êінці мая, те, 
немає... Тіêи озера, річêи називались. То вона стіêала. Вся вода сті-
êала... [Людей переселили]... Переселили їх осюди, сюди, на верх. 
Нó, êомпєнсацію давали. Компенсацію... Тóт же пропадало, давали, 
шоб строілись. Іначе яê же він построїться? Ото таêе. 

Посьолоê бóв êілометрів... За сêільêи? Кілометирів чотирі. Це в 
длінó. І в один ряд – сюди й тóди. Тóт же знали, шо яê з Басаньêи. 
Дід Федір вибрався на це, на оцю нашó óлицю. А той Хведір там то-
ді розêазóвав про [нерозбірливо]. А той: “А сêіêи це стоє?” “Ідіть, – 
там ше село бóло, – а він êаже, – та йдіть на Басаньêó, там дóрніші 
люди”. [Сміється].  

[Там бóли озера]... Це поêи, поêи не бóло êолхозів. А потом óже 
поділили – рибêолхоз, óже занімався цим дєлом. Завєдóвав, сêіêи 
їм те. А озьора тóди дальше, де хто – любий пішов. Піде з êорзин-
êою, ета. Наêривачêами. Рóêами... Ловим рóêами, це восени, таê ото 
яê озеро є, вже трошêи захлождає, береãи. А ми ж ото [нерозбірли-
во] я трошêи робив, таê оце можна рóêами піймать! Оце заходе – 
тіêи раз – і êарась!.. Карась, і той... Підрийоê воно називалось. Ото 
êороп. підрийоê або êарп! Називалось... Нó, вивернóвсь – ото там 
мацають, бери йоãо, він ó землю заривається, а таê ото виверне, сам 
себе обнарóже. І ото раз, два постановим, наловим сêіêи там нада. 
Та вобще, нащьот риби. Поїдóть в плавню, називали це та, линьêа – 
птиця линя. А вона не[литóча]. А зараз ров єсть, таêі бóли річêи, і 
по їх таêі вєртіêально, êолодязі називали. Таê несмотря шо пови-
сóшóвалось – а там бóло воãêо восім, по десят метрів – таêі. Вер-
тьоли. І оце ж там річêа – Клоêóнêа називалась, потом, е, той. Яê 
йоãо? Кóшóãóм. Малий, Велиêий Кóшóãóм, там разні оце називали-
ся річêи. А по їх отожз таêі ãлибоêі. І ото роãоза. А вона яê линяє, 
таê ото відтіль виженóть, вона дрóãó проробляє, по бóр’янó. Засіда-
ють, ото ті ãонять, а вони нелитючі. Саме линя. Таê от бóло таêе шо 
бóдем, шо бóдем варить? [Нерозбірливо] чи риби? Риби запросто 
наловим. Вобщем, бóла ота... Простіше бóло. Отоді з рибою. А січас 
нема ніяêої.  

[Пасіêа бóла]... Дома бóли. Да, держав пчьоли. Поêи молодші 
бóли. А тепер óже, не піднімем рамêи. То шо не страшне, а то шо во-
зрост óже. Возрост таêий шо... Возрост таêий, шо неспособний... У 
діда бóли. У моãо. Я ше помню таêий шо, тіêи, тіêи чóть, шо тіêи 
розêазóвать, до революції. Таê ото дóплянêи називались. Таê тоді 
не êачали їх, таê яê січас. Тоді, значить, ó в ãороді стоять, дóпляноê 
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там чи двадцять чи тридцять. Ні êачають, нічоãо. Вони ото підêоп 
робили отаêий. Під низом дірêа. Аãа. Яê óже ó низó єсть, поêазóє, 
тоді вибирають, вибраêовóють. А потом – сірêа називалась – підêó-
рять, вони всі осипались. А ці дóплянêи вирізають ото мед. Тоді вже 
яê немає ніяêих [нерозбірливо]. Сімєнєніє називається, шо пчьоли 
вже, вже не плодяться. Тіêи самий мед. А тоді вирізають ото, то рі-
жóть, тоді вижимають, потом восê і мед. А потом ті дóплянêи опять 
ставляють, вони під присмотром там: сêіêи роїв вийде – впять на-
силяють ті ці, ті дóплянêи. Це ó моãо діда бóло. Таê... Це вже... [А 
мед...] Да, просто... Та таê же ж, таê і ринêи бóли! Восê тоже прода-
вали. Бóли дóплянêи. А потом же ж, бачите, зробили дóже óмно. 
Умно зробили. Рамочêи, взяв – аãа, подививсь... 

І той, сóшив... Бóла в нас та, бавовна. [Садовили бавовнó]... Ро-
дила. Послє войни. Потом забросили. Вона [нерозбірливо].  

Марія Єãорівна: Тоді і рис ó нас сіяли!.. І êóнжóт бóв!.. 
Олеêсій Гаврилович: І родив, і родив рис [нерозбірливо] отóт 

работав, вже... В яêом це: В шісдєсят... В шісдєсятомó ãоді, в шиїсят 
первомó, ще і перерабатóвав рис. Ше й рятóвав. У мелниці, це вже 
переработали, рис. Він таêий, на ячмінь похожий. Таêа в йоãо êо-
жóрина. Неêріпêа в йоãо êожóрина. Таê оце ж я в млині, робили, й 
мóêó, й ето... Послідній рис, ото яê пересêирдóвали тоді, брали, зра-
зó після войни оце ж таê, і після тоãо перестали. Дóже êлопотливе. 
Нада óровень держать води. Чеêи називались. Не знаю, по сêіêи ãе-
êтар чеê. Яê чеêи. Разні, і таê спланірóвав, шоб вода сêрізь бóла.  

Він шоб стояв ó воді, рис. А потом вже, яê він визріває – висó-
шóють, не підêачóють води. Сêосять ото. А бавовнó тоже, вона не 
дóже висихала, таê сóшили йоãо. Ото таêими вона хлопóшêами, а 
тоді дві шапêи, і ото. А тіêи таêе шапêа бóла, яê заãоріла, таê ото 
трóдно затóшóвать. Виãоріли шапêи, таê таê поточóть – залють, не-
ма вроді! О – там êóрить! Таêа вона бóла чóтêа на, на оãонь.  

[Раніше на ãородах бóло]... Ранше, значить, бóло таê: виращóва-
ли й пшеницю... Пшеничêó... Ржа, або жито називається. Ото ржа... 
Да. Сêосювали, і... Серпами молотили. Нó, все садовиди! Нó, не за-
бóвали яê, яê дині. Щас дині, а то не забóвали пшеничêó або жито 
посіять. 

Марія Єãорівна: У снопи в’язали, серпами... А тоді соломи тієї 
хвате й [нерозбірливо]. А дині оце ãодів сêільêи стали... Приїжають 
звідóсіль машини, забирають... 
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Олеêсій Гаврилович: На êавóни. Нó, виãодніше, той, дорожче 
диня виходе. Тóт же п’ять сотоê тоãо, і п’ять сотоê тоãо. Це більше 
дає доходó, яê... Сороê дві сотêи. Це óсьоãо. А новó, на застройêó яê 
давали, двадцять пять. По-новомó. [А то хата... Робили з] вальêи. 
Да. Оце в нас оце от те, а то там вальêи. Солома, ãлина там, земля. А 
потом... Нó, та це ж воно тепле! Камінна холодна. Ця тепліша. По-
томó шо яê її в нас прімєрно сантіметрів шісдесят-сємдесят... А то 
шлаêоблоê, і обличте, обличêóють, то те, воно холодне. [А наêрива-
ли] соломою. Соломою. А потом плавні бóли, роãоз називається. 
Комиш, роãоз. А потом óже переêрив жилізом, то таê óже. І шифер 
óзяв. Вже дóмаєм шо доживем óже віê під жилізом. Вже осталось, 
шо там... 

[Оце в нас тóт є] Басаньêа, це ж отóт... Ось щас я розêажó. Отó-
ди, де село наше, де начинається. Начинається село. Таê ше далше. 
Це називалася, оця вóлиця, шо оце – Басаньêа. А отóт яê називало-
ся – Середянêа. А отóди дальше називалося Собаêарня. Собаêарня! 
[Сміється]. По слóчаях! Таê називалося. Басаньêа, Собаêарня! Я 
зна, шо – це помню харашо – один бідно жив, з êраю. І ото хата со-
ломою вêрита, а двері ото з пораноãо, шо ото той... [Нерозбірливо]. 
То йоãо піймали та й êажóть: “А де ти живеш?” – “На Басаньці”. – 
“А яê тебе найти? Шо нада ж тебе наêазать, шо ти піймали десь 
там”. На озері, там ó нас [нерозбірливо] бóли. Да, рибêолхоз, там 
дрóãе. “А, – êаже, – я там сêраю живó, в мене під жиліззом хата”. 
Начали шóêать, де там те жилізо, там. А ці по êраю найшли. Нó, він 
правильно сêазав: солома, а зверхó жилізо! [Сміється]. Це розêазó-
ють люди.  

А, таê ó нас це по вóлиці, можеж сêазать, шо яê сêажóть... У нас 
бóв один там, там, дід ãлóхий. У війнó одірвало вóхо. Да. Яê сêа-
жеш, шо це Тищенêо Павло – яêий Тищенêо?! Нó, Кадєт! Дражни-
ли Кадєт. О! Таê óсі знають. [Сміється]. Нó, із-за тоãо, шо в йоãо яê 
ото ранили... Ото питають: “А де ж ти слóжив?” – “Та в êадєтсêій 
армії”. [Сміється]. Назвали Кадєт. Таêоãо – Боже сохрани! То та, то 
ця. Кличоê оцих... Таêі... Дражніння бóло. Аãа. Жаби – примєром. 
Жаба. Він Бондаренêо, дражнять Жаби. Яê сêажешь Жаба – там 
ото-отой – таê швидше найдóть! Та баãато бóло таêоãо, шо це... 

Тіêи таêі є сердяться. А єсть не сердяться. Єсть одноãо назвали 
[Кобіта], а він сердиться. Нó, чо ти сердися? Мене там називали... 
Яê же... Яê, вже забóв... А, Каченьоê! Алєêсей Гаврилович Каченоê. 
Нó, це пацанами, да! Це пацанами дражнилися, я не ãоворю шо 
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там... Вже іначе називають, по óлиці. Осьо з боêó жили, йоãо, її рід-
ний дядьêо. Таê не êазали, шо Грінь. Ми Грінь, називали[сь]. А вже 
яê по-батьêові, називали Яêови. Не Гріні, а Яêови! Це ось сêіêи хо-
чеш! Запара – яê дражнили? Косарі! А оце, шофер [сміється], Запа-
ра фамілія. Косарі! А Косарі, да, начало, шо вони баãато êосили. 
Бралися сіно êосить, в плавні там. Косарі. Таê ото... А от січас не 
знаю, яê їх назвать, чи...  

[Щас молодьож по барах]... Ми... Значить, от підеш, з роботи 
прийдеш, яê пóстять, на роботó... Мати бóде на роботó, – батьêа ж 
не бóло, десь на зароботêах. Бóде, бóде мати – не встаєш. Напосіда 
ше. А з за тоãо притворюся я – вона тіêо пішла, я вп’ять ліã. Тоãо 
притворявся, шо не пóсêа ãóлять. Сімнадцять ãод, нада вже ж ãó-
лять! А яê начала пóсêать ãóлять, то тіêи сêаже: “Альошêа, анó [не-
розбірливо]!” Всьо. Вже пойняв. Зразó óстав. Нó, босі там, чóвали, 
балалайêи, ãітари, й босі, ніяêих черевиêів не бóло! А! Двінадцять 
часов – слава Боãó, ще час, є, яêийсь, ãóльбищ. А тепер... І осьо в 
нас, де ви бóли, оце де...  

Марія Єãорівна: І тóди, êіно бóде хароше! Очєрєдь, давимось – 
êіноêлóб. А тепер êлóб забросили. То бóло і танці там, і співи.  

[Бóли таêі в селі шо шептали]... Бóли. Бóли! Й тепер вони є, нó... 
Дітей ó сільсьêó болницю нести, таê лóче до бабêи. Я сама свою ди-
тинó носила. Ото де ãробêи, понад ãробêами, встаю, ноччю, і несó на 
низ, там бабêа бóла хароша. 

Олеêсій Гаврилович: Бóли ж [êанєшно]. Костоправи бóли. Сêіêи 
там, десь [óшить] або те, êостоправ направляв. Бóли! Та й січас то є, 
тіêи [нерозбірливо]. Є! 

 
 
Івченêо Марія Федорівна, 1919 роêó народження, та невідомі,  

с. Сêельêи Василівсьêоãо районó Запорізьêої області1 
 
Невідомий: [Я з 19]27-ãо [роêó]. [Батьêа своãо] пам’ятаю. Нó, 

таê, трошêи. В мене батьêо [нерозбірливо]. А дід бóв хóдожниêом. 
[Нерозбірливо]. [Моãо батьêа звали] Миêола Яêович. Вобщєм, осо-
биноãо таêоãо ми не знаємо. Може, таê, хто старіше може... Та й ми 
шо знали, то позабóвали. Дóже староãо, там той, нам батьêи не роз-

                                                           
1 Опитування провели О. Мірущенко, Г. Шахров (серпень 2001 р2 Опитування 
провели Р. Молдавський, Н. Швайба (2 серпня 2001 р.) Дешифрувала аудіо-
запис та створила транскрипт В. Ликова. 
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êазóвали, шо яê воно бóло. Нó, яê бóли êолхози... Жили наче і не 
плохо, роботали яê êажóть, від зорі до зорі. Це все ви знаєте і самі, 
робили, êоровам... Коровами робили, êіньми й волами. Строяли, і 
жить вроде бóло не поãано. А щась розорилося бачите яê воно... 
Нам і тоді бóло хорошо, і тепер!.. Тоді бóло таêе врем’я, а тепер таêе 
настало.  

Ми вже тóтечêи на ãорі. Це батьêи наші жили тамечêи на низó... 
Да, діди, діди, бо вийшли є батьêи на верх. Це розêазóвали... А таê... 
Хтозна, синоê, шо ж розêазóвать... У нас тóтечêи оце Принів бóло 
баãато. І січас їх баãато. Вони це давні предêи в селі. Вони, це вони 
óже наче й родичі нам, а батьêи то êазали, шо далеêі, а потім ближчі 
є. Баãато Принів тóт ó селі, баãато. Наші ні, а діди заселялися давно. 
Тóт сама перва хата – то бóла Солоп. Це він десь построїв, там на 
десятом êварталі. Це сама перва хата. А то все село бóло на низó. 
Відціль і до самої Басаньêи називалось. А тоді постєпєнно оце ж 
начали виходить... Нó, люди ж нарождалися більше, отділялися. І 
таê оце образовалося село. А то на низó там жили, êоло води. Плав-
ня ж ото, ви самі знаєте, шо бóла... Яêе баãатство, а тепер затопили! 
Шо ти там возьмеш?! Баêай, да, ні риби, нічоãо немає. А яêе бóло 
баãатство!.. Сêіêи там хóдоби, жило... Там, Марóполь де бóв, [нероз-
бірливо], засóха... 

Марія Федорівна: Звóть мене Марія. Івченêо. Я [народи-
лась19]19-ãо. Батьêа Федір бóло звóть. Він народився 1887-ãо роêó. 
О. А мати ó [18]88. У Сêельêах. [Моя дівоча] Остроãляд Марія. Ос-
троãляд. А, бóло Остроãлядів, таê їх óже пошти нема ніêоãо... Мало 
осталось. Оце один племенниê тóт ãостях, ше один... Нас [в родині] 
бóло три хлопця і я бóла, четверо бóло дітей. Я сама старша бóла. 
Один óбитий на войні, [19]23-ãо ãодó, а два померли, [19]21-ãо і 
[19]26-ãо померли. [Жили] тóт, ó Сêельêі. Там на Дев’ятомó... На 
Дев’ятомó... Шевченêа, Шевченêа – це ж Десятий? Калініна. Ка-
жóть, по Калініна, де [нерозбірливо]. [В старій хаті. А тоді ж перей-
шла в войнó].  

[Старший брат, ще за моãо батьêа!] Нó, батьêо [18]87-м, а брат 
народився [18]81-м. А тоді він вмер. Ходив тіф. Та, яê йоãо, та... 
Люди боліли – тоді не дóже лічились. А і він óмер. А ті діти оста-
лись, таê оце мій батьêо їх воспитóвав. Підросте, батьêо забере. Бó-
ло одинадцять дóш. Дев’ять дóш дівчат і два хлопці бóли. Один 
хлопець óмер, а один на бою вбитий. А дівчат óже тіêи два, дві оста-
лось. Сама меньша осталась, з [19]18-ãо, і Саньêа, мать, з [19]12-ãо. 
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Тоже хворіли таê... Та ранше бóло [нерозбірливо]. У дочêи в мене 
двоє дітей, а ó сина одне, померла дочêа... [Нерозбірливо]. [А чи він 
воював в миêолаївсьêó війнó]... Знаєш, не сêажó тобі. Мабóть, бать-
êа брата вже тоді не бóло живоãо. Він дóже рано.. Оце ó [190]1-мó 
ãодó дочêа яê народилася, сама меньша таê йоãо, йоãо óже не бóло 
живоãо. Таê він, навєрно, й не воював. Брат. Тільêи батьêо воював. 
Ото таê. А діти остались, жінêа [нерозбірливо]. Одинадцять дóш 
дітей. Нó, один óмер, ото... Один на войні. З [19]16-ãо, óбитий. А той 
старший вмер. А ці дівчата всі заміж виходили, і діти бóли. [Нероз-
бірливо].  

[Що нам розповідали]... О, воно вже і забóлось, стареньêа вже. 
Це ж шо, шо вони розповідали... Батьêо воював ó Миêолаївсьêó 
войнó. А чоловіê же поãиб на цій війні. Я ж, я шо, з [19]19-ãо ãодó, а 
це война бóла, щітай що ó [19]18-мó, чи ó [19]19-мó ãодó бóла, таê 
що я ж нічо не знаю. [Батьêо] нічоãо не êазав. Нó шо êазали, êазали, 
шо ото Махно бóло. Таê я мала бóла, я не помню нічоãо. Нó, забира-
ли. Бóло приїдóть êіньми поãаними, та хароших заберóть, а поãані 
оставляють. Нó, ото таêе бóло. Я не знаю, я, я ж мало тоãо захвати-
ла. Тоже, сщітайте, шо я ж з [19]19-ãо ãодó. 

Нó, яê жили ранше, да, молотили, там таêе ве... Нó, жили, інди-
дóально жили. Це до êолхозів ще. Господарство? Ні, ні батьêо бóв 
[безземелом]. У йоãо бóло всьоãо два ãеêтара землі. А ó йоãо брата 
бóло одинадцять дóш землі, таê там земля осталась. А батьêо мій 
займався, займась, яê [з полдовини], бóли таêі люди, шо в їх не бóло 
чим робить, бідні, таê вони йомó помаãали робить, з половини. Ото 
за сніп молотили, êосили. А потом óже самі наживали все. А потом 
êолãоспи, все забрали. Ото таê... Таê шо жизні харошой... 

А êолхози індивідóально взяли до [19]30-ãо ãодó, а потім стали 
êолхози. Мій батьêо пішов на проізводство, ó лесничество. Там 
прожили 12 ãод, поêи вже стали обратно... Поêи стала война, та в 
войнó вийшли в свою хатó.  

[Почала працювати в êолхозі]... З яêоãо... Це óже ó [19]42-м ãодó 
виїхала в êолхоз, а то ми бóли на проізводстві. [А до тоãо в лисни-
чистві]... Сêазали: хочеш – іди в êолхоз, хочеш – іди на проізводст-
во. Таêе бóло. В [19]30-мó ãодó. Отаê бóло. Яê робили êолхози. О. 
Сêазали, хоч іди в êолхоз, хоч – іди на проізводство. Батьêо мій не 
пішов в êолхоз, а пішов на проізводство. А все оце майно оставив ó 
êолхозі. Бóла і... цей, яê йоãо, й віялêа, й лобоãрійêа, і сіноêос – все 
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отдав ó êолхоз. А пішов на проізводство – воно ж йомó не нóжно. 
Ото таêе.  

У войнó робили тоже в êолхозі! Колхоз же бóв – бóв. Тільêи шо 
німці забрали хліб, óсе чисто, а êолхозниêи і сіяли, й êосили, й óби-
рали. А німець хліб забирав. А шо там давали людям на пай... Таê яê 
січас оце, шо поділили землю на пай. На пай давали. Те брали собі. 
А потом прийшли êрасні, оддали ó армію. Ото таêе. А потом же об-
ратно стали êолхози. 

[А яê освобождали село]... Нó... Виãнали óсіх людей. Ми бóли 
аж ó Роãачиêó. Нас поãнали êонвоєм. А відтіля вже, яê, яê зóміли, 
таê і добиралися додомó. Німці êонєшно, шо добре іздівались. І то, 
êілометрів, навєрно, 80 чи 90 бóло от села. А тоді ото êрайні [пере-
сіêли], таê ми попали до брата, а німці там оêопи за ãорою виêопа-
ли. І ото ми ноччю, в три часа ночі виїхали і поїхали додомó. Тóди 
їхали – таêе, бричêа бóла, а відтіля вже [нерозбірливо] забрали ó 
êолхозі, та лошата запряãли, шо бóло з собою, та поêлали, та й пове-
зли додомó. Приїхали ж додомó – нема ж нічо. А хліб, те шо поза-
êопóвали в землю, бóли в ями, той поотêопóвали, яêраз собі оста-
вили цей хліб. А потім ходили, бóли таêі, шо назначали, хто не те, не 
давали хліба, таê самі шóêали щóпами ями, забирали до зернини! А 
ти яê хоч таê і живи. Отаê ми і жили.  

Свої забирали! Намічали... От намітили вас, шоб ви ходили по 
хатах, забирали, хліб там. І ви приходили, і шóêали, сêрізь, і в хлівці 
шóêали, і на вóлиці, сêрізь. Де находили, забирали. А ви оставай-
тесь з дітьми, яê хоште, таê і живіть. Ото в 33-м баãато померло лю-
дей. Хто не здава хліб, люди ховали дома. Нó, яма, там одна яма бó-
ла таêа шо... Батьêо таêий бóв вóмний, зробив ямó і заêрив, а потом 
зробив таêе яê [листя] лежить. Таê вони не подóмали, шо там яма. 
А там стояла, ще й [осталася]. А таê все шóêали, все забирали. Все 
шо найшли, все й забирали. Свої забирали! Вобщім, пережили ха-
рашо. І тепер ще дожили хорошо. До харошоãо. Ото таê. Та [після 
войни] вообщє [нерозбірливо]. Шо нам êазали, те ми й робили. [По 
êоманді робили] [нерозбірливо]. В êолхозі працювала... А шо там 
давали?.. [Пенсія мала бóла]... 

Це в войнó построїли собі хатó. З чоловіêом. Він прийшов з 
войни, інвалід, і це ми строїлися. Нó, він сам бóв плотниê, робив 
сам і віêна і двері і êрильце, все сам робив. Аби не сам робив, таê яê 
би ми построїлися. [Вибирали де хатó ставить]... В районі, їздили 
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тóди, з районó приїджяли, давали те. І тоді давали нам план, і на 
планó і тóт построїлися.  

Тоді до êолхозó, хто не хотів іти після війни – одрізали землю, о. 
А хто ішов ó êолхоз, після війни – томó давали 45 сотоê. Таê ó нас 
оце 45 сотоê, ãорода. О. Бо він прийшов з войни, пішов ó êолхоз. 
Інвалід бóв. То до войни робив ó заводі “29”, а вже ó войнó сюди ви-
їхали, і таê і осталися ó êолхозі. [А про сім’ю чоловіêа]... Та йоãо ба-
тьêо вмер, йомó три ãоди бóло, мати вмерла 17 ãод бóло. О. А тоді 
вони всі із села виїхали там на П’ятихатêи, і там жили. Відтіля він 
пішов ó армію. А я ж там бóла, ó лєснічєстві. Він там робив, ó заводі, 
і там за йоãо вийшла заміж.  

Весілля, знаєте тоді ж ніяêоãо... Таê... Кой-êоãо родичів поêли-
êали – не таê, яê тепер. І все. Раньше не бóло таêих [фатів], нічоãо 
не бóло. То тепер ãóляють, а тоді ні. Пішли, розписались, там то і 
все. Не бóло вже церêви. Я в [19]39-мó заміж виходила, церêвей не 
бóло. Церêва бóла ó нас ó селі, хароша церêва бóла. Мені бóло ãодів 
10. Таê я пам’ятаю, я ходила ó церêвó. А тоді ó войнó, яê оце ж ми 
виїхали, [нерозбірливо]. Ми виїхали, не присóтствовали, церêвó 
розібрали. Розбили церêвó. Я вже тоді не знаю. А до цьоãо бóла в 
церêві, знаю. Церêва ó нас дóже хороша бóла. Там же, ó церêві де 
тепер êолхозний... воно êлóб називається, чи êонтора, чи яê...  

[На свята ходили]... Да, ходили, і вербó носили святить і той, яê 
йоãо, і пасêó святили. А потом ми ж виїхали. Колхози стали, все 
анóлірóвали, і церêвó розібрали. І цей, оãраждєнія, все розібрали, 
нічоãо не осталось! І признаêó ніяêоãо, шо бóла церêва. А церêва 
бóла дóже хороша. З êаменя бóла сêладена, висоêа, êрасива церêва. 
Тепер нема нічоãо... Там ото сторожêа бóла, де жив там сторіж, дітей 
хрестили. Таê ото тепер там церêвó зробили. Січас ó нас. Бóла шêо-
ла, а тепер церêва в нас.  

Тоді там ото називалась сторожêа, дітей хрестили... Там жили 
люди! Чи сторіж, чи я знаю, хто там жив. Оце воно ше до нас не до-
ходило. Знаю, шо... А потом óже яê церêвó розібрали, а це зданіє, 
воно таêе величеньêе, таê там ото зробили шêолó. І ото таê шêола 
бóла. Тепер óже ж яê розрішили церêвó, одібрали, на церêвó. Тепер 
оборóдовали церêвó, чильницю поставили, тепер церêва вже. Тóт 
маленьêó церêвó... [Я] óже при німцях хрестила дітей. У [19]42-мó і 
в [19]43-мó, менша дочêа, в мене двоє дітей. А батюшêа ó хатах. Нó, 
да, ó людей, на êвартирі жив, і там хрестили дітей, де батюшêа жив. 
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[Свята бóли тоді]... Шо бóло... Бóла ж і Троїця, бóла і це, яê йоãо, 
бóла і Пасха. [Нерозбірливо]. Оце таêе. Оці велиêі праздниêи. Пас-
êи пеêли на Пасхó. А Троїцю оце ж ó хати зóстрічали. А таê... Таêі 
празниêи, тепер же їх ó церêві правлять. Тепер більш відмічають. 
[Нерозбірливо].  

[Бабтісти образóвалися тóт]... Це ше до, ше до моєї пам’яті! 
Штóнди на їх êазали. Нó, шо? Вони до церêви не ходили, вони не 
христяться. Більше вони... А яê вже вони празниêи празнóють, я не 
знаю. Я знаю, шо вони не христяться і до церêви не ходили. В їх 
своє, своє дєло бóло. І сєйчас тоже отдєльно ж. Вони ранше ó êоãось 
в хаті там доãоворялись, ó êоãось... У êоãось ó хаті. Например, ó ме-
не сходились, до мене ó хатó, посидіть, шо вони там, я не знаю. Не 
бóла не разó. І шо вони там, яê вони там, томó Боãó моляться. Вони 
ж не христяться. Оце ж ó сóботó, це сóбота, а тепер два рази на тиж-
день, вівториê чи середó, їздять... Два часа читають молебень. Із По-
повій приїджяє, там ó їх на Поповій батюшêа, і він оце ж приїджає, 
[нерозбірливо]. Втяãóють до [себе]. Бóли в православній церêві! І в 
[мене]. Я там жила, на тій óлиця з чоловіêом жила, а батьêи жили 
отдельно. А тоді батьêи померли, ми перейшли оп’ять, а тó продали. 
Таê там сóсід, êаже: “Іди в нашó вєрó!”, êажó: “Не хочó. Мої батьêи 
прожили в православній церêві, і я, хоч і мало ходю в церêвó, тіêи 
на велиêі праздниêи, нó, не бóдó...” – “У нас таê харашо, таê хара-
шо”. – “Хай хоч найлóче, а я до вас не підó”. А вони аãітірóють лю-
дей, бо в їх же мало людей. Він ото мене все просив, [піти]. А баãато 
ж людей пішли! Повтяãóвали тóди. Яê вони, шо вистóпаєш оце в 
церêві – хрестяться, перехрещóються. Із християнсьêої віри, чи з 
православної, яê сêазать, [нерозбірливо], в [баптистêó] вірó. Хрис-
тять по-своємó. По-своємó христять.  

[І раньше в селі до них ставились]... Та не дóже хорошо, більше... 
Їх дóже мало бóло. А більше всьоãо бóли таêі ж, яê ми, шо правос-
лавна, православна церêва. А їх дóже мало бóло. Нó, може там з де-
сятоê бóло, більш не бóло на село. Таê їх ні за шо [не счітав]. [Ще 
сóботниêи]... Тіêи сóботó празнóвали, а ті в неділю празднóвали і 
віра іначе. Оце бóло три віри: сóботниêи, штóнди, ми називали, і ми, 
православна. Оце ось бóло три віри. [Сóботниêи] да, отдєльно. Сó-
ботниêів тож мало бóло. Ті сало їдять, а сóботниêи сало не їдять. І в 
сóботó не йди до ньоãо, він нічоãо не дасть. У сóботниêів. А ці, сóбо-
тó... І січас сóботниêи є.  
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[Це штóнди існóвали ще з давніх часів]... Ми проваславні, а вони 
штóнди – ото таêа бóла різниця! А чоãо, не знаю. Нó, ми православ-
ні, знаю, до церêви ходили, êрестили, а штóнди вони не хрестилися. 
І до церêви не ходили. У їх бóла своя хата і там вони, сêільêи їх там 
бóло, може село дóш двадцять чи сêільêи. Таê ото вони, до êоãо-
небóдь попросилися, шоб ó хаті... Штóнди. Нó, збиралися там. Нó, 
ранше, це вони раз ó неділю. [Нерозбірливо]. Дівчина, оце, правос-
лавна. Ходе до церêви, і все при неї. А в хлопця, це ж він взяв штóн-
ди. А сестра йомó сêазала, шо єслі ти візьмеш штóнди, ти мені не 
брат. Таê він ні до церêви не ходе, ні в штóнди не ходе. Ніде. Ні тó-
ди, ні тóди. Отаê от. А жінêа ходе зі своєю сестрою. [Нерозбірливо] 
вони наварять на переддень і нічоãо не роблять. Нó, їли таêе... Кó-
рей-то вони їли, свиней тільêи не їли. А таê óсе їли.  

Мама бóла [нерозбірливо] ãод. Нó, і ми тóди начали ходить. По-
няли, шо там паãаноãо немає, не êóрять, не п’ють, не рóãаються. 
[Нерозбірливо]. Нó, ми з хазяїном рішили. Нó, постóпили, а в яêім 
ãодó воно началось?.. Не знаю. Оце ж Сêельêи оце [нерозбірливо] 
собі церêвó. Увірóвали, і ходим тóди, молимось.  

Моя мамêа бóла. [Її звали] Марія Андріївна, дєвічó фамілію ви 
вже знаєте, Іванова, а вже батьêова [нерозбірливо]. Вона із [нероз-
бірливо] тóт. Вона хóтір, а батьêо тóт. Моя мамêа óмерла, їй бóло 
дев’яносто два ãод, яê она óмерла. Їй тільêи бóло шістнадцять роêів 
тіêи, яê вона [ó штóнди постóпила] і батьêо бóв тоже. Нó, бабóшêó 
чóть-чóть помним, а дєдóшêа дóже рано óмер рано. Мамини батьêи, 
[бóв] маленьêий [хóтір]!.. Бóли таêі люди в селі, вєрóющі. Там баãа-
то [нерозбірливо]. Бóли таêі люди в селі вєрóющі, [нерозбірливо]. 
Там баãато бóло. Особено на низó. Вісімнадцять ãод дєвочêі... Чи 
тридцять ãод... Нó, не маленьêими хрестили. Єслі ти вже розóмієш, 
чи понімаєш... [Нерозбірливо]. Всьо равно нишêом збиралися і чи-
тали, і молилися, і робили все. Вони не бросали Боãа. А тоді при ні-
мцях трошêи відновили церêви. Трошêи свободніше бóло. А тоді 
вже яê Горбачов одêрив, тоді вже êрóãом церêви одêрили. Мамêа 
яê принімала, тоді церêви запрещєно бóло. Їй шістнадцять роêів, яê 
вона прийняла. А тоді вже бóло дóже ãонєнія. Дóже ãонєнія. Моя 
сестра робила в шêолі, із мóжем. В Харêові. І дєтоê повела в церêвó. 
Нó, таê же ж, вроді яê [нишêом]. І донесли, і її зняли з роботи. По-
томó шо, êажóть, нільзя. Тоді ж бóло дóже строãо, при Брежнєві. 
[Нерозбірливо]. А тоді, яê оце вже відêрили церêви, ходять óсі. Моя 
мамêа [нерозбірливо]. Тоді ж тоже баãато бóло, таê, яêось, возмó-
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щьонно, шо баãато баптистів бóло. Нó, а сêіêи ж, я не помню. Я 
знаю, шо мамêа розêазóвала, сêіêи їх бóло, яê вони пішêи ходили, 
всіãда тóт, ó Івановêó. Де бóли церêви більші, вони тóди пішêи хо-
дили. Нó... Це бóло дóже харашо всіãда. Молодьожі бóло баãато. Нó, 
не знаю, сêіêи їх бóло тоді дóш. Я не знаю. Я знаю, вже яê оце ми в 
Орлянсьêе начали їздить, мамêа [нерозбірливо] ó церêвó. Ми ходи-
ли сюди часто із хазяїном. Таê тóт бóло вісімдесят дóш. [нерозбір-
ливо]. А січас óже там церêва, дóже стареньêі, менша. Тепер óже 
вони розділилися. У Відроджені єсть церêва, і в Орлянсьêомó. Таê 
óже тóт стареньêі самі осталися. Нó, яê ми.  

[А таê в селі ãотóвали на свята]... Нó, на Пасêó пеêли ж пасêи. 
Все ãотовили, а таê... Усе робили... Узвар... Узвар, êрашанêи êраси-
мо... Пасêи печемо... Все-все. [Узвар робили] з ãрóші. Називать етот 
озвар. І там абриêоси êидали, там... Все... Ранше не бóло êонсерва-
ції, сама сóшêа. Тепер же ж êришêи єсть... А таê ми всіãда [засóшó-
вали]: яблóêа, вишні – все... То засóшим, а вишні в бóтильêи заêри-
ваєм. Сливó, вишні. [Нерозбірливо]. 

[Сир]... На Маслянó... Нó, на Маслянó бóло літо. Ми збираймо... 
В таêі тіжечêи таêі маненьêі дерев’яні. І ото оттопляємо тóди. В ті 
діжечêи. І ото засолюєш. І ото водичêою заливаєш йоãо, [заливаєш]. 
І ото стоїть сир з літа, стоїть аж до Масляної. А тоді вже на Маслянó 
оце варениêи варять... Варениêи... В пост варили, таê не варили... 
Таê шо-небóть, а таê ото варениêи... Каждий день бóло варениêи. 
Масло тóди êлали, в сир. Сêолотиш, бо... Помиєш, тóди сиром за-
êладеш йоãо. І воно там... з[а]ливаєш пирожечêи... Зливаєш тó водó, 
[нерозбірливо]. Хороший сир. В поãрібі стоїть, ó холодномó 

[В селі відьми бóли]... [Нерозбірливо]. Бóло називали [нерозбі-
рливо]. А Боã йоãо знає, шо воно таêе! Тоді ранше êазали, шо таêі 
бóли люди... Вобщем, я знаю, шо превращалась людина чи в собаêó, 
чи в êота, чи в êолесо, чи в шо... І ото таêе творили. Яê бóдто в êо-
ров молоêо одбирали. Таêі бóли люди. А тепер вже... Хтозна, тепер 
може їх немає. Нó, шо... Кажóть, шо вони, таêі люди, с хвостом. На 
êраю позвоночниêа хвостиê ó йоãо росте. А чи правда, чи ні?.. Боã 
йоãо знає. Таê відьма з хвостом. Та, в оцих.. Оце, оце ж яê óмирає, 
оця шо відьма, то не може вмерти. Стелю пробивають, шоб óмерла. 
Таêе я чóла. Це ж ó нас тóт бóла [одна] [нерозбірливо].  

Невідома: Нó, ó нас таêий чоловіê є, шо все знає. О. Таê він не 
моã óмерти. [Нерозбірливо]. Оце ті єсть... Розêазóвали... Шо, яê óже 
таêий ãрішниê велиêий! Таê êопали ямó за хатою, на ніч êлали, там 
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[нерозбірливо] злазила, з йоãо êров випивали, він там óмерав. Іначе 
він не моã óмерти... Мóчився. То ó мене тьотêа... Рідна, рідна тьотêа. 
Таê прямо чорні п’ятна по тілі бóли, а вона не óмерає! О. Таê стелю 
пробивали. Тоді вмерла. А хтозна, шо воно таêе? Ми ж не знаєм, чо 
воно êажóть таê, а Боã йоãо знає. Чи воно оце [нерозбірливо], чи таê 
тіêи êажóть?.. Нó, за тьотêó я точно знаю. Ми ж ходили її провідó-
вати. Прям чорні п’ятна по тілі! 

Марія Федорівна: [По-вóличномó там є називають... “Домаха”]... 
А в нас баãато таêоãо... Батюшêа давав [нерозбірливо]. І яêий праз-
ниê перед празниêом батюшêа дає [нерозбірливо]. Домахою звали. 
Нó, то Дóньêа, то Домаха, яêось таê бóла. Нó, Єхросінія, Хросьêа... 
Моя сестра двоюрідна, Хросьêа. [А по вóличномó яê]... Нó, оце ж, 
яê придóмають, таê і êажóть. У нас тóт Івченêо, материна дівоча 
Остроãляд, а батьêо Івченêо... А це ж батьêів, зовóть бóло діда моãо, 
прадіда моãо Мартина... Таê прадід бóв Мартин, звóть Мартин... 

Невідома: Таê це ж на нас êажóть “Мартини”. А це ж... То Мар-
тини, то Бліни, то ще... То Бриêи. Це ж по фамілії. А то [нерозбір-
ливо], а дражнять... І ото “Юда, Юда..”, і внóê і правнóê...  

Марія Федорівна: Не прадід, батьêо, сêóпляв сêотинó. Я не 
знаю, шо він êомó [нерозбірливо], шо йоãо прозвали. І всі йоãо 
“Юда” дражнять. Фамілія Шмарêо, а дражнять [Юдес]. Он, Юдес 
іде... Ой, яê ми спразнили... І змалêó дітям... Ось ó нас ó воротах 
двоє... Він воротарем робив, в йоãо діти ж. [Нерозбірливо]. Він во-
ротарем робив. В фóтбола ж ãрали... Все врем’я в фóтбола ãрав, і 
стояв на воротях. І йоãо продразнили “Котов”. І тепер і діти Котови, 
і той. І дочêа, і син. Чиї діти? Котови! Котови! І їх в шêолі продра-
жнили. [Нерозбірливо]. Він проработав всю жизнь, а вона там, яê 
трóтень, лає йоãо, і лозиною, і чим хоч. Пішов, напився і не питай 
ніяêої роботи. [Нерозбірливо].  

Невідома: [Моє дівоче прізвище] Нечет. Та їх тóт баãато. Нече-
тів. Сóсідêа бóла Нечет [нерозбірливо]. [Розêазóвали] про Сêель-
êó... Ми ще малі бóли, село строїлося тóт. Нанизó зразó бóли забо-
ри. Зразó тóт бóв степ. А тоді наші... предêи сюди приїжджали, з 
Миêайлівсьêої. Михайлівêа тóт. Таê приїжджали, а то тóт êоло мо-
ря... Там, над морем, моря не бóло, бóло річêа, Конêа. [Нерозбірли-
во]. А таê ó два ряди хат бóли построєні. Раньше, êазали, де водичêа 
бóла – там і строїлися. А тоді сім’ї розросталися, женились діти, 
брали це ж наверхó землю, строїли собі хати. Тóт óже построїли.  
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[А батьêи мої бóли яêоãо роêó]... Яêоãо ж? Навєрно, тисячó... ві-
сімсот... шостоãо? Отаêоãо шось... [Нерозбірливо]. [18]96, [нерозбі-
рливо]. Наш батьêо, но він бóв... йоãо дєдóшêа привіз маленьêим 
сюди, ãодіê йомó бóв, яê він родився... А він тоді ж виріс, оженився. 
Построїв óже собі хатó. А тоді нас ó йоãо бóло шестеро дітей. Уже 
вони померли, я та брат ше осталися. Коли [батьêо] вмер... Та йомó 
більше, яê ста ãод... Нó, діда вже не запомню... Мати тоже... бóла 
Яременêи і [нерозбірливо] бóла тоже сêелянсьêоãо родó. Тоже сêе-
лянсьêа бóла. Сêельсьêоãо – і мати, й батьêо.  

Дєдóшêа переїхав ó Сêельêи. [Дєд бóв з 1886 роêó]. До Конêи, 
до річêи... Яê вони переїхали? [Сміється] Та йомó ãодіê бóв, батьêо-
ві, яê він переїхав, з Михайлівêи. А та Михайлівêа... Там, êажóть, 
черепа яêісь бóли... Чи вода там êолись бóла, чи шо... І ото там вони 
построїли собі хатêó... [Нерозбірливо]. А мій чоловіê [нерозбірли-
во] з моїм батьêом часто бісєдóвав. І він йомó теж все розêазóвав. 
[Нерозбірливо] êапчóêами [нерозбірливо] тоді ше ж êалхозів не 
бóло тоді. [Рибó ловили]... Баãато бóло риби. І хароша риба. І [пло-
тва], і [нерозбірливо]. Тепер тіêи [нерозбірливо]. [Нерозбірливо]. 
Таêі, яê бочьоночêи. А тоді поводиш рóêою... сільно. Чóх! І... Да! 
Корзиночêою ото... Бóли êорзинêи. Наêриєш. І рóêою ото тóди ма-
хнеш. Дóже баãато [нерозбірливо] бóли. Риба баãато бóло. Повно 
риби. І птиці баãато бóло.  

Дєд... Пчолами він більше занімався. Дєд... Той, êорови держали, 
та отож порося, та êóри, ãóси... А більше пчолами занімалися... [За-
везе ó плавню]. І тоді мед брали, той, травневий. Тепер же ж брали, і 
в степ вивозять, то на оêації, то на ці... [нерозбірливо]. А наш дєд 
тоже ж, тоже держе вóліêи. Зараз, зараз. У степó óлиêи... вóлиêи 
лежать, чи-то стоять. Там їх êомпанія їх – навєрно, дóш п’ятнадцять 
собралося. В тоãо – п’ять, в тоãо – десять, в тоãо – один. Бóв мед. 
Отаêий!.. Та ніде продавати, тоді ні базарів, ні... [Сміється]. 

Невідомий: Медовóхó робили, да... Та шо робити? Берете хміль, і 
мед яêий-то є. У дерев’янó бочечêó забили, і [в водó]. Він там... І 
тиждень, і [дві]... на дрóãий-на третій воно хароше. Нó, таê ото врі-
жóть ó êастрóлі [соти]. [Нерозбірливо]. Воно там... В êастрóлі бра-
ли... ãрати. Грати пошти не [нерозбірливо]. Плющить і плющить... А 
тоді ж ото пробóєм... І ото самоãоночêа таêа. Градóсів сімдесят, 
шістдесят... 

[Мед в бочêа хранили]... І в бочêах... [І оце двадцять ãод йоãо де-
ржали]... Йоãо і більше держали. Їли йоãо. А я знаю, ó нас липа бóла 
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таê... її [нерозбірливо] називали. То вона таêа... яê то воно?.. А! Не-
ржавейêа... Тоді не бóло нєржавєйêі. А ето желізна бочêа. Шо на 
[проводях] стояла. І таêа, здорова. І [нерозбірливо] батьêо зробив. 
[нерозбірливо]. 

[Про Махна розêазóвали]... В Михайлівêі бóв. Розсêазóють, шо 
оратор дóже велиêий бóв. Бóв він в Запорожі... Бабêа моя – помер-
ла давно, – баба Гаша [Глаша?], вона слóжила в євреїв. А ó євреїв 
бóли ж маãазини, сêлад... [нерозбірливо]. В євреїв... і в неї махновці. 
Євреї[в] заêрили, но не [вибивали]. А ото ж в підвалах – там 
сêлад, – забирали там матерії, êрóпó, сахар... Це вона розсêазóвала. 
Дєд розêазóвав, шо наші слóжили в йоãо – два, сêелянсьêі... Молоді 
парні. Коли в Запорожжя вони війшли, відтіль... з Гóляйполя... Він 
розрішав два часа ãрабить... Махно. Нó, ото хто там вспіне, шо... мо-
же, óхватить, або шо óêраде, а тоді вже він ішов на дрóãий день, а 
вони там ãрабили, і він пістолетом їх застрелив на мєсті. Махно. 
[Нерозбірливо] мати розêазóвала. Бо, êаже, там бóв Краснов, [ота-
ман донсьêий]... Йоãо люди лóччі óважали, яê Махна. Яê появлявся 
він ó Гóляйполі... [Нерозбірливо]. Махна не дóже там...  

[А то бóв пан Мазераêа... Робили в ньоãо] тьотêи мої. Одна цвіти 
виращóвала, а одна [ãорнічна] бóла. Таê розêазóвали, шо він дóже 
хороший бóв. [Нерозбірливо]. Я тобі розêажó... Та тьотêа, шо ãор-
ницею бóла, в неї ж [êопійêи] золоті ж давали. Вона їх хранила. В 
неї бóли [двою]рідні сестри в Мосêві, дві штóêи. Одна ó êремльов-
сьêій больниці бóла медсестрою, а одна таê бóла... Вони повиóчóва-
ли до войни, техніêóми поêончали, поїхали... Вони строяли плотінó, 
а плотіна в тридцять втором ãодó заêончилася, і вони поїхали ó Мо-
сêвó. Там ото заміж повиходили... А одна двоюрідна сестра, в Белі-
ньêім жила, в їх бóла сім’я. І, ãоворить, шо началась война і отам, ó 
Кривом Роãе захватили в плєн і óже бóли в [нерозбірливо]... І вона 
на нарах óмирала óже пошти... А один [втіê] і ото прийшов, і сêазав: 
“Уже доходе на нарах...” Тьотêа взяла чотири червонця – тоді ж пі-
шêи – і пішла. В Кривий Роã. Там êомендатóра бóла... Узнала, шо їй 
нада, підійшла, часовий. Поêазóє часовомó ті ãроші, шоб пропóстив, 
до êоменданта... А він її проãнав. Вона перейшла через вóлицю, там 
під забором стала і стоїть. А часовий же ж там охраняє êомендатóрó 
ж оцю... Нó, тоді пішов до êоменданта, сêазав, шо таêа бабóшêа да-
вала яêісь там червонні ãроші... Він проãнав, а вона стоїть... А êоме-
ндант êаже: нó, приведи її сюди. І ото ж ãóêнóв, привів. “Шо ви хо-
тіли?” – êомендант. А вона êаже: “У мене тóт [синоê] є, – яê там 
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сêазала. – Больной. Може б, ви йоãо одпóстили?” І дає йомó стільêи 
от... Комендант взяв, ãлянóв... Наверно, не понімав, яêі ето дєньãи... 
Комендант: “Таê, мамочêа...” Визвав там, вийшов... На підводó там, 
êоні, салдат і аж ó Бєлєньêó... Вилечився і недавно помер... [Гриша] 
Мій зять... Моєї сестри двоюрідної чоловіê. Ото таêі [німці] бóли. 
Вони ó нас нічоãо врєда не робили... Може, там де люди та партиза-
ни, а ó нас вони êóльтóрні бóли...  

[Казали, шо Мазера батьêо підпалив]... Бóли таêі разãовори. [А 
за шо]... Не знаю. То таê він тóт êолхоз орãанізóвав приїхав... Мазе-
ра бóв в Бєлєньêім... Навєрно ж, давно... Ще бóв він живий. Я знаю, 
шо вже яê... [нерозбірливо] він де дівся, вона бóла дóже молода, 
êрасіва таêа йоãо жінêа. Шо ото в Одесó вона їздила. Таê її [ізнасі-
лóвали], таê вона пішла ó Дніпро і втопилася. Не видержала. [Це її 
червоні ізнасилóвали]... Уãó. [Нерозбірливо] це вже точно таêе бó-
ло...  

[Батьêо] рибачив... В [двадцять девятім] ãодó рибêолхоз орãані-
зóвав, таê тоді робили ясла для дітей. Батьêи, ж матері робили... А 
батьêо мій êаже: всьо беріть, а дітей я не отдам в ясла, нехай вони 
вдома. У мене є êорова, шо там єсть, рибêа... А потом óже, ó три-
дцять третьомó ãоді, може чóв, шо ото там ці стахановці, чи яê їх... 
Шо ото по вершêах забирали в людей хліб, не чóв ти? Нó, ходили... 
Я не знаю, яê там називали. Но вони ходили по хатах. І забирали ó 
людей, де ото шо... [Колеêтивізація]... Да, таê батьêо, шо [нерозбір-
ливо]... А мати [Плаче]. Ото пішла до сєльсовєта, ãоворила: та під-
палить би ще сарай... Ото таêе... Нó, знають, шо в мене батьêо їде в 
плавню рибачить... [Нерозбірливо]. 

[Це ãосподарство бóло в батьêів]... Бóли êорови, таêоãо [нероз-
бірливо] не бóло. Він рибою занімався. [Нерозбірливо] бóли ó бать-
êа... [Нерозбірливо]. Пішов на пенсію, попросив землю. Таê, не да-
ли. Він построїв там, êоло Кінсьêої... Той, і хотів строїть млин. Таê в 
батьêа попросив хороший [нерозбірливо], батьêо йомó пообіщав, в 
банêе взяв. А в банêе ж той [нерозбірливо] і той шпіон сêазав, шо 
таêий-то таêий-то ãрошей баãато взяв. А той прийшов – банда з піс-
толетами, вечором... Взяв, а банда приїхала верхом... Їх, наверно, 
чоловіê п’ять... Давай ãроші! Вибили віêно, оце ж в потолоê стріля-
ли... Давай! А батьêо хотів рóжжо, та на ãоріще. І з ãоріща хотів по їх 
стрілять... А бабóшêа моя батьêа óпросила, там бóли ті, чóлани – 
êладовêи. То вона йоãо в чóлан і заêрила йоãо. Бо поêазали ãранатó 
ó віêно. Шо, яê тільêи стрельнеш, таê вони ж знали – ó батьêа рóж-
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жо. Нó, таêі – знали все... Таê з ãранатою, стріляли. Таê, стріляють, 
а ãрошей там бóло... [Лопатó] ó віêно подають [нерозбірливо]... Уже 
батьêа не бóло. А йоãо син бóв. Уже прийшов ó [19]36 ãодó той син 
явився. Де він бóв? Хто зна! Це ж óже десять літ... Дєньãи оддав. 
Каже: “Мені батьêо êазав: ó таêоãо дядьêи я позичив дєньãи. Яê жи-
вий бóдеш – оддай”. То таêі “êатеринêи” немов ãроші яêісь... [Це 
йоãо прізвище]... Щас вспомню, йоãо фамілія польсьêа... Воно нази-
вається “Грóзима” – там, де він жив. Там таêий яр, недалеêо... В йо-
ãо бóв [нерозбірливо] здоровий, пасіêа бóла... Нó, держав він пасіêó. 
Нó, я йоãо таê точно ж не знаю [нерозбірливо]... А ó Попова він бóв 
óправляющій. Оцей Грóзинсьêий. А потом йомó Попов, відімо, ви-
ділив землю там, сêільêи ãеêтарів, воно виходило аж сюди ото оêо-
пом... Цьомó Грóзинсьêомó, і ó ньоãо сêеляни хлопці молоді робили 
[нерозбірливо]. [А банда, êоли в батьêа ãроші забрали]... Нó, то там 
êазали, шо доãадóвались, яêі... А я не можó сêазать... Та таêі ж, на-
вєрно, хлопці бóли, ãрабили... Ото таêі... Вони там таê... 

[Яê при німцях]... Та я не знаю, а ше.. А, яê тіêи прийшли? Ха-
рошоãо ж тоже не бóло нічоãо. Все ãрабили, все тяãли, все... Да. 
[При німцях тóт]... Мені ж óже бóло чотирнадцятий ãод... В сороê 
втором ãодó. Я ото чотири êласи êончив. Ото мене [нерозбірливо] 
взяв в сапожнó. І я ото там повчився... Навчився шить [нерозбірли-
во]. Дядьêа забрали ж óв армію. А я вже в дрóãомó вчився при нім-
цях... Нó, німці ó нас нічоãо не робили поãаноãо... Рóмини, яê ішли... 
Ото вони там êинóли [нерозбірливо] били, вони і палêами били, 
тих вони били, в шапêах бóли... Рóмини... По êвартирах вони ночó-
вали, таê ó людей êрали і сóшêó, і поросята – і все!.. А їх били за те... 
У [19]42 ãодó. Вони... ми не бачили, яê вони тóди йшли... А вже яê ó 
них там шось полóчилось, шо вони додомó йшли, то вони тóт бóли.  

[Парашютісти бóли]... Самольотом їх відпóсêали... Я трьох 
знав... Нó, в плавні бóли сêирди сіна – заãотовляли [нерозбірливо] 
од заводів разних... “Та, – вони êажóть, – ми стережем оно од заво-
да... Сêирди...” А вони бóли парашютисти. От. Хороші молоді ребя-
та. З армії їх висилали... А потом приняли з [нерозбірливо] двох 
хлопців. Вони їх продали... Побили… Не дай Боã. Страшно. Таêі бó-
ли ребьята хароші…  

[Яê звільнили Сêельêи, наші вже прийшли сюди]... Очень тя-
жоле [життя]... Німець приїхав, схопився, десь місяць пройшов [не-
розбірливо]. Комóністів бóв, предсідателя óбили. Хороший дядьêо 
бóв... Приїхали і розділили: êóри – бóв тóт нас – даже попало на 
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двір три êóриці, розділили – томó вила, томó êоня на двох, бричêó 
на двох, сівалêó. Всьо там! Землі на десять дóш ділили. І люди ста-
ли робить і ото до сороê третьоãо ãодó в селі вже отстóпали німці, 
êорова бóла, тьолêа, êобила ж оце вона привела лошаêа – бóла по-
шти пара êоней, свині бóли, ãóси, з німцями заêопóвали хліб, в сад-
êó ями виêопóвали таêі, êвадрантні. Соломою вистеляли, сипали 
пшеницю – хліба баãато бóло... А тоді прийшли ми в плавні, побóли 
там, німець нам і êаже, шо “Мамашêа, на Дніпро! Бо там êапóт. Ті-
êай ó плавні. Рóсьêий сêоро прийде”. Шо ж дóмаєш? Тиждень в 
плавнях пересиділи, наші яê зайшли, зразó НКВД. Прийшло: [не-
розбірливо] одêривай, хліб оддавай... І ото тридцять шість центнер 
забрали хліба... Да. У нас. У [ямі] бóло... А трошêи осталося, там, де 
мати заховала [в одежó]. До сороê п’ятоãо отаê [держали]. А тоді, ти 
знаєш, в сороê сідьмом ãолод... Я в сороê шістом мене забрали з во-
єнêоматó в ФЗО в Запорожжє... А в ФЗО оце мости робили оці, шо 
через цей... Оті от мости Преож... Преображенсьêоãо, да. Ото бóло 
там палатêа на палатêі бóли, хлопців в армію забрали... Двадцять 
четвертий, двадцять третій... А дівчат ото водили там, носилêами, 
там... [посóдó]. Все робили... І ãолод напав. І мати осталася з мен-
шою сестрою. Та продала там... [нерозбірливо]. А тоді шо робить? А 
брата... В мене брат бóв двадцять третьоãо ãодó... Ото ж в плавні ви-
йшов з êіньми... Коні схватили, бричêó схватили, чóть не побилися 
там... Один солдат сидить, дрóãий стріляє, замазані! Грязні... Солда-
тиêи наші, бідні... Та мати почала плаêать... Та яêось там давай три 
êілометри, попитали там брата... На дрóãий день забрали... Він по-
бóв до Блаãовєщєнія... Півтора місяця... Пішли в одежі... Там бóла 
таêа ãолóба рóбашêа... І вбили йоãо. Я тóт плачó, дівчата посхиля-
лися, постірали і рóбашêó нам дали. Отаê бóло. 

А от КГБ чи НКВД в Камянêє... Сиділи тóт, забирали... Де вєщі 
[трафейні]. Яêі бóли там, велосіпєд [я там бачив]... Ще щось... Хо-
вали... Поêи їх освободять... Камянêó. То вони поїдóть.  

[Яê Сталіна ставились після цьоãо]... Нó, а шо? [Сміється]. І мó-
дрий... І, êанєшно, вірив. Молодий бóв, вірив. Нó, а чóв од стариêів 
же ж, балаêали, шо не можна таê бóло робить... Та це ж після війни. 
Да... А тоді ж ми вижили. Давали пайоê ó ФЗО. От. Таê сестра і ос-
талася. Вийшла там заміж. На Бабóрêє осталася. А я пришов. Пішов 
óже, держали сроê... Бóв [19]50-й ãод... Я вже женився. У мене син 
вже народився. А тоді забрали мене ó армію. Я слóжив ó [Ровенсь-
êій] області... Тож там бендери бóли, бóли там. Бендери бóли, бала-
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êали там... Но я там пошти чотири ãоди прослóжив – люди дóже ха-
роші. Люди, в мене й товариш зараз там. Приїжжав він до мене два 
раза. Чесні, то таêі. А тóт людей натравили шо “Бендери! Бендери!”. 
[Не таê все бóло]... Нє! [Нерозбірливо]. Таê я їздив ó Тернополь, 
там [нерозбірливо]... Таê я êóпляв... Таê бачив Бендерó їх... Вони 
вреда не робили. То êолодниêи бóли банди. І êаже, бóли передіва-
лися ó одежó. І робили шêодó. От і все. А звертали на бендер. Оце 
бóло.  

[Це я їздив]... Соти я там êóпляв. Год, навєрно, ó сімнадцять... до 
двадцяти ãод. У нас бóло [мор] напав на пчоли... Таê шо... [Там лю-
ди добре ставились]... [Нерозбірливо]. А разãовор ó них таê, чисто 
óêраїнсьêий. І хто не бóв, ó мене в Сêельêи два товариші, там один 
ó Львові вчився. Він і зараз всіх óбіжда, шо ті люди отаêі! А в нас 
тóт налізли азіати... Задóшать óêраїнців.  

[Нó, після війни]... Та жили ж яê-то. Воно ж з êаждом ãодом бó-
ло все ж лóчше й лóчше, бо робили ж добре... Робили, все той, стро-
їли, добавляли. Сначала бóло трóдно тоже отаê жить, а êаждий ãод... 
Все-таêи, то на чóлêи, то на порошêи, добавляв, добавляв, Сталін, 
це ше ж тоді бóв. Та, трошêи êріпилися.. А при Брежнєві вже вооб-
щє харашо.  

[Коли повернóвся з армії в чоботарню пішов]... Я шив [нерозбі-
рливо] ото бóли тóхлі, сапоãи... А тоді óже перейшов на валяночêи... 
От. [Валянêи робили] Та вже ãод... [Нерозбірливо]... Год 
п’ятнадцять. Вже і внóêа вивчили... [А раньше] тóфлі робив, сапо-
ãи... Да! [Хромові] сапоãи... А потом пошли тóхлі на шпильêах я ро-
бив... А ето óже [нерозбірливо] десять ãод... [Нерозбірливо] і зімой... 
Там всередині войлочêа. Бóло харашо... А валянêи я жив, êоãда син 
помаãав... По п’ять пар в день. А валяночêи бóли... [Нерозбірливо]. І 
здавав їх ó сільпо. І до десяти вечора... [Нерозбірливо]. Тóт мєбєль-
на фабриêа бóла. Там волоê хлопці полóчали... І то [нерозбірливо]. 

Оце тóт вóлиця, живем тóт óже двадцять сьомий ãод... Оце бóли 
ãосóдарствєнні домиêи... Оце од мене пішли... Оце давали їм по ві-
сімнадцять сотих... А я на фабриêє дрóжив, тóт бóв сеêретар... Він 
мені помоã. Він любив мед... Колись побачив із Вовêою, шо [нероз-
бірливо]... Він давав... Ловêий парень... А ми жили на [сідьмом], 
отам, дальше... Хата бóла таêа, яê оце êóхня, то таêа хата бóла... А 
син пішов в армію. А він êолись приїхав, та отаê випили ми... Він 
êаже... Мамаша бóла... Кажó: “Хата мала. Син прийде, жениться... І 
нам ніде жить. І ми ще не таêі старі...” [Нерозбірливо]... А тоді це 
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збоêó бóли пенсіонери, їм дали тóт план. І мені дали... [Нерозбірли-
во]. То по вісімнадцять сотих... Яê плани [заливали], таê ãосóдарст-
во їм давало... До нас тóт ото по сороê сотих... А там пішли ото ãосó-
дарсвенні доміêи невеличêі. А я ж óже построїв êóхню же ж харо-
шó...  

[Яê бóдóвали]... Я же ж бóв на пасіêі, дрóжив і той предсідатель, 
і той êолхозний, і врач... Бóло по двадцять [нерозбірливо]. Траêто-
ри, не бóло ж ніде ãоріха, дерева свободноãо... Бóльдозери ãлини на-
возили [нерозбірливо], соломи, полови... Замісили бóльдозером і 
вальêи... Саман називається зробили. І до обіда те зробили – на êó-
хню і на дом... Я дрóжив з дірєêтором шахтів... Драпóновим і сім’я 
помаãала... І оце построїли... Хата велиêа. А син ото поїхав, в шахті 
робе... 

[Поженилися]... Та пошти... Пошти ãод стрічались. [Після вій-
ни]... Да, в сороê восьмом ãодó... Мені вже бóло, яê Коля родився, 
бóло двадцять два ãода... Первий ãод і óже ж... [Свадьби яê роби-
ли]... [Сміється]. Там ото церêва бóла, ó хаті... Оêремо. А Надін ба-
тьêо ó церêві старий, старий бóв... І то нас вінчали ó церêві. Хата 
бóла... У нас жизнь тоді бєдна бóла... Та бóли день [ãóляли], на дрó-
ãий там похмелилися... [Уже в перший день вінчали]... [Їхали] на 
тачанêах [нерозбірливо]... Бóла тачанêа. [Нерозбірливо] дав. В цер-
êвó возили... З церêви привезли. А óже робили свайбó [нерозбірли-
во], êанєшно.  

[Кóри носили]... Принесли. І ото êатьол таêий, êинóли, на юшêó. 
Яê же ж ó мене свайба бóла... І тепер носять. Там, на понеділоê, на 
вівтороê... Нó, бóло два предсідатєлєлі... А [нерозбірливо]. Двадцять 
сідьмоãо мая бóла свадьба... Нада ж робить... А забрать там заставив 
ãолова... Там посипали [нерозбірливо], êоропи привезли, тóшêи чо-
тири êілоãрам до десяти... Риби яê зварили з êороп... Ти ж знаєш, 
яêий êороп?.. Може, ти знаєш тільêи той сазан... Короп є на óсімна-
дцять êілоãрам!.. Яê зварили óхó, таê ãóляли-ãóляли... Тиждень 
свайба бóла [нерозбірливо]... Дєнєã баãато бóло. Я заробляв.  

[А затопляли Каховêó]... [Нерозбірливо]. По êвартирах інжєнє-
ри, вони там планірóвали, шось робили... Воно ж там намічено бóло 
[нерозбірливо]. Та то стариêи таêі: “Вони не заллють, вони не вирó-
бають...” – і верби там таêі бóли, товші в три рази, яê оце стіл. Нó, 
перестрілись же ж, тóт два інженери жили нанизó, перед êолхозом. 
Кажóть: “Дєдóшêа, бóде ó вас ó хаті все...” Харашо, рєбята, харашо, 
синочêи! Но нєт в нашем планє. Нельзя затоплять... “Таê бóде все в 



157 

вашій хаті”. [Це] дід Юхим Пальченêо... Він там ó центрі живе. Да 
йоãо б нада написать. В йоãо і син офіцер. Він парашóтистів, їсти їм 
варив. А [нерозбірливо] і таêий невеличêий... В Михайлівці êóпляв 
яїчêи, сало і парашóтістам возив. Отаêий дєдóшêа бóв... І таêий всі-
ãда замазаний, всіãда маненьêий таêий бóв... Хто шо придóмав зато-
плять плавні... [Хрóщов?] Я не знаю... Я б йомó... [Нерозбірливо]. 

Коли чоловіê старається, він повинен вивчиться на шось. Я би 
поêазав тобі та не можó поêазать шóбó. Я сам вичиню êожó. Обдє-
лаю. І можó й пошить. Шóба там міхова, таêа біла, тепла. Валяноч-
êи пошив, черевичêи... Нó, все, можó... В Сêельêи... Я не бóдó хвас-
таться... Бóли пасічниêи хароші. Но всі до мене йдóть спрашóють. 
“Ти пошти самий ãлавний в Сêельêи”. [Сміється]. Яê сêажó, таê óсі 
і роблять.  

Я не знаю... Це вже ãод п’ятнадцять... Оце за селом там дві моãи-
ли бóли, там бóв баштан. Кой нóжно біжать ó сєльсовєт, бóли óже 
таêі êавóнці, отаêі... Баштан таêий розрито... Наче неãлибоêо, десь, 
отаêо о... Яма вирита і плита одсóнена... Яê воно ноччю... Це ж садо-
вили баштан... Яê воно потрапило тóди... І ото там... Може, там шо 
бóло... Визвали ж ото і сєльсовєт, і з Запорожжя... Приїхали... Поди-
вились, поêрóтились... Кажóть: та, це êолись бóло тóт êладбищє і 
хоронили.  

Ти знаєш, не дóже знаю... Там ото в Маячêі є розêопóвали моãи-
ли. [До Маячêи] êілометрів сім. Аãа, там балêи [нерозбірливо]. 
Красиво... Я бóв на пасіêі... І старичоê професор... Бóла ãрóпа сороê 
чоловіê. Моãили розãортали. Там ото виêопали [êоролевó], золото, 
êоронó, êольця бóло одинадцять штóê на пальці... І êорона бóла та-
êа... Бо êóвшин єсть таêий, навєрно, більше відра... Таê, êажóть, дві 
тисячі лєт до нашої ери... Дві тисячі, він сêазав, чотириста, êаже, 
ошибаюсь, наперьод... Кóвшин із Греції бóв... Це моãилêи бóли, ми 
їх і не замічали. І не знали. Яê одêрили, таê приводили із Запорож-
жя, з Щорса, дівчат, машинó. Фотоãрафірóвали...  

На дівчат надівали êоронó, яê вона лежала там... Таêа яма виêо-
пана і вона там... Глина бóла. І вона там лежала. Цариця. Корона в 
неї і одинадцять êольців. А далі виêопали дитя бóло таêе... Сêелети 
бóв. Годи два-чотири... І бóв ó неї, ти знаєш, в ноãах таêий êамінець 
ãолóбий. Похожий на образ чоловіêа. Но таêий êрасивий ãолóбий 
êамінець! Хлопцям êажó: “Дайте мені на пам’ять”. Кажóть: “Він не 
стоє, він бóде ó Києві в мóзеї находиться”, – таê вони êазали. І êо-
ронó її оце ж вона таêа тóт широêа бóла... То [махалі] нею... Кажó: 
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чи це золото? Кажóть, да, це саме хароше чисте золото... Таê він ме-
ні розêазóвали [нерозбірливо]... Бóв воїн заêопаний... Виêопаний, 
видно, шо яма метрів шість. А тоді тонельêа таêа. І там лежало оце 
ж воїн. Кості. Но êості óже бóли посипані таê і видно, шо ото желі-
зяêа, яêийсь спис лежав і піêи... І ãоршоê [нерозбірливо]. Оце дійс-
но бачили із сином. А... Таê він êазав мені, той чоловіê, шо êоло тієї 
моãили бóло поховано тридцять два...  

[Це êоло Маячêи]... Коло Маячêи, там бóли дві моãили, назива-
лись Дві Сестри. Нó, то вже ховали, ти знаєш, таê... Нó, він êазав, 
шо ãрабóвали номани яêісь... [Нерозбірливо]. Казав мені, шо [не-
розбірливо] робили [нерозбірливо]. І [нерозбірливо] бóв золотий. І 
поêазóвав мені сêелет женщіни... Вона бóла êрасіва, пальці довãі... 
То щьоточêами там обмітали, я бачив. [Нерозбірливо] óêрав ó їх, 
шею замотали [нерозбірливо]. Вони щє лаяли, що один пропав. Во-
ни там пообмітали, там повêладали. А той старичоê до мене на пасі-
êó приходив. Нарве трави, ти знаєш, він, навєрно, знав... Чайниê за-
êип’ятить... І він ото розêазóвав, шо, êаже, в [нерозбірливо] лазили... 
В те врем’я, таêа медицина бóла...  

[Свята яêі бóли]... Ти знаєш... Я оце ж до войни, перед войною, 
вже в êолхозі, виêопóвали ó дворі ó землі стіл, шоб ноãи... І на землі 
юшêó варили. [Сміється]. Обідали. На Маю, на Оêтябрьсьêó... То 
таêі празниêи бóли... А потом, після войни ãóляли... Таê ото ж... Пі-
зно вже, вечіром побіжиш, там ото на танці. На пиляці потанцюєш. 
Замажешся. [Нерозбірливо] робили. Робили. І спали там, ó соломі. 
[А на танцях там ãрали]... Та яêóсь там мóзиêó ãрали... Та ãармошêа 
бóла.  

Та... Дівчата не ãóляли тоді, в войнó, та й óже після войни і до 
войни... Ковалєр ходив... Три ãоди. Вона випроводе в армію. Він там 
слóжив три ãоди і ждала йоãо. Приходив з армії і пошти не бóло таê, 
шоб прийшов з армії до тієї дівчини, шо вона ждала йоãо, прово-
джала в армію, шоб він не оженився... Дóже преданность бóла. А те-
пер...  

[А яê батьêи наші ãóляли]... [Нерозбірливо] розêазóвала... Бать-
êо яê заãóляє, риба пішла, там, зімой на [нерозбірливо]. І неділі дві 
не вилазить... А тоді, яê заãóляють, ãóляють тиждень, то і дві. Каба-
ни виріжóть, і малих, і велиêих – яêі є. Гóляли. Таê... 

[Кóмів вибирали]... Нó, яê, товариші і родичі [нерозбірливо] 
двоюрідна сестра, оце шо я êажó, вона мене взяла. У неї дитина ро-
дилася, вона взяла мене êóмом. Товариш мене взяв, бóв. Я бóв два 
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рази [êóмом]. А мій товариш бóв êладовщіêом, таê ó тоãо бóло три-
дцять шість êрьосних. Таêа жизнь бóла, шо брали в êóми тих людей, 
шо на таêих роботах бóли. [Шоб щось можна бóло взять]... Я не дó-
же страдав. [Ставили моãарич]. І в бóфеті ãóêали, приãлашали і таê 
приносили моãорич. Нó, водêó, там, заêóсêó... І самоãон бóв. Хто 
самоãонêó, хто êóповóвав.  

Ми робили. У мене єсть, óже ãод п’ять робив, ó бóтильêах сто-
їть... Ніхто не пив. [Нерозбірливо]... Там ó морі êóпається, приходе 
[нерозбірливо] там бóв, помідори, яєчêі в êорзині... Все – часниê, 
цибóльêа, вино... А він вино пошти не пив... Та не пив, він водочêó. 
Кріпêий молодий парень... Очень талантлівий. Тоже недовольний, 
просидів осемнадцять ãод під землею... [Нерозбірливо] метрів оце 
по раêетах... [Нерозбірливо]. Таê êазав: шо мої ребьята пошти всі 
поãибли... Каже: я переживó...  

[Робили] з êóêóрóдзи. Мати моя робила. Таê ми від êóêóрóзи 
намочóвали, жито, пшеницю і робиш ланêó, шоб воно проросло... 
Потом бóряêи ó нас бóли. Штóê п’ять, шість [нерозбірливо]. [В ма-
слі] таê заêолочóєш і таê ãнала [нерозбірливо]... дрожжі... ó [нероз-
бірливо] з медó... 

 
 

Папóча Марія Савеліївна, 1919 роêó народження,  
с. Сêельêи Василівсьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
[Я 19]19-ãо ãодó... Робила я [нерозбірливо], депóтат сільсовєта 

бóла! [Плаче]. [Нерозбірливо]. Робила дóжче [нерозбірливо], депó-
тат сільсовєта бóла! [Плаче].  

Батьêо Савêа. Савелій Нечай. [А мати] Анастасія [Іюдовна]. Ба-
тьêо щас сêажó... У восємдесят, ó 1886-мó, а мамêа ó [18]84-мó. На 
два ãоди менша... старша, за батьêа. Я знаю хвамилію батьêа, Нечет 
Костянтин. Ой, нó, [не знаю], яê йоãо по-батьêові. Забóла... Тóтеч-
êи. Ніде ніхто, ні діди, ді баби, ні батьêи. Тóт рождєнні, і тóт... Моãо 
батьêа [сім’я] пятеро нас дітей бóло. Це вже, я пішла заміж тóди на 
восьмий êвартал... А тоді після войни оселились та простоялись... А 
батьêи, я не [знаю], знаю, шо отам десь. [Де плавні]...  

Батьêо бóв [нерозбірливо] на войні. Бóв [нерозбірливо]. Яê êа-
зали, ó [Росії]... Вона називалась [війна] миêолаївсьêа... Цар-то Ми-
                                                           
1 Опитування провели Р. Молдавський, Н. Швайба (2 серпня 2001 р.) Дешифрува-
ла аудіо-запис та створила транскрипт В. Ликова. 
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êола. Це батьêо. А за дєда я не знаю... Канєшно, êолись бóв... Вернó-
вся... Три ãода не чóть бóло батьêа. Це мене ще на світі не бóло... А 
троє дітей ó мамêи бóло – два сини і я. Нічоãо не чóть бóло, вони ó 
плєн попали [нерозбірливо]. Вони в Австрії бóли, три ãоди. А тоді 
яê... Катерина – це ж цариця ранше-то бóла – дала приêаз розпóс-
тить. [Нерозбірливо] Тоді стали пóсêать, і батьêо прийшов, неожи-
дано. У мамêи батьêи бóли, баãатші, держали землі бóли, це вже в 
мамêи ó батьêа... Дали їм ото ãеêтар, то та баштан, то на те те... Ма-
мêа [нерозбірливо]. І ото тато бóло [нерозбірливо] і там держали, та 
рибачили. Яê бóв, той хазяйнóвали, ото мамêа робили, обробляли 
землю... Яê робочі. Вони нашó землю обробляли. І ото êормили, 
помоãали. Яê мамêа [не стало]. [нерозбірливо]. Яê прийшли, воно ж 
пішло оце, партизани... Війна, війна прийшла, партизани. [нерозбі-
рливо]. Начали придóшóвать... 

Бóв Махно, і бóв Володін... Бóв. Нó, я маленьêа бóла, тоді я не 
заповню... Тоді ж яê пройшло, батьêи розêазóвали... Шо ховалися 
од Махна, от Володіна. Та їх там баãато бóло. А партізани оці яê об-
разóвались, наші, [нерозбірливо], і завойовóвали. Батьêо бóв ó пар-
тизани. Вони партизаном не бóли, а помаãали, замоê брали ото там... 
Знаєте, ото там... Замоê ото там. Тепер на êлóб перестроїли йоãо, 
розбили, а тоді брали... Таê оце помаãали. Вже воно орãанізовóва-
лось до партизан. Тіêали, [нерозбірливо].  

А тоді вже, послі тоãо... Зразó êолхози, в êолхозах жили харашо. 
Работали, самі вже работали, заробляли. [Батьêо] ó êолхозі робив... 
І êамєнщіêом... Нó, просторабочим. А до революції вони бóли... Це 
ж до êолхозів... Я яêшо запомню, ó нас бєдность бóла. П’ятеро дітей 
бóло. Землі не бóло, в нас. Таê вони в плавню там... Яê тепер êазали, 
таê тоді, яê сêазать заможні, а тоді êазали “êóлаêи”. І ото занімали 
вони там. Вони тóт, а там людям робота... Наймали, да. А потом ба-
тьêо став, ходив по селó, наймався там.  

А в [19]33-мó ãолод бóв... Я дома бóла в батьêів, таê мать, в три-
надцятім, чи читирнадцятім ãоді. [Нерозбірливо]. Колхоз тіêи обра-
зóвався, та молотили. А наш, брат мій старший бóв êовальом. От... 
Молотобойцем ó êоваля. Йомó давали тридцять êілоãрам мóêи... А 
батьêо робив [нерозбірливо] тоже. Тóт ó нас цех, мебельний. Стро-
яли... Цей êіло хліба в день давали. І оце все! І нема ніде нічоãо. Ко-
ровêа бóла, правді... Батьêо й êаже... Ноãи попóхли. Принесóть тó 
хлібинó... Півхлібинêи йомó... Нó, білий хліб, хороший. Поділять, 
на п’ять êóсочêів. Мамêа êаже: “Та бери собі половинó! В тебе ж но-
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ãи пóхлі! Ти ж óмреш, шо ж ми бóдем робить!” [Плаче]. “Яê пом-
рóть діти – я не хочó жить. Я вперед вмрó, а тоді хай діти”. Не хвата 
тоãо, шо там... Томó ж нада, важêо робе... Мамêа [нерозбірливо]. 
[Плаче]. Хто яê зможе! У шêолó я вас не одриваю... Нó, ви самі ба-
чите, яê [нерозбірливо]. Мамêа ходять полоть, в êолхоз. [Нерозбір-
ливо]. Таê там óварять яêóсь забалдичêó...  

А тоді ж всêорості в война ота, з [Гєрманієй]. В [19]41-мó, два-
дцять першоãо іюня война началась. Батьêів позабирали... Нó, яê 
оце ж... Война ця началась двадцять дрóãоãо іюня, сороê першоãо 
ãода... А то раньше оця партізансьêа бóла. Нó, я ж... Война прийшла. 
Чоловіêа забрала. [Чоловіêа звали Петро Михайлович]. Осталось 
батьêів, восемдесят п’ять ãод, хворі. І дитина одна в мене бóла... Йо-
ãо не сли[хать] бóло, поêи война, война êончилась, десь він бóв, 
десь ó плєнó. Прислали бóмашêó, шо поãиб.  

Бóла в батьêів... Батьêи, [нерозбірливо] бóли. Взяли меншó [не-
розбірливо]. Мати на собі волосся повиривала [нерозбірливо]... Там 
бóло óже п’ятдесят ãод... Таê йоãо прислали на третій [нерозбірли-
во] шо, мамо, не плачте, не жóріться, я óже в [Празі]. Бóв, послали 
йоãо по ãодах. А один, менший, та ãнали êорови, наші, тоже, [пере-
силêа]. І їх на дорозі, там де степ, на станції там, тоже [нерозбірли-
во]. Розбіãлись [нерозбірливо]. Таê їх ото, де старі, вибрали на [не-
розбірливо], а [ешелона] не бóло, таê вони [десять] день там лежали 
на станції [нерозбірливо]. І оце два брата старшоãо... Одномó, мен-
шомó, бóло сороê восім ãод, а одномó бóло сороê дев’ять [нерозбір-
ливо]. І ото вони яê пішли, і їх не чóть бóло місяці читирі. А там їх 
наãнали [аж до Рóмóнії], де там. І шось забрали. А їх [нерозбірливо]. 
А тоді ж пороспóсêали. [Нерозбірливо]. І работайте, обробляйте 
землю, работайте [на землі]. [Нерозбірливо]. А то, тоãо поãнали об-
ратно аж ó Германію, і за фронтом ішли ото [нерозбірливо]. А ці два 
дома бóли, спаслись. А тоді в ваêóацію, война оêончилась, в ваêóа-
цію.  

[Шо бóло в оêóпацію]... Нам німці спалили хатó. Спалили хатó. 
[Нерозбірливо]. І бóло нас [нерозбірливо] ó матері, ото тринадцять 
ãод. А йоãо батьêо, та поãнали траêтора, а ці рóшили [нерозбірливо]. 
Казав [нерозбірливо]: “Пошлеш, пошлеш êоні, хай [нерозбірливо]”. 
Тіêи перейшли дороãó відтіля, êоли мотоциêли. Один, дрóãий – 
“веê-веê”, “веê-веê”, яê началось. Поляêались, повставали, вони 
всêочили. Нó, поêазóють [нерозбірливо], де взяли. [Нерозбірливо]. 
Таê питали, де Ше... Шевченêо – це хóтора. Десять êілометра поêа-
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зóють – Шевченêо... А вони йдóть та êажóть: “Це письменниê?” Ні, 
поêазóють [нерозбірливо]. По хóторах. Тóт село више. Тóт сêазали, 
чи правдó, чи неправдó êазали, а однії [нерозбірливо]. А тоді дядьêо 
прєдсідатель... Нó, вони óїхали, а тоді приїхали, êажóть [нерозбір-
ливо]. Коли тóтечêи – нó, може, часа через два – і возиêи, і [нероз-
бірливо]. І приїхали, й [нерозбірливо]. Коні поприв’язóвані. [Не-
розбірливо]. В êоãо не заховані... Кой-хто поховав. Нó, а в нас... За-
хватили, [нерозбірливо]. Забрали, оце переночвóвали вони в нас, 
[нерозбірливо] осталося. [Нерозбірливо].  

У нас в хаті, на êвартирі. Й велиêа хата бóла, й мала. А в нас же 
бóло четверо дітей. У їх [нерозбірливо], і в мене дєвочêа таêа. Стали 
на êватирі, то офіцери [нерозбірливо]. То постирай, то [нерозбірли-
во]. Нó, а в нас батьêи старі... Ми-то молоді, êомсомольці бóли... 
Хто там тоãо Боãа вірив чи зãадóвав. Вже в таêе врем’я зреêлись. А 
батьêи ж іêони держали, молились... То старі. І завісили іêони зана-
вєсêами. А один підійшов, та мамêó за ото, тяãне, до, тóди ж, до іêон. 
Розêрив, êаже: “Ти партізан?” А мамêа êаже: “Ні. Ми вже старі. Яêі 
ж ми партізани?” – “А нашо ти завісила боê?” – “Нó хтозна [нероз-
бірливо]”. Нó, переночóвали оце вони в нас тóт в сінях, в хатó не за-
йшли. В сінях проляãали, послали... Ми сидимо ó хаті [нерозбірли-
во]. Вартовий на воротях [нерозбірливо]. Защіпнóли, батьêа заста-
вили защіпнóть. Не виходили цілó ніч надвір... Цеберêó поставили 
йомó в велиêій хаті... Бояться. Боялися... Тіêо ото сонечêо схвати-
лось – êричать, êриê... Все óбрали, поїхали... І ото яê виїхали всі во-
ни, яê óбрались, до... Оце [19]43-ãо ãодó...  

В [19]43-мó це ж ми бóли в еваêóації... Перед Оêтябрьсьêій 
прийшли ми з ваêóації. Ми там місяць бóли в плавнях. А то в нас 
селі бóло – один êомендант, предсідатєль ó сільсовєті, наш чоло-
віê... І поліцаї. І більше не бóло ніêоãо, ми їх не бачили. [Комендант 
бóв]... Німець. Забóла... Знаю, шо... Хранц... Франц... А яê хвамилія 
бóло, не по-нашомó... Оце, а переводчиця бóла наша [нерозбірливо] 
та дівчина, [нерозбірливо]. Вони вже старі. Ніна. Бóла ранше по-
батьêові фамілія Яêова, а тепер вона яê [нерозбірливо]. Бо чоловіê 
óмер óже, а вона отóто. Нó, вона робила... Не бóла таêа шо [нерозбі-
рливо]. Нó, таê їй нічоãо, не бóло. Її тіêи не допóсêали до роботи, до 
рóêоводящій. Оце вона бóла дівчиною.  

Поліцая одноãо Абросій. Одноãо Іван [нерозбірливо]. А одноãо 
повісили, Книш бóв. Іван, Іван. Яê йоãо в чорта, забóла... Повісили, 
тоже, це один остався. Сêелянсьêий. Він не сêелянсьêий, вони нає-
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жжі бóли, нó, жили тóт давно. В Сêельêі. [Цей Книш]... Ніêим не 
бóв. Робили таê, в êолхозі [нерозбірливо]. Паãаний поліцай він бóв. 
І [нерозбірливо], і наших видавав, парашютистів. Таêий преданий 
бóв. 

Повісили... Чо ж не бачила? Бачили. Яê наші зайшли... А яê пе-
ред войною бóла, робила – депóтат сільсовєта. А тóтечêи война, і 
ото ж там в êолхозі робили. Землю розділили в нас êолхознó, [не-
розбірливо]. В êоãо чоловіêи бóли дома, тим землю понаділяли, êо-
ні, воли, êорови... В êолхозі бóло все розділили на оці, оці во... При 
німцях, при німцях. А нас дві невістêи бóло, чоловіêи наші пішли на 
войнó. Чи тóт ó батьêа забрані, чи не тóт. Нам не дали нічоãо! Ні 
нам, ні батьêові нашомó, не дали. Невістêі старшій дали вівцó, вона 
розêóрêóленоãо батьêа. Їй дали вівцó, й дали лоша таêе [нерозбір-
ливо]. А нам з батьêом не дали нічоãо. Кажóть – тóт бóв [нерозбір-
ливо], падлюêа таêа. Вистóпив на зборах, це збори бóли: “Нó шо, 
предані?” [Нерозбірливо]. Робили, і хоч вони робили, і таêа власть 
бóла [нерозбірливо]. А тóт êоваль вистóпив, [фамілія йоãо] Щерби-
на, та й êаже: “[Нерозбірливо]”. Ковальом бóв і до войни... І во вре-
мя войни êовальом... Потом óмер.  

[Бóли таêі шо на німців працювали]... Та, бóли, нó, я вже поза-
бóвала... Я вже восємдесят три ãоди... Хто, поліція й видавала! А хто 
видавав? У нас не видавав ніêоãо. Бо ó нас ó сільсовєті бóв... Оце 
моãо свеêра рідний племінниê. Братів син. Він бóв сеêретарем до 
войни. А ó войнó, война яê... Яê німці зайшли, таê він таê і остався 
сеêретарем. Він не êасався предсідатєля, предсідатель [нерозбірли-
во] сільсовєта [нерозбірливо]. Нó, йоãо на расстрєл взяли, а оце 
розстрілювали, назбирали баãато, партизан порозстрілювали. А він 
[нерозбірливо]. Один [нерозбірливо] став, здоровий таêий, яê йоãо 
звать [нерозбірливо]. І він напав на одноãо, а тóт цьоãо шо виãнали, 
поставили над рівчаêом стрілять, [нерозбірливо], êинóли. І ото тих 
придóшили, а тоãо [нерозбірливо], і з ãори біãом, ото там над рівча-
êом стріляли, та в плавню. А один, оцей, прєдсідатєлєм шо бóв, 
Книш Дмитро, [нерозбірливо] понад рівчаêами, по рівчаêах яê дви-
нóв на міст. Далеêо од тоãо міста. І там німецьêа êоняêа здохла, ó 
них здорові êоні, витяãнóли, виêинóли із села, шоб не воняло. [Не-
розбірливо]. Він ото в те нóтро заліз – шêóрó зняли, а нóтро виêи-
нóли. Він ото там зіãнóвся. І шóêали, ходили, по рівчаêах, не найш-
ли. А він тоді до моãо батьêа, стóêає. Я бóла [нерозбірливо], син 
менший, брат. Дома êомсомолець, [19]22-ãо ãодó... Пішов доброво-
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льний... На фронт... До войни, ó нас забирали тóт добровольно... Він 
ото... Батьêо бóв ранений, траêторист, а він помаãав, там на степó 
[нерозбірливо] чи яêó тряпêó... Тоді таê трóдно бóло... Привезóть, а 
він несе нам, траêтор мазать. Ой... Прийшов ноччю, стóêа. Батьêо 
êаже до віêно: “Хто там?” А він: “Костянтинович, одêрийте пожалó-
ста...” [Нерозбірливо]. Мамêа: “Ой, Боже, ой, Костянтинович, шо ж 
бóде, яê йоãо виêриють?” [Нерозбірливо]. А моãо чоловіêа не пóс-
тив, в той, в партію. А воно зімою бóло. Гарбóзів баãато, ãарбóзів в 
êроваті. Таê вони взяли [нерозбірливо], та понад êраєм ãарбóзи по-
ставили, а йоãо під êроваттю, ó велиêій хаті. А він там лежав з ночі, 
чи ноччю вже [нерозбірливо]. А тоді прийшов [нерозбірливо], ста-
рий êомóніст, оцьоãо, шо забрали в армію, добровільно пішов, а не-
вістêа осталась. Приліз до нас. І вона взяла, і оце не знала. Шо оце 
бóли ó велиêій хаті, ãарбóзи за той, оце там. Хата велиêа бóла отаê 
перебита на дві êомнати. [Нерозбірливо], там батьêи ó хаті. І во-
на...Тóт же ж і ми в хаті. А вона не знала... А тоді... Нó. Воно, знаєте, 
вже надоїло – шо, шо вона óпізнала, побачила. Вона êамсамолêа. 
[Нерозбірливо]. А батьêо поêойний êаже: “Нó, шо мені робить? Шо 
мені робить? Шо êазать?” А я êажó: “А я сêажó – моє діло маленьêе: 
таê вона êамсамолêа, він до неї прийшов”. [Нерозбірливо] вона êа-
мсамолêа, і то йоãо прийняла. Нó, вона ото взяла бросила нас, пішла 
до своїх батьêів. А там, я ж ãоворю, вона [нерозбірливо], і виїхала ó 
дрóãе [нерозбірливо]. Там остався. [Нерозбірливо]. Хат через п’ять 
є êомсомольсьêа орãанізація. [Нерозбірливо]. І êаже до Миêолая, 
до Яремчиêа.  

[Нерозбірливо]. Шо, шо батьêо бóв винен. Він отаê став, через 
[нерозбірливо] хати. В ãородах остановиться. Коли той йоãо не при-
знав. Він постóêав, êаже, вийшов. Зляêався. [Нерозбірливо]. “До-
ма?” – “Шо, шо ви хочте?” Каже, отаê і отаê. Нó, він не пóстив. Ка-
же ó мене й жінêа, ó мене й дитина, ó мене [нерозбірливо], я не хочó 
ãибнóть через вас. Нате вам хліба. Виніс, êаже, хліба й сала. Нате 
вам хліба і йдіть. Йдіть, шóêайте дрóãе місце. Я вас не пóщó. Він 
êаже, я обернóвсь, не взяв в ньоãо ні хліба тоãо нічоãо. А тоді там 
вóлиця, сама нижня, шо понад плавні, понад ãорою. А над за ãоро-
дами, бóла тоже êамсамолêа, в дядьêа. Батьêів не бóло, померли ра-
нше, там чи в ãолод, не знаю. А вона воспитóвалась ó дядьêа. Таêа 
яê я. Тоже êомсомолêа. Дядьêо й тьотêа, батьêів не бóло. Він тóди, 
там йоãо прийняли. І він тамечêи побóв, а тоді йомó нада в партиза-
ни, в плавні. Вони бóли в плавні. А в Балêах бóла вобще партизан-
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сьêа бриãада. [Нерозбірливо]. А тоді... Ой... Дрова ж ранше возили, з 
плавні. Їхать по дрова. Той дядьêо випросив поміняться. Взяли 
двоє старе [нерозбірливо]. Їхать по дрова, ó плавні... А там патрó-
люють понад береãом... Нó, яê же ж їх, яê же ж йоãо провести? [Не-
розбірливо].  

Таê вони тоді шо? Наêидали... Шас розêажó я. Той, яê... Наêи-
дали сіна êоням, охапицю, то êожóх, то там мішоê. І з бабою óдвох. 
Сіли і.. А тóт бóли ті.. Яê вам сêазать?.. Нó, оце [нерозбірливо] вони, 
бóли яê бендери, поляêи. Поляêи. І вони оце ж вроді тоже ж таêі, за 
німців. [нерозбірливо], а в тоãо дядьêа, в тоãо бóло, в тоãо не бóло 
чим питаться. Нó, бóли таêі. І він яêраз діжóрив. Нада предóпреж-
дать, через міст... 

Поляêи? І поїхали. Переїхали оце вони. Він їх [не тронóв]. Пе-
реїхали, та тоді той, а може цей, та вони дровець трошêи нарóбали, 
[нерозбірливо]. Тóт ó нас êанава бóла – одна, яê рівчаê... [Вже за 
Дніпром]. Прорізана êанава і таêі верби. Вода ішла. [Нерозбірливо]. 
І він там найшов біля êанави, [недалеêо], найшов [партізан], або па-
рашóтистів! І тоді з ними перебравсь, в плавню. В [басансьêó] плав-
ню. Там бóла партизансьêа бриãада...  

[Нерозбірливо] бóв предсідатєльом сєльсовєта до войни. І ото 
йоãо не чóть, не чóть, проêазóвали, шо в Балêи він перебрався. Хто-
зна, яê перебрався. А тоді ж óже, яê прийшли рóсьêі, [нерозбірли-
во], де свої, де враãи. [Нерозбірливо]. І зразó йоãо поставили пред-
сідателем сільсовєта. А він [нерозбірливо] êомóніст. Став зразó ж 
оце стяãóвать [нерозбірливо]. Став виêазóвать. І йоãо й зняли. Він 
бóв дóже нервєнний. Нільзя йомó бóло. В нас же ж таêі падлюêи 
[нерозбірливо]. Йоãо сêореньêо забрали. [Нерозбірливо]. Трохи 
поробив в Балêах, забрали [нерозбірливо]. Поêи й вмер. [Нерозбір-
ливо].  

[Це чоловіê бóв в лаãері в Германії]... Гарбóрãсьêий... [Нерозбір-
ливо]. Стали посилать, êаже, на роботó... Таê, то êартошêó êопать, 
то [нерозбірливо], êаже, заховаєш, приãонять нас на цю лаãерь, і 
трóсять нас. А всє равно, êаже, десь [нерозбірливо]. Тоді посêидаєм 
більйо, та виварюєм, от вошей, там більйо. Заслаб там от вошей, та в 
більйо замотаєш там êартоплинó, зваре. І братові ж, поїсть. А він 
дóже слабий вже бóв. Таêий, вже сил нема. Ляже óмирать. А тоді ж 
приніс він ото êартоплинó. А тоді вони [нерозбірливо] після робо-
ти – а там наш лаãерь. А таê німецьêий бóв лаãерь. Коли, êаже [не-
розбірливо]. Їх... Вони самі місили, на êаталêó, êотили таêі ото, до 



 
166 

ями, перевернóли. таê бóло... Там бóли таêі люди, шо розêазóть, шо 
заãорнóли, таê ворóшилась та яма. [Нерозбірливо] А діти: папа, па-
па... У мене бóла [нерозбірливо], зразó забрали. На Василя, забра-
ли... А він [нерозбірливо], заплаче, й мати ж там, і батьêо. Тоді діти 
стали “дядя”. А зразó ж êазали “папа”. Стала ãроші зароблять [не-
розбірливо].  

[А після війни]... Тоді стали êолхози! А тіêи... Коли [німець] за-
йшов, з ваêóації приїхали, двадцять восьмоãо, мабóть. А вони [не-
розбірливо], той, двадцять шостоãо. Отóт, на Балêах воювали, а ми 
вже з балоê поприїджяли. [Нерозбірливо]. І на дрóãий день визвали 
мене в полоьве енêаведе! Яê воно, не той... Польове НКВД тоді êа-
зали... Запрошóють. На êвартирó там, до однії, до бабóшêи, жила 
бабóшêа. Принесли повістêó в сільсовєт. “Ідіть, вас польове енêаве-
де визива”. Я [дóмаю]: може, хто написав... Я депóтат сільсовєта бó-
ла, êомсомолêа бóла. Може, хто написав, написав робила тóт, з нім-
цями. Через ãорода... Нада йти мені. Отаê ãород, [нерозбірливо], во-
ни стали, НКВД оце ж. І поліцаї прийшли... Чи той!... Наші вже ж... 
Яê, [нерозбірливо], ми називали. Яê оце прийшли наші зразó ж 
свою міліцію... Нó, [нерозбірливо] êазали ми. І там моãо брата внó-
êа, чи то сина, прислали в [нерозбірливо] пóнêт. [нерозбірливо]. 
Забирай! [Нерозбірливо]. Ми ж йдем поперед, а за мною батьêо й 
мати, дитинó несóть!.. [Плаче]. [Нерозбірливо]. Прийшли, а там 
людей баãато!!! Повен двір. У хаті допрашóють, êоло дворó, на во-
ротях з автоматами, êоло пороãó з автоматами.  

Коãо схочóть [допрашóють]... Там не тіêи мене. Там ще одна де-
пóтат сільсовєта, женщіна. Зо мною робила. Бóла депóтатом. І та 
там сидить. І тіêи очерєдь [нерозбірливо]. Голова обв’язана – ране-
ний... Там... Михайліченêо... Миêола! Бóв поліцайом, при німцях. 
Дóмаю, да, да, да... Поліцай сидить... І таê баãато людей... І знайомі, 
й незнайомі. Плаче, й та плаче, та шо бóла депóтатом. Чия очередь, 
виходеш... І ніхто ж не сêаже... На двері... З автоматом до воріт... А 
той за ворота... Додомó. А êоãо [нерозбірливо]. Пішла вона вперед. 
Довãо там... Ідóть, плачóть. Ніхто ж не зна – êоãо, за шо? [Плаче]. 
Коли вона виходе. Заплаêана! Нó, не можó, сидю і плачó... Вона ме-
ні êаже: “Не плач, нема нічоãо страшноãо”. А той мені – “Проходьте, 
проходьте, проходьте”. Випровадили. Та пішла, а мені очерєдь під-
ходе. Дóмаю: “Упадó!” Аãа. Я ж ночей не сплю, вже слаба. [Нерозбі-
рливо]. Анó, при німцях, яê тіêи собаêа заãавêа, таê [дóмаєш] – мо-
же хто заявив?..  
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Заходю тóди. Тіêи двері одêрила... Один лежить на êроваті 
отаê... Ноãи ó чоботях, хромових, і на подóшêи ноãи поêлав. [Ноãи 
на подóшêах]. [Нерозбірливо]. Таêий же, чи лєйтєнант, чи ãєнєрал 
[нерозбірливо]. Нó, я ж не понімала. Польове НКГБ, чи НКВД. А 
дрóãий за столом сидить! Пише. “Сідайте! Яê ви, ãражданочêа, яê 
вас звать?” Кажó: “Марія”. – “По-очєствó?” – “Савелівна”. – “Яêоãо 
ãодó?” – “Дев’ятнадцятоãо. З двадцять п’ятоãо марта”. Ой... “Чо ви 
плачете?” А я êажó: “Яê же вас бояться... Німців три ãоди боялись, 
трóсились... Яê собаêа заãавêав, таê отаêо!.. І вп’ять [нерозбірливо] 
сидить трóситься...” [Плаче]. “Чоãо, не трóсіться. Нічоãо нема стра-
шноãо. Ви отвічатимете, а ми, а я вас бóдó спрашивать”. А той ле-
жить – це оцей êаже, а той лежить –êаже: “Не бойтесь, жєнщіна, не 
бойтєсь. Це сваї. Сваї нічоãо вам не здєлают плохоãо. Ми вас бóдем 
спрашóвать, а ви отвічайте”. Нó, шо знаю, те бóдó отвічать, а шо не 
знаю... “Нó, харашо!” Питають: “Де ви работали до войни?” – “Та де 
ж? В êолхозі! Де ж я работала!” Училась, п’ять ãод ó шêолó походи-
ла – ãолод. [19]33-й... Голод.  

Оце питають мене: “Шо ви робили?” – “Нó, ó êолхозі робили”. – 
“А тоді що ви робили?” Кажó, на траêторі робила. І заведóющою са-
діêа. Чорноробочою бóла... І на заводі. Таêіх... На підбільшалараê-
торі два ãода робила. А тоді вже підбільшала – вже стало шістна-
дцять, сімнадцять ãод, я вже робила ланêовою. На бавовні. На êó-
êóрóзі... “Таê. Де ваш... Ви обрані бóли де?” Дóмаю – оце і все... Оце 
мені і [êінець]. Це мені пришиють... Хтозна, шо бóде? Хто наробив... 
[нерозбірливо]. “Ви бóли депóтатом, работали до войни? А тоді 
война началась, заêончилась... Німці прийшли...” Яê де вона розêа-
зóвала... А êончилось це всьо – в êолхозі работали. Востановляли 
êолхоз. На дрóãий день, яê мене визвали, [розêазóвав] отой НКГБ. 
“Завтра ждітє, ми вас ó предсідатєля там назначили [нерозбірливо]. 
Орãанізовóйте êолхози. У нас êолхоз бóв на десятидворêи. Орãані-
зовóйте êолхоз! Собирайте хóдоба – де яêа б не бóла. Собирайте 
[нерозбірливо], ó тоãо нема... Собирайте... Трóсіть людей... [Нероз-
бірливо]”.  

Прийшла я. Пішла я на дрóãий день тóди... Шо бóдем робить? 
Нема ж нічоãо!!! Коровêи то є, баãато êоровоê осталося. Таê... А яр-
ма є на êоровêи, бо бóло яê в еваêóацію тіêали, таê êоровêами. [Не-
розбірливо]. Тачêами. На тачêó там заêладеш продóêти, дитинó, яêа 
мала. Тіêали! Хто де міã! Хто в яри, хто в балêó, хто в Каховêó, хто в 
плавню. А êоãо поãнали аж на дрóãий біê, вони аж через три місяці 
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поприїджяли. Коãо не побили. Нó, начали работать. Работали, при-
йшли... Це ж весна! Нема ж нічоãо. Коровêи стали запряãать, боро-
ни стали позбирали, по томó, де в êоãо, та спряãóвать, на бóêароê, та 
стали [нерозбірливо]. Стали молотить. Де діди таêі пооставалися, 
стали їх просить, в бриãаді. Я в вторій бриãаді бóла, а та в первій. 
Дрóãа, а тоді [нерозбірливо] орãанізовóвалося, в первó бриãадó. 
[Нерозбірливо]. Стали собирать. Озимина отаêа вот весною, нада 
[нерозбірливо]. А волочить êоровêами, [нерозбірливо]. Сіять яê-
нібóть, [нерозбірливо]. А чим же волочить? Давайте дітей [нерозбі-
рливо]. [Плаче]. Та рішили просить збирать дітей... А мене ж бриãа-
діром. Та в тій бриãаді, а я в цій. Просить ó батьêів дітей, чи в ó ма-
терів, там, хто остався... Таêих, по восім, по дев’ять ãод... По десять 
ãод. Нó, яêе може шо-небóть робить. Тяãти. Ух!.. У мене бриãада 
бóла оце восьмий, і дев’ятий, і сідьмий оце êласів. Бóло баãатеньêо 
таêих [нерозбірливо]. Нó, десять бóло пацанів таêих шо орãанізóва-
ли три воли... Чотири воли бóло... Стали [нерозбірливо] волів. І од-
на пара êоней. Оце дітлахи [нерозбірливо]. І оце орють тими êоня-
ми, чи волами. Яê êоров, та помаãають, ляпають там. [нерозбірли-
во]. А ми волочим [нерозбірливо]. Запряãають і все [нерозбірливо]. 
Оце де êосили матері [нерозбірливо] і волочим. Шеренãа. Коли там 
на три, êоли на чотири [нерозбірливо]. І ото ми волочили тó озими-
нó [нерозбірливо]. Волочили трохи, бóло вже, сороê пятом, ті ãода, 
сіяли... 

[Це в 1945-м]... А тоді ж трошêи на дрóãий ãод óже трошêи під-
тяãли це... Коровêи [нерозбірливо]. І таê ото воно пішло і пішло. Я 
бóла три ãоди бріãадіром поêи [нерозбірливо] не прийшов. А тоді 
[нерозбірливо] мене змінив. Він став робить. І [19]47-й ãод оце – 
ãолод. І це вимерло людей, неврожай сильний бóв. Ой... За отето 
дали медаль. Я робила... п’ятдесят восім рóблів. Зайшли наші. І мені 
до отих [нерозбірливо]. І мені дали наãрадó. Наãрадили. За трóд. 
Доêóменти є ó мене, а наãради нема. Наãрадó óêрали та отдали дрó-
ãомó дядьêові [нерозбірливо]. Хто йоãо знав, шо воно нада. Ой... 

Після войни, яêа ж вона медицина?! А до войни бóло все хара-
шо. Не таê, êанєшно, яê тепер... Тепер же ãрамотні. Тепер óчоні! А 
раньше [нерозбірливо].  

До революції. До войни. Оце бóли... Шестой êвартал. Ми там на 
шостомó жили. А заміж пійшла на восьмий. На восьмомó êварталі. 
Раньше не бóло оцих вóлиць, а це вже після войни – Жовтнева там, 
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[Цвітна], то наша Партизансьêа. Нó, я вам óже не сêажó [сêільêи 
бóло êварталів]... Баãато, ó нас село велиêе... Не сêажó... 

[А тоді в плавнях бóло]... Та! Та там таêі дерева бóли... Ставоê... 
Страшні... Там ліса таêі бóли, аж до самоãо Дніпра. Там оце понад 
Дніпром по самім, бóли посьолêи. Прямо хóтора ó плавні бóли. До 
войни, поêи це ж залили плавню. А тоді хто êóди, спасалися... Хто 
потопивсь, êоãо бóло дома, при німцях, сховався. В êоãо чоловіê, та 
дома бóв, той спась, а в êоãо чоловіêа забрали, то ті попливли... За-
топили. 

Оце знаю Дніпро. То шо по той біê, по цей біê не бóвала. [Не-
розбірливо]. А тоді ó плавнях Помийниця... Оце бóло, плавали, ця 
річêа... А тоді бóла Лопóшна, мене трошêи взяли там, батьêо забрав 
нас, ãолод бóв ó тридцять третьомó... Таê вони нас забрали, і тоді 
там Помийниця, та річêа, і там ó їй отаêі бóли [нерозбірливо]. Ко-
лючі! Шо ото êожóх óêинеш, [нерозбірливо], потяãнеш лодêою, а 
воно тяãнеться. І ото – “Ой, витяãнóв!” Вони êолючі таêі [нерозбір-
ливо]. Вилавлюєм, тоді б’єм, і ото там спасаємось. Таê ми оце на 
Лопóшній бóли. А то Помийниця. А тоді... Хтозна! А то Конêа, оце 
понад нами, річêа Конêа. 

[Озера бóли]... Навєрно, я їх не заповню... Озер баãато бóло. Ба-
ãато. Вода яê прибóва, таê заливали плавні... Вони, [озера], де [пі-
соê] там, на висоêих... Там êóчóãóри... Потом оце там Городище... 
Висоêі місця. І ото яê той, баãато, велиêий напор ó воді, шо заливає. 
[Нерозбірливо] оце тóди. [Нерозбірливо]. Кóчóãóри – там насип. 
Камінь. Там не заливали.  

[А свадьба в нас] це ще до войни. Нó, яê, вобще після войни об-
ряди. І до войни... Катались... Гóляли. [Нерозбірливо] началась то-
жа ж... [Нерозбірливо]. Гóляли... [Нерозбірливо]. Та ми ж одноãо 
êолхозó. Чоловіê бóв [19]15-ãо, а я [19]19-ãо. Я знаю, де... А тоді йо-
ãо в армію забрали, три ãоди з половиною ãоди бóв же він ó армії. А 
я йоãо [нерозбірливо]. Приїхав – оце, êаже, й моя баба. Він це з ар-
мії прийшов на Оêтябрьсьêó, а ми перед Новим ãодом і побралися...  

[Сватання] ó нас не бóло... У нас же не прийнято, яê оце те... 
Принесли моãоричівêó, випили моãоричівêó. Доãоворились батьêи 
êоли свадьба... Та мать, три дні [бóла свадьба]... Баãато, баãато [ãос-
тей]. Нó, чоловіê ó мене баãатший бóв.  

[Батьêо мій хóдобó ліêóвав]... Батьêо всю жизнь ліêóвав. Знаю 
[яêа молитва] [нерозбірливо]. Допомаãаю. Баãато допомаãаю. Я óже 
тридцять ãод, яê батьêо помер. [Батьêо] передав [нерозбірливо]. 
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Батьêо передав мамêі, а мамêа вже мені передала. Молитви [нероз-
бірливо]. За тією я не знаю [нерозбірливо] порча – нема молоêа йде 
êров. Я не знаю, яê вона робиться хóдобина і немає в неї молоêа 
[нерозбірливо]. [А часто звертаються... І зараз]... Хóдоба, да. Хтозна. 
Глаза ó людей таêі, чи зависть [нерозбірливо]. Нó, знаю. Жаліють-
ся, шо молоêа їй продала [нерозбірливо]. А чи воно правда, чи, мо-
же, ãлаза ó людини таêі і воно. Хтозна. Не тільêи молитва, не зовсім 
[нерозбірливо]. [Довãа молитва] [нерозбірливо]. Яê спортиться, 
людина приходе... [Нерозбірливо]. Приносе там хліба, ãарбóз... [Не-
розбірливо].  

 
 

Остроãляд Тетяна Власівна, 1920 роêó народження,  
с. Сêельêи Василівсьêоãо районó Запорізьêої області 

 
[Я з 1920-ãо роêó]... Восемдесят первий, óже моїх товарищів по 

вóлиці не осталось, одна живó. Хлопець в Кóшóãóмі рибалить там і 
живе. [Родилась] в Сêельêах. [Батьêи]... Бриê фамілія, батьêо бóв 
чи то председателем в êолхозі, то аãрономом óчастêовим, Власьєва.  

Дід бóв Клименêо, розêóлачили за 120 вóлиêів, виãнали з хати. 
Пасіêа бóла в ньоãо, більш нічоãо не бóло. Пасіêа бóла велиêа, хто 
приходив, ãóляли люди тóт, місêó медó винес, хлібинó, за те йоãо і 
розêóлачили. Таê жили вони на низó, хати той вже нема, а в йоãо 
бóв син, а син же ж робив дома землю робив, а він же ж сидів êоло 
пасіêи. Наробив партізанам ложоê побили йоãо, добре побили êра-
сні, чи ті білі та зелені тоді бóли. І йоãо немає і немає діда, за хлібом 
пішли, а дід ó баêаї лежить, наãайêами óсей побитий, але не вмер. 

Оце ж таêі банди бóли, дід же ж в плавнях бóв êрасні, зелені, бі-
лі, ото ж хтось доêазав, що він êрасним зробив ложоê з верби і йоãо 
страшно побили. Нó, дід в [19]45-мó вмер, в бабêа в [19]57-мó вме-
рла, я сама старша в сім’ї, ще дочêа паралізована дванадцятий ріê, 
живó я сама в Сêельêах. Я сама êостоправ, дóже баãато людей баãа-
то йдóть. 

Дід навчив, йоãо батьêо вмів, воно ж з поêоління в поêоління, 
нас троє в сім’ї таê я одна вмію, сестра і брат не вміють. Баãато 
їдóть: Одеса, Київ. Я знаю, дід óмів, але щоб він поêазóвав – ні. 
Прийшов дядьêо один, строїли шêолó, а пиляний êамень подавав, 
êамень óпав отаê на палець і сóстав в біê пішов. Дід поставив табó-
ретêó посеред хати, батьêо прийшов, і êаже що бóдеш робить, мені 
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êаже, мені дев’ять ãод, а я êажó бóдó отаê тяãти рівно, щоб ó сóстав 
пішов, а тоді обматóю сóстав êрóãом. Роби – êаже дід. А я ж не зна-
ла, що він от тоãо пальця зóмліє. Я яê потяãнó, а той дядьêо з табó-
ретêи впав на пол. А батьêо стоїть і сміється, сміється не плаче, а дід 
несе водичêó і êаже, а далі що, а я êажó в нашій хаті трóп, а дід êаже, 
він встане. Я тоді витираю сльози, дід êаже дивись далі, палець вже 
на місці, я êажó що палець вже на місці, а він êаже – бачó, що на мі-
сці, а таê щоб поêазав ні. Дочêа ноãó паламала, в больницю, в боль-
ницю, а я взяла її вправила, перев’язала та поїхали в больницю, а 
там врач стареньêий бóв, таê він êаже навіщо її привезли. 

[19]33-й, що не знаю, тіêи ми тóт не жили. Дід держав п’ять си-
нів, нарізали землю в П’ятихатсьêом сільсоветі, строїли синам хати 
ото таê поряд, таê ми там жили. Менший син óже підріс і êóпив тóт 
хатó, бо ми жителі цьоãо села. В [19]33-мó ми там бóли. Ужас, óжас. 

[За війнó]... Ти мене не питай, при німцях моãо хозяїна роз-
стріляли. Дійшли наші війсьêа до Балêи, він до домó зайшов і êаже, 
мені надо до світа бóть ó Балêах, бóде армія ж двіãаться тóда, щоб я 
ж із армією; пішов він тóда, а там взяли їх в êольцо, одна женщина 
прийшла по водó в плащі йоãо привела, він попав до домó, при нім-
цях в êолхозі робив, дев’ять раз вербóвали, они тіêали с партизана-
ми, парашютістами. Сьоãодні сонце на заході, наша армія ввійшла 
óтром, а йоãо сонце на заході óзяли. Взяли, ми не знали цьоãо. На 
óтро нам êажóть, що Миêолó повезли на Іванівêó, а Балêи ще не-
зайняті. Нó, і ніхто нічоãо не êаже. Сидить нас сороê сімей в підвалі, 
воно отаêа яма, таêе êолесо прив’язана вірьовêа. А хозяїна óже не-
ма, яê ото забрали, побили і розстріляли. Яê наша армія настóпила 
сюди приїхали воєнні і êажóть чи це не баба Ольãа і Тетяна, невіст-
êа на мене, нам переêазали що її хазяїна розстріляли біля Балоê. 
Ми з однією жінêою пішли тóди, пізнать я не пізнала, а ранений він 
бóв ó ноãó, бóло вирвано, а більше нічоãо не пізнаєш. Почали хоро-
нити, я дивлюся, мóжчина один êаже: “Йди дівчина до домó”. При-
йшли до домó, знов воєнні приходять і êажóть, що один дід бачив яê 
розстрілювали і хоче щоб я прийшла до ньоãо. 
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Бриê Клавдія Митрофанівна, 1921 роêó народження, 
с. Сêельêи Василівсьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Мій батьêо жив, три брати їх бóло... Митрофан [батьêо] мій. [А в 

яêомó році він народився]... 1800-х... Це в мене свеêор в [18]75-мó 
[нерозбірливо]. [Прізвище бóло, ó батьêа] Гальченêо. Гальченêи, да. 
[Нерозбірливо]. Цих Гальченоê таê пів-Сêельêи. Петро, брат йоãо і 
Яêим, младший вони бóли. Вони тóт ось жили на тій вóлиці, це êо-
лись. Не бóли вони таêі баãаті, жили три брати, бóло вмісті і їх там 
за Василівêою П’ятихатêи, зразó єсть П’ятихатêи, а зараз йоãо вже 
розібрали, той хóтір. Таê зразó самоãо старшоãо тóди отділили, Пе-
тра. Той там побóв, на землі. Тоді моãо батьêа. Мій батьêо бóв, пра-
вда, самий менший, нó, а серед дóжчих, це Яêим, цей жив [ó місті]. 
[Нерозбірливо]. Нó, а батьêи одділились тóда тоже. Нó, вони там 
пожили, знаєте, добро наживали. Я óже тóт родилася... Оце ж... 
[19]21-ãо, таê я ще тóт родилася. Нó, оце там в [19]24-тім... Ні, ні. 
Да, да. Оце ж брата отділяли таê, таê, десь в [19]24-тім, отаê. А тоді 
вже... Вобше я родилась тóт ó Сêельці.  

Нó, і тож вони поêи там жили, дітей понаживали вже вони, ха-
зяйнóвали. Тоді моãо батьêа отділили. Мати вмерла в мене. Мені 
бóло три ãодіêа. Батьêо хароший бóв спеціаліст, по-плотницьêомó. 
Та! Життя ж таêе бóло, шо розêазóвать й не нада бóло, бо ніêомó ж 
бóло. Мати вмерла, а нас три дівчат осталося, а батьêа отділили та 
батьêо ж спеціаліст, а построяли там через хатó от тоãо брата, хатó 
собі. [Не в Сêельêах]... Там же, там же на [Кислицьêомó]. А тіêи то, 
шо під черепицей. Знаєте раньше яê?.. Яê під черепицей [нерозбір-
ливо]. І тіêи построяли під черепицею хатó, а вже, це вже я знаю, 
óже то я знаю, шо в нас ніде й не боронини! Коровêа!.. Це вже я 
знаю, óже êолãоспи орãанізовóвали. Здали ж цьоãо êоня і êоней, êо-
ровêа... Братіê – брат ó мене ше бóв – брат оженився. [А нас троє 
дічат]... І за таêó хатó батьêа начали [нерозбірливо]. Забрали на три 
ãоди. Потом прийшов він відтіля, óже брат же ó êолхозі робив, все ж 
таê бóдто яê і нічоãо... А в [19]36-мó вислали в ссилêó... Нó, я ше, і 
вийшла й заміж. Дівчата там жили. У хóторах, там, де ще жили дя-
дьêи, тьотêи, П’ятихатêи. А брат мій тóт ó Сêельці жив та забрав 
мене сюди в Сêельêи. Коли в [19]37-м і брата забрали. Ото за [ха-
зяйство]. Отой, ото таêа наша житóха бóла. І там забрали йоãо, за-
                                                           
1 Опитування провів О. Мірущенко (серпень 2001 р.). Дешифрувала аудіо-запис та 
створила транскрипт Д. Аванесян. 
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брали і дядьêа цьоãо, тоãо, Яêима, шо я вам êазала, шо остався тóт. 
Таê воно ж... Да. В [19]37-м. І сина йоãо забрали, Яêима. Бóло і в 
тих же ж, це вони бóли Гальченêи. І тих же там Івана Варфоломійо-
вича забрали, Шевченêа там забрали. Це вони забрали в один ãод їх. 
А в брата, яê забрали, забрав він мене сюди, а в брата ó жінêи мала 
дитина. Таê я сама її [нерозбірливо]. А батьêа яê óзяли – ніхто не 
найшов... Отóт десь єсть в мене вона... Отаê, це таêе мєсто... 

Бо я своãо [батьêа] вже... Ще ж мала, не знаю. Там в шêолó хо-
дила, там. То вбóться ні в шо, то вдіться ні в шо, то [нерозбірливо]. 
Забрали, та й забрали, та й забрали. А сюди прийшла вже, а цей ба-
тьêо вже своãо розêазóє, шо êаже тоже вони осталися сиротами. Яê 
же він?.. Удвох із той, із сестрою. І оце свеêрóха ця, ця свеêрóха, 
тоже жили на низó. Та батьêо таê бідно жив, êаже, шо по свайбах 
ходив на сопілêі людям ãрав... Та де ж те, та й проп’є. А нам нічоãо 
не ніс. Вони жили на, на низó, та отож до Кінсьêої ходили по водó. 
Та êаже – обмотаємо чимсть-то ноãи, та й ідем. Це бóло мати таê 
розêазóє. І батьêо ж êаже, шо дóже ми бідóвали, дóже бідóвали. Нó, 
а потом оце ж вони бідненьêі, та й поженилися. Влюбились та й 
поженились. Оце ж Федосьêа і Афанасій. А жить же яê же – раньше 
ж хазяйнóвали. Поженились, та батьêо зразó прийнявся. Раньше 
воно оце ж наймали до Поêрови. Заробить на воли, о. І він найняв-
ся, мати ж бóла тóт, хазяювала дома. Черепицей тоже, черепêом ха-
тêа там далі. Через однó хатó там бóла. Аãа. Нó, й от те, отслóжив 
той батьêо. Заробив на воли, êóпили воли, і почали хозяювать. І êо-
ли почали хозяювать, то тоже бóли батьêи не ãрамотні, а таêі толêо-
ві. І почали сêóповóвать, там те, там êорзиночêи êóплять, а тóт до-
роже продадóть, там дощечêи, а тóт дороже продадóть. Понятно?  

І трошêи вони стали на ноãи. Нажили собі то, земля бóла. І ніêо-
ãо вони не держали робочих, яê оце стали на ноãи. Стали на ноãи, 
піднялися вони. Один син воював, та вбили. Це ж раньше яêа війна 
бóла? Там я знаю, шо вони êазали, шо їз Оріхова привезли. Мій ха-
зяїн ще манюній бóв, а старшоãо сина вже вбили. Нó, оце ж тоже ж, 
хазяйнóвали, поêи ж ото хатêó збóдóвали ж. Тоже, там її видно. І 
признали, шо êóрêóляêи!.. І ото все, знаєте, яê êóлаêи план дово-
дять? Я вже, êаже, платився, платився, вже в мене немає [нічоãо]... 
А [нерозбірливо] “дід Афанасій, теж вам план до дворó”. Уже в йоãо 
сини, і Свирид, і Митрофан, і оце ж і Іван, і Парасêа, і Наталêа, і 
Марфа!.. Уже сêіêо оце в йоãо дітей, а йомó план до дворó! Йомó 
все план до дворó! Нó, а тоді ж винесли [нерозбірливо]. А один 
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прийшов з хóтора, приятель: “Знаєте шо?” – А отóт хатêа поãанень-
êа бóла, ó ãородах, – “Бери ланêó. Бери дітоê своїх. Тебе ж нема за 
шо вивозить, ти ж бідняê з бідняêів, тіêо встав на ножêи, тебе оце 
бóдем вивозить? Бери ланêó і іди ó тó хатó. А там той, хай іде сюди”. 
Таê вони й зробили. З оцим дєдóшêой. Приїхала та êомісія, шо ви-
возить. Сюди ж не пішли, а тóди, же ж живе той Афанасій. Походи-
ли-походили, там пожóрили – шо ж ви таê на чоловіêа писали, шо 
[нерозбірливо]. А там же ж хатêа баãатеньêа. І таê ото хазяїнів, ба-
тьêо остався. А яêби ото не таêий добрий чоловіê... А партійний, 
тоже! А сêазав, шо отаê зробить. Нó, пожалів, чоловіêа, шо нема за 
шо... Люди трóдилися! Це ж не таêе, яê бóло в êолãоспі – аãа, я яê 
доярêою, чи яê свинарêою – шось та й принесó. А тоді ж сам трó-
дивсь, сам, своїми рóчечêами. Яê оце тепер зробили, да? Таê брех-
ня! Яê зробиш, таê і є.  

Нó, яê остався ж, таê він тóт в промартілі робив. Плів êорзини! І 
діти ж êоло йоãо, і хазяїн, і жінêа. То плели все êорзини в плавні. 
Тоді ж ãолодали. Пайêи давали. Хто сêільêи êорзин виплете, а не 
доплетеш там... Стільêи êорзин виплетеш – тобі менша паюшêа... 
Ото таê і жили. А потом оце ж, óже приспособились там робить. 
Там став хозяїн робить, і я стала. Стали вони вдвох, стали робить. А 
потом хозяїна забрали на войнó, а ми хазяйнóвали... Читирьох, мо-
жна сêазать. І синоê в мене бóв. 

До війни. Тóди бóв “Пóтіловець”. Оце посередині “Партізан” êо-
лхоз бóв. То тóди, на êрай – “Запорожець”. Таê я отож яê нас забра-
ли, забрали брата, там ми з невістêою трошêи бóли, таê я робила 
трошêи ó “Партізан”, ото в селі. А потом з тих “Партізан” оце ж пі-
шла сюди заміж ó “Червоний запорожець”... Вийшла заміж, трошêи 
поробила тóт бóло ó селі, при êолхозі. “Червоний запорожець”. А це 
“Запорожець” – артєль, промартєль бóла. Тóт моãо хазяїна робили 
батьêи. Сначала. Тóт бóло êорзини плели, мєбєль робили, сорãо ро-
сло, віниêи в’язали. А! Таê то ще не настояща вона бóла. Там давали 
ãрошенята. І хліб. Там... Нó, оце яê вони там давали розпоряження, 
яê стільêо-то хліба, стільêо-то ãрошей. Нічоãо, можна бóло жить.  

Нó, я ж ó êолхозі пошти не робила. Я ж дівчиною трошêи поро-
била, і яê пішла осюди в мебельний... А тóт таêий порядоê... [Бриãа-
да]... Яê проїзводство, понімаєте? Промартіль... Нó, тоже ж самоє, 
тіêо ж частіше ãроші видавали. То êолхоз, а то промарєль. Знаєте? 
Оце промартєлі вони і віниêи там в’язали, і це ж і стóла робили, і 
êорзини плели, нó, яê? Нó, до яêоãо ãодó оце хлів сóществовав, це ж 
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після войни. Це забрали в нас, в яêім ãоді, тоді вже в нас настояща 
стала мебельна фабриêа. Її таê називались. Тоді ж ó нас все бóло 
атестовано. Яê і в ãороді. Це все, оце все в тій промартєлі робили, яê 
я вже пішла... Стóла робили. Оце до войни робили стóла, робили 
êроваті отаêі ж, це ж таêі! З лози. І êóшетêи і етажерêи! Шо, все і 
êорзинêи плели! Знаєте, шо воно таêе за êорзинêи?  

Оце цим [нерозбірливо] таê óже тóт робили. Оце я вам, за шо, я 
зачепила, вам сêазать за оцю артіль, шоб ви оцьоãо чоловіêа, він вам 
от і до розêаже. Він ще [19]17-ãо ãодó. Потомó шо я прийшла сюда в 
[19]39-тім. То дитина мала, то сюди, то тóди... А він і церêвó в нас 
строяв, і все робив. [Нерозбірливо]. Базілєвич... Гриãорій Антоно-
вич. Він на тій вóлиці Михайличенêо чі, ні, Жовтнева. Оце прямо 
йти тією вóлицею, тай êрай села – прямо до йоãо в двір. У йоãо таê 
хатêа óпопререê. Таê оцей вам розêаже óсе подробно за, за оцю мє-
бєль, яê оці, яê вона починалася, оця механізація орãанізовóватися. 
Понімаєте? Потомó шо я тóт не бóла ó їх, яê вона орãанізовóвалась. 
Я вже прибóла в [19]39-тім. Там óже робили стóла, êроваті. Там ме-
бель, і я робила. І мєбєль палірованó робили, дóже таêий оãромний 
цех бóв. Все робили. І там і тріляжі робили, і вішалêи робили, і 
шêафи робили, столи, паліровані. Оце ж после войни. А до войни, а 
до войни оце ж лозою ми робили. А то після войни ми вже робили 
оце полірованó... 

Я заміж пішла в “Запорожець”. Яêе там весілля! Весілля... Яêе ж 
весілля? Брата забрали... І я в невістêи жила, і в невістêи дитинêа 
маненьêа. Там і ми, шоб де óстóпить, бóло да. Тоді ше яêось воно не 
бóло свинарниêів. Ото вже поорãанізовóвали, тіêи шо поорãанізо-
вóвали бóло свинарниêи. Іди, êажóть, пороби свинарêою, ми тобі 
дамо справêó, на паспорт. Тоді ти полóчиш паспорт. Бо я ж êóлаць-
êоãо батьêа дочêа... Тоді дамо тобі справêó, óсі тебе знають. Я пішла 
ото поробила там. Видали мені справêи. Таê шо я заработала на та-
êій роботі... [Нерозбірливо] забрав ті справêи... Не допóстив до то-
ãо...  

Хрестили дітей, ми хрестили. Ото старший бóло... Там всих хре-
стили. Та бóла хата... А тоді там батюшêа. І хрестив. Баãато сêелян-
сьêих... Шо ó хаті батюшêа... [Хреститися дóже по-простомó все бó-
ло]... Да. Та шо, поãóляли трошêи. Прийшли, похрестили, поãóляли 
трошêи, там ти êóм, я êóма. Яê я êóма, таê [нерозбірливо]. Хрести-
ли, діти в нас хрещені. До [війни син народився]. Ми ж на новий ãод 
поженились, 10-ãо сінтября. І в [19]44-м не дождався батьêа... [По-
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мер]... [Нерозбірливо]. 9–10-ãо сінтября. Читирі с половиной ãодіêа 
бóло.  

Тіêи заміж пішла, ó [нерозбірливо], а тóт война. Та я осталася з 
дитинêою, та два старичêи зо мною, таê шо [нерозбірливо]. Баãато 
бóло êой-чоãо пережив. Знєте, тоді жінêам тоже... І стóла робили в 
обêом партії, отаêі ж лозові, і êосили. Це ж ви ви знаєте, яêа та ло-
боãрійêа, да, êосарêа? Отож ми, отож ми жінêи сêидали, там, снопи 
в’язали, сêирдóвали, молотили зімою. Це ж ó нас подсобнє оце ха-
зяйство бóло. Мало шо ми мєбєль робили літом, а бóло, й бóв оце в 
нас і степ. Ми більше зімою. Бóв ó нас траêторіст, оце оставляли 
нам, оце забронірóвали, чи яê оставляли, траêторіста, Шмальêа нам. 
Це, мать, забронірóвали йоãо нам! 

[У війнó працювали в полі]... І в полі, і в цехó. Я ж вам êажó, шо 
заставляли, ó нас бóло [нерозбірливо] із Запорожья ó нас ж [нероз-
бірливо]. Стóл отаêий заставляли робить, в обêом партії. І вже, бєд-
ні, померли... Михайліченчіха, і Гриãорівчіха, і Димчихінша вмерла, 
а я ж оце ж осталась. Таê робили, сиділи. В маю воно тонêе. То ва-
рили партó і стóла, а в маю воно все яêесь недвижиме, шо та êора 
[нерозбірливо], таê робили. Все робили, все робили, дєточêа і я ж 
êажó, і êосили, з êосарêи сêидали, снопи в’язали!.. Нó, нó, шо заста-
вляли те й робили. 

Ото на ãарбó двадцять п’ять оберемêів óлазе. Ідó... Яê за день не 
наробились, то двадцять п’ять оберемêів. А яê óже óстанó шо таê, – 
êоріння давай, бо тяжêо. Не стали нам давать бо тяжêо. Возили сіно 
для êоров, сад, ото тєлєжêи робили! Ми дóже êоронно работали! 
Спряãали, таêі ярма бóли. Ото спряãались êоровêами й робили. Ко-
ні, нó, êоні там, не те, êоли таêе діло, бо êоней мало. І êоровêами ж... 
І сêирдóвали ж êоровêами. Все бóло! І воли бóли в войнó, і êоні бó-
ли ж, êажó. Дóже, дóже тяжêо ми робили. Особливо яê ото êосови-
ця прийде, хліб êосили, та сêидать ото ж... Дóже важêо бóло. Дóже 
важêо... Хто поверталися живими... 

Ви самі должні знать. Война. Вони зразó яê óвійшли, а в мене 
вже дитинêа мала, двоє стариêів. Таê в мене мати, свеêрóха, хазяїн 
же ж на войні вже, мати – “Ляãай”. Таê я ляãла навêоло дитини, зіã-
нóлася, мати êричить: “То êіндери, êіндери, не троãайте”. А таê хо-
валися ми, і заставляли нас і робить і шо хочеш. Там же бóло... 

[А після війни]... До затоплення ж Каховêи ж оце ж, оце мєбєль 
наша, там ó плавні рóбали лозó нам. І возили. Варили палêи. Дівча-
та бóло яê підóть на вóлицю, таê [нерозбірливо] палêа вариться, во-
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ни обдирають êорó. А потом óже ж яê затопили плавню... Харашо 
бóло, поêи плавню не затопили. І сêотина тóт бóла. А êанешно, самі 
ж, самі хóдобó держали, ó войнó, самі êосили сіно. Бо в мене стариê, 
76-ãо ãодó, з 5-ãо. [Нерозбірливо], свеêор, це свеêор. І дитинêа бóла. 
А хазяїн прийшов, це він прийшов в [нерозбірливо], чи в [19]46-
тім... А ми ж ото... 

І ви знаєте, послє войни бóли люди дрóжніше, яê оце січас. Хоч 
вірте, хоч ні. Дóже бóли дрóжні. Аãа оце ж село. В тебе нема ãлини, в 
тебе нема щітêи, в тебе тоãо нема. Ділились. [Яê раніше ãóляли]... 
Гóляли. Гóляли. І Май же ж бóв, і Оêтябрсьêа, і там яêі тіêо праз-
ниêи бóли, ми всі ãóляли. Ось тó неділю, цю, той празниê ó нас ãó-
ляєм. [Нерозбірливо], знаєте? Не пили... А тоді там, тоді там. Гóля-
ли харашо і всі харашо жили. І це все при Брежнєвó, ловêо жили, 
прямо таêи добре, нó... Хтозна-чоãо. Чоãо воно оце таê?.. Нó, яêі там 
забави? Нó, яê яêий праздниê, то ото ж там бóли ж... Це все воно 
давно... То постанови становлять [нерозбірливо]. Таêі забави.  

[А яê Хрóщов бóв]... До ньоãо відносились... Яê êóêóрóдзяним 
хлібом ãодóвав! Яê пшениця бóла, а êóêóрóзяним хлібом ãодóвав. 
Тоже ж не дóже... [Уже при Брєжнєві]... Да. Оце я тіêо хотіла вам 
сêазать, при Брєжнєві підняли всі ãолови, таê поодівалися [нероз-
бірливо]. Отож таê Сталін і дав. Таê я ж вам êажó яê оце [нерозбір-
ливо] справêó [нерозбірливо]. А мій хазяїн робив ó êанторі, та êаже: 
“На тебе Клава обіжається, ти ж її брата забрав”. [Нерозбірливо]. 
Таê наче [нерозбірливо]. Самотні, знаєте яê?  

[А при Сталінє] та ãóляли на празниêи, êанешно ãóляли. А тіêо 
я оце ж êажó, шо не таêі бóли дрóжні до войни, ó войнó, яê оце піс-
ля войни. Бóли дóже сплочьоні таêі і знаєте, баãато побачили... І таê 
харашо жили. І оце, і оце жили ми, оце ж харашо, до оцих, хто це нас 
оце Горбачов оце таêий? Харашо жили. Поêи оце він не зробилося 
таêе.  

[Оце хатó]... Нó, яê вам сêазать? Я прийшла, вона бóла, ця хатêа. 
До їх я прийшла в [19]39-тім. То яêа ж хатêа бóла? Знаєте, яê ó Та-
раса Шевченêа. Причіпоê, із тоãо, із êомиша, о. Комишом óêрита. І 
таê вона осталося, поêи хазяїн бóв в пленó, не бóло. Прийняли собі 
врача на êватірю, шоб ото зверхó соломó він нам ше приêрив сіль-
совєт. А êоли вернóвся óже хазяїн із, із войни, тоді ми причілêи по-
ставили с фенери. А обратно ж поставили її, êомиш новеньêий, на-
жали êомиша. А оце ми вже в [19]72-м стріхó. Яê сêазать правдó, то 
не дóже нам жити бóло... Цеãлою робить. Тоді ж писали на наряд, яê 
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воно, наряд яêийсь. Цеãла привозилася. І ми ото записалися і на 
вóлицю цеãлó привезли, а ãрошей нема! Прийшли: “Ой, мабóть, ба-
бо, не бóдем брать”. – “Пиши”. Записалися і ото цеãлó і сам хазяїн 
óêлав, о. Таêий хазяїн, де ті рóêи, і оце сам і обêладав, сам, віêна ро-
бив сам, двері робив сам [нерозбірливо]. Оце в [19]72-м ãоді оце 
шифером наêрита. Я вже вам êазала, шо ото êомишом бóло. А це ó 
[19]72-м ãоді і причілоê із тоãо, із деревó і шифиром наêрили, і віê-
на нові поробили, і все. І обêлали. Оце таêе.  

[А яê тóт Каховêó затопили]... [Людям] хотілося – не хотілося, 
людям строїли і люди виходили. Да. Тоді ж таêи строїли. Тоді таêе 
ж постановлєніє бóло, шо пожалóйста, їм, їм все, все вдовольствіє їм 
бóло. Таê шо з óдовольствієм йшли. Оце наша [вóлиця], це стара 
óлиця. А там їм жилося може лóчше, а може і хóше. Низ, називали 
ми. “Та живóть на низó”. А тóточêи все ж таêи воно више. Нó, хто де 
привиê. Це при мені вже бóло. Нічо шо... А êоли плавні затопили, то 
хóже стало. Канєшно хóже. То ж там і сêотина наша – поãнали! Че-
рез Кінсьêó в плавню. А тоді шо ж... Де там яêийсь прольот єсть 
паші, то там пасóть. 

 
 

Нóревсьêа Варвара Павлівна, 1921 роêó народження,  
с. Сêельêи Василівсьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
[Батьêо] Кириченêо Павло Павлович, Кириченêо Павло Павло-

вич. Батьêи давно там померли. Вони тóт рождєні. Їхні бóли батьêи, 
померли і вони осталися нежонаті, і сім’ю прижили і п’ять хлопців 
бóло, а я шоста. І оце п’ять хлопців, всі бóли п’ять на войні, óсі бóли 
на войні. Один з [19]15-ãо, один з [19]17-ãо, один бóв те з [19]17-ãо, 
один бóв [19]23-ãо, а я [19]21-ãо, а один [19]26-ãо. Я всіх знаю бра-
тів, вони робили там, нó, ми ото [нерозбірливо] жить. [Нерозбірли-
во] при оцій, при оцій власті оце, шо переворот [нерозбірливо] хо-
рошо живóть, яê там сêазать, чи [нерозбірливо] по-німецьêи, боã 
йоãо зна. Нó, революція бóла, це в мене бóв брат, [19]15-ãо ãода, таê 
оце на рóêах ó мати бóв він ãод. Це революція бóла тоді раньше. 
Ото, ото оце дедóшêа і бабóшêа, оце мої батьêи. 

Я помню, яê оце êолхоз тіêи орãанізовóвався. І оце я помню. Да, 
ó нас в батьêа бóло, мать, парó êоней, чи троє чи четверо, шось бóло. 
                                                           
1 Опитування провів О. Мірущенко (серпень 2001 р.). Дешифрував аудіо-запис та 
створив транскрипт О. Пашненко. 
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Аãа, оце не бóло êолхозних велиêих êонюший, а те ó людей, де ве-
лиêі êорови той, тóди входили êоні, êорови. Аãа, êорови, а в мене 
батьêо бóв трошêи ãрамотненьêий, аãа, таê те молоêо приймав от 
людей. От, нó, а тоді забрали [нерозбірливо] і тоді той, трошêи êо-
нюхóвав, трошêи êонюхóвав він, а тоді ж начали êолхози трошêи 
заселяться, заселяться і [нерозбірливо]. Стали ж óже ж траêтора 
там чи шо, а то, сейчас дóже леãêо. Нó, а сіяли і орали і [нерозбірли-
во] отдавали, нó, це вже я помню. І помню, яê [нерозбірливо] жили, 
і ãород і сêерди. Таê батьêо та ще [нерозбірливо] платив за мене, 
êоли там [нерозбірливо], і я ж там по той, це вже я помню. Ще яê 
дід Іван, ми жили. Нó, здавав він план тоже, возив, сіяли. Мішêи на 
ãорбó і повезли в плавні [нерозбірливо]. А останні [нерозбірливо]. 
Нó, а таê матеріально, тоже бідно жили. Це я не сêажó, шо це рос-
êошно жили. У них дітей бóло мабóть п’ятеро чи шестеро, діти в 
шêолó, це понятія не знали, шо це воно дитинó народило, це ê чемó. 
Чи в шо є [нерозбірливо] пішли. Нó, а я сім êласів заêінчила. Бать-
êо заставив [нерозбірливо]. 

[Після ãолода]... [Нерозбірливо] малярія чи тіф бóв, та ми [не-
розбірливо], а розрóха бóла. Оце яê êолхоза [нерозбірливо] óже ж 
êолхози [нерозбірливо] таê таêа засóха бóла і поприходили люди на 
наряд. Нó, шо бóдем робить, нó, шо бóдем робить, нема дощó, пше-
ницю там посіяли десь поãиба, предсєдатель êаже. От там êолодязь 
хороший є, от там, от там бочêа, воно ж [нерозбірливо] таê жили, 
таê бóли ж бочêи. От там бочêа, в тоãо бочêа, наливайте води, бóдем 
тяãать, поливать. А баãато наполиваєш ó бочêи. Страшне, бєдно 
жили. Нó, воно ж [нерозбірливо] засóха ж бóла і переворот тоже 
бóв. Тоже время бóло справедливо [нерозбірливо], воно шо бóло 
дешево, дешево. Хліба заробляли, от давали. Все ж дешевеньêе. На 
рóб підеш, п’ять днів масло три рóблі і все [нерозбірливо]. Сєйчас 
не возможно, оце особєно послєдній раз, невозможно.  

Да, і войнó [там]. Оце ж война началася, нас ваêóірóвали, таê 
êто, хто не óспів – поãнав німець, поãнав німець тóди óход, до на 
свою родінó чи та і не доãнав. А хто, ó плавні [нерозбірливо] ãóсти-
на, зелень, ото там ховалися. Ми самі з мамêою осталися, хлопці 
бóли на войні, а ми з мамêою. Брати. Коровêа запряãли із сватом, і 
те êоровêа й наша, поêлали ãарбóзиêи [нерозбірливо] всяêоãо таêо-
ãо, і діти на рóêах. У мене синоê бóв маненьêий, а там ó невістêи 
тоже доця бóла тож маленьêа, ще по ãодіêó не бóло. І ото і діти на 
рóêах, і ми ваêóірóвалися. Ото ó плавні. Сиділи ми там óсьоãо чи 
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дев’ять чи десять сóтоê. Ми [нерозбірливо] сиділи ó плавні. Сіна 
там баãато бóло. Продав бóв дедóшêа, сват, пожиленьêий, нарóбали 
таêих [нерозбірливо] і зробив, таêий êóрінь. Здоровезний. Наêлав, 
наêлав, наêлав сіна, нó, товстеньêо він наêлав, чи дощ, таê не про-
моêóвало, а [нерозбірливо]. А тоді я те, ой мамêа в мене вже тоже ж, 
не таêа вона ще і стареньêа, а той, осталася із дітей, із онóчêом. А я 
ж êажó, підó в Сêельêó, підó ж додомó, хоч візьмó там чи оãірêа чи 
бóрячêа на борщиê, чи êартоплинó.  

І оце ж із тоãо, з ваêóації виїхали ми [нерозбірливо] їхали, а сю-
ди приїхали, а [нерозбірливо] óже бóв [нерозбірливо] ідóть óже по 
вєщі, по сім’ю, таê вже наша, наша армія бóла тóт ó селі, а німці [не-
розбірливо]. Таê таê бóло, помню, осінній день, таêий він бóв мляч-
ний, дождь, а дороã не бóло ще! Ой!.. А я ж оце ж з дитиною [нероз-
бірливо]. Яê ми шли з села [нерозбірливо] дождь ллє, отаê забриза-
ні, [нерозбірливо]. Ой!.. Досталося нам 

Ото пішли ми в Сêельêó, там бóло, тільêи я може з десятоê дóш, 
а [нерозбірливо] німці бóли. Ото тóт понад Конêою [нерозбірливо] 
бóла те, облава і ото те [нерозбірливо]. А воно ж ó мене те, [нерозбі-
рливо] ãрóдью сосало. Дала таêово рóêавичêи, тоді ж [нерозбірли-
во] ніде ж я не êормила йоãо. А плачó, плачó ж, дóмаю óже ж я не 
вернóсь до дитини і не побачó. Приãнав. Приãнав. Воно ж тóтó нас 
ãора, приãнали вони нас на ãорó. Нó, всяêі ж німці бóвають. І ото 
вони нам отаêих êóчі [мóндірів] наêидали – “давайте, жєнщини” 
[нерозбірливо]. Ой. Тоді яêось на вечір, там в них же там êоменда-
тóра в церêві бóла і нас тóди ведóть. Там же нема правда [нерозбір-
ливо] запєчатали, таêа бóмаãа. [Нерозбірливо] точно шось [нероз-
бірливо]. І ото приãнали нас сюди, біля сільсовєта, [нерозбірливо], 
аãа, тоді біля сільсовєта бóв. Тоді начали [визивать]. Староста, ста-
роста бóв, староста [нерозбірливо], бо вони ж приãнали і [спрашó-
вали], шо ж ви не, не партізани, а ті жінêи [нерозбірливо]. І ото та 
тóди, та тóди, та тóди! І ото в бóр’яни, а то оêоп, [нерозбірливо] про-
тівотанêових [нерозбірливо]. І ото попадали в ці бóр’яни, і не диха-
ли, лежали до ночі, а ночю [нерозбірливо]. Та не дай Боã! Я й оêопи 
êопала, довãо êопала оêопи, в мене мамêа бóла дома, і я оце [нероз-
бірливо] і в Блаãовещенêі, за Балêами, і тóтечêи під Василівêою 
êопали оêопи. І там ãрощі обіщала, вони там чи дають, чи не дають, 
заробітоê малий.  

Вийшла заміж, в мене чоловіê прийшов счітай, інвалід войни. 
Аãа. Шо я моãла заробить там, тоді на роботó? Та нада бóло йоãо 



181 

робить день і ніч, шоб той, а я не моãла. Мамêó паралізóвало. І в ме-
не заробітоê малий, [нерозбірливо]. І на й оêопах бóла, і шо й вчас-
ниê. Та!.. Сєчас [нерозбірливо].  

Первий браê ó мене бóв, первий браê ó мене бóв [нерозбірливо] 
[19]43-ãо ãода чи [19]42-ãо [нерозбірливо]. А приїхав він, ото заявêó 
він, заявêа бóло чи в ãазеті, чи на радіо... Нó, в ãазеті. В нас тóт [бó-
ла] мебельна, работала, велиêа, бóло проізводство. І ото печатаєть-
ся, шо требóється робочі. І він приїхав, молодий, óстроївсь на робо-
тó. Йомó êвартірó дали. І ото ми з ним... [Нерозбірливо] йоãо забра-
ли в Германію, він там [відбóвся], а тоді ото з плєнó óтіê, та ото ми 
прийняли йоãо та ото отаê... Він з війни прийшов êантóжєний. А 
тепер пішла, оце ж поїхала я в совбез, нó, шо [нерозбірливо]. Моло-
тили [нерозбірливо] нó, [пеêла], знаю, шо мамêа êаждий день, чи 
через день, [нерозбірливо]. Всі хлопці ходили в шêолó. І оце батьêо 
вмер в [19]33-м чи в [19]34-м, а діти всі живі осталися. Один тіêі 
сêазав [нерозбірливо]. Пять ãод не один не пішов ó армію, ні один! 
Той шість, той сім [нерозбірливо]. Пішли в десь óстроїваться на ро-
ботó. Той ó мєбєльний, то в êорзиновий, плели êорзини ó нас в пла-
внях. Тóт ó мебельний, робили. І ото таê переживали трóднощі. В 
[армію] позабирали. З армії поприходили. Пожинили таê [нерозбі-
рливо]. В мене чоловіê таê заболів, і мамêó паралізóвала, я за ней 
баãато óхажóвала. Ніхто мені не сêазав, шо та візміть же справêó, в 
вас же, може, записано. Таê тепер же не застала.  

Тóт бóла річêа Конêа, не бóло ó нас іще моря, Конêа. Тóт бóли 
рибалêи сильні, неводи тяãали. Тóт сильноãо, баãато риби бóло вся-
êої риби бóло. А особєно оце плавня, село сêот оце заãаняють, там 
[нерозбірливо] зіми. І оãороди садили там. Да, там дóже, оце плав-
ня, це золоте бóло дно.  

Мєбєль оце наше те... Це ж, це ж те, яê стали êолхози, вже [не-
розбірливо], та наладили проізводство, [нерозбірливо], тóточêи, за 
мєбєльний [нерозбірливо] стóла робили, із лози. Ось ви сидите! 
Оце мій брат робив. Аãа. Оце ж з оцієї лози всяêó мєбєль – і êрова-
ті, і люльêи і всяêó-всяêó мєбєль робили! Ше я бóла малолєтêа таê 
ми ж... Її ж варять довãо. Варять, таêі êотли здорові, по два метри. А 
тóтечêи яê вона вже звариться, тоді її обдирать. Обдирали тó шêó-
рó, [сêладали] по півсотні, тоді мєбєльний [нерозбірливо]. Зарплатó 
êаждий місяць платили, а тепер же. А тоді яê я вже [нерозбірливо] я 
ж бóла êомсомолêа, мене взяли в яслі, трошêи там няней побóла, а 
тоді завєдóющєй стала. О. Нó, а правда ж, êолхози, тоже ж одна ма-
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шина в нас бóла, нічим бóло дітей возить [нерозбірливо]. Він бóв 
êволий, і ми [нерозбірливо] дітоê десятоê [нерозбірливо]. Везем 
ãодóвать, шоб матері êормили... Нó, оце ж перед войной.  

Молода ж бóла! І в мебельний, і в яслах. Де тіêи не робила. А 
потом посліднє время бóли доярêами. [Там більшем полóчали], яê 
ото êомó дома бóло з дітьми. Нó, а там [нерозбірливо], êоров яê на-
чала [нерозбірливо]. І ета... Тоже ж [нерозбірливо]. Война ж яê êон-
чилась, я працювала в промêолхозі, нам давали промêолхоз він на-
зивався, промêолхоз. [Нерозбірливо] сіяли, [нерозбірливо], і пше-
ничêó сіяли, й те. А тоді вже яê начали і нас óже притóлили до сіль-
сьêоãо êолхозó. Колхоз бóв “Партізан”. І ото ми вже пішли, снопи 
в’язали, і молотарêою молотили пшеницю. А тоді, яê óже стали 
êомбайни ходить [нерозбірливо]. І начали [нерозбірливо]. Оце там 
на низ, на низ десь той, шоб сходились.  

Колхоз бóв оце “Партізан”. Я ше з дєтства, а тіêи “Запорожець” 
бóв, “Запорожець”. Тоді “Запорожець” ліêвідóвали, зробили пром-
êолхоз. І ото мебельний зробили. Робили й стóла, êорзини плели, 
віниêи в’язали. Лінива робота! Страшна. Тоді молодьож бóла дрóж-
на. А таê... Січас... Та бóли ж бриãадіри, вони наряд давали людям... 
Яê яêий день. Яê яêий êоли наряд. А то таê [хоч би раз сêазав], шо 
хтось лежить, ось він робе [нерозбірливо]. У степ бóло пошлють, 
тóт ó посадêах. Молодьож бóла [до вечора] [нерозбірливо].  

[Вона] хата в нас одна. Бóло на низó. А там на низó посьолоê 
бóв. Нó, ми жили на ãорі, а тіêи наша хата... Вже її розãорнóли, не-
має. Там де батьêи жили... Оце вже ми з чоловіêом êóпили... Старе-
ньêó êóпили. [Хати яê бóдóвали раніше]... Землю êопали, м’яли то-
ді, тоді водó тóди доливали, соломó... Фóндамент, фóндамент, в êоãо 
бóло чим підвести êамінь, чи то [нерозбірливо], чи трохи êамінь. А 
хто таê прямо на землю êлав, хто отóт [нерозбірливо], натоптали. А 
це вже в последнє врємя вже начали робить саман, із саманó начали 
[нерозбірливо]. 

Входини одмічали! Да, да! Хто там хатó первий чі зробе, чі... 
Входини! Те, аби тіêи начали! Тóтечêи [нерозбірливо]. Нó, до вой-
ни, до ж наче, бóло. После войни. А оце в последнє врємя вже мен-
ше. Тоді лóччі бóли. Нó, до войни, до, я ж êажó шо [сêрóтніше] ра-
нше. Сêрóтніше, нам ні вдіваться харашо не бóло. Це вже до войни, 
я ж óже дівочêа бóла, мені êóпили êирзові тóхлі. [Нерозбірливо]. 
Бóло [нерозбірливо].  
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[Праздниêи]... Це той, оце ж до войни, до войни, чи той, при со-
вєтсêій власті, Пасêó це ж той, празнóвали. Та й Перве мая, Оêтя-
брсьêó це ж óже празнóвали. А тепер оце ж [нерозбірливо]. А тóтеч-
êи... Раньше молодьож бóла веселіша! Менше пили. А січас шо ж ви 
хочете? А січас ще самі нарêомани, остались. Нó, а те, й там на Но-
вий ãод ходили, посипать [нерозбірливо]. А вже при [Брєжнєві] 
êлóби бóли. Постанови, óчаствóвали, партійне чи êомсомольсьêе 
собраніє, [нерозбірливо], і шо там ще, балалайêа чи ãармоньêа. Не 
бóло ж таêоãо ще. А ті, шо молоді, [нерозбірливо], весело, бо батьêи 
ж ішачили, [нерозбірливо]. 

[Це там Басаньêа]... Одна óлиця, отаê одна óлиця. Тоже ж люди 
там жили біля річêи там. А [нерозбірливо] бóло під ãорó. А земля ж 
то бóла аж на ãорі! Поле ж-то сюда! Трóдно бóло, возить хліб тóди, 
молотить, з ãори, на ãорó, дрова, сіно – це ж все сêладóвали. І êоро-
вами послє войни!.. Ой! І êоровами [сіно], молотили, позапряãали, 
і... А не óмирали! Не óмирали, жили. Там, де Басаньêа, там, оце тó-
ди, там далі й далі, там міст бóв, через річêó, через Конêó. Здоровий 
бóв. Таê ото пошти все село, ніде не проїдеш, тіêи нада через міст. 
Береãом [нерозбірливо]. А хлопці самі ж оце осінню приїдóть на 
[нерозбірливо], на зімó там Михайлівна, там базарь, вони попрода-
ють [нерозбірливо].  

Сад. Сади бóли в êолхозі, а січас нема. В êолхозі яê бóли, сади 
садили. Яблóні бóли, хароші бóли яблóні, всяêі сорта, всяêі, сливи 
садовили [нерозбірливо]. І пасіêа бóла, і ті, вівці держали! Держав 
êолхоз дóже баãато ó нас. Січас [нерозбірливо]. Не знаю, чі êолхоз. 
[нерозбірливо]. Запряãали ãарби, ãарби позапряãали і оце [нерозбі-
рливо] отаê [нерозбірливо], а попередó манесеньêі [нерозбірливо]. 
[Сміється]. Вже не траêторіст. Бóли óже вчені траêторісти. А нас 
ото заставляють співать. А ми ж то не знаємо. А тоді óчитель там, чи 
хто – співайте: “Та ми пайдьом, пойдьом, за совєтсьêó власть пом-
рьом”.  

Тоãо шо оце через ãод, чи через сêіêи, стали сіять баãато пшени-
ці, і прямо ó те, ó, чи [бричêа, чи шо], насипають і хто ходив на ро-
ботó – везóть [до дворó]: “Всьо, хазяїн, êóда вам висипать пшени-
цю?” Отаê. На трóдодні давали! І не платили ми нічоãо! От, ото ви-
ход ото називається трóдодень – ніхто оце ні êопійêи ãрошей не 
оплачóвав. Не оплачóвали!  

Яê оце êосовиці там чі [дойêа] там, в степó бóли êóхарêи, [для 
робочих]... Даже... Ой, моя мамêа êóхарила. Поїдóть оце [нерозбір-
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ливо] піймали, привезли сюди, роздєлали, варять. Тепер яêби таêе 
зробили... І ніхто, ніхто, оце [нерозбірливо] і сидять. [Нерозбірли-
во]. Понаїдались та бричêó ãарбóзи привезли, чи êавóнів, [нерозбі-
рливо] шо я пішла [нерозбірливо] та взяла êавóна...  

 
 

Шевченêо Катерина Радіонівна, 1921 роêó народження,  
с. Сêельêи Василівсьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Я [19]21-ãо [роêó]... Народилася тóт... У Сêельці народилася. У 

Сêельці вчилася, сім êласів... Нó, в нашій [шêолі]... А нас тоді [не-
розбірливо]. Сім êласів А тоді вчилася тóт... Вона бóла розташована 
аж êоло êладбіща. [Нерозбірливо]. Там її розібрали. Я ж давно там 
óже бóла. Там êладбище. Там воєнні захоронені. І ото там наша 
шêола бóла. Сім êласів. Тоді ó Сêельêах сім êласів бóло. Більше не 
бóло. Я вчилась дóже харашо. Дали мені похвальнó ãрамотó даже... 
Тепер же дають золоті медалі, а мені похвальнó ãрамотó... Я поїхала 
[нерозбірливо]. Сдала там... Сдавала еêзамен... Доêóменти сдала. 
Вчительêа сêазала, шо першоãо вересня... І поїхала ж я додомó.  

Папаша наш óмер. Я сама старша бóла. [Нерозбірливо] ó [19]32-
м ãоді. Одинадцять ãод мені бóло яê він óмер. А самій меншій чети-
ри ãода бóло. Вона жива іще, та, сестричêа моя. Найменша бóла. Нó, 
і я поїхала на êаніêóли... А назад – недород, не бóло з чим їхать... Я 
оце осталася тóт. А мій дядьêо... Мама хотіла êоровó продавать! Но 
вся родина зійшлася, всі сêазали, шо не нада êоровó продавать. Ка-
же дядьêо мій, після... Папаша бóв перший ãолова êолãоспó, “Чер-
воний партизан”. [Він образовóвався в 19]29-м ãодó.  

[Батьêо] Шевченêо Радивон Антонович. Шевченêо. Він наро-
дився 1901-ãо роêó. Коли вже бабóшêа вмерла моя [нерозбірливо]. 
А мама народилась [19]02-ãо... Нó, тоді дядьêо... Вибрали йоãо рід-
ноãо брата. У êолãоспó. Старшоãо за йоãо. Оце йоãо січас, цьоãо рід-
ноãо брата, внóê – Шевченêо Олеêсандр Ніêолайович... Нó, і я ос-
талася дома. Дядьêо сêазав же ж цей, шо [нерозбірливо] мамі сêа-
зав, шо êоровó не продавай. Ми її яêось óстроїм десь на роботó. Ді-
вчина способна, бóде десь робить. Нó, а шо?.. Коровó продаси, а оті? 
Дєдóшêа, бабóшêа ще ж ó нас старі... Нó, мама óстановила таê.  

                                                           
1 Опитування провели О. Мірущенко, Н. Сурева (серпень 2001 р.). Дешифрувала 
аудіо-запис та створила транскрипт В. Ликова.  
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Він найшов роботó. Мені пятнадцять ãод бóло, яê мене взяли ó 
бóãалтерію, ó êолхоз “Червоний Запорожец”. І оце, я там óчилася. В 
томó êолãоспі... Паêамість óчилася, óчилася. А потом óчьотчіêом 
робила. А тоді там одна бросила, потям мене послали в Дніпропет-
ровсьê [нерозбірливо]. І я там заêінчила [нерозбірливо]. Там óчи-
лися ãолови êолãоспів... Аãрономії – тоді вони називалися полєво-
дами, ãолови сільсьêих Рад [нерозбірливо], і сеêретарі сільсьêих 
Рад. Я заêінчила ті êóрси. І видали мені направлєніє, на роботó... 
Постóпила на роботó, по реêомендації рибêолãоспó. Я після тоãо 
робила сеêретарьом рибêолãоспó...  

Нó, розповідала мама шо?.. Вони жили – оце напротів моãо домó 
тóда, через ãород – вони там жили. Там я родилася. У їх бóла сім’я 
восімнадцять дóш. Там всі вони жили.  

[Дєдóшêа] Уваров Іван Федорович, да. А бабóшêа Уварова... [З 
Калóзьêої області вони приїхали]... Шо вони переїхали сюда. Тóт. 
оженились]. І мати моя наробила [нерозбірливо]. А дєдóшêа і ба-
бóшêа, одна ó Калóжсьêій області, а одна в Ростовсьêій. Яêось, ба-
бóшêа сирота бóла, яê тóда вона попала, я не знаю...  

І тóт ще бóв їхній... Дєдóшêін брат старший... Уваров Ніêолай. 
Мамині, да, мамині. У нас же ó дєдóшêи, ó бабóшêи одна мама, од-
на. А в тих бóло сім, ó дєдóшêи Ніêолая... Таê яê то забрали двох 
[нерозбірливо]. Може ще... Таê забрали їх, отам на Кавêазі...Чи десь 
я бачила [нерозбірливо]. А той дєдóшêа там ó êраю жив. А жінêи 
[нерозбірливо].  

Оце бóв дядьêо, сестра моя двоюрідна. Самий старший... У моãо 
батьêа [двоюрідний] бóв брат. Йоãо звать... Ой!.. Маêар! Маêар. А 
Мехфодій – це вже після моãо батьêа бóв ãоловою êолãоспó. Батьêо 
[нерозбірливо]. А тоді ще [нерозбірливо] тьотя Поля, тьотя Марія, 
Вася, Сєня... Звать. В армії з [19]14-ãо ãодó... Велиêа сім’я... Вели-
êа... Бóла пара êоней в їх, êорови держали. Три. Землю держали. 
Орали... Нó, і я ще трошêи помню, яê вони... Я ж за ними їздила. Це 
ж êоні бóли, таê êóêóрóзó садили. Особенно я не помню, [нерозбір-
ливо] там де êавóнів. Тоді êавóнів... Дєдóшêа Антон. Дєдóшêó...  

У нас тóт своя, своя бóла земля, своя. В êожноãо своя земля бó-
ла. Вже папаша яê вмер, таê мама займалася êавóнами. Ото таê. 
[Нерозбірливо]. А дєдóшêіна [нерозбірливо]. Нó, самі вони оброб-
ляли землю... Це все... Дєдóшêа постарів трошêи і начав синів своїх 
розділять. Дівчат заміж поотдавав. А дядьêо оцей, шо бóв після мо-
ãо папашêи... Папашêа, йомó êóпили хатó, там на низó... Ще ж моря 
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не бóло. Річêа тіêи бóла. Там жили. А вже ж дядьêо... Мамині тоже 
там жили... Там занімалися сêотоводством, там сіна, сêотоводством, 
баãато в плавні там [нерозбірливо]. І оце ще один... Мефодій, Ради-
он, Маêар... Маêарó отам êóпили хатó [нерозбірливо]. А [нерозбір-
ливо] êóпили дрóãó хатó.  

[А потім, êоли êолãоспи створювали, позабирали]... Позабирали. 
Позабирали. Да, пішли в êолãосп. Дєдóшêа мій не дожив до êолхо-
зó. Нó, вже ж бабóшêа жила, і самі жили, таê отдавали, все шо мож-
на... [Не хотіли вони йти]... Нó, êанєшно ж. Хто не хотів отдать. 
Прийдóть [нерозбірливо]. Оце хай до мене прийдóть – собаêó, і тó 
шêода. І ото êоровó там чи êоняêó... У нас, ó мами... Мама вже ж са-
ма осталася з дітêами... Коровêó забрали... Уже êоровêи не бóло, 
забрали... А нашо, хто, шо...  

Батьêо мій воював. А брат – брат один – брат ніде не воював. 
Нó, я не знаю, за цьоãо дядьêа, за дрóãоãо, чи він воював. Но батьêо 
воював, червоний партізан. У мене є фотоãрафія, яê йоãо хоронили. 
Я вам можó поêазать. Там і êомóністи, і партізани... Хоч воно тепер 
[нерозбірливо]. 

Це наш сарай. Це наш дом. Тільêи не хата, а це в нас сарай бóв. І 
оце під сарає папашó поêлали. А оце все, оце все êомóністи. Комó-
ністи, партізани. Оце брат. Старший, самий старший. Це дєдóшêа, 
це – їхній батьêо. Тепер... Це ж дядьêо, дядьêо... А! Осьо той дядьêо, 
шо бóв ãоловою êолãоспó після моãо папашêи. А це все êомóністи. 
Це прапор.  

[Батьêо ó тó першó війнó]... Партізаном бóв. Да. І оце тóт, оце, 
найстаріший, тоже партізан. Оце партізан. Тепер десь... Оце, він 
розстріляний. Райна Роман. Партізан чи êомóніст. Йоãо розстріля-
ли. Оцьоãо тоже... У войнó оце. Німці. Німці, да. Назаренêо Ніêин 
Петрович. Оце я разом з ним óчилася. У Дніпропетровсьêó. Бóв ãо-
ловою êолãоспó. Тоді ж бачите, повидавали люди, постріляли... Оце 
мій бóв дрóãий батьêо. Оце. Після нашоãо папаши, яê óмер, мама ó 
[19]37-м ãоді вийшла заміж. Таê оце тоãо тоже... Главно, шо ó 
[19]48-мó році йоãо забрали яê етоãо... Неблаãонадьожноãо.  

Да, ó [19]38-мó забирали. У дніпропетровсьêій тюрмі він сидів 
восім місяців. А тоді мама десь ото доêóментів назбирала, шо він 
тіêи таê, бóв замісниê ãолови сільсьêої ради. Комóніст бóв. І оце йо-
ãо забрали. Сидів він восім місяців. А тоді... Яêось йоãо оправдали, 
шо пóстили додомó. А в [19]42-м [нерозбірливо]... Вони ж ó плавні 
бóли... Оціво пошти всі в плавні бóли. Повтіêали, шоб їх... От нім-
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ців. А тоді взяли повиходили, чо вони повиходили... Таê оце тóт ба-
ãато... Оце Кóчерявий, Рябовол, оце дядьêо, таê цей... Над ãорою 
стріляли! Дядьêа моãо оце над ãорою вбили! Оцьоãо. І ще двох. А 
оцей від расстрєлó хотів óтеêти. І йоãо і йоãо вбили там. Здоро-о-
вий таêий дядьêо - Кóчерявий [нерозбірливо] звать бóло... І оце, 
оце, отамо, де оце продмаãазін... І тóда іти, óниз, їх отам ó рівчаêах 
постріляли. Двоїх [нерозбірливо] попереносили сюди ж. Оце, на 
братсьêó моãилó тóт. Учителя, Білоêриса, розстріляли... У мене да-
же єсть фотоãрафія, заêінчила я сьомий êлас... Він бóв наш êласний 
êерівниê... Баãатьох постріляли. А оце Миêола Петровича, і моãо 
батьêа, тих за [нерозбірливо] постріляли. Їх забрали, приїхали. І ні-
мці забрали, одправили. Не тільêи йоãо. А тóт іще... Но я вже не 
знаю подробно... По фотоãрафіях... Оце ж оцих [Райнів], оцих... А 
оцьоãо дядьêа [нерозбірливо]... 

У плавнях бóли [партизани]... Да. Помаãали. До мене оце ж... У 
йоãо бóв – моãо чоловіêа – двоюрідний брат. Він бóв рибаê. Він ри-
бó ловив ятерями. Не таê же ж, яê тепер ж. Тоді ж озера бóли. І він 
ото рибó ловив... Бач, я не зная, яê, йомó даже й нічоãо... Нó, а нам 
же ж ніхто нічоãо не сêазав! Він носив рибó тóди. Виходили вони до 
нас [нерозбірливо]. У нас êоровêа бóла. І молоêо їм давали... А êла-
довщіê бóв, [нерозбірливо] йоãо фамилія, Кіндрат. Той êладовщіê 
мóêó видавав... Цей [Степан], це йоãо брат. Цей приносив до нас, до 
мене. Бо я жила яê раз під отшибом... Призначили [день], він допо-
маãав. І оце ж Стехфан – двоюрідний брат моãо чоловіêа – ходив до 
йоãо за зерном. Сêільêи він йомó дасть, а він принесе, а хлопці ви-
ходили... Нó, бачите, тоді яêась таêа сóматоха бóла, шо... Нó, чо не 
записать прізвища тих хлопців, шо оце виходили, оце таê?.. Яê їх 
фамілії [нерозбірливо]. Вони, мать, би й не сêазали... А ходили, брат 
[нерозбірливо]... 

[В селі] не стояли німці... Оце тіêи приїхали.. Тоді ж нас!.. А вже 
я не знаю, оце яê нас виãнали з села... Таê, може, тóт і бóли німці, я 
не знаю. Нас же ж поãнали аж до Ляпатихи... Все село... Доãнали до 
Ляпатихи... Німці. Доãнали до Ляпатихи, а там пором затонóв. Наші 
бомбили, яê раз, шестоãо ноября. [19]43-ãо ãодó. Шестоãо. Яê раз 
[19]43-ãо ãодó. Нас тіêи приãнали... І... А тóт аж відціля настóплє-
ніє... І нас бросили. Розпóстили. Вже от нас всі êонвоїри розбіãлися. 
Нам óже не бóло де діваться. Ми оце по хатах. Розійшлися по ха-
тах... Із Сêельêи там бóли люди! Нó, хто попав під êонвой. А ми ж 
тоді [нерозбірливо]. Ми ж тоже ховалися в плавні. Бóло оце там, ó 
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лозах... А тоді ж повиходили. Тихо, вже нічоãо. Повиходили. А тóт 
êомóністи... Оце тіêи ми бачили. Це врем’я тіêи ми бачили. А тоді ж 
ми не бачили... Комендант яê êоли приїде, таê занєте, яê оце [нероз-
бірливо]. Таê ми ото ховалися. А... Нó, вони тóт же робили. А пост-
радало баãато людей. Особенно сім’ї оті шо їхніх чоловіêів пострі-
ляли... Вони счіталися це ж враãі народа. Отаê.  

Після війни... Нó, бóло [ãолод]... Нам-то шо? [19]47-й ãод бóв... І 
[19]33-й. В [19]33-мó ãоді... Уже ж із-за тоãо, шо папаша бóв ãоло-
вой êолãоспó, наш... Баãато дрóзей бóло. Комóністи. Вони... Нас ос-
талося четверо. Таê нам помоãли... Партія помаãала, і оце ж цьомó 
êомóністó помоãли. Носили нам по двісті ãрам хліба. Каждоãо дня. 
Не тіêи оце нам, іще бóли таêі. І оце в сóмочêó... По двісті там... Щі-
тай, на мамó там, на дєдóшêó, на бабóшêó нема, а тільêи на нас че-
тирьох. Оце в сóмочêі читирі êóсочêи хліба. І êоровêа ó нас бóла. І 
ото [нерозбірливо]... Нó, одна померла в сороêовім... тридцять чет-
вертім ãоді. Уже ж нічоãо бóло... А тоді вже ж начали давать потро-
шêó. То там ãрам по триста дають. Нó, а тоді моментально все піш-
ло... Начали люди робить. Усі стралися. Хоча дарма робили, потомó 
шо за трóдодні, за паличêи. А робили! Всі люди робили. Ми осо-
бенно êоровами... Ми не щітали, сêільêи там нам записали трóдод-
нів!.. Пішла, і пішла, і пішла. І оце самі ж жінêи осталися... Нам ні-
чоãо...  

А тоді ж óже після війни я стала робить... Перейшла ж до мами, 
чоловіê не повернóвся, я прийшла сюда. Бо я [нерозбірливо]. Пе-
рейшла ж до мами, і пішла зразó ж робить ó êолãосп. [нерозбірли-
во]. В бóãалтерії нас тіêо три чоловіêа бóло. Я пішла... Запряãла ма-
минó êоровó і пішла. Тоді осталося ще [нерозбірливо] сестра моя. 
На êоровах робили. Баãато [тоді на êоровах пахали]! Баãато!!! Все 
село, всі жінêи!!! Боже, яêі тоді... Та совсім не [бóло êоней]. Совсім. 
Одна пара волів в êолãоспі, бóла. А êоней совсім не бóло. В нас один 
таêий [нерозбірливо]. Да! Таê ми ото все, й êосили, й орали і все 
робили, ва він нам і êоси точив, і сапи ãострив, потом оце все. Нó, 
йоãо вже немає живоãо. Жінêа йоãо ще жива. Вона баãато працюва-
ла [нерозбірливо], сêирдоправом... Оце ж ми сêирдóємо, снопи. А 
він ходе, êаже: тóда сноп, тóда, тóда. У êолãосп пішла! Запряãла êо-
ровó і пішла на те... Таê це ми таê [нерозбірливо] робили. Ми до 
війни êоровами робили. Та баãато хто в êолãосп! Коні бóли! Воли 
Бóли! Машини бóли!!! А після війни, тоді ж яê оце... Оджили трош-
êи, таê таêі машини бóли! Пєсні бóли. Їздили на степ [нерозбірли-
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во]. Знаєте, сêільêи бóло? І всім робота бóла. І нас зãаняли, шоб ми 
йшли на роботó. На роботó. Це шо женщіна напротів, вона не роби-
ла в êолãоспі. В неї ãород одрізали. Її виêлючили з êолãоспó. А ми ж 
ходили êожноãо дня. За той, за [нерозбірливо]. Де отаêа êартопли-
нêа вроде. Нó, воно ранше трошêи лóчче, яê то... А січас чи êлімат 
перемінився, чи я не знаю, шо це... Таêе сóше, й сóше, й сóше. Тоді 
хоч сóша бóла, таê хоч дощі йшли.  

А тепер отож начала помаãать ó бóхãалтерії. Стали мене приã-
лашать в бóãалтерію, помаãала. Учьотчіêом ó трьох бриãадах бóла... 
У оãородній, ó садоводчісêій, [нерозбірливо]. Оãородна, садоводчє-
сêа, і шо êоні доãлядала. Да, да, оце я робила. Робила баãато я... І на 
хфермі робила, і на свинарниêó, і на сêотарниêó, і на сêирдах, [не-
розбірливо]. Крóãом. У мене і медалі я [нерозбірливо]. Тепер немо-
жна ніде [нерозбірливо]. Ото там я пішла на пєнсію. [нерозбірливо]. 
Хоронила баãатьох... Осталася одна... Чоловіê помер [нерозбірли-
во]. Наш, сêелянсьêий! Бо я ж перейшла сюди жить, до мами. Він 
прийшов [нерозбірливо]. Сім ãод прослóжив, осінню прийшов [не-
розбірливо]. В [19]47-м дочêа в мене [нерозбірливо]. А ото в 1969-м 
траãічно поãиб [нерозбірливо].  

Я вийшла заміж. Ми побрались ó [19]39-м ãоді. Кобилянсьêі. 
Фамілія їх. У йоãо одна мати бóла тіêи... Одна мати. Батьêо ó йоãо 
тоже поãиб. Не знаю... Там... Чи війна бóла... Чи ó вісімнадцятомó 
ãоді. А мати в йоãо... Сестра йоãо, рідна сестра йоãо жила ó Запо-
рожжі. Мóленêо Тетяна [Проêоф’ївна]. Вона вчительêа бóла. Вона 
мені [тó посилêó] прислала [нерозбірливо]. Вона мені [нерозбірли-
во]. Отаê. А таê в йоãо рідних вже нема ніêоãо.  

Первий [чоловіê мій працював] в маãазіні. А дрóãий чоловіê і 
завхфермою працював, і вівці пас. Він малоãрамотний бóв... У плав-
ні. У плавні він пас... І охранніêом... Охранніêом послєднє ãоди... 
Нó, полóчав пенсію...  

[А êоли вівці пасли, стада велиêі бóли]... Велиêі! Велиêі стада 
бóли. Не тільêи овець, а й сêотини сêіêи бóло. В плавні все сêотина. 
Тоді ж нас виãаняли. В степó нічоãо не бóло. Все в плавні пішло. 
Стриãли вівці. Вони померли всі. Чабани. Тóт жінêа одна осталася 
чабаном. [А бóло] читирі чабани, чотирі. По тисячі, отари велиêі 
бóли... Овець доїли. Бринзó робили. Я-то робила, нó, не з овечó. Я 
овець не доїла. А з êорови робили. Тільêи це ж нада, порошечоê та-
êий, шо... Коровêó здоїла, тóди порошочоê. Воно сêипіло... А тоді ó 
сóмочêó таêó, полотнянó... Сироватêа збіãла, під той, під ãніт, і бри-
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нза. Я не знаю, може чабани. Нó, а наші чабани тож доїли, нó, вони ó 
êолãосп здавали. А потом вони не продавали, а виписóвали, êомó 
нада там. [Пряжó робили]... Плели. І я [нерозбірливо], й пряла. І 
прялêа ó мене є. Збереãлася.  

Вона хтозна й відêоли [ця хата]! Черепиця бóла, да. Робили че-
репицю. Після війни. Синоê мій робив. Яê заêончив десят êласів. 
Та не здав в інстітóт. Нó, яê робили? Робили... Колотили пісоê із 
цементом... А тоді [нерозбірливо]. Це вони хатó свою старó на низó 
яê продали, таê оцю êóпили хатó. Оцю êóпили. Таê оце бóв сарай, 
під черепицею... А хатó вже вони самі достроювали. Папаша і мама. 
Достроювали. А оце таê сарай і бóв. [Це ще до затоплення, до, задо-
вãо]... Да! Да!!! Це ж не ми строїли. Це вони óже обмінили. Вони 
êóпили. Кóпили. Вони свою хатó там бросили. Бо там же ж на низó, 
вона вже валялася. Нó, стареньêа. Нó, знаєте ж, яêі тоді хати бóли! 
Соломою êриті. Поãаненьêі хатêи. А це бóла, трошêи лóччю хатêó 
êóпили, вже яê він бóв ãоловою êолãоспó. Нó, яêось... Нó, вже рідня 
вся помаãала. Він не способні тоді. Вибиралися всі. А хто зна?.. 
Може, предполаãали... Може предполаãали, шо це бóде робиться, 
шо море построять... Просто я не можó вам цьоãо сêазать.  

У [19]46-м, [19]47-м ãоді началось строїться… Ми ж з цим хазяї-
ном ó [19]46-м ãоді. Тоді дали нам план оцей. Ми жили ó місті. Ба-
тьêо і мати, це свеêри, Папóчі, а мій бóв ще один свій таêий. На ãо-
ди – таêий, яê я, а цей мій, з вісімнадцятоãо ãодó, то бóв Семен [не-
розбірливо]. Нó, хатêа невеличêа бóла. Ми поженилися. Он інвалід. 
А той прийшов з армії, тоже бóв в армії, не інвалід. Бóв… Нó, батьêо 
хотіли, шоб ми осталися êоло батьêів, а той після войни êаже бать-
êó: “Жіноê баãато позоставалось без чоловіêів. Шóêай собі жєнщі-
нó”. А Миêолай [нерозбірливо] сêазав: “Ні, я самий менший, моя 
хата”. [Хата звичайно меншомó синó оставалась]... Оце він сам сêа-
зав таê. Йоãо нема вже тоже живоãо.  

Ця хата бóла. А там не бóло. Нó, êажóть, шо тóт жили раніше, но 
я їх не знаю. А тóт оце двоє жило. Він інвалід войни, Папóча Маê-
сим Павлович. Вже вмер. Вона вмерла. Женщіна. А êóпили люди 
хатиó цю… А ми построїли. Нó, бóло два плани êолãосп дав. А то 
жили при батьêах. Нó, а в нас хатêа невеличêа бóла. І оце рішили, 
шо [нерозбірливо]. І дали нам, дали цей план. І начали строїться. 
Водó êоромислом носили. Це ж я носила êоромислом. З річêи но-
сили стірать. Вода в êолодязях поãана. Там, там стірали. Там же ж 
люди водó брали. Питна. Я ніêоли там не стірала, а ото додомó.  
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[А то плавні]... Напóстили води і все. Виїзжяли, людей предóп-
ридили, люди виїзжяли. Зразó почали вирóбать ліс. Підпалили. Пі-
дпалили, сêільêи дерева попалили, там, ó плавні. Тóт же ж лізêó рі-
зали, ото шо êорзинêи в’яжóть. Там óсе. Дрова там, сêотина там – 
все бóло в плавні! Все в плавні. Це золоте дно бóло! А тепер шо? 
Порóбали [нерозбірливо]. А тоді бóло... Но постєпєнно вода пішла. 
Постєпєнно. А тепер оце ж начала чи добавляться чи [нерозбірли-
во] чи шо?  

Конêа бóла річêа. І... А людей... А там же ж ще село бóло. Понад 
Конêою. Там село ще бóло. Люди ще переселялись. Сêельêа, таê і 
звали, да. А тіêи ж то раніше. То ж бóло раніше село. Понад річêою. 
А тоді ж оце вода. А ж тоді начали людей виселяти. Кой-êоãо на ãо-
рó [нерозбірливо]. 

Овець тóда дальше [ó плавні]. Вівці ж там ходять і сóтêами. А 
êорова ж... Попас чередниê, попас, а вечіром додомó. Переãаняють 
оп’ять назад. А чабани там і жили. Мінялися. Два там, а два додомó 
пішло. Одна череда пішла тією дороãою... Таê мало держали… Нó, 
прийде людина, просе: “Паси і моїх. Я заплачó”. Колãосп за трóдод-
ні, а люди за ãроші. Овець приймали ó êолãоспнó отарó, в общó ота-
рó. А потом óже начали отдєльно – óже дóже баãато ó людей овець 
бóло. Тóди начали найматься. Оті... Чабани! Він там набере собі, чи 
сотню, чи сêільêи. І ото пасе собі. Пасóть отдєльно. І платять отдє-
льно. І наш таê [нерозбірливо]. І я стриãла. Аãа. І за трóдодні ми 
стриãли. Писали нам трóдодні. Ножниці ж спеціальні таêі... У мене і 
січас єсть ті ножниці, шо стриãли. А січас [нерозбірливо]. Ні!!! Я... 

Яê ранше бóло, я не знаю... Я не застала ніяêих. Я тільêи êончи-
ла сім êласів, поїхала óчіться. [А раніше ãóляли]... Мама ходила на 
досвітêи. Збиралися, в хатó яêóсь. Зібрались, вишивали, сиділи... 
Нó, разне... То. êаже, мама êазала, де живе жінêа, вдова, шо нема ні-
êоãо, ніяêої сім’ї. Їй там шось платять. Вона виділяла êомнатó. [не-
розбірливо]. Дом êóльтóри, а тоді, знаєте, село, чи заброшена хата 
бóла, чи ще яêась... Збирається молодьож, хлопці, дівчата. Хлопці 
ãрають і співають. Дівчата прядóть і вишивають.  

[А свята]... Да, свята святêóвали. Тіêи Оêтябрьсьêó, Май... Оце 
тіêи таê. А більш таêих не бóло... Не бóло. Работали люди. Застав-
ляли робить людей. Нó, а церêви не бóло, розібрали церêвó. Шоб до 
церêви, чи шо... Уже до церêви не ходили. [Нас хрестили ще]... Папа 
бóв [нерозбірливо]. Він хрестив. У церêві ще. Нас всіх чотирьох 
хрестив. Все одно хрестили! Вінчаться я не їздила [нерозбірливо]. А 
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хрестить я сама їздила два раза. Оце ж [нерозбірливо], шо її хлопці. 
Я хрестила їх. Та баãато в мене хрещениêів. Оце Люда, а тоді ще се-
стри двоюрідної Люда. Там ще… Ваня, і хлопці в Злотополі. Нó, ба-
ãато в мене хрещениêів. А в Златополі ми хрестили при німцях. 
Привозили батюшêó в шêолó, і оце зійшлися люди, хто дітей хрес-
тив. Нó, і сіли, поїхали. Батюшêó приãласили, батюшêа приїхав. 
Похрестив. У мене син тоже хрещений. Уже немає батьêа хрещено-
ãо. Батьêа німці розстріляли тóт. А мама [нерозбірливо]. Хрестили 
обиêновенно. І при німцях, і після них. Може, хто і не хрестив, я не 
знаю… Ми всі хрещені.  

Нó, мама пішла заміж... Це ж... В Михайлівêі... Нó, жила в Сêе-
льêи, раньше ж наймалися... У êаждоãо ж своє хазяйство [нерозбір-
ливо] не бóло. А там чи дівчина, таê чи хлопець… Тоді ж п’яноê та-
êих не бóло, яê тепер. У нас батьêо з тюрми прийшов... Да... Моя 
мама слóжила, а це дєдóшêа наш жив Шевченêо, це ж напротів, тіêи 
по цій вóлиці, по Михайличенêо. Сім’я дóже велиêа бóла, ó дєдóш-
êи. І мама слóжила, нó, й понравилася папаші моємó. Це мама роз-
êазóвала. Зіãрали вони свадьбó. Обиêновенно. Цвіти бóли, фата бó-
ла. Самі вони шили. Раньше ж не бóло по маãазинах таêоãо. Самі 
шили. Коса дóже хароша ó мами бóла, чорна. Мама в мене êрасива 
бóла. Чорна êоса! Чорна бóла. І папаша. Вони обоє бóли êрасиві. 
Нó, є ó мене фотоãрафія. Шоб ви побачили… Бо це ж... Оце мама 
тóт. Під отією фотоêарточêою. Ото вона вже стареньêа. А ото вона 
молодою. Харашо! Харашо ãóляли, таê яê... Нó, êоні бóли в дєдóш-
êи. Возили. Молодих возили. На свадьбó ãóêали ж. Не машинами, а 
тачанêами. Тачанêа називалася. Даже бóла. Представляєте, тачан-
êа? Нó, тачанêа це таêа…. Там сиділи дівчата... Нó, яê вам розêа-
зать… Красивее, êрасиве таêе, для молодих. Сідають молоді, лавоч-
êа, а там ті ж той. Дрóжêи співали їздили оце ж із молодою.  

[Косó розплітали]... Но це вже в хаті, êосó розплітали. Да. А таê, 
яê їздили оце ж, ãóêали на свадьбó… Шишêи розвозили. Нó, це роб-
лять таêі êрасиві шишêи… І молодий, і молода сідають. А бо ж бóває 
таê, шо яêшо молода баãатша, і вона з дрóжêами розвозе шишêи, а 
молодий сам собі шишêи розвозить. Таêа шишечêа êрасива. Зóбчи-
êи таêі, а тоді поясочêом перев’язана. Дивень робили на палêах. 
Оце з аêації палêи, а тоді тісто ріжóть на таêі полосочêи маленьêі. 
Ріжóть, ріжóть, а тоді обмотóють, обмотóють і таêа ãілêа êрасива, 
наче йолочêа. Це піêли в печі. І оце вже не розвозили, ці ãілочêи не 
розвозили. Печóть êоровай. Бачили êоровай, знаєте? От, ó їх êоро-
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вай ставляють. Гільце, це ж із дерева з яêоãось. Ставляють ó êоро-
вай. Оце ж êоровай… А перед тим, яê молодó виряжають до молодо-
ãо, тоді за стіл óсі сідають і роздають. То батьêові хрещеномó, матері 
хрещеній, дєдóшêі, бабóшêі, братó, сетрі, оце таêі ãілêи роздають. А 
ті тоді вже ламають цей êрай і êаждомó по êóсочêó дають [нерозбі-
рливо]. А êоровай розрізають і то же роздають. Ото таê. Нó, і тачан-
êою, возять по родичах, поêи приãласять всіх. Поêа порозвозять 
шишêи. Тачанêою. А тоді вже до молодоãо яê везóть нєвєстó, моло-
дий їде вперед, із боярами своїми. А тóт êостьол. Шоб він не перес-
êочив ó ворота. [Сміється]. Плати, значить, за нєвєстó виêóп. Давай 
виêóп. Водêó всіãда… А тоді за стіл сідають, співають там… Прида-
не… Нєвєстó забирають до молодоãо, а ãості залишаються пити, їс-
ти.  

Мама вінчалася… Вінчалася мама в церêві. Отóт, в Сêелянсьêій 
церêві. У мене, ви знаєте, шо в мене бóло аж дві фотоãрафії. Оце ж 
мій нерідний батьêо, шо робив замісниêом сільсьêої ради. Я вам 
поêазóвала на фотоãрафії. Таê він тоді бóв, яê оце знімали хрести, і 
прапор ставляли оце ж наверх. В мене бóло дві фотоãрафії. Нó, я 
отдала ó мóзей Павлó Дмитрієвичó, нашомó завєдóющємó. Бóхãал-
тер êолхозó. А я не знаю, чи вона там єсть? Нада попитать, Шевче-
нêо Іван Мефодієвич тепер завєдóє там. Там должна бóть фотоãра-
фія з церêви. Хоч вона темна таêа, то я отдала. У мене бóло дві. Но я 
не знаю, де ділася одна – шо одна – хрест тяãнóть êанатом. Церêва 
êрасіва бóла тóт. А на дрóãій вже батьêо з прапором. Я отдала обид-
ві, шо вони бóли при місті. При місті… Отóт піднімають хрест, а тóт 
прапор ставлять. Це той батьêо наш óже не рідний батьêо. То наш 
папаша óмер ó [19]31-м, а цей… В [19]32-м папаша óмер. А це  - По-
даненêо, фамілія йоãо, це вже бóв в [19]37-м… Він до нас прийшов, 
хароший мóжчина. Нас четверо бóло, і він прийшов, дєдóшêа і ба-
бóшêа. Він несімейний бóв… І воспитóвав.  

Раньше таêоãо не ãотовили, що тепер ãотовлять. Раньше ãотови-
ли в першó очередь [нерозбірливо]: пиріжêи, сметана, борщ. До бо-
рщó там ще щось. І êампот. А тепер чоãо тільêи… Сêромніше бóло, 
да. Сêромніше. То шо, п’янêи ніяêої не бóло. Напрімєр, мій папаша 
óмер, таê ми ãотовили, мóзиêа бóла дóхова. Це бóла перша ó селі в 
нас. За папашем за нашим. А êолãосп ãотóвав поминêи. А ми вдома 
сороê днів, це вже… Не бóло ніяêої п’янêи, не бóло ніяêоãо нічоãо, 
êроме оце ж êанóн…  
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[Яê малі бóли ãралися]... êóêлами саморобними. З тряпоê ãра-
лися êóêолêами. Гралися! Називалося в жилêи. Або “ó êрóãа”, “в 
êрóãа”. Стають вчотирьох. М’яч. І то тóда, то сюда… Стратив, тей 
бере тóда. А ãілêа це м’яч, тоже саморобний. Шитий. А чим попало 
набивали. Тряпêами набивали. Та зробили таêий м’ячиê, а тоді 
хлопці… Не бóло тоêоãо, яêі січас – п’яні ходять, êаже… Наша хата 
бóла там, на площі, де я тільêи родилася, а тоді вже яê папаша став 
ãоловою, таê ото ж êóпили там хатó. Та ж валялася, там достроїли. 
Таê там ото церêва тільêи бóла, а то вся площадь бóла. Тепер же ж 
Дом êóльтóри там, а тоді не бóло. І ото ж виходять на тó площадь. 
Хлопці берóть, нó, не таêі товсті [нерозбірливо]. Той êида м’яч, а 
той ãілêою. А там таêі, шо хватають той м’яч. [Сміється]. Нó, виãра-
вали… Яê шо не піймали, таê шо той тóди-сюди, прибіжить і стане 
на своє місто. І дрóãий бере та б’є. Не бóло ніяêоãо поêарання. Тіль-
êи то, шо з йоãо знімали з міста.  

[А дівчата] [нерозбірливо] весною, особенно літом ó êрóãа ãра-
ли. Або ото ж сêаêалêа. Клас називались. Таê напишешь і стрибаєш. 
У “êрима” тож ãрали тоже. П’ять штóê, п’ять êамінців маленьêих. А 
то – два, чи три чи вчотирьох. Вêóпці лежить, а вона ж тоді ото êи-
нóла вãорó, [нерозбірливо]. Поêа вãорó êине, а там нада óхватить. 
[Сміється]. “Кримашêи” називалася. Ото таêих іãор ãрали.  

Вишивали дівчата. Бóло, шили. Шили! Самі сиділи. Нам мама 
всьо врем’я шила. Нó, не модно шила… Не модні, но… Яêі ж тоді бó-
ли плаття. Шили. Бóли женщіни таêі, спеціальні, шо óчилися шить. 
Тоді ж знаєте, платили… Я вишивала трошêи. Вишивала. Рóшниêи. 
Для себе. У мене там в хаті рóшниêи вишиті, хароші. Можете поди-
витись. Хароші рóшниêи. І мама вишивала, я вишивала. [Нерозбір-
ливо]. Синочêа в армію виряжала.  

Рóбашêи – ні. Рóбашêи êóпóвали. А рóшниêи вишивали. Зана-
вісêи бóли, чіпляли, висіли, ще до війни. Марлю чіпляли, а тоді 
з’явилися таêі. У маãазинах появилися, таê ми… В’язали ми тільêи 
таê, на стіл з нитоê. Десь в мене є, що я сама...  
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Тóрсьêа Тетяна Матвіївна, 1922 роêó народження, 
с. Сêельêи Василівсьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
[Тóрсьêа Тетяна Матвєєвна, 1922-ãо роêó народження]... [А ді-

воче моє] Герман. Та хто зна. Німецьêа, да. [Я народилась] на Пі-
тинсьêомó. Я не знаю, [хрестили мене чи]... Мені ніêто не доêладó-
вав. [Сміється] Мати в мене хрещена бóла, значить хрестили. Жін-
êи немає, вона вже вмерла, її мати бóла двоюрідна сестра моєї мате-
рі, таê мене хрестили, а за батьêа і не знаю. Таê знаєте яê раніше бó-
ло, ніêто не питав хто мене хрестив, хто хрещена. 

[Коли до Сêельêи переїхали мені сêільêи роêів бóло]... Нó, я 
даже і не знаю, ãодів мабóть тринадцять. Я там ходила в шêолó, два 
ãоди. А на Кислиць êомó там є таêа вóлиця, тільêи тóт сюди і тóди 
хати, а там один ряд [нерозбірливо] ото там два ãоди ходила ó шêо-
лó, тоді яê сюди прийшла, то я вже в третій. Хто там тебе вчитиме, 
таê я і не ходила, може трохи походила, таê вони мене і не пóстили. 
Нó, êоли там жила [то там з дітьми], то дрóжила, а êоли сюди переї-
хала, то вже взросла бóла, щітайте вже тринадцять бóло. Я вже ро-
била ó степó, що мені з дітьма ãратися. 

[Це батьêи в Кислитсьêомó жили]... Вони ото таê і батьêо, і мати 
вони, що вони їм, митриêи давали, що мати з [18]88-ãо, що батьêо. В 
мене бóла сестра і [два] брата. Я послідня, а вони всі старші, я ж із 
[19]22-ãо ãода. Я ніêоãо не знаю, вони померли, я не знаю. Нó, а тоді 
осталась… Нó, не знаю, до дядьêа! Малий брат там бóв, по-сóсідствó 
жив, ми жили на хóторі. [Плаче]. [Нерозбірливо]. А я там жила, а 
тоді яê [нерозбірливо] êомó ти тóт нóжна, ти ж [нерозбірливо] ти 
нам сто ãод не нóжна. Прислали мене, тóт брат жив старший там, ó 
Сêельêи, там рядом êолхоз. Там одна тітêа ветеринар мене, їй при-
рóчили шоб вона мене привела в Сêельêó. Мені тоді бóло може 
тринадцять ãод чи не знаю бóло. Прийшла я там, плóталася сêрізь 
по селó, нó, хтось забрав мене до брата сюди на низ. Нó, жила я ó 
брата, в [19]41-м ãодó брата на войнó забрали, вбили. Потом в тюр-
мó забрали, в [нерозбірливо] посадили, він бóв хворий, в Запорожье 
жив. Йоãо малярія [нерозбірливо] êлімат. Нó, він приїхав через до 
брата, ще брат дома бóв, а ó брата бóла ó [нерозбірливо] êóхня таêа. 
Він йоãо поселив, і я там бóла. Мене малярія напала, лежó ж там під 
деревом, принесóть мені пілюль, я не хочó їх пить, понесó тóди в 
низ, виêинó. Води ж хочеться мені з êолодязя, холодної. Яê малярія 
                                                           
1 Опитування провели О. Мірущенко, Н. Сурева (серпень 2001 р.). 
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бóла, шо людинó ото трóсе, налівається ото таêе. Таê носила, жінêа 
чи дівчина, носила пелюли. Оце вона [нерозбірливо]. Оце там бóла 
деревина – я там лежó. Дасть мені ці пілюлі, а я їх пить не хочó, я їх 
боюся. Я і óêолів боялася, я не прінімала óêолів. Я знаю, яê в шêолó 
в два ãоди ходила, таê óтеêла шêоли яê óêоли робили. Я і зараз óêо-
лів боюся. 

Нó, оце ж все, брата забрали, посадили. А хтозна, ото ж таêе 
время бóло, шо надо бóло чи тебе чи мене взять отправить і поса-
дить. У дядьêа там мій син йоãо, вони забрали цих двох і йоãо брата 
забрали. Нó, ті бóли нормальні, вони вернóлись, прийшли, а мій 
брат хтозна де. Ніхто не знає, понині. Ото яê посадили на точанêó 
і... Не знаю, даже в яêім і ãоді. А тепер же брата нема, невістêи нема, 
може невістêа б знала, в яêім він ãоді забрали. Знаю, шо забрали, 
приїхала тачанêа посадили. Той дядьêів син, і моãо брата. І де йоãо 
діли? Та він óмер десь в тюрмі, виêинóли десь êості, валяються. Ні-
яêої звістêи. Ото яê óзяли, яê ó бричêó вêинóли – всьо. Де він, шо 
він – хтозна. Ніхто нічоãо не зна. Ніяêої, тож на войні – таê ізвеще-
ніе присилають, а яê ó тюрмі хто йоãо там. Зварили, êишêи виêинó-
ли, а може óбили і та виêинóли. Старша я бóла, це мені може бóло 
десь тринадцять ãод, яê я прийшла сюди. А в яêім оце ãоді – не бóдó 
брехать, не знаю. Таê це ж видно, не в [19]37-м, ясно ж до войни! 
Ще ж брат дома бóв старший, той брат [19]37-ãо, а цей, – чи з... Я 
вообщем і не знаю. Я ж оце, яê дóрна, сама менша і нічоãо не помню. 
Та ще ж таê і жила.  

[Хазяйство бóло ó матері, ó батьêа]... Та яêе там хазяйство. Зна-
єте, яêе ж тоді, може êоровêа та плóãоê та êонячêа, от таêе тоді хо-
зяйство. Шо ж тоді, êажóть, êóрêóлі. Називали êóрêóлі. А що ж те-
пер не êóрêóлі, по дві машини. [Жили на] хóтір Підсовєтсьêе нази-
вався, тóт за Василівêó. Там і Лóãове, і Лісне, а це тóди трошêи да-
льше, нó, вообщем відтіль 30 êілометрів, оце ми де живем. Батьêо ó 
мене яê жив, таê ходив пішêи тóда. Там в мене сестра жила в 
П’ятихатêах. Таê тóди ходив пішêи. Ото таêе, ото таê взяла, а під 
те – ой! І ãарбóзи на собі, і дрова на собі і êоровêó держала. Сіна 
немає, бадилля ж тоді таê не садили, яê щас по ãородах. Тоді ж сія-
ли жито, шоб [нерозбірливо] бóв молотить. Дрова це ж за, нó, оце де 
море там, а тоді ж йоãо там не бóло, там бóли дрова. Ой! По восем 
в’язоê цих дров на плечах носила. Ой! Отжила… [Плаче]. 

Батьêо, ото ж, êоли батьêа виãнали, то вони в ãороді жили, а тоді 
в плавнях, а мені êажóть, чоãо мене не взяли з собою, не знаю чоãо 
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вони не взяли мене з собою. У них тож отаêа жизнь бóла. Кóди їм 
ще дитинó, таêа жизнь. Я тóт ó брата ó селі. Ото таê і доживала ó 
брата, поêи брата не вбили, а вже тóт доживала. 

Нó, а яê, ó Сêельêах, брата забрали, я ó невістêи жила. У невіст-
êи бóло троє дітей, дві дівчата і син, і ото ж таê і жили. Вона на ро-
ботó ходила, а я ще ж на ãород ходили, дівчата ж бóли чи сини, ве-
лиêі. Бóде, вставай дівчатам їсти ãотóй, встала їсти зварила, пішла 
на роботó, ãород тóт бóв êолхозний. Ото ж де вода, раньше ж там 
сóша бóла, Київсьêа пробіãала. Ото таê, а тоді вже, вже підбільшала.  

[А дід з бабою не розповідали]... Та не, тоді воно за те не балаêа-
ли. Оце ж ó мене ж [пенсія] ó мене ж [митриêів] немає. Метриêів. 
День рожденья. Аãа, я тоді поїхала в совбез, мені êажóть, в совбезі 
мені êаже: “А вас тóт записаних немає”. А я êажó, а де вони мене за-
писали, до чóжоãо дядьêа? Я не знаю. І це, і тоді вона êаже, нó, шо ж 
це довãа історія, ви їдте ó Днепрорóдний, ó нарсóд. І хай вони оце ж 
він оце той...  

[У війнó... німці]... Нó, пам’ятаю, óже ж бóла замóжем в те время, 
êоли вони прийшли. Виãнали нас із хати, я там бóла з хлопцем, 
важêою ãодила. Виãнали ото нас на степ, ото там бóла êонячêа, нó, 
тоді ж роздавали êонячêи, нó, шо бóло ó êолхоза. Тоді ж вони зро-
били там де, тіê бóв там, вони собі там сіновали і молотили, нó, яê і 
сейчас. Роздали землю, хоч роби хоч не, яê хоч.  

Нó, ми не далеêо бóли, ми от там тóди ближче до Терничêи, от 
там десь бóли. Коли наші прийшли, всі раді, хліба дають, молоêо їм 
дають солдатам. [Плаче], нема та мабóть ще тиждень там бóли. 
Прихожó додомó, а на óтро в море, êільêа називалась таêа, не широ-
êа. І трава ж бóла і біля трави [незрозóміло] додомó. А тоді ж чоло-
віêа моãо забрали, тóди ж ó Балêовó, тóди ж Білó ріêó чи êóди ж во-
ни йоãо забрали. Вже прийшли свеêрóха, свеêор, ще там дівчата йо-
ãо бóли. Жили вже дома. А потом же йоãо ще ранило, ми ще ходили 
там де німецьêі êолонії, там чи ось ранені, по хатах лежали. Тóди ще 
ходили до ньоãо, а потом йоãо вивезли далі, йоãо в ноãó ранило, 
привезли йоãо, де він там бóв дальше. Ото таê я жила, яê ото êазали. 
Хóтір таêий бóв. Наверно німці, яêось десь поза Михайлівêó, но 
десь недалеêо, а сейчас я не знаю. Видно люди побóли, а тоді виãна-
ли, а хати ж наверно бóли порожні, оце їх яê там ранели, тóди в оці 
хати звозили, êлали тóт. Таê яê ó больниці, чи яê воно. Ото таê, ото 
таêа моя жизнь, за то...  
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Нó, бóв ãолод. У [19]33-м бóв ãолод, ó [19]47-м бóв. У [19]47-м 
пóхла ходила [нерозбірливо] йомó бóло три ãода, а ó нас то êорови 
не бóло, ó нас же вимирли, він же ж бóв, бóв той дома, нó, дома вже 
бóв [нерозбірливо] це жінêа продала хатó, êóпив хатó, а яêі ãроші, 
ото батьêа бóли свеêра, він ото продав рояль за три тисячі, а мати 
ото ходила по вісімнадцять êілометрів рибó торãóвала. Кóпили хатó 
за чотири. І оце ó [19]46-м ãоді ми вибралися ó цю хатó. Ото там по 
сóсідствó, де ми жили на низó. Ой! Оце в [19]46-м ми вибралися і 
вже воно бóло, що ж ото, я, чоловіê і хлопець дали мішочеê пшени-
ці, мішоê один, нó, батьêи яê ми вибиралися. Нó, шо знаєте ото на 
млиниêи забирали, на млиниêи, ото дома бóли. Один мішоê дали. 
Ото там помололи, варили ãалóшêи, що ж ти в селі зробиш. В 
[19]46-м ãоді оце ж ãолод бóв, ні в [19]47-м ãоді, в [19]46-м [нероз-
бірливо] в сентябрі, а в [19]47-м оце ж ãолод. Він оце робив ó êолхо-
зі, нó, шо там, мóжчини з ним бóли [нерозбірливо] пайочиê йомó 
давали, що вони там їм давали я вже і не знаю. Аãа прийдеш до них 
а вони роблять, одні застóпають, а інші додомó йдóть. [Нерозбірли-
во] і ти пóхла ходиш, а нема нічоãо. Маêітрі отаêі ж бóли, називали, 
пóзирêи витяãнóть ото із цієї маêітри з’їм, води нап’юсь, пóхнó, і до 
самоãо ранêó. Нема нічоãо, нема. А баштан ото далеêо там станó та 
підó, ото таê жили, ото таê виживали.  

Таê я ото сама ãотóвала, а хлопця вже забрали, це вже сама, а то-
ді вже пасла, а на дрóãий ãод вже êоровó поставила дома. Це ж êа-
жóть êрадóть травó на фермі, а оце ж êоровó доять. Оце по три села 
[нерозбірливо] оце принесó, щоб бóло на óтро. Та нічоãо, лазили ото 
сіно êосили, та наêосили а потім êоні – телята вибили і то з напар-
ницею поїхали то сіно брать, а óже йоãо там немає, а сьоãодні ця êо-
рова на êонюшні, нó, нічоãо, сіно поêлали ó êоровниê. Ви ото їхали 
по дорозі там арêа стоїть ото бóло до ãори сіно, оце вдень робимо, а 
вечером по сіно. Принесли, слава боãó êорові є шо їсти, а вечером 
поять ідó, надо ото ж що поїсти. У êачани ходили êрали ó êолхоз, 
таêа бóла жизнь. 

Поїхала заміж три, чотири ãод пожила замóжем, бросив, і оце 
таê всю жизнь сама і мóчóсь. Сама. Ото діти малі, той старший, а 
той младший, там на ãорі бóли êачêи êолхозні, я там робила. Тільêи 
[нерозбірливо] тóди êачêи. Вийдó тільêи, чóю – êричить малий, 
менший, той [19]44-ãо. А той [19]51-ãо. Ой приходю, чоãо ти пла-
чеш? Я боюся, мене Миêола бросив. І побіã, старший же бросив і 
побіã ãóлять, а цей сам. Жили ми біля моря, оце сюди нас пересели-
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ли, а 12 тисяч мені заплатили за тó хатó, а за цю отдали. Шо ж це за 
хата. Це ж êóхоньêа. Отдали той, 20, те время таêі ãроші бóли, не 
знаю. А тоді ж сюди, яê оце ми виїхали в [19]62-м ãоді, а той стар-
ший хлопець бóв завербований, бо не бóло дома, з меншим і пере-
бирались сюди з низó. Та десь з дрóзями їздив, десь робив, а тоді ж 
время прийшло забрали йоãо в армію, а він малоãрамотний, чотири 
êласи тільêи ходив, здоровий, рослий парень, а йоãо ж не взяли в 
моряêи, а взяли ó робочий батальйон, той нó, він шоферóвав. В ар-
мії він шофером бóв, він вчився. Ма, дайте мені ãроші, я підó óчить-
ся на шофера. Пішов в Василівêó, вивчився на шофера, і таê же і 
пішов в армію, він там три ãода слóжив. Три ãода ж оце, нó, в рабо-
чем батальйоні. То там êаже êартошêи…. 

Хати ті… Всі ж звідтіль, знизó, виїхали. Хто êóпив, хто строяв, 
хто шо робив. А я дóмаю з êим бóдó строїться, старшоãо немає, цей 
ще менший, ще йомó там бóло 14 ãод. Шо я з ним бóдó строяться. 
Таê оце таêе, а батьêо ó мене жив, мій батьêо, той шо на нижній жив 
на ãорі, а тоді мати вмерла він прийшов сюди до мене. І ото приходе, 
а оце тóт мій брат жив двоюрідний, нó, брат десь їздив та заболів і 
óмер. А жінêа йоãо, приходе батьêо, і êаже я êóпив вже хатêó. Я êа-
жó, папа за що, за мої надіюся ãроші, шо ó мене, там ãрошенят бóло 
трошêи на почті. Нó, шо мені 12 дали, а вона 20. Я восем тисяч до-
плачóвала за оцю халóпêó. Одна хатêа, ніêоãо ніде не бóло, нічоãо 
не бóло. От таê. 

[Хата бóла]... Та трошêи більша чим оця. Та яêа там велиêа, 
трошêи більша яê оце. Роãозом, роãозом бóла êрита, не обêладена і 
ця бóла не обêладена. Бóла під роãозом, це я êлала і переêрила ши-
фером. Не обêладена і ця бóла не обêладена, бóла під роãозом, тоді 
переêрили шифером. У êолхозі отаêа бриãада бóла “Комóнхоз” на-
зивався, ото вони прийшли чотири мóжиêа, два êидали, а óдвох 
êрили êришó. Ото таê і сêидали. [А на низó ãород бóв]... Велиêий 
бóв оãород. Трошêи рівне, потім óãорó, ото таêий бóв ãород. Не за-
топляли, не доходили, то ж під êрóчами доходили, а ми ж таê під 
ãорó. Не бóло води. Та там де ми жили, її не бóло. Ото таê прожили, 
ото таê, не жили, а промóчилися. 

А ото бóла êриничêа де я жила, таê êоровó тóди ãоняли напó-
вать. Носили водó з моря. [Дома стірали]... Та може і на морі стира-
ли. Стирали і пили. Та це не оце море, а то воно бóло [нерозбірливо] 
рибêа там водилась, ходили рибêó тóди ловить таêó. 
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[А радіо êоли з’явилося]... Та не знаю. Та êоли йоãо бóло слó-
хать, яêі садêи бóли ó êолхозі, êоли йоãо там слóхать? Ніччю? А 
ніччю спати ж.  

Плати ãроші за обліãацією. Не дамо роботи! І всьо. Платили. 
[Чи бóли залишêи]... Та хто зна бóли чи ні, та не дóже навєрно. Оце 
яê я на низó жила, там ото мабóть бóло 40 сотоê я йоãо не знаю. І я 
оце платила 900 рóблів налоã. Таê ó мене двоє маленьêих дітей, таê 
платили цей налоã з обліãацією. Ходили, ходили баби і мóжиêи під-
писóвали обліãацію, яêщо не підпишóть то не дадóть роботи, отаê 
бóло. Яêі там рóблі? Ото там палочêó поставили і всьо, ãроші вже ж 
не давали, це зараз, а тоді раз ó ãод, да. Оце мій старший хлопець 
бóв яê ó армії, а я полóчала на 60 рóблів на óчьот, не давали таê по-
вністю. [Ставили паличêó... А яêщо він забóв]... Нó, може таê і бóло, 
ми не ходили, не дивились. Що він там зробив, нó, записав нас. Я 
знаю, яê ото ходила ó бриãадó, таê ото хто не зайде, а ми там хтозна 
йде і пішêи додомó. А потім хто зроби – то на машині, ви дóмаєте, 
що машини тоді не бóло. Ото на низó жило три баби, ніêто нічоãо, 
по три рóблі хто дав і всьо.  

[А чоловіê мій]... Та він же тóт недалеêо жив, а я там біля Рев-
êома, тóди далі, ото таê воно і бóло. В [19]43-м ãодó, він бóв [19]23-
ãо ãодó. Тоді не ãрали свадьби, чи ні за шо бóло не знаю. Нó, може 
сóсіди, родичі, таê мало. Таê оце ó деêабрі, яê сина в армія виря-
джали, то старшоãо, таê вдень ішов дождь, це в деêабрі, а на ніч пі-
шов сніã, таê ото ходили в ями поãрóзили, ото по дорозі, вода ото 
там бóла, ото я там по водó ходила, її ж не бóло, це зараз вона правда 
є, êоли пóстять то пóстять, ото таê. 

[Самоãон ãнали]... Та êомó нада… Із чоãо робили? Сахарь і бó-
ряê. Ото бóряê солодêий, йоãо терли. Я виãнала там 117 літрів, я 
виãнала самоãонêи, оце, яê свайбó ãóляли. То êóпляли… Но êóпова-
ної не êóпляли. Та сêільêи пішло [бóряêів]… Та робили терли, ро-
били терли. Оце де рози, там бóли êолхозні парниêи. Я там однє 
врем’я робила. Це ж ідó на роботó, натрó êастрóлю чи бедон, нó, 40 
літрів, ото наêолотю йоãо, сêладó, оце до часó êолочóся, а вставать 
мені на роботó, парниêи отêривали – заêривали, мені треба срочно 
йти. Приходжó додомó, оце воно сóтêи поãрало і ãоню, виãнала ó 
відро сêладаю, опять воно сóтêи постояло, ãоню і опять сêладаю, 
виãнала 117 літрів водêи – самоãонêи. Нó, тепер люди ãонять, но 
ото ãнала. Ото в літровó банêó налила, чотири мóжиêа, а що ото лі-
трова банêа, вони не понімають ж, вилили ó вино. Вийшли на доро-
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ãó, ãотові. Їх забрала баба, я й êажó вот дóрна, нашо їм наливали, їм 
ото поêлали щось. 

Персіêі [нерозбірливо]. Бóв садоê, êоли хатó êóпляли, таê ото 
бóло осипиться все і нема нічоãо... Оãірêи бóли, помідори, томат оце 
заêривали. Нó, шо... Нó, тоді і не заêривали. Ой, дєточêа я з мамою 
не жила. Наêришимо ó êастрóлю та êипить. Воно не дóже і ãірêе 
бóло. Нє, êавóн. Кавóни варили. Сахара не бóло, або не бóло за шо 
êóплять, оце солодêий бóряêó чистили, êришили êóсочêами, êида-
ли оце, воно поêипить, воно бóряêом і воняло, та варили і їли, та 
êавóном воно таê не воняло. Яê êампот варили, таê êидали отой 
сладêий бóряê, різала êóсочêами та êидали йоãо тóди, бóряê ото ó 
томó і ото таê бóло. Не бóло тоді сахара, ãрошей не бóло, жили таê. 
Знаю, що варили з бóряêа êампот. 

[Пічêи ж не бóло]... Кóпили отó хатó, а там її не бóло, ніêто не 
строїв тó піч, таê і жили. Кероãази бóли, їсти варили на êероãазі, те-
пер не має, а тоді таêі êероãази бóли. На парафіні воно ж ãналося. 
Оце ж неділя, то варениê звари, то там борщ, то êампот, то ще щось, 
ото довãо надо топить. Не знаю в яêомó ãоді воно там появилося, а 
на êероãазі варили. На дровах, óãля ще в то время не бóло. 

[А чим освітлювали êоли темно бóло]... Отаêий бóв патрон, в 
два пальци завширшêи і отаêий завишêи і отóди вставляли фітіль і 
світили. Да і не знаю із чоãо він і бóв, а що тóди лели – я вже і забó-
ла. Патрони. А в хаті темно, хоч оêо êоли, темно бóло. Батьêо ж ó 
мене жив, а я оце сядó рядом і дірêи роблю. На рядна. Нó, тряпêи, 
називалися дірêи, а потім дірêи тêали, простинь, одіял тоді не бóло 
ж. Ото в мене бóло два одіялêи марселєве і одне байêове – і всьо, не 
простилоê, нічоãо. Бинти отаêі, не таêі яê зараз, марля, êидали, ота-
êі занавєсêі бóли ó хаті. 

Та ніêóди [не ходили ãóлять]... Це [нерозбірливо] ходили на до-
свідêи. Це [нерозбірливо] ходили. Це люди… [Ще незаміжня бóла]... 
У мене брат бóв, жіноê óчив ãрамоти. Чотири ãода ó шêолі óчився, я 
не знаю, мені таê êазали. А в êолхозі робив ãлавним бóãалтиром чи 
яê там воно називається. З чотирма бабами. Тепер 24 ãоди і шêоли 
не знав, вот яê óчили, таê óчили в шêолі, не таê яê зараз. Да робив, 
всьо время, а потім забрали на войнó. 

[До ворожоê] не ходила, не ходила [нерозбірливо]. Нó, баби ото 
ходили, бо чоловіêи бóли ж ó армії. Ходили, ворожили до ворожоê. 
Та понятно, що не вірила. Що вона ото брехати бóде. Ото циãани… 
[Гадать не ходили]... Та я не знаю, я ж жінêа. Та може і можно бóло, 
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це велиêі, ãребішечоê заêаловали, нó, молодьож [нерозбірливо]. 
Прийшов він до мене підстриã, я до ньоãо, отаê по сóсідам ходили 
стриãли. Ото там жінêа, там ó мене син живе, а жінêа збоêó, через 
дев’ять хат через мене, таê вона ото і підстриãа. [А своãо чоловіêа]... 
Та. Та шо? Піде до êоãось та підстреже.  

[А êоли маленьêи засинали, то êолисêові пісеньêи співали]... 
[Сміється]. Нó, співали... Баю-баю засинай, щось таêе. Не знаю вже. 
Щитайте, що сто ãод вже прожили, що я йоãо знаю. [А пельонêи]... 
А ото що порвала і порізало ото і бóло. Не бóло, нє. Може êонечно і 
бóло, нó, хто йоãо êóпляв? Ото платає одірвалося, замотала. Нó, то 
ж ãрóдью ãодóвали. Я ãодóвала до півтора ãода. А потім поїхала ó 
ãород тоді і êажóть, яê поїхала ó ãород і не ãодóвала, то не давай си-
сьêи, а то бóде смазливий. Ото приїжджаю, êóпила йомó [нерозбір-
ливо] вже не знаю, приходжó домой і він до мене в рóêи і сисю êа-
же, а я слихала від старих людей, що не можна ото, і отлóчала, вже 
ж бóло півтора ãода. Тоді свеêрóха мені êаже, піди з домó, ото в оãо-
род чи ще êóдись, ото таê я і сêривалася, таê він і забóв. А таê на рó-
êи лізе, но вже півтора ãода бóло. Та êаши чи молоêо. Що є то і да-
вали. 

[Бóла в сина]... Називалася [ãрижа], пóп ото велиêий називали-
ся ãрижа [нерозбірливо] возили по больницях, ото яê бóде ходить 
до шêоли. Тоді і зроблять, хорошо. Не болить, нó, нічоãо і хорошо. 
Та не водили, не робили, поêа за ãод чи за два перед армією, прові-
ряють, ãóêають, обнарóжили тоді ãрижó і зробили. Вже яê в армію 
через ãод іти, ото таê і зробили. Нó, вони завжди провіряють. 

Бóла церêва ó Василівêи. Тóт ó селі, в хаті бóла церêва, но ми 
ото Сашó возили ó Василівêó. Нó, êóм, êóма, а малоãо носили ото, 
він мене обіссяв. [Сміється]. Тепер ó рóêах ніêто не носить, посади-
ла і повезла, а яê вот таê нести рóêи то болять. Раньше ж ото êоля-
соê не бóло, хлопець яê родився, я ж тóт жила, а невістêа далі, біля 
рибêолхоза, ото ідó до неї в ãості, замотало одіяло отаê і ідó. Не бó-
ло ж êолясоê і неси отаê в рóêах. 

[А раніше зими]... Та таêі вони і бóли. Одна помню бóла в 
[19]48-м ãоді, ми ще там на низó жили, таê оті то хати [нерозбірли-
во] зараз вони до моря. Цілó зимó не замерзали віêна, не двойні а 
одинарні, ото таêа бóла зима. А таê вообщє зими бóли холодні. Та 
[сніãó] êоли баãато, а êоли й ні. Ото і сєйчас стало таê [нерозбірли-
во].  
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[А яê Різдво справляли]... Та таê, дітвора вечерю носила, а ми 
вдома сиділи. Та пісний день, на вечерю ãотовили, ото тільêи êом-
пот варили на Різдво, там періжêи з êапóстою, ото таêе, êампот, êó-
тю. В мене старший êолись прібіãа: “Ма, ви не пеêли пиріжêи з фа-
солю?” З фасолью не пеêли, любили з êапóсти. Коли приїжджав ó 
вечорі мій Миêолêа, а він робив в êолхозі [нерозбірливо] êоли зра-
нêó приїжджає, я êажó: “А чоãо тебе вчора не бóло?” А він: “Та ó зя-
тя вода бóла, та там щось поламалось, таê справляли до темна”. – “А 
вчора êапóстó варила”. – “Давай”. Нó, празднóвали на дрóãий день. 
Хто може робив, хто празднóвав. Діти біãали по хатах – то щедрó-
вали, то êолядóвали на дрóãий день. 

 
 

Поданенêо Катерина Родіонівна, 1922 роêó народження, 
с. Сêельêи Василівсьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Тóт я народилась, тóт я [нерозбірливо] [19]22-ãо роêó. Радіон 

Антонович звали батьêа, а мама бóла [нерозбірливо]. І мама замóж 
пішла, мама родила двоє дітей [нерозбірливо]  

Бóло в [батьêа] п’ять êоров, бóла в ньоãо [нерозбірливо] яê вам 
сêазать [нерозбірливо] здорова, бóла пара волів, пара êоней, п’ять 
êорів [нерозбірливо]. Сам же наймав [нерозбірливо] старі, це шо не 
нóжне бóло там...  

Оце батьêо мій бóв і Михводій, і Маêар [нерозбірливо]. Ні до 
Махна, ні до “білих” [нерозбірливо] плавня, шо звонили [нерозбір-
ливо] Махно, а [нерозбірливо] Михводія. [Нерозбірливо] принесли 
Махно спочатêó [нерозбірливо], а він êаже немає [нерозбірливо]. 
Наливає яê вода, а яê [нерозбірливо] вода висихає [нерозбірливо] 
яê воронêа і ото вона наливає там рибêа бóла і поêа [нерозбірливо] 
висихає, рибêа [нерозбірливо]. У мене це тіêи немає. У мене [не-
розбірливо] нó, вообщє-то [нерозбірливо] Махно [нерозбірливо]. 

Шевченêо, Мехводій, [нерозбірливо]. Війна яê началась оце 
[нерозбірливо]. Ето [нерозбірливо], а оцей Шевченêо бóв [нерозбі-
рливо]. І оце вже яê німці зайшли [нерозбірливо] до нас їх [нерозбі-
рливо]. Розстріляли [нерозбірливо], розстріляли звідсіля [нерозбі-
рливо] збирався він тіêать і йоãо ранили і він добіã, перебіã, перебіã 
[нерозбірливо] óже не бóло. А тоді вже, яê німці [нерозбірливо]. 
                                                           
1 Опитування провели Р. Молдавський, Н. Швайба (серпень 2001 р.). Дешифрува-
ла аудіо-запис та створила транскрипт Д. Аванесян. 
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Йоãо заставили, йоãо [нерозбірливо]. Люди знали, шо [нерозбірли-
во] шо він бóв [нерозбірливо]. Да. Бóв таêий [нерозбірливо]. А чоãо, 
я оце не знаю, я сама лічно не бачила, а дівчинó яê тяãли [нерозбір-
ливо]. Сообщали, шо вона [нерозбірливо]. Там яê вмерло баãато, 
вмерло баãато [нерозбірливо].  

А тóт [нерозбірливо] ніхто не знає, êоãо бóдóть вішать, в нас же 
просто не бóло старіших людей, в нас бóло, а старіші êазали шо це 
[нерозбірливо], почепили петлю, поставили на [нерозбірливо] отê-
ритий табóретêó і [нерозбірливо] рóêи [нерозбірливо], сêазали: 
“Вилазьте”. [Нерозбірливо]. А тоді êаже один: “Хто я”, я êажó [не-
розбірливо] і він не на машині [нерозбірливо] та êаже [нерозбірли-
во]: “Розріжте йомó рóêи”, розрізали рóêи, харашо, “Бери петлю, 
бери петлю і êажи послідні свої слова”, а ми ж [нерозбірливо] нас 
ото ближче [нерозбірливо] і він оце ж êаже, шо “Розстóпись сира 
земля” [нерозбірливо] “Розстóпись сира земля”, а сам бере петлю і 
[нерозбірливо]. Нічоãо більше він не сêазав, сêазав: “Розстóпись 
сира земля” і один солдат [нерозбірливо] новий [нерозбірливо]. Пі-
днявся êриê, тóт осталось четирі солдата [нерозбірливо], а осталось 
четирі солдата [нерозбірливо], бо вони повиїдали відтіля [нерозбір-
ливо]. Оставили цих чотирьох солдат [нерозбірливо] оставили цих 
чотирьох солдатів... 

А [нерозбірливо] таê хата бóла здорова [нерозбірливо] і ото там 
[нерозбірливо]. Орãанізовóвали вроді шо літом [нерозбірливо]. А 
ввечері отóт [нерозбірливо], а двоє ó хаті приãріваються. А потом 
рішили, шо тóт от [нерозбірливо] оце по порядêó села. Хлопчаêи 
таêі [19]27-ãо, в селі оставили одноãо дядьêа [нерозбірливо] і він 
оце орãанізóвав оцю оце діжóрство, êрóãом всьоãо [нерозбірливо]. 
Приїхали, забрали. А хлопці ж яê хлопці, їх бóло [нерозбірливо], а 
дядьêо бóв таêий [нерозбірливо] ото хлопці [нерозбірливо] через 
час [нерозбірливо]. А я наробила таêе: найшла êнижêó і наробила 
êарти, понаêрóчóвала [нерозбірливо] набрали, шоб нам видно бóло 
[нерозбірливо]. А виходили таê тою [нерозбірливо] чóть, шо в них 
там. Ніхто не знає, ніхто йоãо не зна. Но после óже êазали, шо [не-
розбірливо] таê само то тоді. [Нерозбірливо] приїжала яêась маши-
на [нерозбірливо]. А хлопцям всим оцьоãо дядьêа визвали êóдись, 
не знаю êóди, вони йоãо визивали шо в йоãо. [Нерозбірливо]. А 
хлопчаêи заêрили ж те на [нерозбірливо] ó підвал і сêазали бóдете 
сидіть, поêи не сêажете хто [нерозбірливо]. Хто йоãо [нерозбірливо] 
більше нічоãо [нерозбірливо]. Нó, шо? Хлопці ці [нерозбірливо] 
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хтозна хто де поховав. А оцих партізан, шо оце постріляли [нерозбі-
рливо] постріляли. А яê стріляли їх, таê оцей [нерозбірливо] ãолова 
сільради він óтіê тіêи за тоãо, шо оце Кóчерявий ради йоãо він бóв 
дядьêо, ви знаєте, сêіêи бóло партізан, да. Таê він яê оце яê побачив 
[нерозбірливо] вдвох óже, óже застрелили, а четирі [нерозбірливо] 
яê розвернóвся і вдарив одноãо і дрóãоãо і попадали. А той [нерозбі-
рливо] тіêав, а третій [нерозбірливо] в ньоãо бóла, чоãо вона в ньоãо 
[нерозбірливо]. Таê дядьêа моãо взнали, шо в йоãо всіãда бóла рó-
башêа таêа, знаєте раньше мода бóла êосовороточêа [нерозбірливо]. 
Ото мама йоãо óзнала, іде по тіх пóãовичêах, а [нерозбірливо] óзна-
ли по томó шо [нерозбірливо]. А то вже таêе. Воно ж не поховано 
бóло не таê яê надо [нерозбірливо] собаêи êовиряли і [нерозбірли-
во] ми перенесли [нерозбірливо]. Оце таêе я знаю. А за [нерозбір-
ливо] я нічоãо не знаю, це те шо я ще ж бóла мала [нерозбірливо] 
бóло четирі ãодіêа, а це шо ж [нерозбірливо] нічоãо я не бачила [не-
розбірливо] 

Я працювала в êолãоспі [нерозбірливо] а тоді [в] Запоріжжя. І я 
в Запоріжжі êончила ФЗО і забрали [нерозбірливо]. Нó, забрали 
таê шоб не вербóвали, а просто [нерозбірливо] питали: “Соãлас-
ний?”, “Соãласний чі не соãласний?” – нó, шо ж тоді нам бóло [не-
розбірливо]. Голод дóше! А там нас êормили три рази. Нó, нада бó-
ло в том ФЗО бóть [нерозбірливо] нада бóло нам... І оце ФЗО нас 
же ж випóстило в отдєл êадров нас повели [нерозбірливо]. Да. І 
приїхали [нерозбірливо] прімєрно нада там тóди, нада тóди [нероз-
бірливо] слєсаря, водопроводчиê, машиністи насосних станцій. Оце 
нас таê бóло зі шêоли [нерозбірливо] 

Аãа. Приїхали в отдєл êадров, приїхали [нерозбірливо] наша 
ãрóпа, наші [нерозбірливо]. Таê обійшли нас, подивились, тоді пи-
тають мене: “Дєвочêа, яê твоя фамілія?” Кажó: “Шевченêо” [нероз-
бірливо]. Привезли нас ó цех [нерозбірливо] і ото я там проробила 
пошти п’ять ãод. Бóло общєжитіє таêе [нерозбірливо] нас жило в 
общєжитіє. А тоді ми разом два місяці проробили [нерозбірливо] 
робили [нерозбірливо]. І він робив дванадцять через дванадцять і 
не бóло êомó мінять. І оце я в йоãо проробила два [нерозбірливо], а 
тоді приїхав начальніê цеха [нерозбірливо] це вони обидва нас за-
брали і [нерозбірливо] таêий: в нас êоло Дніпра яêраз рибалила 
стара [нерозбірливо] а це стара [нерозбірливо] розбита, а зробили 
ползóчêó [нерозбірливо]. Ми поêладемо свої речі [нерозбірливо] і 
оце нас [нерозбірливо]. А нас оце таê. Падає вода в Дніпрі, нас по 
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цих рельсах опóсêають, шоб [нерозбірливо], а яê підіймається вода, 
нас піднімають, піднімають шоб [нерозбірливо] 

В [19]47-мó, милий приїхав. Ми зóстрічалися з ним не баãато, 
він [19]23-ãо ãодó. В [19]47-мó в апрєлі місяці [нерозбірливо] А во-
но таê полóчилося, бо з ним полóчалося [нерозбірливо] шо нехай 
же ж. В êолхозі працювала все врємя, зразó робив [нерозбірливо], а 
я робила рядовою, а тоді поставили йоãо бриãадіром [нерозбірливо] 
і в одній бриãаді робили. А тоді в ньоãо [нерозбірливо] заставили 
йоãо óчьотчіêом [нерозбірливо]. А я на територію пішла до йоãо. І 
таê я [нерозбірливо]. 

Весілля не бóло в нас. Не бóло через те шо, через трóдний [не-
розбірливо]. А ми пішли в сєльсовєт, взяли подрóжêó і дрóãа, роз-
писались, а таê повечеряли [нерозбірливо], випили і всьо [нерозбі-
рливо]. Він мене старший Коля [нерозбірливо]. Дочêа êончила 
шêолó, постóпила на машиністêó. Січас вона живе [нерозбірливо], ó 
неї дві дочêи...  

Оце наша вóлиця, бóла найдовша. А ті вóлиці бóли êоротêі [не-
розбірливо] і Лєніна, і ото там Степна, і там Новосьолов, і там Міра, 
от, це óлиці всі [нерозбірливо] Коли Каховсьêе море начали орãані-
зовóвать, тоді от тоді начали виселять [нерозбірливо] і вони одсе-
ляли [нерозбірливо], êанєшно, вони бóли не довольні, через те шо в 
них там бóли ãороди, садêи вже бóли хароші, нó, представляєте, сêі-
êи найближче жили тоді то вони, а там же ж водичêа, а тóт дали їм 
по двадцять п’ять сотих і построїлись, тоді виплачóвали дóже вели-
êі ãроші [нерозбірливо]. Сад же ж счітали êаждó деревинó і [нероз-
бірливо] сêіêи вона стоє [нерозбірливо] даже сад [нерозбірливо]. 

Зразó налічними платили. А по плавні ж бóв орãанізований [не-
розбірливо]. Там виêорчовóвали все, все, все, все. [Нерозбірливо] то 
яêа лоза, то яêі дерева, та êрóãом [нерозбірливо] бóли таêі дóби, та-
êі бóли оці ясени, нó, вобщім таêе дерево [нерозбірливо]. Бóло таêе, 
шо [нерозбірливо] дóже баãато бóло таêої трави, шо вона не [нероз-
бірливо] бóла.  

[У плавнях там]... Річêа бóла в нас одна [нерозбірливо]. А дрó-
ãих нема [нерозбірливо] з самоãо начала річêи і аж тóди чóть лі не 
до... А тоді ще бóли тóт ó нас [нерозбірливо] шо яê оце нам весною. 
[Нерозбірливо], а я бачила там ãолóбей [нерозбірливо] через стеж-
êó [нерозбірливо] жили в плавнях [нерозбірливо]. Там баãато дер-
жали êоней, баãато держали свиней. Колхоз нині Михайлівсьêий 
[нерозбірливо] Ново-Дністровêа, по-моємó, бóв район, маленьêий 
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бóв [нерозбірливо] êоров, на зімній випас через те, шо бóло сіна 
дóже баãато сіна, сіно люди виêошóвали. [Нерозбірливо] держó яê 
êоровó, мені нада сіна [нерозбірливо] притоêи і він êаже от [нероз-
бірливо], а тоді підростає таêа називалася [нерозбірливо] невеличêа 
травичêа [нерозбірливо]. Сніжоê її яê наêриє [нерозбірливо] води-
чêа [нерозбірливо] сніжоê моментально розтає, а êорови, телята. 
[нерозбірливо]. Оце таêе [нерозбірливо]. Там в нас бóло до п’яти 
хат, оце ми називали [нерозбірливо] вода прибóває, тоді заливає 
ãород. Нó, ніêоли не бóло таê шо від води, шоб підходила вона бли-
зьêо до хат [нерозбірливо] знають, шо [нерозбірливо] там óсе [не-
розбірливо]. 

 
 

Шевченêо Миêола Мефодійович, 1924 роêó народження, 
Шевченêо Ніна Семенівна. 

c. Сêельêи Василівсьêоãо районó Запорізьêої області1 
 

Миêола Мефодійович: [Я з 19]24-ãо [роêó]. А батьêо ж і мати 
[нерозбірливо] селянсьêі родини [нерозбірливо], нó, ãосподарêа 
бóла, Федоровна, а дед, а батьêо мій Семен Яêович. [Нерозбірливо], 
тоже не знаю яê цьоãо діда Яêова по-батьêові, бо ми таêі, таê ми ж 
малі [нерозбірливо]. 

Ніна Семенівна: Мамêа 1899-ãо ãодó [народження], а батьêо [не-
розбірливо]. Мамêа вмерла. Мамêа вмерла ó [19]82-м, а батьêо в 
[19]33-м. Нас бóло восім дóш [нерозбірливо]. [Хазяйства] не бóло 
баãато, в êолхозі [нерозбірливо], а тоді там взяли [нерозбірливо] 
мамêа. Батьêо сапожніêом бóв, сапожêи це людям шив і мамêа, і 
мамêа даже вчилася, шила, бо восьмеро дітей [нерозбірливо], і мам-
êа шила. У мене [нерозбірливо] бóли дóже [нерозбірливо] мамêа 
оце ж бóла. У êолхозі жила оце ж мамêа [нерозбірливо] робила, яê 
оце не стала батьêа óже, а тоді вже война почалася.  

Бабóся, я не знаю, бабóся вмерла, мамêина мамêа рано, мамêина 
мамêа вмерла рано. Мамêа осталася з [нерозбірливо], їх восім хло-
пців бóло. Дядьêи: дядьêо Юрêо, дядьêо Василь, дядьêо [нерозбір-
ливо], дядьêо [нерозбірливо], дядьêо Артем. 

Та тоді ж тоже не бóло ж êолхозів, а яê стали êолхози, вони в 
êолхозах, а тоді [нерозбірливо], а тоді ãолод бóв, [19]21-й ãод ãолод 
                                                           
1 Опитування провели Р. Молдавський, Н. Швайба (серпень 2001 р.). Дешифрував 
аудіо-запис та створив транскрипт О. Пашненко.  
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бóв [нерозбірливо] дóже ãолод. Брат, дядя Йосип óмер, от, а дядьêо 
Архип тоже помер десь під [нерозбірливо], бо ãолод бóв [нерозбір-
ливо] мама даже і не зна, де брат поãіб. Надо бóло [нерозбірливо] і 
на базар [нерозбірливо], люди дóже мерли тоді, вони не розповіда-
ли, а дядя Алантій цей поãиб на фронті. [Нерозбірливо]. А дядя Ар-
тем óмер, от, дєд тоже вмер, дядьêо Василь тоже вмер, я не знаю. А 
дєдóшêа, дєдóшêа помню маленьêа, бóв п’ять ãодіêів бóло, [нероз-
бірливо] шо він мене в церêвó водив дедóшêа, помню [нерозбірли-
во], а шо він [нерозбірливо], я не сильно [нерозбірливо]. Померли 
вони разом [нерозбірливо] холода бóли, і ото сніã [нерозбірливо] не 
можна [нерозбірливо] сюда. 

[Яê êолхози створювали]... Та, це батьêо і в маãазині торãóвав 
[нерозбірливо] торãóвав, а мамêа там в êолхозі робила, нó, батьêо не 
дóже таê, робив [нерозбірливо], а мамêа там в êолхозі робила поêи 
война, война начиналась. Забрали батьêа, і брата самоãо старшоãо 
німці забрали, óбили там [нерозбірливо]. Яê вони нас [нерозбірли-
во]. 

[В оêóпацію попали]... Яê оце вже він óходив німець, вже вхо-
див. Ми тоді в плавні сюда [нерозбірливо]. А тіêи одійшов німець, 
от – ми назад повиходили [нерозбірливо]. [Партизани в плавнях 
бóли]... До нас не проходили, ми не бачили. А я виходила сюди на-
бирать хліба і [нерозбірливо] ж надо бóло їсти, я виходила, набрала 
[нерозбірливо]. В селі дали [нерозбірливо] хліба, да, [нерозбірливо] 
не можна, а мені [нерозбірливо], да. Стали переходить через [нероз-
бірливо], там де нема води, [нерозбірливо] я там [нерозбірливо] і 
проходила, і вона з татом, вдвох, з татом. Нó, [нерозбірливо], мамêа 
її не пóсêали, плаêала шо її ото таêе на смерть посилають. А тіêо оце 
стали переходить [нерозбірливо], ото там де нема води трошêи, пóлі 
перед нами падають [нерозбірливо], отаê, яê вони в нас [нерозбір-
ливо] я не знаю. 

А там дальше, шо яê німцям не видно, за лісом, за тим, за посад-
êою, там вода [нерозбірливо] ніхто не може перейти. І ми сиділи, 
поêи той, поêи сонце зайшло, тоді ми стали переходить, а німцям-то 
не видно óже з ãори [нерозбірливо] тóпотять, тóпотять, а ми [нероз-
бірливо] бистро, бистро на тó сторонó [нерозбірливо]. Німці одстó-
пали. Під вечір одстóпили німці. На óтро дивимося, їде танêа, звєз-
ла на танêі, і тóди ще танêа [нерозбірливо] бояться. “Ой, наші, на-
ші – і вперьод”. І я сама перва [нерозбірливо], сама перва. Прибіãла 
й дома [нерозбірливо], та взяв [нерозбірливо] німець [нерозбірли-
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во]. А я тоді [нерозбірливо], а в нас там [нерозбірливо], велиêа таêа 
êóча [нерозбірливо], óãля, óãля наêидать. Таê ми тоді цілó зімó то-
пили цим óãлем [нерозбірливо]. Може бóло [нерозбірливо], та доб-
ре. Та добре тоді [нерозбірливо] протопив на пятьорêó, [нерозбір-
ливо], а тоді [нерозбірливо]. Ще і до домó оставляла, міняла [нероз-
бірливо], яê сóбота. І [нерозбірливо] з поїзда сêороãо [нерозбірли-
во]. От тóт ó Василівêі, оце [нерозбірливо]. Вони не останавлювали, 
оце Мосêва-Сєвастополь, вони [не отстають], а тіêи на Пришиб, на 
Пришибі мають вони останавлюватися, а то їде поїзд [нерозбірли-
во], не останавлюваються січас, отам Василівêа, таê óже [нерозбір-
ливо] ото там я сплиãала. І ото [нерозбірливо] і ніде нічоãо. І чоботи 
розпадалися, боса брала, бо по êризі, по воді. Дóмаю, прийдó [не-
розбірливо] халява тіліпається із сапожêа, а там тоãо нема [нерозбі-
рливо] з Крима, та [нерозбірливо]. Яê я [нерозбірливо] тасêала, по 
сто êілоãрам, по п’ятсот, от таêо. 

Училась, я оêончила семь êласов, [нерозбірливо] і постóпила я 
оце [нерозбірливо] бóв в Запорожьє, а один [нерозбірливо], батьêа 
не бóло. А ãолод, а в мамêи шестеро дітей, я приїхала сюди назад із 
Запорожьє і до діда [нерозбірливо] завербóвалася я в Запорожжі з 
братом [нерозбірливо] êрóтили ми там [нерозбірливо] вона прорва-
на бóла. [Дніпроãес відбóдовóвали.] Ото там я робила. А тоді взна-
ли, шо я сім êласів êончила, мене забрали в êанторó, я робила в êан-
торі. [Нерозбірливо] ходила на правий береã, тоді ще не ходили ні 
трамваї, нічоãо. [Нерозбірливо] ó середині ото, де і вода збіãа [не-
розбірливо], ото там я, тóди всих возили на правий береã, там êон-
тора наша бóла Дніпроспіцстроя, ото там я то виписóвала я ордера 
людям, їх хат баãато бóло, таêоãо ж не бóло, яê тепер, настроїли. А 
хати ж бóли [нерозбірливо] топили дровами, достовали [нерозбір-
ливо] оце виписóю, привозю, роздаю людям, робочим. [Нерозбір-
ливо] заїде в хатó, ото таê я робила [нерозбірливо] доробила ãод я, а 
тоді до мамêи в центр, дітей. А мамêа неãожа [нерозбірливо] óхажó-
вать.  

А ó плавні [нерозбірливо] дядя в мене жив, мамêин брат потом 
[нерозбірливо] на роботó [нерозбірливо] і ми ото їдемо [нерозбір-
ливо] Вовêа [нерозбірливо]. А тоді видно оставив [нерозбірливо] 
рвали [нерозбірливо], ото таê ми жили [нерозбірливо] важêо бóло, 
нó, а пережили. А тоді [нерозбірливо] приїхала [нерозбірливо] бóла 
[нерозбірливо]. Не можна ж бóло [нерозбірливо], бо сóдили. Яê ті-
êи бросиш роботó сóдили, а яê [нерозбірливо] бросила [нерозбір-
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ливо] приїхали [нерозбірливо] там же ж давали [пайоê]. Привезó, 
мамêа поділе, а в мене менший братіê [нерозбірливо]. Вона êаже 
[нерозбірливо] самий лóтший [нерозбірливо]. А тоді вже ó [19]50-м 
ãоді я заміж вийшла [нерозбірливо]. 

Да, весілля. Та яêі там [обряди]... Вечером прийшла мати, нó, 
[нерозбірливо] моя хазяйêа [нерозбірливо] сват, сватали [нерозбір-
ливо] прийшли ото тоді. Забрали вже вóзол [нерозбірливо] море 
бóло [нерозбірливо] мамêа давала [нерозбірливо] забрали і пішли 
[нерозбірливо], оце таê. А таê ми жили, а тоді вже поженились, три 
ãода в мамêи там [нерозбірливо] ó мамêи це там, ó мамêи [нерозбі-
рливо] осталися, а ми сюди перейшли. Хатêа маленьêа таêа бóла, 
маленьêа, ми її [нерозбірливо] цемент [нерозбірливо] там він êлав, 
Коля, а я заливала, êолотила і заливала. Оце ми ó маю [нерозбірли-
во] розвалили етó хатó, а [нерозбірливо] поставили. От і ми на оê-
тябрь óже ввійшли в хатó. Та ми [нерозбірливо] робив, яê ото êар’єр 
заêрили. У плавню перевели, яê отóт плавню заливали, вирóбóвали 
ліс. І то там же ж бóв один із Запорожжя, а він [нерозбірливо] ро-
бив. [Нерозбірливо] пиляли дерево, досêи і ото ми заãотовêи заãо-
товили на хатó, дерево [нерозбірливо]  

[Там ó плавні оãороди бóли]... Садили ми там êартошêó, помідо-
ри, оãірочêи, там бóв [нерозбірливо] я ж маленьêа, хóденьêа бóла. І 
ото і пошол [нерозбірливо], ой яê хорошо [нерозбірливо] бóло. Річ-
êа Конêа, оце ж річêа називалася, річêа називалася [нерозбірливо], 
там брод [нерозбірливо] перебродили [нерозбірливо] êóпаємо [не-
розбірливо] хорошо. Яê бóло êрасіво, а тепер, шо вона [нерозбірли-
во]. 

А, озера... Нó, яê же [нерозбірливо], ми озер бóли там за отим за 
[нерозбірливо] називав [нерозбірливо] Малі бóли Кóчóãóри [нероз-
бірливо] ó нас там і ãород бóв. А тоді цей, [нерозбірливо], яê йоãо, 
озеро... За тим, за [нерозбірливо]. Там озеро бóло, озеро, а тоді там 
[нерозбірливо] ходили рибó ловили. Корзинêами наêривали, оце 
заходять, пішли з дєдóшêою, а ми женаті бóли. Пішли [нерозбірли-
во], пішли ми êорзинêи, таê ми там риби наловили, мішоê риби 
отаêий [нерозбірливо] і оце остався [нерозбірливо] сóшиться [не-
розбірливо] поêотила, мішоê положила, він мене штóрляв, той мі-
шоê. Яê êрасіво бóло, а тепер шо. [Нерозбірливо] і сіно ми êосили 
там, і êоровêа в нас бóла [нерозбірливо], ми там жили, ó мамêи жи-
ли [нерозбірливо], ó бабóшêи. [нерозбірливо] хорошо, ми і êорові 
êосили сіно, óже êоровêа бóла [нерозбірливо]. 
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[А êоли затопляли плавні]… У яêомó ãодó... В [19]66-м, да? [Не-
розбірливо] і це ходили лозó рóбали [нерозбірливо] називав [не-
розбірливо] і рóбали лозó [нерозбірливо] брали дрова. Брали, аби 
бóли [нерозбірливо]. А оце ж, це вже, в плавні не знаю, [нерозбірли-
во], затопляли [нерозбірливо] бо строїлися люди на воді [нерозбір-
ливо], оце все порозêидóвали. 

Там [нерозбірливо], бóли, [нерозбірливо] осоêори бóли, ото ж 
дедóшêа [нерозбірливо] там пиляли [нерозбірливо], і êроêви, і бал-
êó в хаті в нас лежать, і на поли, êрóãом пиляв [нерозбірливо] там 
жив в плавні [нерозбірливо] êосив [нерозбірливо]. Ото таê от жили, 
очень харашо, нó, а тоді вже стало лóтше, лóтше, лóтше й лóтше. 
[Нерозбірливо] в [19]51-м, в [19]52-м [нерозбірливо] він вже в яêо-
мó, в сороê, ó [19]72-ім ãоді батьêо мій óмер, вже мій синоê вже піс-
ля тоãо женився, [нерозбірливо], нó, при Брежневі [нерозбірливо]. 
Найлóтше за всіх, за всіх. Ні Хрóщов, при Сталіні трóдно бóло. По-
томó шо [нерозбірливо], тоãо шо їсти після розрóхи [нерозбірливо].  

Я не вишивала, сестри в мене шили. Нó, ми не співали, бо не 
дóже вміли. А співали [нерозбірливо] співали. А на вечорниці [не-
розбірливо] та біãали по [нерозбірливо] містах. Це [нерозбірливо] 
співають [нерозбірливо] старша сестра ходила ãóляла. Співали там 
вони. Нó, і шо вони співали? Співали óêраїнсьêі. Вони співали [не-
розбірливо], щедриêи співали. [Кóтю яê харашо], та Таня співала, 
шо то [нерозбірливо] нравилась: “Ой ãде-то милоãо ждала”. Це спі-
вала на ãармошêі сестра [нерозбірливо], вона на ãармошêє ãрала. 
Нó, всі співали, вони [тепер] співають [нерозбірливо], я êажó: “У 
вишневомó садó там соловейêо [щебетав][нерозбірливо]”. 

Ой, нó, яê маленьêі [нерозбірливо] ó тоãо [нерозбірливо] ãрали, 
шо то ó м’яча ãрали, ãрали, ó êрóãа, êрóãа ãрали. Це [нерозбірливо] 
от таê от, êидаєм м’яч, [нерозбірливо], Коля іãрав. Грали [нерозбір-
ливо]. М’ячиêи [нерозбірливо], в êожóхó, в êожóхó, от таêе приãа-
дóється. І [плаêали]. А то ó êóрчат: “Квоча, êвоча не занось êóрча”. 
Ото палочоê наробимо, і ото заховаємо, а тоді ходимо, а êвочêа ãó-
êає. Знаєш [нерозбірливо] поãониться, êоãось дожене, [нерозбірли-
во]. А то [довãої] лозини, оце біжиш, станеш, а люди через тебе пе-
реплиãають далі, далі [нерозбірливо]. А то задвором ми біãали [не-
розбірливо] маãазин [нерозбірливо] баãато, таê ми ото їх [нерозбір-
ливо]. Ідó, ідó [нерозбірливо], тоді він мене бачив [нерозбірливо].  
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Серãієва Палашêа Афанасьївна, 1924 роêó народженя, 
с. Сêельêи Василівсьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Рождена в Сêельêи. Батьêів пам’ятаю?.. Я хоронила їх, своїх ба-

тьêів. Батьêа звали, фамілія йоãо Солодêий, Афанасій Ананьєвич. А 
мати Солодêа Дар’я Савєльовна. [Коли вони народилися]… Це я 
тобі не сêажó. А померли… В яêім же вони?.. Мать… Батьêо ó 
[19]72-ãо… роêó. А мати в [19]73-м… [А дідів не пам’ятаю]... Не за-
стала. Ті померли рано.  

У войнó мені бóло тринадцять ãод. [Батьêо] не воював. У йоãо 
еêзема бóла. На ноãах. Таê він бóв тóтечêи. Работали. Ланêовими 
бóли. А після аêóації, яê вернóлися, забрали ж йоãо. І брат мій при-
йшов. Із тоãо, із Запорожжя бóв, двадцять четвертоãо ãодó. У тім, де 
алюмінь топлять, в тім заводі робив. Брат. І брата забрали зразó, 
тільêи ми вернóлися з еваêóації. Таê батьêа лічили… Ото ж воєнні 
врачі лічили. Півãодó. А брата зразó взяли сюди на Цвітêовій. По-
ãиб брат. [Нас еваêóїровили]... Та сюди, десь вправо… Ми далі Мая-
чêи… Нас пізно еваêóїровали. Таê тіêали, по-під сêирдами ховали-
ся. То таê. А тоді, вже яê êрасні застóпили, ми вернóлися. І в нас 
зразó êоні позабирали. Корови бóли… Це ж бóло, яê еваêóїровали-
ся… Наші позабирали. Наші. Ми приїхали подводами, бросили, а 
вони зразó êоні, воли позабирали. Наші. [А німці]... Тоді ж вони 
ланêи ділили. І оце люди содержóвали. А тоді, яê верталися, наші – 
забирали. [А при німцях яê бóло]... Та нó! Шо я сêажó, яê мені бóло 
тринадцять ãод. Робили. Гребли за êомбайнами. Колосêи збирали. 
Дітвора ж, оце ж таêі.  

[А після війни]... Та хто там óчився?! Вже робить пішли. Хто 
там óчився. Я чотири êласи всьоãо êончила. То ходили поêа, а тоді 
стало надо то писать, то зачірêóвать… Ті начали… Вообще заêрили 
при німцях шêолó. Я на шестомó місяці два походила в п’ятий, 
шêолó розіãнали. А після войни же ж шо? Батьêа забрали, брата 
вбили, десь там, на Цвітêовій. Ми й не знаємо. Таêе – пропал без 
вєсті. І батьêам не платили нічоãо, таê… Він [19]24-ãо ãодó. В яêомó 
ãоді це бóла война?… Сороê… Таê він і поãиб… Один ото бóв… Ой... 
А ми з матерью осталися. І одна бóла, [19]37-ãо ãодó сестра, а одна 
[19]41-ãо. Манюсіньêе, в войнó родилося. І ото нас осталось… Хто 
там вже óчився? І що óчіться ходив?  

                                                           
1 Опитування провів О. Мірушенко (серпень 2001 р.). 
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Нó, [батьêи] розповідали [про Сêельêó]. Но ми тоãда не інте-
ресóвалися. Робили. Не дóже пам’ятали. Це отóто – Шевченêо Ва-
силь Остапович. Він через – одна, дві, через дві хати, йоãо третя. Він 
на ãод старший. Той пам’ятає більше, а я… То таêе. Про Сêельêи… 
Шо про неї можна сêазать?!  

[Раніше жили] на низó, низó, да. На низó. В плавнях. Но воно 
там не плавня бóло, а посьолоê. Оце ж óнизó. Там ми жили. [Велиêа 
хата бóлла]... Аãа. І сад бóв. Усе бóло. [Іще в плавнях брали ãоро-
ди]... Брали. Брали і в плавнях. Там бóли внизó оãородці. Бóли таêі, 
поливні. Поливали. Брали батьêи, а ми ж бóли ще невелиêі, що ми?  

[Затоплювало весною]... Нє, вода таê прибóвала. Не затопляла. 
Це січас баãато забрало. Тих ãородів, і хати – все позабирало. Ми 
тóт не жили. Це ж нас звідтіля, знизó, вислали. Моїх батьêів пови-
силали. Вони там, біла маãазина, построїлися. А ми яê поженилися 
зі своїм, таê оце ж тóт дали нам землю. А тепер оно же ж тóт… поса-
дêи, вода недалеêо. Таê воно таêе… Таê ото ж жили тóтечêи… 

[У плавню біãали тоді]... Та! Біãали!!! І в плавні, і êрóãом. Жили 
люди [там ó плавні]... Тóт же ж ó плавнях посьолêи бóли. Но ми тó-
ди не доходили, до тих людей. Ми оце ж понизó тóт жили. Тóт бóла 
Конêа. Дрова ж возили все – з плавнєй. Уãля же ж не бóло. То роãіз, 
то… А яê же ж?! Топить нада бóло. Санчатьми тяãали!!! Нарóбаєш 
на санêи – і пошол! Зімою, да. Два рази вдень. Це ж бóло до обід 
притяãнеш санêи, з обід санêи. Та й топили. Тоді ж óãля не бóло. 
Дровами топили. Да, в плавні [дрова брали]... Лоза росла. Лоза, не 
верба, а лоза. Та бóло і верби все. Це ж після войни. Пóстили… Тóт 
же ж і баêаї бóло. Верби бóли. Ліс бóв. Дрова. Кóші таêі – лоза – 
рóбали. Возили люди. Ми тóт не жили. На низó. Рівненьêо. Притя-
ãли – та й óсе. По льодó. Та й топили. То таêе.  

[Свадьбó ãрали це] в [19]51-м. [А свадьбó ãрали]... Та-а!!! Гóляли 
тó свадьбó трошêи. Посиділи свої та й óсе. Яê тоді, після войни?.. [В 
церêвó не ходили]... Тоді церêвó розіãнали. То ж вона бóла при нім-
цях. [А при німцях бóла церêва]... А там, в центрі. І січас вона там. У 
êамінні. Там, ó центрі. При німцях. Нó, я не ходила, я ж невелиêа. А 
батьêи-то ходили. А ми, шо ми?  

[Чоловіê] аж з тоãо… З Аêимовêи, за Мелітополем. Відтіля он. 
Нема вже. Сімнадцятий ãод, яê óмер. Вони приїжджали сюда. Мо-
лодими ще. Заãотовляли: бадилêó рóбали, соломó тюêóвали… В об-
щім, êорм заãотовляли собі, ó êолхоз. І таê він, ото ми познайоми-
лися, і він остався тóт. І робив ó êолхозі все врем’я. То на [нерозбір-
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ливо], біля траêтора, то в êар’єрах, то лозó рóбали в плавнях. Це, яê 
водó пóсêали в плавнях. А тоді операцію зробили – сторожóвав. То 
таê.  

[На свята там що]... І пасêи пеêли, і яєчêа варили… Таêе, яê і сі-
час. А що тоді ãотовили? Тепер то придóмають, то торти, то те… А 
раньше вони бóли? Ті торти?.. Не бóло. Це вже січас. Молодьож не 
дóмають, а ми старі.  

[Бабêи по селó там є]... Настоянêи, то трави… Рвали та варили. 
Таêе ото… Оце, може, ó êоãо… Казали, раніше, сибірêа бóла, то, бó-
ло, до батьêів ідóть. Чи там, до старих ідóть – сибірêа. Вилічили. [А 
яê лічили]... Боã святий знає!.. Молитва яêа же ж бóла… Ми тим не 
знімаємося, ми не знаєм.  

 
 

Проêопенêо Катерина Карпівна, 1924 роêó народження, 
с. Сêельêи Василівсьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
[Я народилась 19]24-ãо роêó. Тóт ó [нерозбірливо] ще є в мене 

тьотя [19]13-ãо ãодó. Нó, вже яê бóдете, таê спитаєте [Шило Фєдо-
ра].  

Война запам’яталася, вже яê бóла доросла пошті шо. А де. А то-
ãо, це батьêо мій знає. Батьêо мій бóв середняê, большевиê. Грамот-
ний бóв. Бóãалтером робив в êолãоспі. Батьêо тóт бóв і бóãалтером, і 
óчьотчіêом, і оãородниêом. Він таêий раховитий. Він брався вирос-
тить помідори чи ті êавóни для êолãоспó Шоб ó êолãоспі. У нас бóв 
хароший садоê. [Батьêо бóв в плєнó]... В першó войнó, да. У [19]17-
ім ãоді. Батьêа яê забрали в армію. А дитина народилася, і прийшов 
він оце дитині бóло сім ãод. Сестрі моїй. Робив ото ó баóера. Таê то-
ді ще, êаже, ãрамотний ще бóв, таêе êóди там нашій Росії. Наша Ро-
сія. 

До революції дєдóшêа мій бóв писарьом. У Балêах. Бóла во-
лость ó Балêах он, і там робили. В йоãо бóла… Кóлаê – це він бóв 
найбаãатший в селі. Троє êоней. Нó, найбаãатший шоб, не êóрêóль, 
а середняê. А êóлаê. Бо êоли ше êóрêóлі, середняêи і баãачі. Три 
партії. Три раздєли їх бóло. Ото хто ж [нерозбірливо]. Це яêби тьо-
тя, тьотю ви спитали. Таê це її батьêо. Може, вона знала, сêільêи він 
ãод робив. Бо я не сêажó. А тоді оце ж óже ó 1905-мó ãоді пішло ота-
                                                           
1 Опитування провели О. Мірущенко, Н. Сурева (серпень 2001 р.). Дешифрувала 
аудіо-запис та створила транскрипт В. Ликова.  
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êе ото шо розрóха, розрóха. Дєд бросив отóвочêи ж лавочêó. Це тó-
ди треба їздить. Коней йоãо забрали. [Нерозбірливо], тих, шо він на 
тачанці їздив своїми рідними êіньми. А тоді рибêó ловив. Сім’я під-
росла. Сини пішли в армію. Чотири сини бóли. Чотирнадцять дóш 
сім’ї бóло.  

Моя мама, моя мама жила ó свеêрів. Сім ãод. Тепер то ніхто [не-
розбірливо] не жив. Свеêор бóв порядненьêий, Ілля Гриãорович 
Проêопенêо. Це мій дєдóшêа [нерозбірливо]. Оце значить насміш-
êóватий. Приêладав імя то невісці, то [нерозбірливо] періжêи пеê-
ти, [нерозбірливо] періжêи пеêти. А яê таêий анеêдот єсть. Каже 
свеêрóха: “Пішла раз до церêви, а він êаже: “Наліпи пиріжêів же ж 
на, на ãрóбі. А він êаже: “А яêих?” – “Та таêих, яê [нерозбірливо]”. 
Вона ліпила, ліпила, ліпила, ліпила [нерозбірливо], а не зóміла хво-
ста причепить. А цей êаже: “Хвіст, ó мене, мабóть, на віêи їсть”. Ка-
зала свеêрóха, прийшла вона [нерозбірливо]. Де вже ж таêі êоров-
êи? Я хотіла, шоб ти періжêів напеêла – “А чоãо ж ви не сêазали: 
велиêих чи маленьêих?” – “Та яêих óже [полóчились] [нерозбірли-
во]”.  

Сперва вони бóли бахті… Постóпали в бахтісти. Таêа віра. А тоді 
бросите. Нó, вже постаріли. Не способні ходити в той Молитвенний 
дом. І батьêо мій óвєрóвав. А мама – ні. І ото ó їх таêе привітання 
бóло: “[Нерозбірливо] моємó”. А ви отвічаєте: “[Нерозбірливо] мо-
ємó”. А до мами прийдóть та то привітаються. А мама êаже: “Здрас-
тóйте”. А вони сердяться, таêе “Здрастóйте” – то таêе вроді насмі-
ється над нами. 

[А вінчалися… Вони різних вір]... Да! Мама вінчалася. І ще мама 
й тато поженилися, і заплатила мама за невістêó сто рóблів. І повін-
чали таê, і ãóляли свадьбó, і найняли це оце отóтечêи є село [нероз-
бірливо], яê на Орлянêó їдеш. Ото же ж там є де чим [нерозбірли-
во]. Там êрасиві шêоли, таêе осталося [нерозбірливо], більше поро-
збивалося, попропадало. Єсенов. Єсен. Аãа І одробили оце вони, 
найнялися весною, в маю найнялися, до жовтня робили – одробля-
ли сто рóблів. Батьêові отдали ãроші. Заробили і отдали [нерозбір-
ливо], раньше бóло [нерозбірливо]. 

[19]33-й ãолодний бóв. Дóже пережили трóдний. А тридцять, 
[19]47-мó ãоді я вже бóла доросла. Бóла êорова. Бóла ж ó мене ди-
тина. Таê вона просе ó мене – таêа маленьêа, два ãодó бóло – проси-
ла хлєба, а я êажó: “Хлєба нема”. А ото держали теля, дванадцять 
день поїли молоêом. А тоді той [жóлóдочоê], [желóдочоê] забирали. 
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І оце розімнеш йоãо харашо, розітреш. І ó тепле мол[оêо], êоровó 
здоїш, ó тепле молоêо. Тоді через марлю. І вже ãотовий сир. Можна 
і присолювать і їсти. Таê шо я не бідóвала, я ще й людям помаãала, 
шоб не померли.  

[А ó війнó]... Да, ó нас спóсêали парашютів, парашютистів У 
плавню. Я не ходила – в мене дочêа народилася. Я [завісіма] бóла. А 
батьêо ходив. Таê пішов. Двоє сóтоê пролежав там і êаже: “Умрó, не 
підó”. Нó, хай вже. Один бóв в Австро-Вєнãріїї сім ãод ó плєнó. “Хай 
óже, – êаже, – за дрóãим разом óб’ють. Но не підó, не бóдó мóчаться. 
Ні êашлять, ні балаêать, ні читать. А чітать-то можна, а, а êашля-
нóть не можна. І чоãо я бóдó там мóчаться. Перед смертю хай вже 
вб’ють”. 

Сталін [помер] це вже в [19]52-мó. Я ще плаêала, я знаю. Це при 
німцях самоãонêó варили... А при Сталіні не бóло! Тільêи мама ж, 
бóло, розêазóє: самоãон, самоãон, самоãон. Це мене не інтересóвало, 
і не понімала цьоãо А тоді вже яê не стало мами, та мені прийшлося 
вже... Попитаться... Яê йоãо ãонить... Шо йомó робить. Навчила бі-
да. [Сміється]. Яê томó Стецьêові... Самоãон шо... І з сóхофрóêтів, і 
з êартошêи... Із цибóлі не ãнала я. Казали, шо... Ото маслина [нероз-
бірливо]... Росте. Таê ото чóхрали маслинó, з маслини я ãнала. Пах-
не! Ой! Вêóсний!  

Вино?.. Ні, оцьоãо, тоді я не знаю. Люди робили, та трóїлися. 
Таê я не робила. Не знали ж люди, в чомó можна, а в чомó ні. Нó, 
видно ж ó мідномó [робили]. Шо мерли люди. А тоді,êазали, шо 
[нерозбірливо]. Самоãон, я знаю, шо це спірт. Це ніêомó воно не по-
вредить. [нерозбірливо]. Та робила! Робила ж таê яê це, яê це нада. 
Опарêó робила. А тоді робили із солодó, із тоãо, із жита. Жито про-
рощали, сóшили на пічі. Печі ж бóли – на пічі. Росточêами, яê ото 
óже воно яê виб’є росточоê. Висохне, а тоді ж отаêий млиниê. І 
млиниêом намелеш, [вечорів] чотирі мнеш те жито. А він же ж, со-
лод, солодêий. І йоãо запарюєш – таê, яê ото опарêó запарюєш. Яê 
на хліб, таê і на йоãо. [Робилося] по півлітра. А для тоãо, шоб ви-
ãраться, нада ще й знать, êоли він виãрається. Чернил тóда. Яê чер-
нить тóхне, значить все... А то бóває, надаси, а він молодий, та про-
êотить. Та [нерозбірливо].  

[Заêóсювали]... Оãіроê і сало. [Оãірêів баãато родило]... Оãо-о!!! 
У нас таêа діжêа здорова. І ото мама [сольоні] оãірêи робила І пья-
ниці з’їдають. Та, батьêо не сêóпий бóв [нерозбірливо]. Поêа про-
сять люди Таê я ж не знала, чи [нерозбірливо]. [Мама солила]... На 
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êрашанêó! Оце положить, розвести, баãацьêо солі тóда У відро, чи в 
êастрóлю, чи в шось там. І положить êрашанêó. І мішать, мішать. 
Сирó êрашанêó! Не розбить. Цілим. Шоб поêазало, яêі оãірêи яê 
дрібні оãірêи, таê тіêи, тіêи шоб видно, на êопійêó. А яê óже здорові, 
переросші оãірêи, таê на три êопійêи. на чети... на п’ять! А тоді пе-
реêладаєш êапóстою. Ото, ото таê.  

[Ще варили]... Картошêó. Борщ. О! Найбільше ó нас бóв харо-
ший сад. Ми тоді не êазали êампот, а êазали “озвар”. Озвар. Абри-
êоси, ãрóші. Яблóêа. Таê, яê оцей êампот. Тільêи ó піч, ó піч êидали. 
Топили печі, виãрібали ото попіл... Та ранше ж хіба ж таêі êóльтóрні 
бóли, яê тепер? Ото ó піч цеберêи чотири óêинеш, а тоді ж на завтра 
витяãаєш, ó êорзинó. У томó, вони ісчахнóть. А тоді вп’ять, яê хо-
чеш, шоб здорові ãрóші бóли. Шо, це таê, на, на Рожество, шоб ве-
лиêа ãрóша бóла. Дитині нести вечерю. Тепер же наріжóть отаêово-
чêи. Нема ж печі – всі повиêидали. На êóльтóрó перейшли.  

[Узвар на Різдво носили]... Яê січас. Та січас більше водêó не-
сóть. Озварó наêладеш, пиріжêів. В тарілочêó поêладеш. Пиріжêи із 
сóшêою. Сóшêи ж баãато. По дванадцять мішêів насóшóвали сóш-
êи. А вже яê ми стали, яê я стала поãаною хазяйêою, таê вийшла з 
тоãо дворó, таê діти мої ходили на профіліровêó. Таê отаêе, отаêі 
збирали, сóшили, тоже по три чóвали переїдали [нерозбірливо]. Яê 
ми тоді жили, таê шо їли êампот. Тоді ж не бóло сахарю. Бóряê од-
вариш, виêинеш бóряê, а воно ж тхне бóряêом. Сêільêи сóшêи не 
êидай, а бóряê тхне.  

[Що варили раньше]... І мені нада нести батьêі снідання. Це він 
шось дома поїсть, шо дома там є, а на обід мама зваре, перед обідом, 
і мені нада нести. [Це ãалóшêи]... Да, да, телятина [нерозбірливо], і 
посолена, і цибóлина там, приправа всяêа, шоб запах отдавало. І я 
носила до [Федіров] [нерозбірливо], до [Федіров], де оце ви їхали 
[нерозбірливо]. Отаêий ãлечиê стоїть, і драна ряднинêа. Яê не ви-
êонóєш норми – ряднинêó вішають. І я запам’ятала добре. Батьêо 
взяв і ще мені тряпочêó прив’язав, щоб я знала, де наша ряднинêа. 
[Нерозбірливо], на станції, на Таврічєсêой, де Таврічєсêа станція, 
там ото аж тóди. На тисячó êілометрів, тисячó метрів. І я несó. Га-
ряче. А мені ж їсти хочеться! Над’їсти – видно бóде. А мені ж хо-
четься їсти. А тато їсть, їсть, а він... Нó, з ãлечиêа ж баãато, три літ-
ри. “На, поêóшай нємножêо, – він по-рóсьêи балаêав, – тольêо нем-
ножêо, шоб живот нє болєл. Ти поãóляй, а я отдохнó. А тоді поêó-
шаєм, і пойдьош домой”. Таê я знаю, яê ряднинêи. А то харашо, шо 



 
218 

сильний бóв, та їв харашо, [рядно] êрасне чипляли. Прапорець! Нó, 
на паличêó. Ото там оті паличêи, шо [нерозбірливо] їздять пани. 
Таê шоб їхні рóêоводітєлі, райêомовсьêі, таê шоб знали, де, де чиє. 
Хто яê робе.  

[У плавні бóло]... Сіноêос. Яê êорзинêи оті ципляють. Люди 
приãаняли, виãаняли сêотинó. Там строїли сêотарниêи. І там випа-
сювали. І êолхоз... Правда, хароша земля, піщана. Шо хотів, те й са-
див. Пізня оãірочêи садим. Це ж [є] пізнє насіння. Торãóвали. Тор-
ãовля таêа бóла. Нó, а, а вже ж таê... 

Оце [чапа] невеличêий, а хлопець по-сóсідсьêи ходив Семен. 
“Іди рибó ловить”. А я: “А я не вмію”. – “А я тебе, – êаже, – навчó”. 
Таêа êорзина з вóшêами, а дна нема То êаже – êрий там, де бóрьян. 
А воно êоли наêриєш, а воно яê заторохтить, а тобі радісно! “Ой! 
Йди! Я! Шось ãóрêотить!” – “Держи, держи! Я в своїй половлю!” 
[Нерозбірливо]. Я свої виловлю, і прийдó й твої. Тобі виловлю”. І 
хлопці йдóть, і хлопчаêи йдóть з рибою. І я ідó з рибою. Таê шо я 
ходила. Ще знаю береã. Ямêа бóла біля села невеличêа, неãлибоêа. 
Ми тóди ж ходили, діти. Нó, ми ж тóди ходили êóпаться. А тоді ж 
вже оце Дніпром, яê залило Каховсьêим... Одна вода та риба. А нам 
шо з тоãо? Риба дороãа.  

[А то баãач ó Дзержинсьêомó построїв там парê]… То він, то він 
óсе! В йоãо бóло два сини, ãрамотні, вчилися десь в Мосêві. Мама 
розêазóвала, шо вони десь вчилися. Приїжа êаждої сóботи, їде там 
[нерозбірливо] вже він, йоãо вже нема, вмер, Стехван Іванович по 
синів, привезе. На станцію. А станція на Поповій бóла. На Поповó 
їздив по синів. А їм же [нерозбірливо] хочеться êавóнів поїсти. 
Всьоãо ж. Понавозили [нерозбірливо] там óсяêе. Там ми їхали [не-
розбірливо] машиною льон рвать. Таê бачила [сама той парê]…. Та 
все повирóбóвали. Та це вже [нерозбірливо], то десь ряди є, то десь 
немає. А тоді ото одростало. А тоді яê пішла совєтсьêа власть, піш-
ли рóбать – і ні пеньêа, нічоãо. А тоді пішли вівці, все молоде 
з’їдало. Но êрасиво там. [Я вам таê] не сêажó [нерозбірливо] – ãеê-
тар чотири.  

[Яê революція]… Вони почóли, шо оце ж розрóха, шо це рево-
люція. І вони сêлали чемайдани і оцей Стехфан Іванович їх одвіз. 
Одвіз на Поповó. І вони пропрощалися: “Может бить, – êаже, – ми 
й навсєãда попрощаємось”. Таê той Стехфан Іванович зляêався, таê 
просто [нерозбірливо]. С тачанêою, фаетон. І все побросав, при-
йшов пішêи додомó і пішов тóда. Прийшов додомó. Нó, боялися. 
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Нє, от єсть і січас страшно і тоді [нерозбірливо]. [Нерозбірливо] 
свою молотарêó. [Оце звали цьоãо баãатоãо] Солодовниê Іван [не-
розбірливо]. 

[Це] до революції. Да. І йоãо бандіти вбили. Прийшли оце, все 
їхнє [нерозбірливо] тóтечêи. Може, оно пройдете тóт ó селі, Васіль-
єва вона. Спитайте – Васільєва Катерина. Вона там [óсе це віддала]. 
Її дєдóшóêó приїхали бандіти. Чи вони жили в села. Вони там і жи-
ли! Вони і в Сêельêи – один відтіль, а той – відтіль бандіт [нерозбі-
рливо]. Сêрізь ó йоãо позарешочовано бóло. Віêна позарешочоване, 
а [нерозбірливо] не позаливане. Таê вони пробрали черепицю. Влі-
зли через те, через ãоріще. Пробили ломами. От не набрешó. Чи 
пробили чи через лядó влізли. Но вона, вона, її дóжче запам’яталося 
про дєдóшêó. [Їй же]мама розêазóвала. Красива сім’я бóла. Два, два 
сини, мабóть, і три дочêи. Чи дві. І вбили йоãо. Забрали êоней. І 
прийшов óтром, êаже: “О, сóêин син, óбив чоловіêа”. Нó, за шо він 
йоãо вбив? Ось таêий чоловіê [нерозбірливо]. Всі боялись – ніхто 
нічо і не сêазав: “Шо, це ж ти”. 

А [свадьби ãрали]… По обрядó. Таê от є обряд – таê і ãрали 
свайби. Нó, от. От наші отдавали онóчêó тóт óже. Тиждень ãóляли. 
Тóт [нерозбірливо] по тижню ãóляють. Раніше – три дні. Для моло-
дих – ó сóботó. А в понеділоê – êóри. Це ж в неділю свайба, а в по-
неділоê – êóри. І розійшлись. А в Сêельêи тóт тиждень ãóляють.  

[А мене сватали яê]… Нó, óже сватали по соãласію. Таê, яê свай-
ба яê раз ше не хочó – іди по батьêові [нерозбірливо]. Мої батьêи по 
любві тоже сходилися. А баãато розêазóють, шо: “ Іди, іди – він ба-
ãатий [ото в Стецьêа], [сміється]. І воли, і все є. А шо він дóрний – 
то нічоãо”. [Ото посватали] [нерозбірливо], êинóли ті вінêи, наділи 
довãó спідницю – і пашол!!! По хазяйствó. А тепер же ж шо? Нó, те-
пер хто ãрамотний, той óчиться. 

[В шêолó ходила в Балêах]... У нас тільêи сім êласів бóло. [А я 
хотіла]... А ó восьмий êлас в Балêах. Десятилєтêа бóла в Балêах. 
Трєбóвали. За êарі ãлазêи не полóчиш ні однó пять. Яê не знаєш 
матеріалó, то оцінêó не полóчиш. Полóчиш двойêó.  

[Моя] мама ãадала. [І мене навчила]... Та ãадала. То ж піде, єв-
рейêа, шо вміла харашо ãадать. Вона піде до єврейêи. Та єврейêа: 
“Жди, Галю. Твій чоловіê живий і прийде, ще й сім’ю [нерозбірли-
во]. Жди”. А вона êаже: Ой! Яê трóдно, яê трóдно. Я сирота”. Сім 
ãод мамі бóло, яê осталася од матері. “І січас я одна”. Дівчата. Дівча-
та, до мами. А тоді вже ó войнó приходили жінêи. Нó, ãріх один – 
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êазать, шо він óбитий. Відêіль ти знаєш? Всіãда êазала: живий. Хто 
живий, той прийшов, а êоãо нема – тоãо нема. А шо ж ти зробиш? 
[Нерозбірливо]. [На любов ãадали]... Та тоді же! Яê мамêа... Яê ма-
ма бóла жінêою, а ми бóли малими. Справді, чо. Нó, êаже [нерозбір-
ливо] оцьоãо, за цьоãо не підеш заміж. А підеш заміж за [дрóãоãо]. 
Нó, прийде [нерозбірливо] вийде за дрóãоãо заміж. А вона êаже: 
“Нó, я таê і знала. Карти таê êазали!” [Вона на êартах ãадала]... Тіêи 
на êартах. Таê мама не вміла.  

[Їй платили там щось]... Да. От яê одна бóло прийде, принесе 
ãрóдêó сахарю, бо в їх бóв сахарь. Батьêо варив половинó, і їх опла-
чóвали. Їх оплачóвали сахаря. А таê ніхто нічоãо не платив. Одно 
жінêи приходили, на чоловіêів ворожить. Шо, шо при нємцах, шо 
при нємцах можна бóло принести, яê нема ні в êоãо нічоãо. А ми 
тоже не бідно жили, [нерозбірливо]. Та! Поприходили... Баãато по-
приходило мóжиêів. Таê шо... Мама óвіряла, шо Антон живий і 
прийде. Антон не прийшов... Та тьотіньêа êазала, шо бач, Василовна 
êазала, шо Антон живий і прийде... Ми з неї сміялися! Казали, [не-
розбірливо]. Батьêо ж підêазóє, шо смійтеся з неї, шо вона людей 
дóре. Шо їй ãріх бóде, шо вона дóре людей. Не нада ворожить. Ета 
óсе брехня. Нó... А яêби бóла [нерозбірливо]. 

 
 

Гальченêо Андрій Олеêсійович, 1924 роêó народження,  
с. Сêельêи Василівсьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
[Я] Гальченêо Андрей Юхимович. [1924 ãодó народження]. [А 

оце хата... Я тóт і родився]... Та стара вже! Хата я не помню в яêом 
ãодó строїли. Це батьêо мій êóпив її. Продавали люди, і батьêо êó-
пив. Не батьêо, а батьêо батьêа. [Нерозбірливо]. [З вальêів зложе-
на]... 

[Батьêо] Гальченêо Юхим Петрович. [Мама] Гальченêо Анаста-
сія Сидоровна. [Мама] зі Сêельоê! [Її дєвіча фамілія бóла]... Сіра. 
Помню [діда, бабó]. Нó, батьêа ж, діда, звать бóло Сидір. [А по-
очєствó]... Це вже не знаю. [Нас по-вóличномó називали] Копитони. 
Дід же ж Копитон. А сóсідів... Капцюни, чи яê, яê їх бóло. [Камар-
цюри]... По-óлічномó. [А фамілія Олешêо]. Дід Капацюра бóв. [Тó-
ди] далі. Капацюра – це піп дав. Ім’я. А діда, це ж діда звать, Копи-
тон. А дав піп таêó назвó – і все.  
                                                           
1 Опитування провів В. Мільчев (1 серпня 2001 р.). 
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Батьêо яê помер, бóло восємдесят пять ãод. Він в шиїсят сідь-
мім. [А діда з бабою]... Та шо їх знать! Я ж діда тоãо добре не знаю. 
[Нó], Петром звали. По-отчествó Іванович. [Харитон] Іванович. Він 
ще бóв тим, старостой сєльсовєта бóв! Бóло з армії яê пришлє, шось 
ціêаве з армії, там [нерозбірливо] перейшов, Таврічєсêая... ãóбернія. 
Таê він піде з ціпêом: “Іди, сóêин син! Бо я тебе аж тóди!” Він [здо-
ровий]. [Ще при царі старостою робив]... В сороê сідьмом ãодó дід 
óмер. По старості. Йомó вже сто ãод бóло. Да. Він ще в армії слó-
жив... Царсьêó армію. Бо розêазóють сêеляни, шо, шо слóжили з 
ним. Уже їх тоже немає. Таê в Кримó йшли, а татарин молотив жи-
то. Каже татарин: “Стоп. Хто мене [поборе]. [Поборе] жито отдаю”. 
А він: “Ваше блаãородіє! Розрішить мені”, – це ж на êомандіра. Він 
же остановив там чи ротó вів, чи [дві]. “Виходь”. Вийшов. Таê він 
йоãо два рази яê хахнóв! Таê татарин êаже: “Забирай жито”.  

[Я своãо діда] помню! Да. Ще во врем’я... Це розêазóють вже ті 
люди, шо з ними вмісті слóжив. Він при цареві ще слóжив! Миêо-
ла... та ще й не знаю, яê звали. [А жили]... Це ж бóв батьêо мій. Дід. 
Дядьêо. Миêола ж. Тоже два брати. Меньший брат оставсь ж там, а 
мій батьêо сюда вийшов. Сестри бóли. Сестер три бóло. А братів 
два. Один брат же бóв ãрамотний! Менший. Уже при Совєтах, со-
вєтсьêа власть бóла, таê він вже бóв сеêретарем райêома. І на фронт 
пішов, таê просився, шоб десь таê, не воювать. Таê поêи дождався, 
шоб поставлять йоãо там, а воно вже йоãо... Нас бóло пять братьєв! 
А осталося один. Воювали всі п’ять. А два померло вже після войни. 
Два офіцери бóло [нерозбірливо].  

[А таê дід там розêазóвав]... Нó, воно розêазóвав, нó, вже поза-
бóвав! Вже цьоãо... Може... Він, він не переселявсь ніде! Нó, розêа-
зóвав, шо тóт населяли село... Сêельêó тó, полтавчани, із Полтави. 
Розêазóвав то, шо наãорі отóт хат ж не бóло. Це дід розêазóвав. Це 
Конêа теêла... І понад Конêою парахода ще ходили. Таê міняли пó-
шнинó на, на хліб, і на шо вони там міняли. Понятно? А вовêи хо-
дили прямо, не добить. [Я таêоãо вже не застав]... Та понятно ж, ні! 
Дід ото розêазóвав, шо це ж таêе. Бóло поїде волами, а там вовêи 
напали ж. Таê той дід óêрився сіряêом і óпав з тоãо, із саноê. І вовêи 
ото óбіãли, а вони тим моментом óтеêли, це дід розêазóвав. Він спє-
ціально впав з саноê, шоб вовêи задержать! Шоб вони не порвали 
[нерозбірливо]. А вовêи, він же впав, а вовêи зразó ж сюда, а поêи 
вовêи, поêи той, а [нерозбірливо]... 
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[Ще волами їздив, не êоняêою даже]... Волами! Санêами, вола-
ми. Я на волах їздив! Їздив. Запряãали! Ярмо ж! По два воли. [А êо-
ли їх не стало вже]... При Хрóщові. Коні тоже ж. Кіньми їздили.  

Нó, тридцять третій ãод я в же ж, вже ж помню. Голод. [Тóт не 
дóже ãолодóвали... Шо плавня помаãала]... Канєшно ж. То яїчêа 
драли, то, то роãіз рвали. Коріння їли, пеêли. А де ото в степах, там... 
Батьêо, бóло, підводó запряже, та поїде позбирає мертвих, і на êлад-
бище їх одвозе... Поêи позбира [нерозбірливо]... Заставляли óби-
рать. [Голод бóв]... Та воно ж на... Тридцять третій, тридцять вто-
рий... Оце два ãоди.  

[Колеêтивізацію помню]... Помню! В баті êоні забрали, бричêó, 
ãарбó. Бóло... Четверо [êоней]. Це в батьêа. Батьêо бóв... Бóêарі [не-
розбірливо]. Та бóв же ж то рядовêа там! Корова бóла! Але [нероз-
бірливо] не держали. Бо дід рибалив. Нам отділив землю, дав. [Зе-
млі сêільêи бóло]... Боã йоãо зна... Можó збрехать... Я помню [не-
розбірливо]. Пшеницю молотили... Це помню. А сêіêи десятин там...  

[Ще до êолеêтивізації батьêо землю тримав]... В степó, сюда. Он 
там, рядом. Тóди, до [Солом’янêи]. [Пшеницю в основном сіяли]... 
Баржі підходили. На баржі. Очєрєдь стояла. По сто підвод, по двісті 
підвод стояло. Шоб продать на баржó хліба. А тоді поділили [не-
розбірливо]. Мій же пай – моя земля! Здає пшеницю, і ще й за тó 
пшеницю платить ãроші. Земля-то моя. І плати ше ãрощі. [Пристань 
бóла] в Сêельêах. Отóт, напротів Собаêарні. Я знаю, шо êажóть, шо 
баржі там стояли. [Воно там не прямо до береãа, а доставляли]... Не 
лодêами, а таêі пароми. До береãа метрів там пятнадцять, чи десять 
не доходило. Із досоê робили. На сваях поставляють... [Воно таêе 
широêе там бóло на сваях, шо і підвода моãла там розвернóтись... Це 
яê затопили то “мітіори”] ходили. Попервам яê затопили. В Запо-
рожжя. [Нерозбірливо] перед рибêолхозом пристань бóла. Сразó, а 
потом... [Не ходили]... А автобóс... Ой, Боже!.. Пять раз на день хо-
дили автобóси.  

[А батьêи поженилися ще ж до революції]... А тоді ше ж брали 
на фронт. Миêола... Война ше ж. Забрали батьêа. Бóв поранений, та 
вернóвсь додомó. Таê батьêо переходив Карпати, і перевали. А я яê 
вже в санаторій їздив – переїзжяв! Карпатсьêі перевали. [Нерозбір-
ливо] одправляли, таê Заêарпаття. Там, де елеêтичêа та, чехослова-
цьêа. Шо можна бóло сісти, і там, три-читирі остановêи... Санато-
рій. Таê я сів óтром, та в дванадцять часов ночі встав!  
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[Батьêо там розêазóвав яê воювали]... Нó, в Карпатах не довãо 
пришлось, а... в Заêарпаття. [Нерозбірливо]. [А в ãраждансьêó війнó 
він тóт бóв... А в ãраждансьêó]... Оце ж, це ж до [Махна]? Нó, êазав, 
шо Махно тóт бóв. З Сêельоê баãато в Махна слóжило. Оце яê захо-
вається в [êóêóрóзó], [обязатєльно шось знімóть]. [Він в Сêельêи 
сюди наїжав... Махно... Батьêо бачив йоãо]... Невелиêий ростом. 
Чорнявий таêий, êазав... Тіêи таêий оце... Сêазав оце брать, ãраб-
лять, сêіêи там – два часа!.. Шо хоч робить. І пішов ê чортям! Да. 
Дисципліна бóла. Жилізна. Я ж êажó, шо мародьорством занімався, 
[нерозбірливо]. Сêазав – два часа. Чи півтора. І все! Нето – стріляє. 
Баãатий забере оце, сêотинó, êоні – а він тоді отдає. Вони тоді піш-
ли, а ті полізли та забрали – а тóт Махно вернóвся. Вони до батьêа. 
“Батьêо Махно, отаê і отаê”. Пише: “[Поãаняй], забери. А я не можó, 
бо яê поїдó, таê я те...” Отдають ті назад. Він же ж строãий бóв! 

У Сêельêах йоãо яê... Нó, солдати любили... [Хто в ньоãо вою-
вав]... Нó, видно, ж ãодóвали. Форма ó йоãо бóла êрасіва. Голóба та-
êа [нерозбірливо]. Балêи... Махно ж [за наші] воював! Села Махно 
ж взяв, потом на рóсьêі повернóв, [нерозбірливо]. [Це таê батьêо 
розêазóвав]... Да! [В Граждансьêó батьêо не воював]... Вони хова-
лись. [Шоб не забрали воювать]... Баãато [ховались]! Нó, яê перей-
шов річêó, таê óже... Вже й плавня... Шо тóт... З ãори он зійшо! Зем-
лянêи êопали. Нó, партізани ж там яê бóли, таê êопали, воãêоãо ж 
не бóло! Нó, воно озеро, [нерозбірливо] під êóщем. Ото зробив зем-
лянêó, і там вони жили.  

[Жив там ãода два]... Сіяли! А на ніч тóда! Бо êоні заберóть. Ая-
êже! Усі, ховались. [Таê тóт в селі тіêи баби та діти бóли... Там ó 
плавнях]... Нó, таêі [нерозбірливо] бóли, непроходні! Хто знав – той 
найде. А не знаєш – там не знайдеш, ó плавнях. [Там озера бóли]... 
Нó, там, Комизнове. Це там озеро таêе. Нó, очерета росли, назвали 
йоãо Комизнове. Свинареве! Свині там находились. Озеро, Свина-
реве. Оце ж самі хазяйнóвали, тóда завозили. І оставляли, вони там 
ó озері, рили шо. Самі по собі! [Ні заãородоê]... Та їх там таê, шо во-
рóвать і не видно бóло. Каждий двоє-троє виãонив, там їх отара. Це 
там п’ять-десять вêрав, таê óже видно. А яê півтори тищі в плавні 
свиней там, там риють –ойо-йо-йо-йой! [А потом]... Каждий своє 
брав! Я вже... Це вже при Совєтах, таê вже ж таê ó плавню завозив 
двоє. І там ото наãлядав, наãлядав, наãлядав за ними. Поêи вони там 
поросли. А потом пішов – нема. Та дві неділя шóêав. Не найдó. А 
потом таêи найшов. Таê вони яê пішли. Одичали, лоза тіêи тріщіть. 
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Ми [нерозбірливо] сала немає. Горить, воно ж [нерозбірливо] нема 
ж трави. Зерна ж то нема. А таê же вони справні, хароші.  

Та там озер яê бóло, таê і Пісêовате, і яêі хоч там озера! Нó, це 
вже я не помню. Пісêóвате там, Домашêи там. Є тама озеро Копи-
тона, там де дід рибалив, там озеро Копитона. [Таê і називали]... 
Моãо діда. Балаãан бóв ото! І він там рибалив. Озеро Копитона. 
[Протоêи бóли]... Заêінець, заêінець називались. Уже ж я не помню, 
воно ж тóт бóло... Озер-озер, озер-озер!.. Велиêі! 

[А яê война началася]... [Я в шêолó ó Сêельêах ходив]... Я пішов 
ó шêолó... Сороê первий вже война началась. Пішли в шêолó, война 
началась – нема шêоли... [Заêінчив сім êласів]... Це з переривами!.. 
Война ж бóла, не ходили. Після войни стали там, в ФЗО забрали. 
Помню. На [нерозбірливо]! Він зразó ше сім êілометрів. Там є алі-
мінєвий завод. [Молдострой]. Ми тóди приїхали, нас... А ми в óчі-
ліщі бóли. З мóзиêою, з цвітами зóстрічали нас в [новострої]. Об-
щежитіє дали нам... Оце ж поїхав з óчіліщем трóдящих! Шо вчили-
ся, дрóззя. Нас послали тóда. У завод той. У томó заводі приїхали, 
пожили, десять день, всіх – в мене бóв пятий розряд, êаже: “Бóдеш 
[нерозбірливо] здавать. На, на, тóт, яêий розряд. Сдаси, то і бóде”. 
Нó, êарточêа попалася та, шо дóже знав я. Сêазав. “Пятий розряд!” 
Нó, я мало! Два місяці поробив, і всьо! Война. Война! Таê я êоли 
вернóвся! [Нерозбірливо]. Там же ше ó заводі работали. Завод роз-
бомбили. Взяли по сороê тисяч ãрошей, і хто êóда!.. Нó, я ше додо-
мó! Я додомó три місяці собирався. Томó шо дороãа заêрита... Я яê 
приїхав, óже німці тóт. [Фронт переходили]... Да. Під Харьêовом. 
Да! Через лінію! Та ми там знали, шо... Один бóв вісімнадцять, дрó-
ãий сімнадцять ãод. Пішли, та й óсе!  

[Яê сюди добирались]... Зразó в плєн забрали! Перейшли лінію, 
зразó в плєн забрали німці. В лаãєрь заêрили. Картошêи дали, мєдó. 
І ми на дрóãий день повтіêали. [Не таê охраняли шоб дóже]... Та во-
ни ж бачать, шо дітвора. [Нó, а яêби спіймали, моãли б і вбить]... Я 
прийшов, вже сніãó полно. [А по дорозі яê добрались]... Та! А де, а 
де ті ãроші? Та ãроші... У êоãо ж ти êóпиш. Яê в êаждоãо нема нічо-
ãо. На станції там двісті-триста рóблів бóлêа хліба. І то не дóже-то 
êóпиш.  

[Тóт óже німець стояв]... Не дóже баãато. Комендант бóв. Пост-
ріляли, ото ж. Староста, ãолови êолãоспó, нó, там, óчителя вбили. 
Там. Нó, старих партізанів половили. “Яê здаси, то вам нічоãо не 
бóде!” Нó, вони повірили. Вийшли. А він заêрив і постріляв. Спеці-
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ально приїхала жандарм. Постріляли... [Це оці шо з отаêими наãрó-
дніêами]... Офіцєр.  

Єврейêа одна бóла, нó, вона ховалась. Не займали, не находили. 
Нó, вона таê, по сóсід, плавнях. А цих постріляли, мать, днів через 
два. Комóністів.  

[При німцях бóло]... Колхоз. Нó, я ж бóв таêо... Не робив...Таê, 
постарше яêі, і робили. Ото, в плавнях заливають, [нерозбірливо] 
сêали ж. А воно ж вода. В мене [нерозбірливо]. Воно ж ті партізани, 
парашóтісти ж блóдять. А єсть таêі предані німцями. Німцям заяв-
ляли. Ловили тих парашóтістів. [Ловили] не сêеляни, а вже німці.  

Оце ж де шêола постро... Оце де шêола, бóло ж зданіє. І ото ж 
там німці й жили. На êолючій проволці заставляли танцювать. Роз-
стрилóвали. Оцих же парашóтістів.  

[Баãато їх збрасóвали, парашóтістів]... Баãато!.. Та несêольêо 
раз! Я розêазав, тошо вода прибóла, а їх збросили. Понімаєш? Нó, 
заливали ãряди, заливали, вони по ãрядах ішли, йшли, йшли, ішли 
[нерозбірливо]. Осьо, осьо село. Тóт переходить нада, [водó]. А 
той... Там таêі бóли, шо заявили. Таê вони три дні ловили парашю-
тістів ще. [Жили вони] в землянêах. Та вони [робили] здорові. Нó... 
Чоловіê по десять, по пітнадцять.  

[Зі Сêельоê таê... Оце парашютісти]... Нó, оце мій батьêо бóв 
зв’язаний з партізанами. А таê... Боялися. [Батьêо] ішов в плавню 
лозó рóбать. У лісі. І натêнóвся на їх. “Стой! Де ти йдеш, дєд?” – 
“Лозó рóбать”. “Анó пішли з нами”. Ото вони повели до себе, де во-
ни живóть. А в їх валянêи бóли ще моêрі. Сім пар валяноê на плечі, 
і додомó, в пічêó, сóшив батьêо. А завтра нада односить. І продóêтив 
нести. Батьêо посóшив, вести. Мати там піч натопили, валянêи ці 
повêидали, вони всі посохли, тóда йти. Продóêти там, шо дома бóло, 
то сала, то êрашаноê, повести. А він тоді й êаже, шо там партізансь-
êомó отрядó: “Нам нада старостó вашó, шоб з ним побалаêать, шоб... 
Щоб продóêти...” Батьêо: “Я сêажó йомó! Він прийде, до мене. А я, 
êаже, вийдó”. Яêось йоãо на вóлиці стрів. Він йде. Каже: “Косар”. А 
я êажó: “Коси”. Кажó, я êажó: “Коса”. А він êаже “Коси”. Це вже я 
знаю, шо наші це... Пароль. Він зайшов ó êóхню. Таêий, семдєсят, 
восемдєсят [ãод]. Стройний! [Оêрóтили тоãо старостó]. Таê цей 
староста хотів тіêать! “Ні, – êаже, – дараãой. Уже ти не втечеш”. 
Ото він доãоворився давать яїчêа, сало, масло. А батьêо [сорочêи].  

[Староста бóв] Батовсьêий Ілля. [Староста] êолхоза. [Він і до 
войни бóв прєдсєдатєль êолхоза]... Оце давали партізанам. А потом 
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яê рóсьêі прийшли, йоãо забрали. І дали йомó двадцять п’ять ãод. 
Оті партізани, шо він давав, не моãли ж нічо зробить. Вони ж не в 
силах бóли. Йоãо, цьоãо Батовсьêоãо, дали двадцять пять ãод. На 
Сєвєр... Нó, в тайãó одправили, там де ловили [рибó].  

Оце ж батьêо мій бóв [нерозбірливо], а потом хтось заявив. Отаê 
от. Вони забіãли. І я ше в хаті бóв. [Нерозбірливо]. Невістêó забра-
ли. [Це моãо брата жінêа]... Старшоãо. І брата забрали. І батьêа за-
брали. Тóт бóв хат через читирі надворний сарай. Заêрили там. По-
ставили з автоматами... А потом днів два, через шесть – на допрос. 
Батьêа óводять, люди ж там [нерозбірливо]: “Давав партізанам?” 
Батьêо êаже: “Давав”. На! Потом ше пита: “Давав?” – “Давав”. [Не-
розбірливо] батьêа... Потом брата, на допрос... Нó, брат тих же не 
возив. Разів двадцять [нерозбірливо]. Брат хотів здачі дать. І він... 
Зачинили... Оце батьêів брат одозволив батьêа... Ото батьêо в плав-
ню поїхав... [Це двоюрідний брат батьêов Ватор]... Двоюрідний. Він 
оцей, дядьêо Ватор, поêи брали в Германію, він баãато защіщав. Ка-
зав, шо йдіть ó плавню, ховайтесь. Таê шо він преданий бóв. А одна-
êово дали [двадцять] три ãоди... [Вернóвся він потім, в Сêельêó]... 
Він ше при німцях [нерозбірливо]. Німці строїли йомó дом, шоб... 
Нó, він ó йомó не жив. Поêи вистроїли, а тóт рóсьêи прийшли. І 
таê... 

Я [при німцях не робив в êолхозі]... Тóт баãато пооставалось та-
êих, шо [нерозбірливо]. Та тóт баãато таêих шо поховалися. Я, воб-
щем, не знаю яê. Чи в плавню пішли, та не, не взяли на фронт, та він 
остався, поêи пройшли. Нó, баãато поховалися, осталося... німці... 
до, до німців.  

[Яê німці прийшли]... Я ж, дома не бóв. Тóт же є таêі бóли, шо за 
німців, а є протів! Тóт не поймеш... [Ті шо розêóрêóлили] ті за нім-
ців. Тож батьêо êоли мій сидів, там же німці охраняли. Таê сêелян-
сьêі:“ Шо, сóêа, заробив, отаêó медаль от рóсьêих?” Тож він за нім-
ця.  

[Партізан бачив]... Молоді [хлопці]. Нам німці послали лєс пі-
лять. [Стóжа] на дворі. До Дніпра! Нó, а вітіль же по продóêти їзди-
ли. Їздив, потом поїхав, по продóêти, везе, а парашóтіст сів на брич-
êó і німець, і німець тóт сидить!.. Упереді. Він таê яê німець [нероз-
бірливо] рóжжо, та без толêó!.. Це він з автоматом сів. А той сам ні-
мець їде. А потом яê приїхав, êаже: “Нє! Там рóс партізани, – êа-
же, – чóть мене не вбив. Я, – êаже, – більш не поїдó тóди”. Весь час 
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батьêо носив. Та воно ж, воно єсть ó Запорожжі ó архівах. Про ба-
тьêа там є...  

[При німцях і в Германію забирали]... Та чо ж не вãаняли! Їхали 
добровольно, їхали. Дóш десять. Шо самі їхали. [А мене]... Та! В ме-
не там дядьêо бóв староста... Таê він сообщає – “Ховайсь!” І я [не-
розбірливо]... [Німці не совались тóда]... Вони боялись. Там ще ãó-
щина – ой. Шляшоê тіêи один іде там. Там яê затяãнóть партізани, 
таê виб’ють їх дотла.  

[Поліцаї бóли в селі]... Свої. І всі сóдили. Дали по двадцять п’ять 
роêів. Ночами. Били. Німці ж направляли там – вечером не ходи... 
Да... Одноãо повісили, сêеляни. Тіêи зайшли рóсьêі [нерозбірливо]. 
Пять сêелянсьêі поліцаї бóло. Семен одноãо звать бóло. Одноãо 
Миêола звать. Одноãо Іван звать. Та вже померли... Та вже в ãодах 
[бóли таêі]. 

[А в 1943 яê наші прийшли... ó Сêельêах]... Тóт пройшов, прой-
шов фронт. Усêочили тіêи, і все. А воно ж, за Балêами! Під Балêа-
ми! Бої й бої. Шість місяців тóт фронт стояв. А я ж вообще [нероз-
бірливо] армії. Оце пришли сьоãодні... У дванадцять часов ночі за-
брали [в армію]. Нó, да ж, оêтябирь видно. Уже ж в оêтябрі війшли 
ж. І забрали. І пашол. Кажó: “Я стрілять не óмію, не вмію, бо...” Ка-
же: “Там наóчать! [Нерозбірливо]. Нó, а шо ти бóдеш êазать... Це 
таêих... Старше, постарше. А ми ж, по восемнадцять, по девятнад-
цять ãод. Нó, нашоãо, нашоãо ãодó пошти всих вибило.  

А я оце тóт воював, за Балêами. Та мені девятнадцятий ãод бóв! 
Сêіêи там... Нó, не забирали. [В сороê третім]... Да. І тóда зразó óêи-
нóв... Я й ні стрілять не вмів! І в німецьêій одежі й забрали! [Нероз-
бірливо] німець піймав там... А оце ж воно там... На Кавêаз бóв. Тó-
рістом. В інстітóті ото там. Таê німецьêоãо снайпера найшли. За-
мерз, ото, в льодниêах ото, там лежить.  

Оце за Балêами тóт, зразó тóт. Уже за Балêами фронт стояв. Нас 
забрали, та... В мене в оêопах [нерозбірливо]. Кóди біãти? Шо ро-
бить? Я ж не обóчений. Підсêочив, êоли [нерозбірливо] êаже: “Ви-
сêаêóй з [нерозбірливо] і біжи вперед”. Нó, я висêочив і пашол впе-
ред! Яêа там винтовêа!!! Позабирав, валялася... Нó, вбитий хто, її 
бере. Її ж ніхто не бере. [І це звідси і до êінця войни!] Пятий Уêра-
інсьêий [фронт]. Аж до Кенінсберãа дойшов! [А там] ранили. [Не-
розбірливо] вийшов, оце сюда вийшов – мене б óбило б. А воно ви-
йшло. Осêолоê. Я впав... Нó, я лежав в ãоспіталі. А в сороê п’ятім 
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[вернóвся]. Нó, в мене ж рóêа не ãодна, êóди ж я підó! Да, в êолхоз. 
Сторожом!  

[А яê Сталін вмер]... Та чо, дóже плаêали! Шо êажóть, людей 
[нерозбірливо]. [Яê оце в тридцять третім бóв ãолод]... Це Сталін 
шось там... В Германію одправляв, [нерозбірливо], не знаю... А при 
Хрóщові чорт йоãо знає яê! Та! Самий êóêóрóзяний хліб! Він же ж 
дóже мало пожив. Оце ж Бєрія при Хрóщові забрали. Забрали Бє-
рію, а то вже Хрóщов став. Хрóщов поїхав отдихать ó Крим. А Бєрія 
хотів перевернóть власть. Нó, КГБ все ó йоãо в рóêах же. А тóт най-
шлись таêі, шо Хрóщовó позвонили. Тóди ж, ó Крим. І той вернóвся 
сюди – ãоп! Вже Бєрію піймав, розстріляв óже. Забрали. Бєрія хотів 
власть перевернóть. Нó, совєтсêó власть! Він [отравив] Сталіна. Бє-
рія... Вони десь êóпалися там в ванній... Випивали. [І Бєрія йомó 
шось підсипав... Це таê люди êазали]... Мосêвичі, ті шо приїзжяли із 
Мосêви... 

В [1954] тоже ж затопили [плавню]. [А перед затопленням, ліси] 
тóт рóбали. І траêтора тóт работали, і в êолхозі людей давали, шоб 
зачіщать. Таê і не счистили. Та стоїть там. І дерево стоїть, і верби 
стоять, і лоза. [На береã же виносе].  

Года за два, за три êазали, шо... Ми, ми дóмали, шо не затоплять. 
А хто дóмав, шо затоплять, таê [нерозбірливо]. Тридцять тисяч зе-
млі затоплено там... І тридцять тисяч [нерозбірливо]... Тóт же і соя-
хи росли, і êóêóрóдза росла, і êартошêа ж, óсе. А шо ж... Орали ще 
баêаї. Баêаї називається. Лощини мєждó [нерозбірливо]. Баêай. А 
там же ж, там же воно давно, прямо торф. [Дóже люди жаліли]... 
Люди вже [нерозбірливо] залило. Вони не жаліють, вони [насêоро] 
пóстили водó. Отаê. Це ж залили вже не при Сталінó. Сталін не ро-
зрішав. Сталін вмер, а тоді ці вже [нерозбірливо]. А Сталін ні.  

[А Конêа тóт бóла широêа]... Нó, я ж вам розêазóю, шо на низó 
яê жили, таê парахода підходили! Парахода тóт ішли. Це на низó ще 
жили. [Я от родився тóт]... Дальше [нерозбірливо]. Люди жили ба-
ãато на низó. Тоді виселили. Піїсят сідьмомó... Це на низó там бóли 
всі óлиці. Понад морем. Набере... набережна... І люди не хотіли даже 
й виселяться, сюди, на ãорó! Там вода ж мілêо. Вода прибóває, ãо-
роди заливає, потом сходе. Все росте там. А тóт же бóãор! Тридцять 
метрів до води! [Люди не хотіли]... Велиêі ãроші платили, шоб стро-
їлись. Нó, таêе, [там] ті міста, де вони жили, вже вода êрóчі добра-
лась. У море пішло óже. От море вже êалюжа, ровним щьотом [не-
розбірливо]. Аби ж вона стіêала, вода [нерозбірливо]! А то ж вона 
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шо? Де в Каховêó вже заãородили... [Плавні харашо помню]... Чо ж 
не помню, плавні! В мене лодêа своя бóла! Нó, лодêа [нерозбірли-
во]. Сідаю та їдó. Крашанêи драть êачинні. Там... Весною. На при-
бóть води. У плавнях... Нó, рибó брали. Карась, лин, щóêа. Нó, всяêа 
риба. [Сітêами збирали]... Я не ловив. Дід мій рибалêою бóв. Землю 
держав і рибалив. [Він там не жив], заходив додомó! Прийшов, ятір 
потрóсив. Сітоê же не бóло. Ятері. Рибó на плечі, і пішов. А таê ще, 
сêот держали ж там. Там яãід не бóло. Болота... А яãід [нерозбірли-
во]. Болота. Озера. Там же ж [нерозбірливо] не збирали в плавні. 
[Нерозбірливо]. А в плавні ні. Там щавель. Нó, щавель... 

[Дніпро там, за плавнями бóв]... Конêа в плавнях, Широêе, [се-
ло] Широêе. Тóт же раньшє, соєдінялася плавня, êанали робили, 
шоб вода стіêала. Тепер поставили ãреблю, ніêóда вода. А тоді сті-
êала вода. Канавó робили, êанавами вода із Дніпра, ó Дніпро йшла. 
І з Дніпра йшла.  

[Коров відãаняли в плавні, на літо]. [Нерозбірливо]. Це ж зразó 
залила вода... А потом постіпєнно спадає! І ãряди, трава там. [Овець 
держали в плавнях] держали. Та їх вивели, немає де пасти. Пасти-то 
над ãорою... Сêотина ходе, нó, їх пасти немає де. А їх тіêи нада, шоб 
толоêа бóло. А плавні яê бóли, таê – о-о-о! Доїли овець. Бринзó ро-
били. [І оãороди садовили]... Там вода ж мілêо, все росло. На низó 
садовили. Дома не садовили. Сині садовили, [і баштани держали]... 
Да, êавóни страшні бóли!  

[А рибó там в плавнях солили]... І на êорінь виêидали, [сом]. 
Грóзили, присолювали, і на сонці сохне. А [дрóãó рибó] тó засóшó-
вали. [Потрошили... А мєлêó не ловили там]... Тіêи êрóпнó. Отаêó 
[нерозбірливо]. Коробці маненьêі. Пропадали там. Міліони пропа-
дало їх. Ніхто їх не ловив. [Іêрó робили]... Це з щóê. Нó, [видавлю-
вали] іêрó з щóêи. І засолювали. Іêра таêа, шо яê поїси, цілий день 
їсти не хочеться. Та соми велиêі бóли. Уже яê залили плавню, таê 
ловили по сто êілоãрам сома. Нó, да, завбільшêи [з чоловіêа]! Є ра-
êи. Я їх не ловив. А от лини, êарасі, [нерозбірливо], в’юни. Таê це 
ловив. А те... Яê раз там може... Їх шийêа таêа тіêи... Шо там... [А 
раêів]... Нє, люди не дóже ловили. Це приєзжі, приїдóть там... Лов-
лять, піймать... А таê...  

[І на охотó ходили в плавню]... Я не ходив. Я не ходив на охотó. 
Зараз то [нерозбірливо], [ãоре] бóло, а потом рóêа... [А люди] ходи-
ли! Баãато ãод. Ходили на êачêи. На вовêів ходили. Бóли вовêи. [Це 
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ще після війни... В село не заходили]... В плавні оленів хватало їм. І 
[нерозбірливо] зімóвали в плавні.  

Да... Не верниться ніêоли вже... Атомні стоять. На Крим водó 
подали. [Молоді вже не знають]... Нó, от мої сини, вони ж не зна-
ють. Вони вже в Києві, в інститóті Шевченêа. Один [нерозбірливо]. 
Шо вони знають? Нічо.  

[У нас в Сêельêах от є êóтоê]... То Собаêарня! Є! Яê [з] села 
йти, та часть... Нó, це вже я не знаю, чо Собаêарня назвали. Тих, хто 
там жив називали собаêарні. А оце ó цей êрай – яê Басаньêа. На-
званіє êолхозó раньше... Басаньêа, тоді називали. Яê ó нас, село, на 
Собаêарні, то ось мене, де я живó, і на [нерозбірливо] Собаêарня – 
три êілометри. Базар, чи Базарниêи! Це центер яêраз. А то три êі-
лометри тóди. Більш таê може й не можó...  

[Хóтори біля Сêельоê є]. Шевченêів хóтір! [Це зараз óже село]. 
Первомай. Дід розêазóвав, шо... Це ж, Попов [нерозбірливо]. Це ж 
помещиêи ці... Вони ж в êарт ãрали. І Попов це проãрав. Землі там... 
Пятсот ãеêтар, чи пятдесят ãеêтар. [нерозбірливо] цьоãо не знаю. 
[Проãрав] Арнабарніêовó. Нó, це помєщіê, таêий, яê Попов! Нó, 
десь, Попова вони ж знали. Помєщіê помєщіêа знали. І ãрали в êар-
ти і проãрав Попов томó чи пятсот ãеêтар, чи... пятсот... Таê наріза-
ли смóãами ше не таêими, яê оце, а ото, соха. Сохами. Нó, Попов це 
ж! [Це Попове село бóло]... Дід за панщинó мені не розêазóвав. А 
Попов тóт проїзжяв. Не він, а сини йоãо. Попов – він де? Він в Хра-
нції жив! Він же тóт не жив! А в Франції!  

Дід мій-то не робив [в еêономії ó Попових, ó Василівêі]... А ро-
дич мій там яêийсь ó Попова бóв! Слóжив. Слóжив! Бóла в йоãо 
[пилочêа]. Він [нерозбірливо]. Хароше [бóло в ньоãо хозяйство]! 
Усе бóло. Двісті тисяч! Він ãенерал же бóв! Таê [нерозбірливо]. Оце 
ж плавня вся Попова. І степ отой, під Михалівêой... 

[Це ж до Попова, тóт] êозаêів тóт зразó не бóло! Пóстиня. Бо 
Катерині, це яê êазали, шо там пóстиня, переселяється, полтавці. 
Хай населяє, бо там нема народа, хай населяє. І ото полтавці. Зразó 
населили вони. Дома строїли. А на ãорó, це виїзжя óправляющий, це 
раньше дає, бо бриãадір виїзжяє êонем на ãорó, і там де люди [не-
розбірливо], дає наряд. А остальні всі наверхó тóт не жили.  

[Церêва бóла помню]... Яê розбирали. В тридцять читвертомó... 
[Церêва бóла велиêа]. Сємдесят пять метрів. Висота. З Василівêи 
видно її. [В церêвó ходили таê]... Та воно ж тридцять третій, три-
дцять вторий, тридцять третій – [êолеêтівізація], попів же розіãна-
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ли, вони тіêали, хто êóди. І там зерно зсипали. Все. А потом роз... 
розбирать начали. У Василівці êлóб строїли. Построїли, з тоãо êам-
ня. Комсомольці [розібрали].  

[Кладбіща тóт старі бóли ó Сêельêах]... Кладбіща затопило. А 
зараз під ãорою є êладбіще. Старе-старе. Це на той êрай. [Там вже 
не ховають]. Там вже ж ніхто не живе. Виселили на ãорó.  

[В Сêельêах і відьми бóли, яê ото вороже]... Бóли! Тóт жили. Я 
таê не знаю! Я ше ж молодий бóв! Дівчата! Ішли, таê êажóть, на – 
це в нас Жовтнева, а там [нерозбірливо] – таê баба сиділи [нерозбі-
рливо] за двором, і отож, наêалдовóють. І вони вдвоєм в êармані 
дóлі. “Я, – êаже, – знаю, шо ви дóлю в êармані держите!” Таê вони 
більше цією вóлицею не ходили! [Це по вóлиці] Тюленіна. [Нероз-
бірливо]. Таê ми, êаже, не ходили. Яê ідем, êаже... Ми, êаже, знаємо! 
Шо дóлі в êармані держите. Та вони боялись тією вóлицею ходить. 
Вона тіêи вредила! 

Бóли [таêі шо лічили, шептали]... У нас тóт та... Фамилію [нази-
вав]... [Отмєнний] êостоправ бóв! Аãа. Даже êорова поламає ноãó 
там, і направляла. [Ще перед війною]... І ó війнó бóла êостоправ. 
Жила на том êраю. Аж з Запорожжя привезли дєвочêó. Год лежа-
ла – попереê. Позвоношниê. Вони взнали, шо в Сêельці є таêа, шо 
направляє. Приїхали троьма “Волãами”, до неї. А я там яêраз, роди-
чі. “Де живе, де живе Устінова?” – “Де Устінова живе?” –“Дома, до-
ма”. Ведóть її під рóêи, тó дівчинó, ãодів сімнадцять, може девятна-
дцять. Не ходе. [Нерозбірливо] все врем’я, не можóть нічоãо зро-
бить. “Ви направляєте?” – Каже: “Я!” – “А шо берите?“ – “Хто шо 
дасть!” – вона êаже. “Нó, а ви можете попереê, спинó направит?” 
Вона êаже: “Моãó!” Завели вони. Під рóêи завели. Бóв і платоê на 
тій дівчині. [Нерозбірливо]. А вона її там, êóхня [нерозбірливо]. За-
вели вони тóди її. Вона одіяло прослала на полó – “Ложіть!” “Я не 
ляжó”. – “Давай!” Направила. Каже на неї: “Вставай!” Каже: “Я не 
встанó”. – “Вставай! Встанеш!“ Вона: “Встанеш. Не болить в тебе, де 
оце направлене?” Дає рóêó, піднімає, вона встає. Тож її підніма, а 
тож рóêó тіêи дала, вона встає. “Анó поманеньêó пройдися!” Вона 
поманеньêó – боїться, вона ж... “Бо в мене, – êажє, – бинтів немає. 
Я, – êаже, – простиню порвó, і обвяжó”. Таê вони êажóть: “Ми щас 
бинтів привезем”. [Поãнали] на Запорожжє. І вона обвязала тó про-
стиню: “Іди по дворó, – êаже, – бо ше й біãать бóдеш!” А вона два 
ãоди лежала недвижимо. Направила. Сóстави оті повиходили. А во-
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на яê в [нерозбірливо] – ось один вийшов, ось вийшов, ось вийшов, 
ось вийшов. Устінова фамилія. Я вже забóв, яê її звать.  

[Це вона од природи]... Вона, от ти рóêó вивіхнеш, чи поламаєш, 
вона не ламає – отаêо. Оце водить й направляє. У Василівêó, бóло 
яê заболіє, та в Василівêó поїде, там ó хирóрãії... Таê той êостоправ, 
шо ото [нерозбірливо]. Привезóть, а він, а вона направе, і додомó, 
направе, і додомó. [Сміється]. Отаêа женщіна бóла!  

 
 
Божич Дмитро Олеêсандрович, [1925] роêó народження, 

Дрóжина […], […] роêó народження1, 
с. Сêельêи Василівсьêоãо районó Запорізьêої області2 

 
Дрóжина: Бóло в їх своя земля, занімався êожевнічеством… 

[Даже виїхав] із села... А в нас забрали êоровó. Сêрóтили нам там 
рóêи, проволоêой приêрóтили до… Коняêи бóли…, воли бóли, – все 
в нас забрали. А тоді [повертались] та êоровó забрали. Хліб тоже 
позабирали. На ãорищі [нерозбірливо]... Під роãозом хата [нерозбі-
рливо] і присипали, а тоді [варево] ноччó варили. Батьêо мій жив ó 
плавні, там бóло ó ньоãо таêе хозяйство...  

Дмитро Олеêсандрович: Хазяйство бóло, сіно êосили…  
Дрóжина: Таê їм маãарó дали і вони зробили таêе пшено. І це 

пшено ó маêитрі, таêа бóло здорова маêітра... І велиêа хата (яê ó нас 
по-сільсьêомó називається), ó вас зала – оце велиêа хата називали… 
Оце біля ãрóби лежанêа, на тій лежанці стояла маêитра, а нас – чет-
веро дітей. Яê прийшли – називали óдарниêи – ходили та забирали 
óсе. Таê він же нам êаже: “Хватайтесь за маêитрó і êричить!” – це я 
правдó êажó, бо воно [нерозбірливо]… Начала з маêітри, таê маêіт-
рó і не забрали. Шо вам ще розêазать? Можна баãато êой-чоãо роз-
êазóвать і на шо воно? Бóдем оце все писать? Та êомó воно... 

Дмитро Олеêсандрович: [Про ãолод?] Це в [19]33-мó? 
Дрóжина: [Нерозбірливо] це [19]47-й? В [19]47-ім ãолод бóв. 

Оце ж тоãо ãолод бóв, шо забрали óсе. Ісêóственно ãолод зроблено. 
Ми тоді яê перейшли, називаються êозелиêи, їх тепер і нема… Це 
таêе похоже на цибóлю і оте рвали, нарвемо собі, ще і батьêам несе-
мо – “Ось ми й вам принесли”. І в шêолі давали пайоê, ãодóвали ді-

                                                           
1 Дружина не побажала називати своє ім’я та по-батькові. 
2 Опитування провели О. Мірущенко та Н. Сурева (6 серпня 2001 р.). Дешифрува-
ла аудіо-запис та створила транскрипт В. Ликова.  
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тей. І тим хто робив, робочим, ó столовій давали, ãодóвали. А тоді 
вже стало, шо дали хліба по шість, а в яêих êолхозах і по дванадцять 
êілоãрам на трóдодень. Трóдодень же бóв! Уже люди пішли жить 
[нерозбірливо].  

А пережили... А той період пережили. Мою мамó, за те шо в неї 
нашли хліб, десь заêопала, таê мою мамó прив’язали та били. То 
мама нам êаже: “Яê прийдóть забирать вас, то ви хватайте за спід-
ницю, не бросайте”. Оце ж вони заводять ó êабінет, а мати êаже: “Ви 
не бросайте мене, в мене [три дівчати]” – і забрали. 

Дмитро Олеêсандрович: [Це ó Сêельêах]. 
Дрóжина: А тоді [нерозбірливо] мале-мале бóло. А тоді вони, ó 

нас там де церêва бóла, там тепер êлóб, êонтора... 
Дмитро Олеêсандрович: [Ото в ãородах] церêва бóла. 
Дрóжина: Таê вони привели її тóди, в церêвó. І вони з дитиною, з 

малою. А тоді мама êаже, шо випóстіть мене, ой, таê яê вроді би в 
тóалєт. А тоді тіêать! А дитинó ж бросили. Таê вони вже за ними з 
дитиною біãли – “Забери хоч дитинó!” Ото таêе бóло. Все бóло! А 
пережили і вижили, та нашо все йоãо розêазóвать?.. 

Бабóшêа моя розêазóвала, шо оце ж пансьêа земля бóла. І яê 
прийшла воля, таê êажóть, шо [вже ж бóло реãістрірóваться], вже до 
двадцяти ãод… Таê, êажóть, хлопці ó сорочêах, без штанів, шоб в 
армію [не] забирали, [бо забирали по]…. Бóли рóбашêи аж до п’ят! 
[Сміються]. [Нерозбірливо] яê тільêи стане [нерозбірливо], нó, шоб 
не брали в армію.  

Дмитро Олеêсандрович: А в армію брали ж на двадцять п’ять 
ãод, двадцять п’ять ãод слóжили.  

Дрóжина: А то сêільêи днів ходили ж на панщинó, а там ті два 
дні дома. У неділю не робили, бо це ж церêва бóла православна, ві-
рили цьомó… А яê об’явили [нерозбірливо], шо царя вбили, шо він 
оце… Вони довãо не об’являли… Вони йоãо за той, особенно церêва 
не хотіла, шоб оце той [нерозбірливо]. Усе воно через церêвó йшло, 
і розписóвали через церêвó… І яê об’явили óже вони [нерозбірливо]. 
А люди, êажóть, бросили. Оце за це бабóшêа розêазóвала мені [не-
розбірливо]. Оце Сêельêа бóла пансьêа, а Василівêа – ні. [А пана яê 
звали, –] оце ні, не сêажó. Отож ó Василівêі бóв той, Попов?  

Дмитро Олеêсандрович: Попов. Таê в йоãо, в йоãо охрана бóла 
чисельна [нерозбірливо]. [Бідненьêий, а дід ó йоãо, êазали, бóв 
êнязь], ото в йоãо плавня бóла… Ото батьêи [там ліс різали, сапетêи 
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бóли], êрали. Бóло ото чечени верхами яê доженóть, таê пльотêами, 
пльотêами били.  

Дрóжина: Нó, оце ó плавні [нерозбірливо].  
Дмитро Олеêсандрович: Оце таêе…  
Дрóжина: Це вже бóло перед совєтсêой властю…  
Дмитро Олеêсандрович: Імєнія бóли… Там бóв парê, ставоê… 

Тóтечêи недалеêо, [від Сêельоê êілометрів шість]... Нó, щас óже па-
рêó тоãо нема, випиляли всьо. Ставочоê ще є... Ставочоê там бóв, 
там балêа… 

Дрóжина: Орлянсьêе. Нічоãо з ньоãо тоãо не залишилось! Ка-
жóть, там і фіãóри бóли, êрасівий сад бóв… Розêазóють, шо [нероз-
бірливо] захотів, нó, побажав він жениться на своїй [роботниці]. І 
мати не дала блаãословення. А раз блаãословення матері нєт, в цер-
êві ж не вінчали. Нó, вобщєм, він видно таêий трошêи бóв, шо сочó-
ствóвавший, нó, яê сêазать [нерозбірливо]. Ото там вам розêажóть…  

Дмитро Олеêсандрович: Та хто там, там може і людей нема… 
Люди то є, а тіêи ж старих óже немає, тих шо там... А потом начали 
[нерозбірливо] êомплєêтóвать... [Нерозбірливо].  

Дрóжина: Моя мама баãато за йоãо розêаже, яê вспомне. Не дó-
же давно воно і розорилося…  

Дмитро Олеêсандрович: Мій отець не сêелянсьêий. 
Дрóжина: Ви ж бачите, ó батьêа іностранна хвамілія, ó йоãо ба-

тьêо іностранець! 
Дмитро Олеêсандрович: У моãо батьêа іностранна фамилія. А 

бабóся – óêраїнсьêа.  
Дрóжина: Да, зі Сêельоê! Потомственні сêеляни.  
Дмитро Олеêсандрович: Народилася тóт... Я ще занимался êо-

жевничеством. Кожи чинили, хроми робили. Зі всяêої êожи, і з 
овець, зі свиней.  

Дрóжина: Робили й хром, робили й смóшêи... Люди свою хóдобó 
держали [нерозбірливо]. Привозили даже з дрóãих сел… Бóла літе-
ратóра, [виписóвали]. Все робили, і хром робили. Я яê підросла, таê 
мені там таêі тóфлі на êаблóêó пошили, видєлалі, êрасиві бóли, то-
несеньêий хром таêий бóв. І êрасили вони, вичиняли...  

Дмитро Олеêсандрович: Хром той [нерозбірливо]. Таê яê вичи-
ниться, то дóбêа називається. З дóба êорó драли, тією êорою дóби-
ли. А потом óже ж виписóвали з Америêи êрасітєлі, яêі хочеш, бо в 
нас не бóло... 
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Дрóжина: Чомó там з Америêи? І в нас бóло, з Америêи?! Чини-
ли êожи, то таê і називалися чинбарі….  

Дмитро Олеêсандрович: [І батьêо мій] занімався, тоді це таê і 
називався [по-вóличномó] – Чинбар... Ото Чинбарі [сміється]...  

Дрóжина: Та Боã з ним!.. [Сміється]. Для чоãо воно?! 
Дмитро Олеêсандрович: [Нерозбірливо]. Баãато фамілій: [не-

розбірливо], Крімплевсьêий, [нерозбірливо] – це ж фамилія не 
óêраїнсьêа, польсьêа… Нó, поляêи ж то на Уêраїні бóли, нó, і воно 
перейшло ж таê, фамілії… Дід бóв один тóт, Запара фамилія йоãо. 
[нерозбірливо]. Він бóв любітєль, ãармошêа в ньоãо бóла. [нерозбі-
рливо]: Це ж він землю свою орав, йомó обробляють, а він на ãар-
мошêє ãрає. А бóли таêі, що занималися. І êоні бóли, і воли бóли… 

Дрóжина: [Коли село виниêло]... Я до цьоãо... Яê воно забóдовó-
валося? Бóв же тіêи низ оце в нас, понад береãом... 

Дмитро Олеêсандрович: Понад річêою.  
Дрóжина: Понад річêою... Нó, я вже точно вам не сêажó в яêомó 

ãоді… У нас оце од êраю два êвартали [нерозбірливо]. Мої батьêи 
вже жили на ãорі, а то низ бóв... Ото тіêи понад низом, і оце де зараз 
видно êрóчі, тепер же ж оце Каховсьêе, таê прямо ото яê тóди, до 
самих, поêи оті êрóчі, степ оце бóв. Таê що оце село заложено давно, 
[нерозбірливо]. Бо бабóшêа [вмерла, а вони вже осталися], а батьêо 
вже [мій] жив на ãорі. Це хтозна, це старіші люди знають в яêомó 
ãоді. Та їх і нема вже. А все равно ó сільсовєті, чи де воно, архіви 
єсть… Яê воно нóжне [нерозбірливо]. А все одно старі люди розêа-
зóють [нерозбірливо].  

Дмитро Олеêсандрович: [Я сам переселявся знизó]. Госóдарство 
платило те… Пред’явили, шо вас бóдóть виселять, – виселêа. Пла-
тили дєньãи, за дом платили 12 тисяч, на ці дєньãи поêóпали мате-
ріал ілі хатó êóпóвали… Я êóпив шлаêоблоêó, а це êамінь, êамінь 
пиляний таêий бóв, наподобіє шлаêоблоêа…  

Дрóжина: Та їм цьоãо не нада…  
Дмитро Олеêсандрович: Вóлиці? Це бóв перший êвартал, то 

вторий êвартал… 
Дрóжина: Оцеї вóлиці не бóло, оцей і оцей не бóло. Оце млин і 

оце од млина на тó сторонó бóла та, і це сюди, – а це села не бóло. 
Це яê оце виселяли, виселêи робилися і Каховсьêе водоймище... 
Рибêолхоз, бач, і досі там на низó в нас. 

Дмитро Олеêсандрович: [На низó] я работав рибаêом, рибачив. 
Работав рибаêом, бриãадіром робив, а потом [зняли]… Сам лодêи 
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робив, а потім принімав рибó од рибаêів. А після тоãо бóв ó маãазіні 
в сільпо продовцем. А після продавця розсчітався, пішов ó êолхоз. 
В êолхозній мастерсьêій, [плотницьêа] мастерсьêа, бóв тоже бриãа-
діром…  

 
 

Плюйêо Варвара Юхимівна, 1925 роêó народження,  
с. Сêельêи, Василівсьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
[Діда своãо] пам’ятаю. Дід рибалêою поêи, поêи і вмер. До ста-

рості. Батьêо мій рибалив, і дід. Оце вони рибалêами. Здавали на 
пóнêт, таê, яê і тепер. А тоді їм оплачóвали. Риба йшла в ãосóдарст-
во. Самі не занімались. А от рибêолхоза. А êонтора їхня бóла основ-
на [нерозбірливо]. А бабêа дома бóла. Тоже ó неї п’ятеро бóло... 
П’ятеро онóêів бóло ó неї чи дочоê. Тоже ж розійшлись, тоже ж во-
ни стареньêі. Ото таêе. Хата бóло розвалилася. Вони яêраз жили 
під, під, вода підійшла, і воно все повалялося. 

Я знаю, що в тридцять третім ãодó дóже ãолод бóв... Я знаю це, 
трошêи помню я, трошêи помню. В тридцять третім ãолод бóв. Лю-
ди єсть і померли баãато. Це я помню. А мій батьêо, і дід мій робили 
в рибêолхозі. Нó, тоді вони снабжали їх із тоãо із Ниêаполя. Давали 
все, харчі. Мóêó полóчали. Тоді ми не ãолодóвали, тоді в тридцять 
третьомó. А баãато людей дóже померло. Але... 

В сороê первомó ãодó началася война. Нас бóло пятеро в матері. 
Аãа. Батьêа забрали, на войнó. Оце вже, поêа не брали, а тоді напос-
лідêó забрали. Нас пятеро! А ми жили там на низó. Аãа, повели ба-
тьêа, ми біжемо слідêом, плачемо. Яê повели, і по цей час!.. Оста-
лось нас пятеро... Мати нас воспитóвала. Я і в наймах бóла! Я сама 
старша, двадцять пятоãо ãодó... Я сама старша бóла. І в найми пішла. 
В наймах бóла. Чотирі êласи тіêи êончила. Бóла в наймах, а тоді 
прийшла – тóт óже німці яê захватили, яê начали нас ãанять по êрó-
ãом. І по оêопах, і де ми тіêи бóли. Яê поãнали нас оце в Василівêó, 
осюди, чи на Поповó, на оêопах. Ось начали бомбить німці, ми на-
чали тіêать, а німці з пльотêами, та нас ãаняють, стіãають!.. Та не 
дай Боã! І за Балêами бóла на оêопах. За Поповой, да êопали. Через 
жито, і за трасó, і отóдиво таê ó стронó êопали. Аãа.  

                                                           
1 Опитування провів В. Марчук (4 серпня 2001 р.). Дешифрувала аудіо-запис та 
створила транскрипт Т. Молдавська. 



237 

А оте во время войни, таê в одно восêресєньє ми ãóляли, а вони 
оце ж собрали наших партизанів, рóсьêих, наших тих, óêраїнців, ні-
мці. І ото привели їх над ãорó отамо, óбивали, оце во времня войни... 
Аãа... Баãато постріляли, êой-хто тіêав. Яêраз в неділю, знаю. Поті-
êали в плавні, нó, ті, шо втеêли їх немає óже. Ото таêе... 

Нó, й оце ж пройшло, óсе. І тоді ж начали нас підбирать і пра-
вить. На Поповó одправили, до сільсовєта одправили, і одправили 
нас на Лисó ãорó, а з Лисої ãори тоді на Кóчóãóри, на Велиêі. Ми 
стали доходить до Велиêих Кóчóр, а там наших пленних!.. Таêі за-
рослі, обãорожені! І оце і хóторянє, наші, і нас оце всих. [Нерозбір-
ливо] сидять, та й ãонили êолоною, німці. Ми дійшли тóди. Там лю-
ди таêі бóли, шо попадали. Ой, взяв ноãою, штовхнóв німець, і про-
вели дальшє. Прийшли тóди, а тóт тоже бóли сêеляни, мóжчини. Я 
цих просю: “Ви яê бóдете тіêать, мене ж не бросте!” Встала я 
óтром – нема їх.  

А шо ж ми робили? Там ото таêе, плиточêи êопали, наче доміêи, 
таêе. Нó, нічоãо бóло робить. Здівались з нас, та й óсе. Пішла я да-
леêо, тóди, в той, де ми оце [нерозбірливо] вмиваться. Пішла, оце з 
звідтіля, через тин! І êазали, шо ото й міни бóли по плавнях, óсе чи-
сто, шо тоді ж німці там же ж. Аãа. Я нічоãо не боялась. І дійшла до... 
Не доходя села сюди. А тоді ж свєтó ж не бóло, лампи. І на лампи 
прийшла додомó. Мать, три дні поховалась... Оп’ять мене забрали.  

Оп’ять забрали на Германію, правда. Аãа. Зіãнали до сільсовєта, 
а той мóжчина êаже, предсєдатель, êаже: “Ви знаєте, наше... Моє 
діло собрать, а ви, яê хочете”. Аãа. Нó, а я ж тоді взяла й сіла тоже на 
підводó. Хто стрибнóв, хто... А дядьêо таêий бóв хороший. Тоді ж 
êіньми нас возили. Таêе êорито велиêе, аãа... На ãарбі. Він êаже: 
“Знаєш шо, давай я тебе під êорито заховаю. І бóдеш... Лежи тіль-
êи”. І ото він мене під те êорито і я приїхала до ньоãо. А... А отóт же 
нас поãнали тоді в еваêóацію. Забрали ми все чисто з хати і поãнали 
нас. Коли ж об’явили, отож, война, êончілась вже война. Яêі раді! 
Вернóлися додомó! Все чисто в хаті порозбивано все порозвалюва-
но... Да...  

[А після війни бóв ãолод]... Бóв. Ми варили і той... І травó вари-
ли і їздили тóди ж. Тоді ж вода ще не затоплена бóла. На Кóчóãóри... 
Пацюêи били, жарили, і êонятинó їли. Да, оце нас бóло... Їли ми óсе 
чисто. Після войни. Після войни... Воно трóдно. Ні траêторів не бó-
ло, нічоãо. Все врóчнó робилося... Все врóчнó, врóчнó. Ми оцево 
ноччю не спимо бóло, на степó всєãда, все врóчнó робилось. А тепер 
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таê не трóдиться… А тоді вже напослідêó... Ось і я бóла ланêовою. 
О, дійшли до êраю – часи в їх на рóêах. А ми ті часи знали? Ми їх не 
знали. А тепер часи на рóêах...  

Тоді ж вже начався êолхоз, я пішла до теляти. Робила êоло те-
лят. А нас же ше четверо êоло мати. А мати ж на степ піде та шо-
небóдь там зварять. Після войни ж яê трóдно ж бóло. Шо-небóдь 
там зварять та й принесе ó томó, ó битилці нам, та поãодóє. Я êоло 
телят побóла трошêи, а тоді пішла ó бриãадó. Пішла ó бриãадó, ста-
ла робить. А ось... Устóпила ó êомсомол. А êомсомол же ж, це ж дó-
же таêе бóло, шо... Дóже нада справєдлівомó бóть... І виполнять óсі 
чисто ті, ті... заêони. Нó, я ж пішла на Дніпроãес. Поãнали нас на 
Дніпроãес...  

Побóли там на Дніпроãесі... Строїли. На постройêи. А шо ж нам 
тоді давали і їсти... Ото таê, шо-небóдь дадóть там. А тоді ж êончили 
строіть, нам нада бóло вернóться. Я пішла на “Запоріжсталь”. Піш-
ла на Запоріжсталь... Аãа! Там бóла я тим, автоãенщиêом. І таê я до-
бре прийняла, шо мені зразó дали четвертий розряд. І я ото там 
трошêи побóла, а тоді ж таêи мені треба вертаться додомó. Вернó-
лась додомó і оце я в сороê восьмом ãодó із тим робила тоді в êолхо-
зі. Із тим зійшлася і ото робила. Нó, робила чесно і добросовісно з 
сороê первоãо ãодó, а пенсію дали сороê... тридцять три ãривні бóло. 
А тепер пядисят восєм. Шо це в мене за пєнсія? Тепер їздила і... А... 
А в [1956] ãодó...чи [1966] ãодó... Аãа, мене ж оце ж êрóãом визива-
ли. Нó, і бóла ланêовою, і передовою бóла всіãда, наãородили ордє-
ном Лєніна... Аãа. В шістдесят шестом ãодó. Аãа... І я ж оце ж... І со-
роê, сêільêи мені? Тридцять три ãривні тоді начислили. Нó, а те-
пер...  

Я яê стала отóт на верхó жить, пішла заміж. Таê мати моя переї-
хала в той, в Гриãоровó. З дочêою. Дочêа там вийшла заміж. І вона 
переїхала ó Гриãоровó, там і жила вона, там і вмерла. Аãа... А хатó 
таê вона... Попали під пересилêó. Но ми її не бросили, та й все. Там 
собі êóпили хатó. Ото таêе. Там на низó баãато людей жило. Всі... 
Всі татари, вони отóт óверхó живóть, то там, то... Крóãом їх роз... [Це 
ж полóчається, яê робили море, їх óсіх переселили... Дали ãрошей]... 
Да вони їм платили щось за пересилêó. Море ото... Платили...  

[Яê затоплювали плавні]... Канєшно жалêо бóло. Хóдоба випа-
сювалась там, сіноêосів баãато бóли і ãороди там садили на ó плав-
нях баãато, пасіêó тóди вивозили. Та це дóже баãаті. Риби баãато 
бóло по озерам, дóже баãато риби бóло по озерам. Нó... Ловили [ри-
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бó]. Тоді і сєтêами ловили, а то прямо ятері таêі бóли. Аãа... Робили 
самі діди, і ото ловили... І мій батьêо рибалêою бóв. Таê оце зі мною. 
Аãа оце таê же ж, оце ж заливи, а то бóло воно таê, яê протьоêи таêі 
бóли. Нó, яê замерзло ж здорово, таê вони взяли отаê перебили пе-
ребой... Аãа, і по льодові, і поставили з очеретó таêі ті, заãородêи. І 
шо ж ти дóмаєш? Оце тоді пішов, попробивали оце тóт і яê наêида-
ли риби. Кóчі! Оце на льод, під водами... Там бричêами возили оêó-
ні зімою. І вони ж зімою таêі хароші, з [êалаêанами]. З іêрою, таêо. 
Зімою оце таê ловили. А ловили всіãда зімою. Здавали. Здавали ãо-
сóдарствó. Тоді бóло харашо. Здавали ãосóдарствó. Тоді не бóли ні-
яêих... Льодниêи бóли велиêі. Зімою льод б’ють, і льодó дóже баãато 
бóло. В льодниêах риба не пропадала, дóже харашо бóло. Рибêолхоз 
[це робив]. Да, таêі здорові ті, зданія. У землю таê, тóт поêрівля та-
êе, і ото льодниêи там льодó бóло. Зімой заãотовляють, рибалêи. І 
людей наймають бóло, шоб бóли... І льод машинами одвозять тóди і 
завозять йоãо. Тепер таêоãо немає. Од свєтó і всьо. Холодільниêи.  

Та тóт є ще й люди не поперестроювались. [Да оце є біля моря 
таêі, що там і бóли]... [Це старі хати]... І в нас оце ж, де я живó, стара 
хата, таê ми ж її самі передєлаливали. Самі переêрили, пол наêлали, 
самі все êапітально зробили. [А старі хати робили] з роãозó... Но те-
пер немає, вже всі, в селі таêої хатини не знайдеш. Переêриті роãо-
зом там чи очеретом. Ото таêе... А тепер немає. А тепер бач, яê? Пі-
сля войни люди строїли. А тепер тільêи валяємо... Снопи в’язать. 
Сідаємо тóт, витяãаємо êолючêи, бо не бóло ж шо вбóться після 
войни! А тепер, що робиться?! Строїли хверми яêі! І вони є? Нема! 
Порозбирали все. Що робиться! Це просто óжас! А ми після войни... 
Страшне, що робило! [Зі слізьми]. 

А тепер? А тепер, êанєчно, лóчше, леãше баãато. І êосять. А тоді 
не дай Боã!.. Бóла мала, а таê стараюсь з стариêами, стараюся. То 
снопи ріжó, то... А тепер шо ж, тепер людям нема чоãо робить. Баãа-
то безробітних. Чо ж вони бóдóть, яê óсе, таêа техніêа зроблена. Таê 
ми ж не вмієм хазяйнóвать.  

Оце ж Басаньêа бóла, оце ж де рибêолхозо це січас... Оце прямо. 
Це Середянêа. А ото тóди то Басаньêа бóла. [А це є Собаêаря]... А 
оце Соба... І сійчас воно.. Хоч воно й те... Оце ми Середянêа, оце ми 
живемо, Середянêа. А то Собаêаря. А там таê і зветься, Басаньêа. 

[Є в селі таê називають]... Аãа... Раньше бóло. Таê оце êажóть 
там Жаби. А вони Бондаренêи, а на їх Жаби. Аãа... Все вмєсті. А те-
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пер óже, не дóже. Тепер óже по фамилії. Імя-очєство. Воно êóльтó-
рніше, êанєшно, стало. Нє, нє.  

[Бóло на селі бабêи, таêі, шо шепчóть шось таêе]... Бóли, бóли... 
Нó, напрімєр, ось я й недавно, заболіла. Пішла я до бабêи. Нó, шо ж. 
Я пішла, вони мені нічо, а пішла до врача, допомоãлось! Ото таê... І 
травами лічать. І я, напрімєр, я хожó, яê ó мене шось там, чи желó-
доê заболить, чи шо, таê я вже примєняю сама до себе чи травою, чи 
шо. А... Ото трава ó мене, звіробой. 

 
 

Кириченêо Галина, 1925 роêó народження,  
с. Сêельêи Василівсьêоãо районó Запорізьêої області 1 

 
[Я 1925-ãо] ãодó. [Діда з бабою не помню]… Батьêи в Сêельêи 

жили. [Нерозбірливо], мати вмерла, а батьêо остався сам, шість ãод 
прожив і тоже вмер. Сêельêи до войни тоже ж таê, шо êолхоз.  

[У війнó пам’ятаю]... Оêопи, повиãаняли оêопи êопать. Німці. 
[Оêопи], сêрізь. І по ãородах êопали. [Німці ставились] нічоãо, а 
таê, воно всяê бóвало. По-хорошомó, таê по-хорошомó і по-
поãаномó. Забирали нас ó лаãерь. Там бóв лаãерь ó плавні [нерозбі-
рливо] позабирали нас, поãнали в плавні [нерозбірливо] там зроби-
ли лаãерь [нерозбірливо]. Та наче ж нічоãо там не робили, бо там 
нема і роботи, ніяêої роботи. Терзали та і все [нерозбірливо]. Втеê-
ла. Ночью пішли, та втеêли [нерозбірливо].  

А тоді після войни зразó в [19]45-м забрали ó Запорожьє. Три 
ãода я робила в Запорожье, “Запоріжсталь”, востановлєніє “Запо-
рожсталь”. До [19]47-ãо ãодó. Таê це ж [19]47-й, я бóла в Запоро-
жье. Кóêóрóдзяний бóв хліб, на êарточêи ж полóчали, тоді ж Аме-
риêа. Америêа і м'ясо в банêах, і êанфети в банêах, і сало, ми ж на 
êарточêи ж полóчали. І хліб êóêóрóдзяний, хоть êóêóрóдзяний, нó, 
а все равно бóв. 700 ãрам полóчали ми хліба, а хто в êанторі робив, 
той 400 ãрам полóчав. А ми по 700 ãрам ото [нерозбірливо]. Жили 
на 11-мó поселêó, а ходили на “Запоріжсталь” тоді. Після войни не 
страшно бóло ходить [нерозбірливо] таê “Запоріжсталь” ходили 
[нерозбірливо] це давно робили черепицю, а тоді випалювали. Таê, 
яê оце цеãлó. В [19]55-м оце от таêоãо строїлася оця хата, це батьêи 
строїли хатó. [Яê тóт строїлись] землю по двадцять сотих давали 
                                                           
1 Опитування провели Н. Сурева та О. Мірущенко (2 серпня 2001 р.). Дешифрував 
аудіо-запис та створив транскрипт О. Пашненко. 
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тоді, тóтечêи [нерозбірливо] там двадцять сотих. [Перед затоплен-
ням одразó]...  

В [19]47-м ãоді вийшла заміж. Оце мебельна бóла, тóт робили 
стóла з лози. Лозó варили і робили стóла. [Нерозбірливо]. Да, вари-
ли. В плавнях, рóбали. Нó, яêа, лоза. Лоза, те шо віниê з неї, êорзи-
ни плетóть [нерозбірливо]. [Вибирали] рівнішó і рівненьêó. Стóла 
наробили, начали... Робили і мебель тóтечêи, вішалêи робили і тóм-
бочêи робили, ото шо дзерêала, ото яê йоãо називають, шо дзерêало 
от таê і воно отêривалося на тóмбочêі. Нó, таê це яê óже ж залили 
плавню, тоді орãанізóвався цех, начали возить із Запорожья деталі. 
Із Запорожья возили, а тóтечêи станêи бóли, тóт робили.  

Плавню яê залили, начали віниêи, сорãо сіяти. Сорãо, це насін-
ня. І ото я в’язала пóчêи, а тоді в’язала віниêи, по сто віниêів ó день. 
Готових пóчêів ото, сто, вистоять на одній нозі [нерозбірливо] ó êі-
льце ж ноãó. Єслі, ноãа поламана, таê я [нерозбірливо] спадають ó 
мене, таê я... Тоді після віниêів, яê оце плавню залили. Тóт бóв цех, 
робили черепицю, не таêó, а цементовó. У рóчнó пісоê возили, на 
машинó ж наêидали. У рóêах. І цемент возили сюди. Одне тільêи те, 
шо мішалêа одна. А тож пісоê óрóчнó сіяли, знімали, носили ó дрó-
ãий, ó дрóãе отделение, ставляли і от таêоãо поливали водою, поêи 
вже ãотове. А тоді в пальцях на двір виносили. Після тієї черепиці, 
воно одне бóло [нерозбірливо] чи яê воно [нерозбірливо] одне.  

Оце мебельна бóла, оце черепиця і ó Василевці [нерозбірливо] 
тоді перейшли ми тóди ó Василівêó, нас перевели, ó Василівêó. Їз-
дили автобóсом. Встаєш ó шість часов. На автобóс надо, приїдеш. 
Літом хоч день велиêий, я яê той, зимой приїдеш ó півсьомоãо, а 
держав і êачêó, і свинячêó, і той шось держав. [Нерозбірливо] тоді 
перевели тóди, мабóть ãодів два різали, таêа яê ото черепиця, желізо 
різали на метровêó, а тоді паêóвали і отправляли в Западнó. Годів 
два. А тоді трошêи ото полеãшало, трошêи. Начали робить [нероз-
бірливо], на занавісêи ото шо пристібать. Ото таê до [19]80-ãо ãодó 
робили. Шість ãод, правда не доробила, по болезні. [Нерозбірливо]. 
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Ноженêо Надія Іванівна, 1925 роêó народження, 
с. Сêельêи Василівсьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Ноженêо Надія Іванівна. А дєвіча моя Бондаренêо. [19]25 роêó 

народження. Родилася тóт. [У Сêельêах]... П’ять ãодиêів пожили 
ж... У плавні. [Завезли мене в п’ять ãод]. Жили ми там, сороê сьо-
мий... А тоді в шêолó ходила я... Там треба бóло ходить в Бєлєньêó 
[нерозбірливо].  

Батьêи в мене Бондаренêо Іван Петрович. А мама Бондаренêо 
[Галина] Павловна. Батьêо із [1887-ãо роêó]. Мама із [1894-ãо]. 
[Нерозбірливо]. Брата забрали. Брат поãиб. Таê зосталося троє ді-
тоê. [Нерозбірливо]. [Батьêи жили в плавнях]... Вони жили тóт. А 
тоді яêось таê полóчилося, що в тридцять [девятомó] êолхози яê 
розãромлялися... І вони, дóже трóдно бóло жить нашим. Батьêам 
моїм. [Нерозбірливо] шо там роботи, шо там можна жить, ãрошей 
заробить... І вони просто через то пішли, шоб вижить. І вони óстрої-
лися, робили ó ліснічестві все врем’я. Жили... Не страдали таê, шо... 
Аãа, ãрошей немає. [Нерозбірливо]. Отаêе бóло. Батьêо бóло [не-
розбірливо]. Ото таê ми і жили. Жили ми [нерозбірливо] ó êолхозі 
там.  

Співали... То батьêівсьêі таêі пісні бóли [нерозбірливо]. Хароші 
пісні бóли. Баãатеньêо таê [нерозбірливо]. Невесела бóла жизнь. 
Приходили за... І жили ми в плавні, поêи повиходили заміж. Оже-
нилися. В сороê третім ãоді, в нас бóло дóже харашо... Сêотинó дер-
жали [нерозбірливо] хароші. Дров бóло! [Нерозбірливо]. А люди 
занімались роботою [нерозбірливо]. Баштанами занімались. Очере-
тами. Роãози!!! Це ж бóло ріжóть її... І де воно... Сіно. Сіноóборêа. І 
працювали всіãда. І весело...  

Уже ж я... Бóло мені п’ятнадцятий ãод... Оце пішли êопиці, дів-
чата. Кладем-êладем êопиці... Чи вдвох, ще баãато, шоб не жарêо. 
Ото таêа бóла жизнь хароша... То отаê переворот полóчився, та 
война... А то залили плавні. А залили, шо ж? Нам ніяêої тепер поль-
зи нема. Тоді бóло сêосиш [нерозбірливо]. Череди. Заãони ж роби-
ли. Люди жили в плавнях. Свині бóли. Свиней держали. Яê переê-
лали ó войнó êриничêó. [нерозбірливо]. А тоді, яê залили êриничêó, 
таê пливли і свині в êоритах пливли... Пливóть. [Нерозбірливо]. 

                                                           
1 Опитування провів В. Мільчев (1 серпня 2001 р.). Дешифрувала аудіо-запис та 
створила транскрипт В. Ликова.  
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[Це в 1941-м році, яê плотінó зірвали]... Плив – не ворóхнеться. 
Боялися, шоб не втопився... Ото таê жили. Ніхто не ловив, ніхто їх 
не переймав. Ніхто їх не троãав. Война бóла. [Нерозбірливо].  

Лопóшна. Мар’ївсьêа. [Ясьêа]. Іванівсьêий. Дітьоха... Оце таêі ó 
нас бóли. Оêишенó. Оце таê називалися по плавням [нерозбірливо]. 
Поселився, ó нас маãазин там бóв... Возили... Ото таê ми жили. Ха-
рашо... Бóло. [Нерозбірливо]. Серце тремтіло – ãолода ж бóли. У 
плавні ãолода не бóло. Там [нерозбірливо]. Хто êачêó... Качêи, хто 
тримав êачоê... То цієї [нерозбірливо] бóло повно. [Нерозбірливо]. 
Гряди... Взяли отó ãрядó... Там êачêи [нерозбірливо]. Поїдем з бра-
том. У мене брат бóв далеêо... Оце яєчоê привезем, риби. [Нерозбі-
рливо]. На щот хліба бóло [нерозбірливо]. Пайêи називалися. Па-
йоê давали. Пайêи [нерозбірливо]. Хватало êормó. Де бóло... Нази-
валося [нерозбірливо]. Нó, це бóли [дрóзі]. [Нерозбірливо] з вісім-
надцятоãо ãодó. Живе на цій вóлиці. [Нерозбірливо].  

 
 
Остроãляд Анастасія Арсентьївна, 1925 роêó народження,  
Остроãляд Василь Ниêифорович, 1920 роêó народження,  
с. Сêельêи, Василівсьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Василь Ниêифорович: [Я з 19]20-ãо. [Батьêи] сêелянсьêі. [За-

ймалися] сільсьêим хазяйством. Цьоãо мені не бóло. Бо ми тоãо не 
запитóвали. Жили та й óсе. Батьêи робили в степó, а ми шо ж... То 
êоровó попасеш, то бóр’янó нарвеш.  

Вже [19]32-й... Колхоз... Сóспілювали... Орãанізовóвали êолхоз. 
Понятно? Ходили записóвали. А ті хотять, а ті не... Та чо ви, та це ж 
êолхоз!.. Общий обробітоê землі. А тоді ж, наладили. І оце ж сємде-
сят ãод, ми ж в êолхозі про... пробóли... Нічоãо бóло. 

Анастасія Арсентьївна: Ми ж боялися [нерозбірливо]. Боялися 
люди. 

Василь Ниêифорович: А нічоãо!.. Послідне врем’я таê до тоãо 
êолхози баãаті. Наш êолхоз, счітай, чóть не по районó, первий бóв... 
Нó, хай вторе місто. А то... Корови доють, заãотовêа êормів, давали... 
[Батьêи зразó пішли в êолхоз]... Та нічо таêоãо й не бóло. Нó, а, зе-
мля ж бóла. А êоні сóсіда, обробляли... Здавали всьо. Реманент, êо-
ні, і êорови даже здали. А... 
                                                           
1 Опитування провів В. Марчук (8 серпня 2001 р.). Дешифрувала аудіо-запис та 
створила транскрипт Т.Молдавська  
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Анастасія Арсентьївна: Чи бідняê, чи середняê, яê... Отаê долж-
но воно, поêи оце йшли ó êолхози, таê бóли... А бóли таêі... Я не 
знаю... Чи справêи... Чи вообще в доêóментах записóвали, шо бід-
няê, о. Середняê. Батраê. Батраê – це шо нічоãо. Батраêóвав... Таê 
яê мій батьêо. Мій батьêо бóв батраêом. Бóли з малих літ, остався 
сиротою. [Жив ó людей]... Да. Діти ще бóли. Менші за йоãо сестри. І 
вони пішли ото таê. Де в êоãо слóжили. Нó, батьêо, нó, оце ж де жи-
ли, таê таê береã, таê йоãо нема, тоãо... 

Анастасія Арсентьївна: Нó, [19]33-й ми ж óже знали. Я знаю, в 
[19]33-м бóв велиêий ãолод. Голод бóв таêий!.. Нічоãо не бóло! Ні-
чоãо. Ми ж оце жили там на низó – називався він “низ” – таê там 
біля нас бóли, жили тоже люди, і... Вони таêі яêісь – вони на місті 
жили, в них бóв дóже велиêий сарай ото, і хата дóже велиêа, й са-
рай – таê довãий, мать, метрів п’ятнадцять чи двадцять. Один – отаê 
стоїть, а тоді понад тим, понад вóлицею дрóãий. І оце на цім двори-
щі бóв яêийсь êомбінат. Це вже те шо я знаю. І в їх бóли верблюди. 
[А звідêи вони взялись тóт]... А хто йоãо... Нó, вони, вони ж дóже 
сильні. Яê тяãлова сила... На їх оце в’ючили, в їх же отіво ãорби – 
таê на їх нав’ючóвали... Особенно, особенно вони оце за отарами хо-
дили... У томó совхозі. І оце яê здох верблюд, – бо нема ж ніде нічо-
ãо! Таê не дадóть люди йоãо забрать, і одяãти десь, яê, там чи сêото-
моãильниê, чи то... Розтяãнóть! Розтяãнóть! Те собі êóсочêó, те со-
бі... Оце їли... 

Василь Ниêифорович: Там барашêи бóли... 
Анастасія Арсентьївна: Там де... Вони ж ото, чабани, все на їх 

нав’ючóть... Не знаю, яê там, відêіль вони. А їли вони оце бóдяêи, 
оці, êолючі, яê ви знаєте... Колючêи. Вони, їм, ото їм перве, ті... 

В тридцять третім ãоді!.. Таêий ãолод бóв! Шо... Виносили, в цей 
ãолод... Ні, це, мать, не цей... Це ó яêім же ãоді вп’ять оце ãолод 
бóв?.. У Марóполі... Їздив ó Марóполь... Ми з мамою осталися дома, 
а батьêо ж пішов із молдаванами. У їх дóже... У молдован бóли дóже 
велиêі отари овець. І він отож пас вівці. І на зімó пішли вони ó Ма-
рóполь. Марóполь. А ми пережили зімó, а вже яê підішла весна – 
нема нічоãо! Таê ми сóшили, оце оêація цвіте – êашêа... Біленьêе. 
Цю êашêó сóшили, тоді товêли її, ãотовили ж на зімó. Це вже сóхе 
бóло. Оце таêе їли. А тоді ж оце ж плавня, вона ж спасала людей. 
Риби бóло – яêої хоч! В любім озері піймаєш. Щавель! Роãіз! Роãо-
зом óêривались хати... А то таêий шо тіêи ж з води росте, і таêий 
добрий [він], добрий! Ти ніêоли не їв? 
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Ото їдóть... Каюêи ми êазали. Лодêа. Лодêа, а ранше êазали – 
êаюêом. А яê таêий більший – шлюпêа називали. Шо там спередó 
бóла... Тоже, êаюê таêий. І ото нарвем, нарвем тоãо роãозó. І ото тим 
жили. І ліс ото. А батьêо бóв ó Марóполі. А тоді приїджяє зімою. Це 
мені бóло двадцять п’ять, двадцять шість, двадцять сім ãод, двадця-
ть восім, двадцять дев’ять, тридцять. Це вже шість ãод... Годів восім 
чи дев’ять мені оце бóло. Це я дóже харашо знаю!.. Сидимо ми з ма-
мою. На обід сонце. Я сидю таê, а вона сидить спинêою до сонця. І 
обідаєм. Винесли з поãріба таêий пóчечоê цьоãо роãозó, і оце йоãо 
таê обчисчаєш, а всередині воно м’яêеньêе. І [сольêи] трошêи вине-
сла. І оце сидимо ми обідаєм. Таê я сидю отаêоãо, а мама сидить до 
сонечêа спиною. Коли я дивлюся, отаê до нас тінь яêась. Шо ж воно 
за тінь? А мама не обернеться – таêа вже вона безсила. Коли я отаê 
ãлянóла – êоли із ãорода – в нас із оãорода нада бóло отаê, через 
стóпеньêó злісти – ми яêось ми під ãорою жили – ãород бóв вище, а 
двір таê нижче... Глянóла ж на тóт тінь, êоли мамі êажó: “Тато!” А 
мама тіêи – шльоп – і впала. І він там, шось там в йоãо шêóрêи бó-
ли, через плече ранше носили, синочоê, не їздили!.. А оце таê набе-
реш, та ще й дóмаєш – чи дійдó в Василівêó, або на Поповó?.. Піш-
êи ходили! Та мабóть ще добавить трошêи. І отаê назад, наперед – і 
пашол. [Попова]... Таê там же ж бóла станція! [У Василівці не бó-
ло]... Попова це бóла станця! Оце ще і при німцях, яê брали німці... І 
вообще, все-все-все-все-все це бóло на Поповій. Попова це бóла ос-
новна станція. Таê ми ж оце низом, понад, понад ãорою! Таê тóди 
аж, тóди ж Лиса ãора тóди аж під Попово, і ото на плечі, і пашол на 
Попово! А в Василівêó, це... 

І ото батьêо таê прийшов. Шо оце він бóв ó Марóполі і полóчив 
пайоê, і êаже, шо бóдó ж я їхать, чи моя сім’я жива? І він там чи от-
пóсê, и пóстили йоãо, ті роблять. Таê він оце приїхав, і нас іспасав. 
Привіз êрóпців яêісь, і êанхветів, і бринза – це з овечоãо молочêа її 
роблять. І оце став... Вже мамó тó підвели, вона відійшла трохи, а 
тоді... Йомó ж нада їхать, а він же ж не їде, бо нас не можна бросить. 
І хліба привіз! Прямо печений хліб отаêий завбільшêи! Таê ми б 
йоãо êовтнóли, а не дай би Боã ото бросив, привіз, таê померли б. 
Таê я ж маленьêа, таêа ж дівчина бóла, мені дав... А тоді дóмаю: “Шо 
це таêе?” Отаêі êанхвети. І дав один чи два тіêи êанхветиêи мені. А 
я дóмаю: “Оце таê. Дав тіêи два êанхвати”. А баãато привіз. Таê не 
можна ж нам давать. Мамó заставив ó таêім чавóнчиêó зварить сó-
пиê. І сам же ж оце за всім сліде. І ото він нас спас. Я й не знаю, вже 
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й забóла, сêіêи біля нас бóв, поêи нас óвів ó... Шо ми вже стали... 
Зварив і сóпиê із êрóпів з настояних, і хлєбчиê. А хліба дав! Знаю, 
по отаêомó êóсочêó!.. А мама приспала, шо вже батьêо заснóв, а во-
на не видержала, встала, êаже: “[Симó, Симó]! Вставай! Собаêа ãав-
êає”. А він же ж тоже вимóчився, та заснóв. А вона тоді [нерозбір-
ливо] хліба êóсочоê!.. Де він там óже лежав... У сêрині. Сóндóê та-
êий. Вона і досі в нас та сêриня стоїть. Одêрила тó сêриню, одрізала 
êóсоê хліба, вийшла надвір, ізділа. Ой, таê ще хочеться. Увійшла в 
хатó – спить. Ще одрізала êраєчоê. А тоді вже і “ой”. Яê сêазала, шо 
ó неї заболів желóдоê. Живіт. Ой. Батьêо яê схватився! “Ой, Боже! 
Це ти хліб їла?” “Їла...” “Баãато?” “Та ні, я два рази тіêи одрізала”. 
[Сміється].  

Ото таêий бóв, синоê, [19]33-й ãод. Тяжêий і страшний. Нó, а 
тоді ж він нас одãодóвав. Уїхав він обратно. Приїхав, тóт êладова ó 
їх бóла. Приїхали, привезли вже транспортом. Ще полóчили, полó-
чив пайоê. А сам же попередó поїхав, шоб нас тóт óдержать. А тоді 
поїхав ще з молдаванами, тóди ж, до овець. Ото таê. Мої, це мої, си-
ноê, батьêи. А йоãо йоãо же ж пошти таêі, яê і наші. А тіêи в йоãо 
батьêа бóли батьêи. А в моãо батьêа померли батьêи. Батьêо мій бóв 
інвалід, ó йоãо лєва рóêа, не бóло пальця, і цьоãо не бóло... Совсім не 
бóло, отаê, по щиêолотêи.  

Василь Ниêифорович: [А в війнó бóв тóт, воював]... Да.  
Анастасія Арсентьївна: Я бóла в селі. Брали в Германію. Ми óте-

êли. З Попової з оції... Да. Вітіля втеêли... От. Тóт наша, тоже. Вона 
[нерозбірливо] одна сестра її тіêи осталася... Та стіêи ж бóло [ро-
êів], шо вже брали ж. У Германію... Пятнадцять, чи сêіêи ãод бóло. 
Двадцять п’ятоãо ãодó, сороê п’ятоãо... Там ми ó сороê п’ятім, це ж 
êончилась ó сороê п’ятім. А це ж десь от сороêовоãо ãодó до сороê 
п’ятоãо, це ж тóт ще ж брали в Германію. Таê ми втеêли, а хлопці... 
А нас брали й хлопців, і дівчат. В нас тіêи дві дівчат бóло, а то ж бó-
ли хлопці, оце ж оці: Поданенêо Василь, Нечет Василь Йосипович, 
Сêороход же оцей êажись бóв... Іван Замóла... А тоді вже яê стали, 
виводять, виводять нас на те, на жилізнó дороãó, вже з óсим, з óзєл-
êами садивить – дівчат отдєльно, а хлопців отдєльно. Та дівчат тоді 
завернóли ó лаãер же, а хлопців ó ваãон прямо ãрóзять. Таê хлопців 
повезли на осюди, на Крим. А нас оставили. А ми тоді ото, із тією 
дєвочêою, шо ó нас, з нашоãо села, отаêо провóлêом підняли, поп-
ролазили, і пішли поманеньêó. Нема вже тих живих, шо нас одво-
зили. Це Хведір бóв. Одвозили, й підводи стояли, там, на, на вóлиці. 
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І ми тоді пішли, через Кінсьêó, через цю, через містоê, і понад бере-
ãом. А тоді вже вони наãнали нас, ці підводи, наші, шо нас підвози-
ли – забрали. Забрали, і наêрили нас, сінцем, там ó томó бóло – і 
пашол. Ми вже чóть не до Лисої ãори дойшли. Таê вони тоді ото нас 
наãнали, забрали. А тоді вже яê поїхали далеченьêо, там до тії доро-
ãи – êоли їде бєдêа. Кажóть: “Нó оце все, дівчата. Тіêать ніêóди. 
Лежить, шо Боã дасть”. Це точно по нас. Коли та бєдêа тоже ж таêа, 
шо одвозила, тих шо брали... Минóла нас... Канєшно, а тоді вернó-
лися, óтеêли... А вони вже нас óзяли то шо свої люди, а там вони нас 
здали. Считається, шо вони нас іздали, а шо не стало нас тóт – це 
вони вже за це не отвічають. Тóт не бросили. Вже на дорозі нас пі-
добрали, і назад.  

Ото таêе бóло. Брали і в Германію, і ми не поїхали [нерозбірли-
во]. Все бóло, дєтêа. А всьо равно люди співали! А яê після войни 
вже... Яêе ж óсе розбите бóло! А диви – шо понаробляли. А тепер, 
ось êолхоз ó нас яêий бóв – нема! Не найдеш ніде êопита слідó. Шо 
це бóла... Хверми яêі бóли! Сêота сêіêи бóло! Й до чоãо ми дожили-
ся? Й де воно ділося?! Воно ж не пішло? Нó, êóди, êóди воно піш-
ло? Отаêа хверма бóла, отаêі всі!.. Усе чисто розсóнóлось, розãра-
били... 

Яê німець прийшов... Таê шо при німцях бóло... Давали тоже зе-
млі... Нó, ми... Я не знаю... Ми не бóли ні в яêій десятихатці... Нó, а 
землі в нас таêи бóло. Трошêи таê. Нó, може, сотоê десять. Бо я 
знаю, ще êартоплю ми садили. Бóло підеш на степó, таê харашо. 
[нерозбірливо]. А яê ми тоді вже отдпали оцево?.. А люди робили! 
По десять хазяїв оцево, робили. Ми не бóли ó тих, яê... 

Василь Ниêифорович: Десятихатêи бóли. Десять дворів. Казали, 
шо врожай бóв, і німець сêазав таê: шо на одноãо живоãо чєловєêа 
по шесть це по центнерó, шесть, хліба. А яê не вроде? А яê не вроде, 
êаже, ми не берем. А шо, êаже, по шість центнер на одноãо яê там яê 
блох. Оце два центнери дали, чи там сêіêи... І живі. А то все  

Анастасія Арсентьївна: При німцях хорошоãо нічоãо не бóло. 
Шоб хароше шо бóло. Нічоãо не бóло харошо! Страшне! Страшне ж 
бóло! Тошо ж чóжа нація, чóжі люди. Хіба вони наші? Хіба вони 
наші? Не бóло нічоãо! Харошоãо. А ото нó, ми не робили в ніяêій 
[нерозбірливо]. А люди робили наші! Оце, оцей Іван. Бондаренêо. 
Він робив, да? Оце, оце бóв ó десятці. [Нерозбірливо]. Оцей бóв то-
же... При німцях. І оце ж, [нерозбірливо] тоже êазала, шо [нерозбір-
ливо]. А ми ото на низó жили, таê я не знаю, чоãо ми не бóли. А зем-
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лі бóло, знаю. [нерозбірливо]. Бóла річêа, і в нас бóло, знаю [нероз-
бірливо]. І ото... Знаю, шо êартошêи бóло посаджено. 

У войнó... Коровêами в степó... У нас êоровêа бóла, сохранилася. 
Таê ми орали. У войнó, êоровами. Война ще не êончилась, ми з ева-
êóації вернóлися, і ото й êоровêó притяãли. І ото в степó... [На êо-
ровах орали]... Та êолхознó! Таê не бóло ж чим! Синочоê, а война 
же ж іде!.. А êоровêа в нас сохранилася. Ми в Роãачиêó отам на 
Ушêавці, на переправі, де німець переправлявся через Дніпро на тó 
сторонó вже... Таê там переправа бóла Ушанêа, а ми в Роãачиêó бó-
ли, воно не дóже далеêо от [нас]. І в нас сохранилась êорова. Отаê 
нам... Не осталося ніде нічоãо живоãо! А в нас сохранилась. [Німець 
ãнав тóди]... І оце сêіêи не налітали самольоти. Оце ж налетять бом-
бить. Таê нас оце отаêо посередині... З êолони. Це êолона йде. Це з 
ваêóірованих йде... А з цьоãо... З ції сторони, і з ції сторони – ó три 
ряди. А танêи йшли таêі, діточêи, яêе оце êóхля. Отаêі танêи йшли, 
німецьêі. І вони оце зазчисчалися нами. А наші самольоти отаê на-
летить-налетить, німці аж... А тоді вже, яê до Роãачиêа дойшли – і 
таêа балêа широêа! І далеêо, отаêоãо, отаêо. І таêа велиêа балêа! Нó, 
тóт, нас завернóли яêось ó Роãачиê. Таê ті самольоти яê побачили 
вже, шо нашó êолонó на село, завернóли. Гі! Ой шо ж вони зробили 
ж!.. Отаêоãо все, бомблять. І ми побросали. Й êоровó, там ó тєлєжці 
запряжене все... І побросали, й тіêайте, наша êорова там знає нас, і в 
êрóчі поляãали, а наша êорова тоже з óсими!.. І яê вона сохрани-
лась... І тілєжечêа отаêа. І вона до нас і ото – мó! Мó! І сохранила-
ся!.. Цілó зімó бóли в ваêóації. То... Довãо розêазóвать... Шо я бóдó... 
Дóже трóдно... Не можна... І тоді вернóлися ми. Бóло дóже трóдно 
йти, вже не бóло де й льяної соломинêи ніде не знайде! Читирі мі-
сяці ж яê став там хронт, яê став, і оце ми живемо там ото таê, ó лю-
дей ó стінах. Це страшне, дєточêа, страшне. А тепер яê тіêи жить. 
Отаêі діти, оце ж ти, синоê...  

[Нерозбірливо]. Начали співать: “В бой салдат...” І співали. І ми 
êоровêами тоді вже яê вернóлися, з ваêóації, таê додомó прийшли. 
Хата наша ціла, там же ж на низó... Називався “Низ”... На низó. 
“Низ” він таê називався. Ото Собаêаря – це на ãорі, а це Басаньêа – 
на низó. Низ. Там ліс, річêа. Таêа êрасота бóла, ой... 

Василь Ниêифорович: [А після войни бóв ãолод, в [19]47-мó ро-
ці]... Да.  

Анастасія Арсентьївна: Нó, яê не бóло... Нó, після войни, поніма-
єш? Ніде нічо... Не бóло ніде нічоãо. І воно полóчилось... Война, все, 
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а тоді ж таêи недород бóв. Воно із [19]47-ãо на [19]48-й оце бóло. Бо 
оце вона, цей ãолод став. Нó, цей ãолод пережили, êанєшно. Бóла ж 
êарточна сістема. Хлєбчиê яê давали, таê на йомó виписóвалось, бо 
я знаю, шо я поїхали ó, ó Запорожжє, дівчата. А на заводі “двадцять 
дев’ять”, ми тоді ще êазали, “двадцять дев’ять”, робили. Таê êажись 
нам давали чи по півêіла, чи по сімсот ãрам. То, êарточêи! Пішов, 
одірвали оце, сьоãодні ти іздів. Півêіла тоãо хліба, таê йоãо за раз 
би... Нó, всьо равно ж, давали! А тоді ж вже воно дождались óро-
жаю... Бóв [19]47-й і [19]48-й ãод, ãолод. Оце особенно весной. Дó-
же... Бóло, ці обліãаці... То ж... Бóла, оце підписóвали! В êолхозі... 

Василь Ниêифорович: Не заробиш нічоãо! На тисячó, чи на пят-
сот рóблів, а полóчаєш... Ніяêих ãрошей не заробиш! Та вимінюва-
ли, за сотню чи рóб давали... Таê... Здавали. Яїчêи, молоêо! Все зда-
вали! 

Анастасія Арсеньтьївна: Міняли... Ми міняли їх... А êоли ж їх мі-
няли? Міняли оце перед оцими перестройêами... Ще не бóло пере-
стройêи... Чи виплачóвали, яê воно це?.. Шось там ó êоãось пропа-
ли. Налоãи бóли велиêі. Сороê êілоãрам м’яса... [Це з êожноãо дво-
рó]... Чим хоч, яê хоч... Яйця, сêіêи.. Чи двісті штóê, чи п’ятсот?.. 
Вже й забóла. Тоже нада здать. Молоêо, êоровêа бóла, молоêо тоже 
виносить. Тоже нада бóло двісті чи триста літрів молоêа... 

Бóв таêий налоã. Сороê êілоãрам мяса, це в Василівêó вести, або 
êролів, або телят. Нó, шо, шо є. Здаємо, шоб на сороê êілоãрам. Нó, 
там це йоãо може й платили, таêі ціни, там êопєєчêи [нерозбірливо]. 
А може й не платили, я не знаю. Забóла вже. Та бóло ж поêи оце 
вже хрóщовщіна, да? А потом воно таê постєпєнно, постєпєнно. 
Налоã за мясо бóв, а за молоêо одійшло. Хочеш, неси здавай. Там 
шось платили. А тоді оце ж вже яê дойшло шо яê пєнсіонєри самі 
живóть – вже не платили. А налоã не обêладався. А штраховêа, 
штраховêа оце за хатó. За це платили. А яêійсь, яê двоє стариêів 
живóть, таê не платили вже. А яê при нас, оце чи син чи дочêа, чи 
хтозна-шо ó нас єсть робоча сила ще, таê всьо равно, воно счітаєть-
ся, налоã платився. [Нерозбірливо] виплачóвалися. Нó, хóже, си-
ноê, хóже! Яê бóло, ó войнó, яê оце січас. У войнó оремо êоровами! І 
êосили êоровами, плóã. І, і землю орали. Яê оце виходим до... Це 
êорови ж ярі. Читирі êорови. Отаêово. Оце дві спереді і дві іззаді. І 
ми є ідемо за ними: “Чи з ãін [нерозбірливо]!” І до посадêи, до поса-
дêи... Таê яê доходиш óже до êраю, таê вони біжать!  
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Анастасія Арсентьївна: [За панів там батьêи розêазóвали... Це ж 
тóт пан бóв, в Васілівêі, в замêó. А тóт ще êнязь сидів]... Це ó ãрóзи-
нів... Це ó ãрóзинів... Там тоже яêийся... 

Василь Ниêифорович: Та êнязь це тоже ж, де Гробаêи бóли, 
êнязь... Мотóзяний êнязь êазали... Нó, он... Йоãо ж ãрóзин вроді 
охраняв. Він чи по воєномó званію. Йомó наділили. Таê êобили бó-
ли в йоãо рябі, а тіêи збрóї таêої не бóло, а з êазахів. Посторонêи оті, 
ті, швейні. [Це він той ãрóзин бóв]... Оце біля рибêолхоза. 

Анастасія Арсентьївна: Ліс – таê аж із самоãо-самоãо êраю! Оце 
там бóв ãрóзин. Бóв він, яê оце баãато бóло [нерозбірливо]. Яêраз 
вони виселені бóли. І дєдóшêа й бабóшêа. Вони тоді бóли ще мен-
шими, а тоді вже старичêами померли. Таê він ото там жив. І вони 
там жили. Таê êаже шо бóв дóже він баãатий. Й хазяйнóвав добре. 
Люди в йоãо робили. Платив. А тоді, мать оце вже яê революція на-
чалась, чи шо воно оцево? Чи вже яê война началась? Я не знаю. Я 
про це не моãó сêазать... 

Василь Ниêифорович: Та видно яê революція. Може война. 
Анастасія Арсентьївна: І йоãо чи вбили, чи не знаю... Нó, йоãо 

дóже роз... розãрабили, роз... нó, ото й таê... Ото таêі бóли, це вже шо 
ми чóли, шо êажóть : “Грóзин! Грóзин!” Та тоді таê і називали – до 
Грóзина. Ото яê дійшов вже на êрай лісó... Край села... Це хати Грó-
зина. Та оце чось називається в нашім полі оце, в селянсьêім, балêа 
Дашівсьêа. Фомина. Моãили – моãили бóли оціво. Батрачêа. Де 
польовий стан.  

Василь Ниêифорович: Таêа моãила яê оце в нас êладбище. [Нó 
це êóрãан таêий]... 

Анастасія Арсентьївна: А оце шо на остановêі, – на оцій, шо біля 
êлабіща, тóди, біля села... Там на ній бóла чи башня, чи яêби сêа-
зать... Дрисилівêа... Да? Вона і досі є таêа? Хоть чóть-чóть? Немає 
чи, розорали? Нема. Оце, оце напротів, де оця моãилла. Велиêа. 

Василь Ниêифорович: Де заправêа. Тóди, мать, êілометер. Таê... 
Анастасія Арсентьївна: Вони тóт... В полі. І ото одна яê вже на 

наш.. Чи землю, от хóторянсьêó... Чимчинêівсьêóю. Це ж вже межа, 
посадêа... Таê там осюдиво, яê на село їдеш, таê на правó сторонó 
тоже на полі є моãила. Таê її там êопали! Розêопóвали!.. Хто тіêи не 
êопав!.. Там, мать, і оêопи на ній бóли. А тоді бóли таêі мóдрі, шо 
шось шóêали шóêали там, êопали. Нó, а харашо, видно, вона тоже, 
велиêа. Харашо видно, моãила бóла. Отож моãили таêі бóли!.. 
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Василь Ниêифорович: А яê тóт Конêа внизó бóла, річêа... Таê 
сêóпаєшся, і назад. Про травó ми не знали, бо êорови ходили на па-
шó. Там лóãа бóли велиêі. По чотирі êілометри. Таê шо трави... Тіêи 
на зімó заãотовляли. Це золоте дно бóло. Да... Річêи, озера... 

Анастасія Арсентьївна: Це де море, це ж бóв лóã. Оце ж сêіêи йо-
ãо, оце Каховсьêоãо... Таêа бóла êраса, шо... А тепер... Залели во-
дою... Шо воно... Да. Там бóло, оце нас повиселяли відтіля. Де риб-
êолхоз ото... Нó, ото там бóло оце ж стіêи села, сêіêи бóло [силєніє] 
внизó. А тепер там же óсе забрали, і нас повиселяли.  

Василь Ниêифорович: [Там ще вóлиці]... Та номера, а названія й 
не бóло... У нас же ó селі четирнадцять. Оце чотирнадцятий, оце де 
êолхозна ото... [Оце поділ на êвартали]... Нó, давно й давно... 

Анастасія Арсентьївна: Яêий êвартал бóв, хто йоãо зна... А вона 
не бóла таêа... Давно й давно. Оце де тепер ми жили, таê... Четирна-
дцятьий, сьомий. Отаê по номерах. А тоді вже оце після войни, піс-
ля войни особенно оце óстановили – то Бондаренêа, то Михайли-
ченêа. Оце нас виселяли. Оце нові. Оце за нами вóлиця – це сідь-
мий êвартал. Таê він бóв, сêіêи й знаю. А оце вже ми, вже оціво – це 
вже після войни, це вже... Таê оце наша – Новосьоли. Ото таê, дєто-
чêи... 

[Там внизó – то Басаньêа бóла]... Урочище те називали!.. Це 
ми – ми оцево – жили... Це називалося Середянêа. У центрі. Тóт 
бóв міст, через Конêó, через тó річêó. Таêий шо через йоãо все дви-
женіє на, на плавню, називався. Оце ó цю сторонó бóла Котошмалі-
вêа. А хто йоãо зна [чоãо називали]... 

Василь Ниêифорович: Видно шось бóло! Може, ó ãолод, êоти 
шмалили і їли... 

Анастасія Арсентьївна: Басалівêа... А наверхó називали отой 
êрай – запад, Собаêарня. А оцей... Не, не знаю. Не бóло таêоãо, таêої 
êличêи. А ото бóло êажóть – о! Співа-а-ають ото! Яê співали, синоê, 
ранше! І по радіві тепер таê не почóєш, яê... А то ж бóло співають 
оце на Басаньці! [В лісі]. Оце, оце там, одиничêи. Таê, таê співають 
харашо, шо хтозна. О, і чóть бóло яêось на, на все село! Не нада і той 
міêрофони, яê оце ввечері! А отóди – на запад – це Собаêаря. Ка-
жóть: “О! А собаêарці почóли, й собі співають”. Таê через óсе село! 
Чóють. Збираються, молоді, діти, отаêіво вже, парóбêи, дівчата. І 
бóло співають. А тепер бачиш, синоê, яê? Ідóть, ó бар. [Ще є співа-
ють]... Співають. Єсть отож ще ж хори, таêі шо... Таêі ще люди оце 
яê ми, видно. Може, їхні діти. Таêі, шо матері співають харашо, то й 
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вони співають. Є, співають ще! По радіві оце передають, таê ото по-
слóхаєш... А тепер – хіба співають? Тепер же ніхто... У войнó співа-
ли. [Озера в плавні бóли]... У-ó-ó... Озера, синоê... 

Василь Ниêифорович: Коло мостó, отóт, де переєзд бóв, озеро в 
ãряді бóло. Гряда ж возвишена. Гóцóлине, о. А дальше Затін бóв, рі-
чêа. Ішла ó степ... У плавню, тóди. [І впадала вона ó Кінсьêó]... По-
том бóла да, Гніде Мала, Гніде Велиêе, о. А там бóв Йосип, нази-
вавсь, переєзд тоже. Потом та бóла, Кóрêóльêа, тоже переєзд. Пани 
êолись êанави êопали для стьоêó з Дніпра води! Бóла êрай села, 
шість метрів ширини, і, мать, читирі чи п’ять метрів... Копали врóч-
нó небось... Пани... Селяни êопали. А пани ж êомандóвали. І ото дві 
їх бóло, êанави. Одна êрай села... І дві їх бóло! Одна тóт, а одна де 
[нерозбірливо]. Нó, це з Дніпра рівом вода стіêала. Сіноêоси бóли, 
хароші. Городи бóли... Там і жили люди. Нó, затопляло весной. 

Анастасія Арсентьївна: Длінна таêа бóла!.. Бóло обсажене лоза-
ми... Лиман бóв, називали... Нó, це... Затін, це річêа... Кóшóãóм... 
Клóêóнêа... О... Та яêих, яêих тіêи хоч. Бóли й названія, в плавні 
оце. І таê же яê вроді хóторêи бóли... Мало там таê жило, на хóтор-
êах... Нó, бóли, жили. А тіêи ж весною яê вода прибóває, таê затоп-
ляло. І виїджяли. Це жили... Яê... Тоже на... Та позабóвала їх... Таêі 
хóторочêи бóли. По плавні то [нерозбірливо]. Над річêою селяться. 
Та êрасота бóла! 

Василь Ниêифорович: Да. Там птиці бóло баãато. Качоê диêих. 
Гóсей не бóло. Квочêи диêі. Яê тіêи охота отêриються – стрільба, 
шо фронт! Тóди й машинами їхали... Звідóсіль!.. Хазяйства бóли. І 
таê, самостоятільно. Чóть не êаждоãо в хаті, в дворі, рóжжо. Піде 
вечором оце, ще пізніше, стане десь ó бóр’яні, і бахêає, яê вона сюди 
летить – бах-бах! П’ять-шість óточоê óбив, і я... 

Анастасія Арсентьївна: Охота отêривається – сêіêи охотніêів! І 
приїджяють! Сіна сêіêи êосили! Їдóть оце, ó сóботó їдóть додомó, а 
ó понеділоê виїджяють. І їдóть оце на підводах, той êолхоз – це вже 
яê êолхози началися – той êолхоз їде... Та їдóть!.. Та співають!.. Та 
лóна!.. Та харашо!.. Це ті їдóть, це ті їдóть, це хóторяни. А це наші, 
тоже, на волах. А ти не бачив, синоê, ще яê на волах їздять... Вони 
прямо оце яê êорова, а тіêи... І поманеньêó, поманеньêó!.. Вони ж 
таêі, ніêоли... Вже яê побіжить, побіжить – таê тоді бережися. А 
таê... Машин тоді не леãêових, таê вобще це. Таêі вже бóли, а більше 
оце ж таêе, êіньми їздили, волами... Та... 
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Василь Ниêифорович: Роãи здорові, сильні бóли, шо потяãне 
любе діло! І êосять, і машинó тяãа, і тяãа êопиці!.. Він зна, соб – зна-
чить, ê сєбє, цабе – сюди повертає... Тоже êомандó поніма. 

Анастасія Арсентьївна: [А яê з плавні виселяли]... Ой, синоê... 
Зразó її чистили. Воно ж там бóли верби, осоêора, там бóла таêа 
êраса. Там і пасіêи стояли! А сêільêи сêота. Оце із дрóãих районів, 
із дрóãих областєй, сюди завозили. На зімó, на літо. І зімою випасó-
вався сêот. Яêе бóло несчитаєме, несперпаєме баãатство! А йоãо за-
топили. Таê ми йоãо сперва рóбали. Бóли лози. Дрова ж! Це не зна-
ли люди дров, поїхали, привіз машинó, чи ãарбó, чи шо, і топи, сêіêи 
хоч і яê хоч! Верби, це все, оце вбиралося. А тоді вже, яê йоãо óбра-
ли, то попалили, що таê затопили, шо таê пропало, під водою...  

Василь Ниêифорович: Ми ж не вірили, нó, а дóмали, шо пройде. 
Коли ні. Крóчі валяли, море забирали, людей виселяли. Їм оплачó-
вали, а вони êóпляли хати собі. А ми вже строїли по, по дрóãомó. 
Каждомó... 

Анастасія Арсентьївна: Давали! Поїдеш ó Василівêó – оте й оте 
нада. Записали, дали. У êолхоз, бóло, обратишся, до прєдсєдателя: 
“Бóде! Начинайте строїться”. Таê яê ми ж оце строїлися. Хазяйни 
строїться, виселяють, ще яê застройщиêи. Таê ми ó себе! І недороãо 
й воно бóло, хіба таê яê теперішніх ãрошах можна ізрівнять! Прідсі-
датєдь в нас бóв дóже хароший! Хазяїн! Таêий, яê, яê óсі люди. Яê 
óсі люди. Хазяїн бóв хароший! Шарапов. Бóло підеш – оте й оте на-
да. “Давайте, робіть. Поêа ви построїте, а тоді, значить, бóде вам óсе. 
Бóде все”. Таê... А ті, шо виселялися, таêі, виселêи, таê ті... Тим да-
вали тоже все! Лєс, особенно шо лєс, давали на êришó, чи шо, сêіêи 
той... Черепицю, із своãо êомбінатó, давали черепицю.  

[Це хата її бóдóвали]... Яê оце ж ми на низó жили... А тоді ж че-
рез те ж Каховсьêе стали ж виселять людей! А ми жили – то бóло, 
таê до річêи ãород. А ми ж ãород під ãорó. Ми таê під ãорою жили... 
А таê... Ой, дітêи!.. Яêби ви побачили, яêі стіни! Отаêі завширшêи, 
затовшêи стіни, там... Та!.. Там таêа êладêа! Яê її й люди êлали! Не 
врóбаєш! Оце яê помазать – мазали ж ранше – таê не врóбаєш со-
êирою! Ото шо... Таê таêе êріпêе робили. І товсті! Стіни, таê не дай 
Господи. А тоді, яê óже ж стали виселять, а нас не виселяють, і не 
виселяють, óже мало людей осталося. Нó, ми взяли та й продали. 
Не дождали виселêи.  

Ті люди, навєрно, ãодів три ще пожили – та поêи ж виселили. 
Всіх, чисто вислали! Не осталось ніде й... А нам дають же плани, 
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оце, висіляють, чсоловіê попросив, і нам дали план. Таê яê ми жили, 
оце мої батьêи, таê вони оставалися ще там, ó хаті, а ми... Це яê Ос-
троãляд, таê він просив, дай мені план. І оце йомó дали план, і ми 
стали строїться. Строїлися, синочоê, óсе місили рóêами, óсе місили. 
Їздили оце по оцей êирпич ó Запорожжя на сіліêатний завод. При-
везли, один, за один вечір... Воно бóло ãлиняне! Оцево. Глиняне бó-
ло... А тоді обіêлали... 

Василь Ниêифорович: Вальêи... А тоді обіêлали. А êлали зразó з 
вальêів. А то впослє вже обложили, шоб не мазать.  

Анастасія Арсентьївна: Да. А тоді вже ж... Тож всіãда мазали – 
ãлина, мажеж, білиш... А тоді ж стала ж оце таêа возможность, шо 
стали обêладать. Таê ми привезли êирпича, та пообêладали, та оце 
таê і віêó доживем. Бо це вже ж і нема... Оце тóт, óтóто хатêа в нас 
таêа стоїть. Там жила женщіна таêа німа. Таê вона одна бóла, і ото 
таê в неї... Брати виãнали хатó, і таê вона й не.. Ото таêі й в нас бó-
ли... У нас то, êонєшно, бóли лóчі. Бо ж й з хазяйнами. Й самі ще 
бóли молоді, сильно робили... А тоді вже ж стали оце шлаêоблоê, 
більш ставить, можна бóло й дерево, яêоãо хочеш, й шиферó, все 
бóло! А тепер!  

[Церêва наша]... Таêа вона бóла. На всю Запорожсьêó область. 
Красива! Її з Запорожья видно бóло, нашó церêвó. Дóже-дóже ãарна 
бóла. Стояла вона яêраз де оце... Прямо на стадіоні! Де оце стадіон, 
а тіêи ó дрóãі... Оце де ваãон стоїть отійо... 

Василь Ниêифорович: Нó, стадіон. Там є таê. І входиш от церê-
ви, стадіон, і налєво... Де Алєя, Алєя слави... 

Анастасія Арсентіївна: То бóла сторожêа, церêовна, оце де січас 
церêва в нас. Витребóвали, витребóвали її, оце вже яê начали церê-
ви одêривать. І ми ото ходили, селяни, і нам її отдали. Це цей пред-
сєдатєль бóв тоді, шо січас, [Райна], і оце вони її нам отдали, це бóла 
церêовна сторожêа. Там ото хор óчився. Нó, таêе, яê дом таêий, це-
рêовний. Церêовно-приходсьêа шêола. Училися там. І таê воно на-
зивалося. А церêви нема! Я знаю яê, от я помню, яêа вона бóла! І 
ходила в нею дівчино, в церêвó. Яê óже її валяли, розбирали – ни 
знаю! і наче я не бачила. Не знаю. Видно, чи не ходила, чи воно в 
забóдьêó пішло... От не знаю, яê, яê її валяли, оцю церêвó. Оце, на 
томó, на Домі êóльтóри, тóт êамінь... А êамінь бóв, таê таêий!.. Бі-
лий, таêий, не вищерблювавсь, не виêришóвався. Дóже хороший 
êамінь. Камінна бóла, біла. Хароша церêва... Нó, це на êлóбові, тóт є. 
Із неї... Тоді отам, іще в нас шêола є, старе êладбище, над ãорою, таê 
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там... Хтозна шо воно там! Позаêладóвані віêна... Чи спортівний 
бóв, чи шо... 

Василь Ниêифорович: Спортзал! Да. Тепер... 
Анастасія Арсентіївна: Ото... Таê там бóв забор тоже. Здєланий... 

Оце таêий яê біля церêви.. Нó, розібрали. Нó, то тоді хай óже. Таêе 
шо заêривалися, церêви. Можна, єсть же ж люди, шо можна ж бóло 
не валять таêó êрасó. Таê яê оце ось Лєнін стоїть, ó нас. Хай собі 
стоїть, да? Для історії, для... Отаê би й церêва ж. А то ж ó нас таê: 
розвалили... Розтяãли, розхрести... Ферми отаêі поробили бóли. І 
отой, стоять оце, наше начальство... Де... Той [нерозбірливо] ще й не 
дóже попаде. Нó, оце ãолова, бриãадіри, шо бóли, êладовщіê, інже-
нери. Аãа! Розбирають. Кладóть сюди. Ті хлопці, ті шо роблять, êла-
ди сюди. Хароші óãольниêи... Поãрóзили – біãом! Привезли, сêинó-
ли. Уже собі по настроїли... Шо ж... Роз... Пооãорожóвалися... Кана-
ли де бóли оце ж в степó, бетонірóвали 

Василь Ниêифорович: Хароші плахи. Тóди, сюди! Сюди нема, 
нашо воно нада! Грóзять, та й óсьо! 

Анастасія Арсентьївна: [На селі тóт разні, яê то êажóть, дражни-
лися... На одних там êажóть Ходóни]... Називали! Нó, не дражніння, 
а таê... Знаєш яê... Ось нас... В мене батьêо бóв... Правильно він счі-
тався Арсентій. Арсентій. А таê називали йоãо Сєня! Сєньêа! 

Василь Ниêифорович: Значить, бóв двір Сєньêів! То Батовжêи, 
то Сєньêі! А фамилія Батовсьêий. 

Анастасія Арсентьївна: І таê і êазали на нас: “До Сєньêів”! [Смі-
ється]. По імєні хазяїна. А то... То Зозóлі! А то Калашниêи. Отаêо-
во. Це то хвамилії, то по імені. Чи прадіда. Таê називали. Аãа. Це 
бóло, бóло. А таê шоб тóда, в дальню старовинó... Оце ж яê взять, 
оцю вóлицю, де Михайліченêа. Це ж вона вже стара Михайліченêа. 
Після войни. Там бóв один дядьêо, пішов, поãиб оце на переправі... 
Да... Він... Поãиб, êанєшно... Тож, тепер називається йоãо óлиця 
Михайліченêо. Це ж óже... Оце вже наша. А ранше воно бóло оце 
тіêи читирнадцятий. А первий êвартал, в нас ото первоãо êварталó 
не бóло! Шостий. Сьомий, восьмий, дев’ятий, десятий. Ми на низó 
бóли, мать, одинадцятий. Да? Чи, може, дванадцятий?.. Ото таê бó-
ло. По номерах. А тепер, тоді óже, по Шевченêа... Оце ж поназива-
ли. 

[Бóли на селі шептóни яêі-то, бабêи]... Бóли, бóли, бóли! Цьоãо 
бóло!..Бóло... [Остроãляд Тетяна – êості править]... Править! І бóла 
та, Устіна Шахровсьêа. Направляли... Це, оце, оце вжі, óже. А і... І 
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ранше бóли. І бóли таêі шо діди. Діди бóли таêі, шо оце êоняêа, е, яê 
шось з нею неблаãополóчнє, до діда поведóть, дід справе. Я сама, ще 
дівчиною бóла, біãали таê, і яêось таê шо біãла, чи стрибнóла, шо 
воно [нерозбірливо]. Таê ще дядьêо направляв давній. Не óчений. А 
давній дядьêо. Таêий яê батьêо мій... Таêий яê мій батьêо, може 
трошêи старіший – направляв мені ноãó. Давно й давно. Це бóли 
таêі, êостоправи. Нó, бóли таêі, шо нам не приходилося, бо ми вже 
оцьоãо... Ми вже оцьоãо, і то вже... Може, й є ще таêоãо, оце нашоãо 
возрастó, та вже ж, більше по сємдєсят ãод. Таê може, й ще таêі, шо 
таê, êóмеêали, або баба бóла таêа, або абошо. А ми... І тоді не знали, і 
тепер! Не знаєм... Нó, а бóли таêі люди, шо... І мене водила. Захво-
ріла я, шо опóхло оцево, і я очима прямо не можó бачить, і... Таê ме-
не водили там до однієї баби, вона... Її чоловіê і мій батьêо – рідні 
брати бóли. А тіêи вона ó цьоãо, батьêовоãо брата, вже бóла дрóãа 
жінêа. Здорова таêа! Красива! І оце вона шепче. Таê мене, повели 
там. [Сміється]. Лежиш там, вона оце мнеться під ãрóдьми, під ніс 
все шепче. А в неї син. Таê біля ãрóби, на êроватці. Таêий тоже, яê я. 
Там шось балóвавсь, балóвавсь, і переêинóв чавóнчиê ó дóховці. А 
вона шептала-шептала, а тоді на ньоãо подивилась, начала йоãо ла-
ять, а він же сміється, і я засміялася, хвора лежó. А тоді баба полая-
лась, і вп’ять начала шептать. Таê хіба то шептóхи таêі? [Сміється]. 
А воно – шо день, та хóже, шо день, та хóже! Та повезли ж мене в 
Василівêó. Пашó Сидоровó – це Грóздів шо – і мене, з нею, ще їзди-
ли. Поêойний той, Жорêа. Я же ж йоãо бóло?.. Шо ось...  

А ноãó направляли, і дядьêо Тихон, о. Один раз я робила, та 
впала – таêа ãолольодиця бóла, я ó садибó їздила, на êóрятниêó ро-
била, тóди аж êрай – самий êрай села. [Нерозбірливо]. Дóмаю – пі-
дó, до êрьосноãо. Зав’язана рóêа [нерозбірливо]. І тóт же ж яêраз 
біля оцьоãо êлóба, óже оце таêе. На, на автобóс. У ãород їхать. І рóêа 
забинтована. Коли наш Юрій Дмитрович. Врач. Він виходе відділя: 
“О! А шо це в вас таêе?” А я êажó: “Та ви знаєте шо, Юрій Дмитро-
вич? Раз таê óже прийшлося, таê я вам сêажó: шо впала, та забила 
рóêó, та дóмаю до Фросьêи йти”. А він êаже: “Розвязóй”. Розвязала 
рóêó, він мені взяв ото таê... Тóт же ж, на томó! Каже: “Знаєте шо? 
Не йдіть до Фросьêи. Оте, й оте, й оте робіть, і êоли можна бóде 
прийти, я...” І таê я стала робить, і êомпрес êласти... І пройшло! Ка-
же: “У вас таêе бóло – прозтяженіє сóхожилій. Ви óпали, сóхожил-
ля розтянóлися. Нó, то таê. Нó, й харашо. Бóдете самі робить”. Ото 
таêі бóли! Бабêи бóли таêі шо, êажóть, шептóхи. Бóли, самі жили.  
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Райна Василь Федорович, 1925 роêó народження, 
Райна Марія Маêсимівна, 1927 роêó народження, 

с. Сêельêи Василівсьêоãо районó Запорізьêої області1 
 
Василь Федорович: Мій батьêо бóв хліборобом, і дід, і прадід. 

Тоді ж плавня бóла – і сêотинó держали, і молодняê держали. [Ба-
тьêи, діди] сêелянсьêі... Бóли, значить, заможня. Стали “êóлаê”: по-
забирали в нас все. І жили в плавні. Таê батьêо наш заболів тóбер-
êóльозом, то ми вийшли сюди, на верх.  

Таê, жили хóторами. Там бóв хóтір “Лопóшна”, і низ. Таêі хóто-
рêи по 5, по 6, по 10 хат. Робили таêі ставêи, обтинали лозою, від-
тіль, відтіль [валонóвали] і помазали. У діда бóло три сина взрос-
лих. Всі работали, от і бóло хозяйство. Бóло четверо êоней, пара во-
лів, все забрали.  

В тридцятих ми вийшли в плавню. Нас бóло троє в батьêа. За-
брав він нас, зробив землянêó, в плавнях, і ми там жили. Там одне 
віêонечêо зробили яêесь та і все. Бóло ж ãонєніє, називали êóрêó-
лями. Тóт же не бóло жизні. Забирали тоді людей, висилали на Сє-
вєр. А дід, шоб не забрали, пішов в плавню. А слідом і батьêо. Та не 
хотіли в êолхоз іти ще ж. Та баãато [не хотіли]... Нó, робили. День і 
ніч, ото й êóлаê. Чóжими рóêами не робили. Самі робили, порядоê 
бóв, ото й все. Тоді ж давали по 5 десятин на хлопця. Три хлопця, 
ото тожі ж êóлаê. Сім’я бóла велиêа.  

[Батьêи розêазóвали за революцію]... Та бóв Махно! Хата ще та 
є, де він стояв, по шостомó êварталó. Ото ж то Махно приходив, то 
Марóся яêась носилась, а народó жить не давли. Це ж яê заходять, 
таê зразó ãраблять. Де в êоãо хароший êонь понравився, зразó заби-
рають. Бóв ãолод. А люди мерли на ходó.  

В [19]47-мó [бóв ãолод]. Та бóв, бóв, яêийсь недород. Все на êо-
ровах робили, і орали, і сіяли. Оце ж всіх збирали, і підписóють на 
обліãації [сміється]. Та десь трохи вертали. Аж яê Хрóщов став да-
вать, а де ж ті бомашêи? Поãóбили. 

[У войнó]... Партизани бóли, але таêож велиêоãо таêоãо не бóло. 
Хлопці орãанізовóвали óсе, але хтось продав їх, і їх розстріляли. 
Парашютисти їх тоді називали. А люди ж бóли різні. Бóли й таêі, 
шо й нашим. І вашим. Він прийшов, тебе продав. Німці ж обіщали, 
шо дамо землю, яê хто сêаже нам.  

                                                           
1 Опитування провів В. Мільчев (серпень 2001 р.). 
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Марія Маêсимівна: А тóт дальше ó Райнів ó домі бóв підвал. Ото 
в томó підвалі вони сохранялися. А яê їх виêрили, то розстріляли. І 
тих, хто помаãав їм, близьêо 12 чоловіê. Один тільêи óтіê. [Німці 
êолхози не ламали]... Ви знаєте, не ламали.  

Василь Федорович: Люди переходили на десятидворêи.  
Марія Маêсимівна: А ждали наших людей, шо вернóться.  
Василь Федорович: А яê освобождали нас, то ми виселились ó 

плавню. Бо виãанали людей наших, і ãнали ãеть. І з центра виãнали 
на дороãи, і ãнали тóди на Балêи.  

Марія Маêсимівна: Хто де дома бóв, ãнали всіх. Але більшість 
втеêла. Оце êоровêа, на êоровó приробили тачечêó яêóсь, і ото на 
первий слóчай óзяли мóêи, тоãо-сьоãо, й самі в плавню. А топить же 
ж êанєшно... Бо яê німці побачать димоê, і застрелять. Й партизани 
помаãали людям, ходили й êазали – не топіть, не розводьте воãню 
ніяêоãо. А німці стояли на вершинах. Це, значить, ãряда в плавнях. 
Таê називалась.  

А тоді без êорови ніяê. Тоді ж êоровами і возили, і орали, і сіно 
êосили. Оце таêе яромо – на парó êорів, і запряãали ó ãарбó. Та дої-
лася трохи, і работала, і добре работала. А яêа жінêа дóжча, то й са-
ма в êосарêó впряãалася. Сама êосарêó тяãне. Оце ж êосять, сêида-
ють. А ми оце біãаєм. Босі, боже, стерня êолиться, отóт всєãда ãолоê. 
А все одно, вони носяться і сêидають, а нам треба вирівнювать і 
сêладать, бо із-задó вже дрóãі йдóть, ті, шо снопи в’яжóть. А тоді 
вже ті снопи звозили, і тоже ж êоровами. Звозили ó таêó невеличêó 
сêирдó. Тоді вже яê начнóть мотором обмолачóвать... Коні ж пішли 
на слóжбó, в армію. Тóт êоровами, êоровами все робили. Це ще і пе-
ред війною. В нас тóт [нерозбірливо] êоні бóли, та ті êоні, а сêільêи? 
Я вже й забóла, сêільêи. Оце ж êоней ãотовили в армію.  

Василь Федорович: Фондові êоні. Їх не запряãали, нічоãо на них 
не робили. Тільêи êормили. В êоній бриãаді стояло по п’ять-сім пар. 
Кормили їх харашо, на роботó вони не ходили.  

Марія Маêсимівна: А тоді вєтврач бóв ó нас, Васильченêо. Не 
знаю, хто вже йомó заплатив ãроші. Хто йоãо визвав, але він ті êоні 
дав óêоли. Сап. Сапом заразив. Тяжêою хворобою для êоней. Під-
êóпив хтось. Це вроді таê бóло. По пошті йомó присилали ãроші. А 
він не отêазався, взяв їх. А тоді ноччю приходять: “Ви отêóда взя-
ли?” Взяв, значить, за це нада отработать. Оце ящиê ліêарства. Це 
йоãо, значить, заставили таê зробить. 
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Василь Федорович: Йоãо яê шпіона забрали. А шо з ним зроби-
ли, не знаю.  

Марія Маêсимівна: [А в 1933-мó ãолод бóв]... Плавня спасала. 
Риби дóже баãато бóло, баãато озер. Отóт недалеêо бóло холоднень-
êе, Кривеньêе. Аж до Мєлітополя пользóвались плавнею. Гнали хó-
добó. Сіно êосили. 

Василь Федорович: Я знаю Лепехóвате, Піснóвате, там ото – Го-
робець. Оце помню даже, де вони бóли. Але це ж зараз море. А вред 
тим морем зробили велиêий. Тóт можна бóло і сêотинó держать. І 
сіно êосить. Жила сêотина тóт, людей присилали сюди, вони тóт 
жили. І доїли тóт, молоêо здавали. [Рибó] ловив хто сêільêи хотів. 
Піймав там десять êілоãрам для себе. Продавать не продавали, а для 
себе ловили. В основномó ятерами. Це ж бóла таêа риба – щóêа, 
лин, êарась. А весною і êороп бóв. 

Марія Маêсимівна: І êорзинами ловили. Ото більші ãілêи пос-
пилюють дрібними. А зверхó – ще яêось, і рóчêа. І ото таêою êорзи-
ною ловили. Під осінь риба êрóпна. А бóли таêі озера, шо підсиха-
ли. Таê ото підеш, наривачêó взяв, лови собі. Мій батьêо в плавні 
бджоли держав. Таê оце яê виходили, таê треба йти. Оце êаждий 
виходний треба йти по той мед, бóв він неладний. Йти ж не хочеть-
ся, а треба, бо поêачають мед. Це ж весною вода прибóвала, то ро-
билось таê, яê ото зараз море. Але недовãо – неділі зо дві. А потім 
вода спадала. 

Василь Федорович: Яê вода спаде, то можна бóло і сіять. Оце ж в 
нас основна êартошêа бóла на ãряді. А то в плавні. Оце собі латочêó 
заêопаєш, земля рихла, хороша. Посадиш цеберêи дві, а наêопаєш 
дóже баãато. [Пасіêи]... Та їли. Таê їли, для себе в основномó. Та 
тримали не по баãато – по 5-6 вóлиêів. Але тóт бóли взятêи сильні, 
бо цвітó бóло баãато. Цвів дóрман, цвіла лоза. З верби начиная. Ве-
рба зацвіла, пчьолêа вже пішла на пашó, а тоді всяêі трави: желєз-
няê, дóрман, і разне таêе. Ми ж не знаєм, яê ті трави звать. Зарослі 
бóли таê шо... В основномó верба, осоêор, в’яз. І дóби ріденьêо бóли. 
Поêи плавня бóла, вóлиêи майже в êожноãо бóли. Ото дóплянêи, 
або таêе. Оце яê аêація цвіте, таê пчьоли пасóться, а потом на трави 
йдóть.  

Марія Маêсимівна: [А яê стали затоплять, то ліс вивозили]... Тóт 
яêось ЛЗУ, чи яê воно там називалося. Орãанізовóвали таêе підп-
риємство – чистили плавню. Вирізали, вирóбóвали, вивозили. Ви-
чищали. А тоді, яê залили водою. Тоді ж до береãа сêільêи дерева, 
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сêільêи дров до береãа прибóвало, дóже баãато. Та вивозили всіх на 
ãорó. 

Василь Федорович: Протів власті тоді ніхто не моãо шось ро-
бить. [Моã] ити? Нó, êаждий. В плавні бóла дóже сильна лоза, êор-
мова. Але вони залили. Дóмали рибó розводить, а вона виздихала 
вся.  

Марія Маêсимівна: [А ось фабриêа, шо меблі робила, вона в вас 
ще до войни з’явилася]... Тільêи вона сначала занімалась віниêами. 
А вже потом начали меблі лозяні робить – êроваті, êрєсла – все з 
лози. А вже потом, яê плавню затолпили. То стали робить меблі з 
дерева – столи, стільці, навіть таêі шифанери, неважнецьêі. Але ж 
тоді в людей нічоãо не бóло, то й то бóло добре.  

Василь Федорович: [Чоãо село Сêельêа називали]... Та хто йоãо 
знає. Тоді й люди селилися біля води. Тоді вóлиця бóла Басаньêа – 
там де рибêолхоз зараз. Тоді жили по тій вóлиці. Тóт бóло êаміння 
вивернóте, бóло з чоãо строїть. Ото Басаньêа, то бóли нижня. А тóт 
на верхó вже [нерозбірливо] звали. Це бóло таêе, шо билися, один 
одноãо били. Не можна бóло тóди до дівчат ходить, бо там хлопці 
отлóплять. А це Собаêарня бóла, отóт на верхó. Тóт же бóв êар’єр 
êам’яний. Послє войни тóт бóли штольні. Камінь пиляли таêими 
пилêами велиêим. Оце яê шлаêоблоê таêий робили. І давали на 
стройêó. Строїли свинарниêи, сêотарниêи.  

Марія Маêсимівна: Це село ще старе, вóлиця вдоль плавні. 
Вверх тóди дальше – то новосьоли. Саме перше, це бóло біля річêи, 
тóт бóла річêа Конêа. Ото понад Конêою бóла óлиця долãеньêа. А 
потом потрошêó почали виходить. Оце наша вóлиця, мабóть. Най-
перша. Оце нашій хаті, мабóть, сто роêів. Це ми вже потом êирпи-
чом обêладали. А оце дрóãа, це ми з êаменю пообêладóвали. А оце 
стара – це батьêівсьêа хата.  

Марія Маêсимівна: [А за совєтсêой власті держали по одній êо-
рові, чи можна бóло по дві]... Але мабóть по дві не дозволяли, бо ó 
всіх бóло по одній. Це зараз люди тримають і по дві. І по три. [Кол-
хоз] баãато сêотини держали, свиноферма бóла велиêа. Дойних са-
мих êоров бóло три тисячі. 

[Хата наша з] вальêів. Оце наêладали соломи в ãлинó, оце тóдт-
сюди поêачав, і от о ложиш. З дноãо боêó досêи, і з іншоãо – досêи. І 
оце йоãо досêами вальêóють, запихають, запихають.  
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Прінь Миêола Єфремович, 1926 роêó народження,  
с. Сêельêи Василівсьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
[Я] народився в Сêельêах… [Батьêа звали Єфим Афанасович, 

1889 роêó народився... А мати звали] Василіса Романовна. [Батьêо] 
êонешно, воював. Помер дома ó [19]54-м... [У першій цей війні]... 
Да, воював. Да забирали їх ото і воювали, [ó степах]. Забрали і все. І 
воно ж таê, і наші... В мене брат в два ãоди вмер, він [19]14-ãо ãода, а 
дрóãий, менший, пацан бóв цей тóт, в Отєчєствєнó, [нерозбірливо]. 
Тоді в [19]20-мó ãоді... 

Нó це з [18]60-ãо ãодó [давали землю] [нерозбірливо]. Давали на 
хлопця. А дівчата не вчастóвали. [Це дідó ще]... Яê сини є, то за те... 
А за дівчат не давали. [А сêільêи ó ньоãо всьоãо бóло]... Не помню. 
Нó, батьêо, це я бóв, потом брат один, а потом нас три хлопця бóли, 
Отож, роздавали землю.Там я не знаю, шо бóло, сиротам, шось таêе 
бóло, видялялось. [Нерозбірливо]. Нó, шо то давалося на сирот. Та 
й тепер, дають-дають, а там хто до êоãо… 

[Батьêи розповідали про село]… Голод сильний бóв. [Нерозбір-
ливо] Колхоза вже не бóло. Начиналося Нó, шо? Прийшли [нероз-
бірливо]. Нас троє дівчат бóло, нас три хлопці. [Нерозбірливо] ба-
тьêів, а то материне [нерозбірливо]. Нó, вот прийшло врем’я отда-
вать. Нада бóло êобилêó êормить, там, по хазяйствó [нерозбірливо]. 
На слідóючий ãод – отдай тóда. О. [Нерозбірливо]. Отдали тó êоби-
лêó. Я пішов рибаêом робить [нерозбірливо]. Забрали. Забрали за 
те, шо не рощітався з ãосóдарством [нерозбірливо]. Послідні два ãо-
да просидів там [нерозбірливо]. Нó, шо? [Нерозбірливо] Предсіда-
тєля êолхоза перебрали [нерозбірливо].  

[А яê німці]... Шо там, по шеснадцять ãод... Яê ми тóт жили, ó 
[19]41-м пришли [німці], нó, шо я тобі сêажó, вони ше нам не дохо-
дили, шо орãанізовано бóло лóче, яê ó нас [нерозбірливо] прийшли. 
Пришли – êолхоз [нерозбірливо]. Все, все забрали, [нерозбірливо] 
етіх êоней. А давали êаждомó êоняêó, на двох. З сóсідом. [Нерозбі-
рливо] А еслі воно в бороні? Всі êоняêи [нерозбірливо] хто побли-
же бóв тот траêтора óзяв, ãрошей нема ж платить [нерозбірливо]. 
Шарапов той мóжиê бóв хороший, хазяйствєний, ніхто йоãо не боя-
вся, і всі защіщали, прийдеш, возьме в тебе вили і обернóвся і пі-

                                                           
1 Опитування провів О. Мірущенко [серпень 2001 р.). Дешифрувала аудіо-запис та 
створила транскрипт З. Мережко. 
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шов. [нерозбірливо] таê жить можно бóло [нерозбірливо]. Яêий цей 
бóв [нерозбірливо].  

[Після войни повернóлся] ó êолхозі работав. На животноводстві 
работав, і механіêом тóт работав. Ходив [в плавню], а чоãо ж, плав-
ня бóла, ходили. [Яê там бóло в плавнях тоді]... Яê сêазав би, бóло 
воно і хорошо бóло по сравнєнію. Нó, шо? Випасêа сêота... Це я по-
нятіє не імів, шо б це сêот, цілó зімó пас. Нó, це тіêи. Я б сêазав, сêі-
льêи бóло êомара, заїдало, страшне бóло. Щас-то йоãо нема. Море 
воно хóже, нó, ãосóдарствó нада. Свєт там... Провели орошеніє бóло, 
орошеніє, êоли бóла êолхозна сістєма, орошєніє ó êолхозах, поли-
валося, а сей час все ãроші, надо ãроші платить за все платить. Гроші 
собствєнніêó. Хоть давайте ãроші, хоть нема нічоãо [нерозбірливо]. 
А таê... 

[А яê Хрóщов]... Яê до рóêоводітеля ставиться. Хліб при Хрó-
щові по шіснадцять êопійоê бóв. І êовбаси [нерозбірливо]. Яê воно 
бóло, де воно бралось, нó, шо людям бóло. Хліб пітнадцять, восім-
надцять – це вже недешевий, сосісêи подешевлі бóли, хліб дороãий 
це рóбиль сороê стоїв. [Нерозбірливо]. 

[А яê Сталін]... Сложно, я не знаю. Хто яê балаêа. Бóло то роз-
êазів баãато. Одні êричали “Всі на хронт, і впєрьод за родінó, за 
Сталіна”. Яê не бóло, а êричали. Інші доêазóють, що ні – ні не прав-
да. Кричали. Нó, ясно. Кончилась война – начались достіженія на 
роботі. [Нерозбірливо]. А всьо равно, всьо равно, êоли перве начи-
налося, хто йоãо оце робив, оцю дємоêратію. Ай, [нерозбірливо]. 
Хоч яê дємоêратія, а [нерозбірливо] должні бóть. [Нерозбірливо]. Я 
яê прийшов з армії то до бриãадіра, до бриãадіра [ãод] не підходив. 
Я бóв старшиною [нерозбірливо]. А тепер всі ходять. [Нерозбірли-
во].  

Нó, шо тóт, шо тóт бóло. Нó, шо тóт розповідать, яê ãолод в то 
время. Шо тóт... Я знаю, яê їздили... Приїжджав до йоãо ó Запорож-
жя робив, яêойсь мóзей, чи з архів яêийсь. Таê значить батьêо по-
пав ó дєльож оце все порозділяли. Попав, це бóло ó 1861 ãоді [не-
розбірливо] попали оце в дєльож, попали оце. [Нерозбірливо], таê 
шо Сêельêа бóла. Нó, я розêазóю, яê воно бóло, яê начиналося. Ми 
оце вспоминали, тóт оце вóлиця Шевченêа, це наш [нерозбірливо]. 
Ото перва óлиця бóла в Сêельêи.. Униз бóв отамо яр, там дальше 
вóлиця Ковсьêий і здесь бóв отам [нерозбірливо] ото ó армію ходив, 
взяв 5 êирпичин і пішов строїть [нерозбірливо] ото отніс тóди Ка-
терина [нерозбірливо] оце де хочте поселяйтесь, оце де плавня, оце 
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ãряниця оце тóт поля бóли ãорбі. Це Катерина давала тóт хати, – 
хто хочте живіть. Построяли [нерозбірливо], дрóззя, і живóть. А цей 
дядьêо, Попов, шо в Василівêі [нерозбірливо]. Не бóв він тоді По-
повим, бóв фермером [нерозбірливо] таê значить шо: раз в ãод надо 
било отробить, на ньоãо. Це первий раз. Потом óвеличив несêольêо 
раз. [Нерозбірливо]. А потом до тоãо дойшли, що êажóть, шо раз 
тіêи собі робиш, а то все на їх робиш. Нó, день... Да. День отробить 
ти должен. А потом де шо ти жить, [нерозбірливо], а тоді я не знаю 
там шо [нерозбірливо]. І оце вам бóло, той прийшов... 

[А розваãи яêі]... Коли це, розваãи. Розваãи... Я яê êіномєханіêом 
работав... Робив тридцять два посєщєнія в місяць. Посєтітєлі. Три-
дцять два посєщєнія. Це може підтвердить êалендарь, все. А план 
давав. Це êінотєатр, знаєш, шо Сêельêи... [У 19]56-м... Лєтній êіно-
театир. Восімсот піїсят місць. Забитий!.. Є ж одихаючий, свіжий во-
здóх, апаратóрó сильнєйшó робили, це в нас районі яêа стояла. Фó-
тбол сильнєйший бóв, перве місце займав в області, селяни сильні, 
сильний Боãатирьов [нерозбірливо] нашó Сêельêи, Сêельêи защи-
щали парні молоді іãрали.  

[А в дитинстві яê ãóлянія]... Нó, шо... Тоді таêоãо... Клóб бóв по-
ãаненьêий, привезли [êіно]... Нó, не бóло дома êóльтóри, дом êóль-
тóри це що щас, він ще до войни строївся, а тоді êончив вже Шара-
пов. Заêончили... Тоже, неплохо бóло. Сильний.. І стадіон хароший 
в центрі бóв, а щас не має, зновó розвалили. Бóло на [побєді]...  

Наші батьêи празнóвали в церêві. [Батьêи в церêвó ходили]... 
Начинаю з новоãо ãодó... В пашол, пашол – аж по оце врем’я. Там то 
Крєщєніє, то Пасêа, то Проводêи [нерозбірливо]. Тє!.. Таê не ãóля-
ли, яê тепер ãóляють. Трошêи. Сêромно. Пісні, там, моãли і випить 
потрошечêó... Не таê яê зараз, вийшов і валяються. Не валяються, 
яê тепер. Та... Хто шо. Бóли і êорчмаêи, і тóт бóло те саме. Прийдеш 
[нерозбірливо].  

 
Бриê Іван Федорович, 1926 роêó народження, з дрóжиною. 
с. Сêельêи Василівсьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Іван Федорович: [Я, Бриê Іван Федорович, 1926-ãо роêó наро-

дження]. Батьêо [18]90-ãо роêó, мати [18]85-ãо роêó [нерозбірливо]. 
Сестра [19]25-ãо, я [19]26-ãо. Нó, батьêо в мене старий партизан, 
                                                           
1 Опитування провів В. Марчук (серпень 2001 р.). Дешифрувала аудіо-запис та 
створила транскрипт З. Мережко.  



 
264 

три войни пройшов, три войни. Розповідали. А батьêи там óãорі 
жили. У 43-мó тіêи осовободилися, пішов, забрали ó сімнадцятомó. 

З дитинства два ãолода перенесли, дитинства хорошоãо ми не 
бачили. Батьêи, та ми з сестрою, сиділи ми ó хаті під замêами, вони 
на тиждень заходили в ліс, плели êорзини, заробляли. Комó те, що 
зароблять, на тиждень, а потім приносять ті êорзини, вот таê і жили. 
А потом пішов ó шêолó, пішли в шêолó. Сестра, мене оставили. Нó, 
шо, хорошоãо нема нічоãо поêи і на сон пішов. Оêóпація, от той 
оêóпації ó лісó ховалися, ліс випалювали, заберóть на дві неділі і 
там пеляли. А на неділю та на два бóли, на полі їздили, привезóть, 
отвезóть, на сóботó – неділю, а тоді, êоли освободилися. 

Дєтство проходило… Дівчата, хлопці, соберемось молодьожью, 
танці, дівчата і оце під вечір ó êлóб на танці. Збирались, ãитарами, 
мандаліни, балалайêи ãрали на вóлиці. Підем, село ãóде, ãóде село, 
хлопці отдєльно співають, дівчата йдóть ззаді і спереді отдєльно. 
Прийдем тóди там поспіваєм. Гармошêи ãрали ті, мало бóло, бала-
лайêа, мандоліни, ãітари, бóбен... Оце яê вдаре – ãóде, пихтить ото 
таêе ó нас бóло, там поãóляли і назад з пєснями, потом собиралися 
біля воріт, ó нас біля êлóмб, правда ніêоли не бóло, балалайêа, ãіта-
ра, мандоліна. Я і ãрав на балалайці, на ãітари ãрали, бóбен бóв. А 
потом вже бóв трах-бах – війна. Всьо óже, соберемося втрьох ãó-
лять, яê піймають – то поре, отóт на тихаря. Отаê ãóлять на вóлиці, 
ãаняли страшна сила, били страшно. Ото до війни леãêо, леãêо. Все 
бóло для молоді, êóда там, танцюєш, співаєш. 

Ото в детстві, ото война почалась і êончилось наше дєтство. Ка-
ждий ховається, ховається. Партизан, шо то за партизан, дитина!? 
Шо наше село спасать, яê наші отстóпали, шо вони боялися. Баãато 
партизан, боялися партизан, вони минали степ, а в степó села попа-
лили ж, попалив німець. А тóт вже боялись партизан і вони тіêали в 
степ, а яê дійшли до нас, то тільêи вóлиці попалили. Спалили дом 
бо там з боєприпасами рвалися. Палили все. А то село осталося, во-
ни партизани. Сюди вони тіêали в етó сторонó Дніпра, там бóло чи-
сто, лісó не бóло чисто, то там êладбище, то там сêота, а ото тóди 
вже пішло самі êаê єãо, ліса. Кажóть дороãа бóла на Дніпро. А там 
паром êинóв вже цілий обвоз, êаê партизан тóт перестріли посеред 
лісó та дали їм чосó. Таê вони побрасали êоней, все, їм дали добре. І 
тóт наші самольоти налетіли бомбадировщиêи і ото розбили обвоз і 
ще 18 êілометрів ãорить і ãорить. Там вони хотіли на переправó ті-
êать в сторонó Дніпра, їм не вдалося, взірвалися. Ото робили таê 
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вони і село боялися, маленьêих партизан боялись, шо вони їх поби-
ли. А при німцях я сêажó – сьоãодні в тебе ãóляєм, завтра з дєвêами, 
до мне прийдóть, міняли, шоб ото êоли тіêали. Ото таêа наша жиз-
ня. 

Плавні бóли, хóтора по плавням. Вот ето від нашоãо береãа до 
тоãо береãа це в нашомó розпоряджені 18 êілометрів, дліна, це бóло. 
Плюс ліса бóли, плавні, зарослі страшні. І оце приніс, яê óже еваêó-
ація ішла і óже наші освобождали, всі в плавні пішли і в плавнях 
там по ліêоть там зарослі отаêі бóли. Озера і поховалися отам, по-
êапали собі землянêи і жили, поêи наші не освободили. Ще там ве-
рба бóла, вирізили її, вистріãли, вистріãли. Гóсто-ãóсто її бóло наші. 
Вийшли партизани, êажóть, село освобождьоне, можете виходить. 
Вийшли через три дні, матір сразó забрали, а мене ще три дні стояв. 
Село, польовий воєнêомат. Хорошоãо не бóло нічоãо. Два рази бра-
ли мене. Привезóть, воêзал, заêриють нас. Чеêали, три рази тіêали. 
Хорошоãо місця, хорошоãо не має. Нó, після війни отслóжив... 

Дрóжина: А після війни нас дівчат полоть ãоняли на êорові, на 
стройêах, деяêі на стройêах ото там ми бóли. І мінімóм на товарня-
êах наверхó проêатимимося, є таêі невеличêі, приїдимо, повсêаêóє-
мо хоч зверхó, хоч з êрóпою. Одмóчалась ото, не дай Боã. 

Іван Федорович: Ото яê отслóжив пішов додомó. Поженилися. 
Це я женився, свадьбó ãóляли. Чоãо тільêи не бóло! Це вже яê пі-
шов робив вже здесь та поїхали ó ваше Запорожьє там появилися 
êиївсьêі домни. Оце я [нерозбірливо] там брав êирпич, давали ши-
фир і віêна, і двері, все. [Бóдóвали]. Не я ж бóдóвав, нó, таêе, ото 
ямó заливали її, застиãала за день хорошо, а потом вже людей ãóêа-
ємо, в мене бóло до ста чоловіê, понімаєш êачаємо сюди, ложемо, а 
потом тиждень постоє висохне. Щоб там щось підложить. 

Дрóжина: Яê там поженилися, пішêом ходили молода і молодий, 
дівчата йдóть, співають, оце таêе бóло ó нас весілля. Поженилися не 
в лóчше время. 

Іван Федорович: Да. Хорошоãо в нашій жизні нема нічоãо: нєм-
ци, война. Нічоãо хорошоãо не бóло, а потом óже почали трохи ра-
ботать, я вже почти постóпив на êар’єр, êамінь добóвали. Три чи чо-
тири ãода проробив, а потом вже затопили море, начали в рибаêи 
принимать, мене цей рибаêом... 

Дрóжина: Тоді по озерам ставили сітêи  
Іван Федорович: Оце в нас Конêа вона висихала і називалася 

вона там “рибацьêа êотиêа” таê звана, там рибаêи стояли аж ó вер-
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хó, аж ó плавнях. Вони яêорями, сітами тяãали рибó – там бóла річ-
êа Конêа. І ото там рибаêи занімалися всяêим. А таê по озьорах, хó-
тора бóли, плавні, велиêі хóтора, там люди жили, занімалися лісни-
чиством. Виращóвали ліс, плели тин, êорзини, нó, чєм сêажóть, тим 
і занімалися люди. Там і жили. Велиêі хóтора бóли і малі хóтора.  

Дрóжина: Хатêи построїли, хто землянêи поêопали, хто шо при-
дóмав.  

Іван Федорович: Сім’ями, там лісничиство, маãазини. Хóтора 
здорові бóли, сім’ями там жили, а тіêи строїли дома плели таêі, плі-
са називаються, óстановляли в землю засипали. Нó, лісничиство, 
хóтора велиêі, прóди бóли де відпочивали. А сêота сила, з óсіх ра-
йонів травó плели, паша, хорошо бóла. Оце дно затопили і риба то-
не. Сêіêи сêота заãинóло ó Запорізьêий області, та і Донецьêа, і Ха-
рêівсьêа. Виêачóвало ціле літо, а сіна понаêосювали êопиці трави, 
страшні, затопили, а все вода. 

Нó, вначало ловили хорошо рибó. Всяêа риба, всяêа риба три 
раза на день в літнє время пропадала. Риба, особєнно сóдаê пропа-
дав, щóêи мноãо вивозили, вивозили тонами. Три рази на день, в 
літнє время пропадала. Виловили, трошêи там оставили, що там ос-
тавили. Бóв там яêись хóтор... У êóчóãóрах там хóтор стояв здоро-
вий, здоровий там жили. Рибалили тоже. А сейчас там ото я давне-
ньêо вже не бóв, êажóть розмило, миє. Там дом бóв наш рибацьêий 
на три êолхози: Бєлєньêа, Болабіно і моє. Основний цей дом. [Не-
розбірливо], там маãазин бóв. Бóв там сторожа, зóстрічали по хатам, 
а сейчас нема нічоãо.  

[Село ішло зãори до низó тóди]... Село бóло вниз оце бóло вниз 
до Попової, та там хóтора ото хóтора понад степом ото люди шо там 
построїли. То тоді вже вище виділялося вище. На старих вóлицях 
застроювалися, тоді вище, вище, вище, вище це вже батьêо застав. А 
тоді вже пішли, пішли і пішли. Ото построїли люди, що жили понад 
Кінсьêою, а над Попової ото там село здорове. Де ці вóлиці до реãó-
люровêи, а ці люди біля. А дома потім розвалювали, розбирали. Да, 
дома розбирали. Людям платили, оце виãоняють тебе, платять тобі 
ãроші. 

Дрóжина: До Попової ходили на станцію. Старих – старих нази-
вали повстання оце люди назвали Попове, а шо воно ото водили 
сюди на ãород, там село бóло здорове, люди на одні посьоли понад 
дороãою.  
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Іван Федорович: [Село може даже бóло більше ніж зараз]... Ви-
їжджають, виїжджають, таê шо ото село, що називали Пасхальне. 
Там ішла баãато Конêою ішла, ішла понад Конêою, люди строїли. 
Там родило. Там родило. У нас весной вода оце ó плавнях, да? Не 
бóло води і роботили, а весною паводêи ідóть. Дніпро ж залива. Оце 
зальє, море зробе, а потім вода сходе, сходить, сходить по плавням і 
ãряне земля поêазóється. Сходе верхне, ото êора. Є сильно таêе сні-
ãа на севєрі здорові, Дніпро затопляє таê ото сніãа заливає всю бал-
êó позаліває, ходить. А óрожай вродив таêий, помідори хороші, оãó-
рци, бóряê, все-все бóло. Там êрасота бóла, село бóло êрасиве. Там 
дрóãе óже село бóло. Бóло таêий проеêт при Сталінє, я помню в ãа-
зет, хотіли прорити êанал, оце річêó вичистити через Василівêó 
десь там попід землею прорить тóди, це таêий план Сталіна бóв, і 
соєдинить з ãазом і це вже в ãазеті читали та і по радіо ãоворили. 
Начали вирóбать ліса, страшно бóло, [нерозбірливо], заробляли хо-
рошо. І рибó ловили, і шо, а потом риба пропадає, а оце товстолобиê 
це запóсêається, в Берестове хазяйство мальоê завозять, потім ма-
льоê виростає і міліони випóсêає що це товстолобиê, а таê бистро 
таêа риба виростає.  

Дрóжина: Яêі по селі верби бóли, сêота тільêи бóло. розãóлялося 
в нас êолхоз не осталося не одної хферми, ні одної хóдобини – всіх 
на êолбасини пóстили. Колхози бóли, ми жили.  

Іван Федорович: Оце бóло таê, пожили при Брежнєві, яê Бреж-
нєв бóв ото жили ми дешевлі, дешевлі все…  

Дрóжина: В маãазини привозили. А тепер до чоãо ми дожили? 
Немає ó нас даже чоãо êóпить.  

Іван Федорович: При Брежнєві правда пожили і при êолхозах, 
председатель бóв хороший, Шарапов. Колхоз цей він воздвиãнóв, 
все він зробив. А хозяйственний бóв, все для людей. Та все що тóт 
балаêать, при Брежнєві ми пожили і при томó Шаропові. А сейчас 
той председатель щось таêе, підеш на тебе êажóть ти п’яний вже. 

Дрóжина: Вони живóть, êармани набивають. А ми доживаємо 
хто до чоãо.  

Іван Федорович: Нó, це наш рибêолхоз [нерозбірливо]. І то По-
пова, це один êолхоз. Контора наша ãлавна в Сêельêи. Січас óже 
розбіãаються. Вже рибаêів нема. Розпродає рибêолхоз зданія. [Не-
розбірливо]. Розпродать зданія, тільêи понастроїли… Там нанизó 
яêі зданія! Катерів сêільêи! Вже розпродані êатєра… Все оставили 
для рибаêів.  
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Бриê Володимир Михайлович, 1926 роêó народження, 
с. Сêельêи Василівсьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
[Я] Бриê Володимир Михайлович, [19]26-ãо роêó народжен-

ня, [в Сêельêах народився]. Батьêо [Михайло Гаврилович, то дід 
бóв Гаврило]. Нó, батьêо бóв тим, êамєнщиêом. У Сêельêах, нó, при 
êолхозі. При êолхозі бóв êамєнщиêом. Нó, ó Запорожьє ще то шо 
êамєнщиêом, а потом яê строїли Дніпроãес ото шо. Нó, а шо ж, шо 
ж, шо ж, шо ж… Це трошêи ви запізнилися, трошêи ви запізнилися. 
Це вже то шо вимерли то шо старі люди, шо бóли… 

[Я знаю тіêи те, шо] дід хазяйнóвав, вів своє хазяйство, неве-
лиêе, а вів хазяйство. І оце êоні в ньоãо бóли, а óже дальшє… Я собс-
твєнно ãоворя оце, я своїх дідів вже не застав, не застав, таê шо я 
вам не розêажó. Потомó шо прадід мій помер, я бóв ще маленьêий, а 
дід помер ще раньше за прадіда. Болів він апендицитом, схватив йо-
ãо пристóп, а яêа тоді бóла больниця? І оце дід помер [нерозбірли-
во], таê я йоãо і не знаю. Прадіда – чóв, шо бóв, а діда не знаю зо-
всім. Знаю, шо баба бóла та тіêи [нерозбірливо] провалилося [не-
розбірливо], таê яê оце в мене немає [зóбів]. 

А баба? Ой, ви знаєте, що я вам сêажó, з яêоãо ãодó... [В баби 
бóло дівоче прізвище]... Баба, вона бóла із [нерозбірливо]. Вона са-
ма бóла [нерозбірливо], а дід – сêелянсьêий. В Сêельêі тоді бóло, 
тоді, дóже баãато Бриêів. Фамілія Бриê – це дóже баãато бóло. 

[А що означає Бриê]... Звідêи? Нó, слóхайте, навєрно я таê дó-
маю, я читав тоãо… Яворницьêоãо, да? Таê я знаю про те, шо там ото 
за êазаêів, да? Ото шо за êазаêів, таê їм давали êличêó ото. Мабóть, 
це тоже хтось їх – “Бриêало”, ето саме, і назвали Бриê. Таê сêазали і 
пішло. У нас тóт, ó нас тóт ó Сêельêи, ця сторона жила – тóт не таê, 
а ота сторона – таê там дóже баãато êлічоê давали. Нó, оце помер 
вже парєнь, він 24-ãо ãода, таê він невелиêий бóв. Нó, а батьêо йоãо, 
яê він прийшов з армії, таê йоãо батьêо вийшов на вóлицю і став êа-
зать про те, шо “ó мене синоê майорчиê!” Не майор, а майорчиê. І 
оте йомó ето саме, Харченêо – і не знають, шо фамілія Харченêо, а 
він тіêи Майорчиê! Всі знають. І оце навєрно воно ето ж, я таê дó-
маю, я таê дóмаю, шо оце от Бриêів пішло [нерозбірливо].  

[Оце бóли êлічêі по-вóличномó]... Майорчіê оце ж. Вилітіло 
все з ãолови, все вилітіло з ãолови. [Нерозбірливо] не називають 
                                                           
1 Опитування провели О. Мірущенко та Н. Сурева (серпень 2001 р.). Дешифрува-
ла аудіо-запис та створила транскрипт Д. Аванесян. 



269 

йоãо Миêола Іванович, а [нерозбірливо], сам собі званіє дав, [не-
розбірливо], яêийсь там ото шо тóрецьêий бóв [нерозбірливо] не 
знаю, де він ето саме вичітав, шо тóроê ето саме, і за тóроê йоãо тóр-
êа назвали, називали [нерозбірливо] і він пришов, а робив óправ-
ляющім [нерозбірливо]і оце яê тіêи шо [нерозбірливо] і дальше на-
зивають [нерозбірливо]. Нó, я ж вам êажó шо, нó, ó нас, ó нас, оце та 
сторона села там то Грициê, не називають Іван, а називають Грициê. 
Грициêи, ето саме по-вóличномó. Ой, ой, ой. І оце не можó, не можó 
вспомнить ето саме, шоб це вам баãато названій. Юда. Це ж потомó. 
У реліãії там ото же, Юда продав за Христа. Шмарêо! Тіêи вони 
там, ето саме, хрістіане, а жінêа бóла баптістêа. І йоãо жінêа переде-
лала тоже.  

[Яê Бриêи тóт êоли ó Сêельêó заїхали]... Нó, Бриêи, – я вам 
родословіє не сêажó, я вам сêажó тільêи таêó вєщь. У нас імєється 
три êладбища: ото тóт, на [нерозбірливо] і на Маячêє. І в нас бóв 
прідсідатіль сельсовєта [Чиêалов], і êоли він помер, нó, я пішов на 
похорон. А він живе з тієї сторони Сêельêи [нерозбірливо]. Нó, це 
хоронить, жінêа [вирила ямó на томó êладбищі], нó, а сêіêи я ето 
саме [прийдó тóди] на проводи, ето саме, на похорон прийдó і мало, 
немає Бриêів, Бриêів немає. А тоді яê бóва [Чиêалов], я пішов, пої-
хав тóди… Прийшов я на êладбіще, яê ãлянóв, Боже мій, а там óсе 
Бриê, Бриê, Бриê, Бриê. Кажó: “Таê от де ви, Бриêи, – êажó, – а я 
вас шóêаю, де ви находитеся, а всі тóт на Собаêарні”. Собаêарня, ó 
нас називається та сторона села, – Собаêаря. [Нó], мабóть, дóже ба-
ãато собаê бóло, я не знаю, чоãо воно таê і називається. І мої батьêи 
відтіля, там брат [нерозбірливо].  

Нó шо я, шо я вам розêажó, прийшов [одноãо разó в сєльсовєт 
я]… Предсідатель сєльсовєта хороший [парєнь], аãа, і завели разãо-
вор на цю темó. Я питаю: “Нó, яê діла Петро Петрович? ” Каже: “Та, 
оце оцьоãо парня, – êаже, – вже поховали”. – “Чоãо?” – “Там десь на 
Орлянсьêій дорозі, на Орлянсьêій [там проводи ото], а йоãо [трах-
нóло і вбило]”. Кажó: “Нó й шо, ти яê предсєдатєль сєльсовєта, яê 
ти на це все дивишся?” Таê заділо [мене ото все за дóшó], êажó: 
“Шо ти дóмаєш?” – “Та от міліція, заêон, по заêонó…” Кажó: “Чхать 
я хотів на ваші заêони”, – ото не нада ніяêих заêонів, отаêі заêони… 
Мій прадід Бриê, Бриê [нерозбірливо] та шось не послóхав матері, 
не послóхав матері, а мати пішла в розправó, [розправа – сєльсовєт 
же], пішла і êаже: “Визвіть пожалóста, – там до óрядниêа, – виз-
віть, – êаже, – моãо сина”. – “А зачєм?” – “Нó я, – êаже, – хочó йоãо 
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тóт отпороть”. А син вже (це мій прадід), вже він жонатий бóв, по-
німаєте, – це я вам хочó сêазать, яêе воспітаніє бóло раньше. Аãа, 
нó, йоãо визвали. Визвали. А ó плавні, плавня, – тóт бóла лоза рос-
ла, нó, [річêа, дрова відтіля возили], лоза і прóтіêи таêі ростóть бі-
льше метра, півтора метри десь. І оце в óãлó [в сєльсовєтє] стоїть 
[нерозбірливо] тієї лози, а для чоãо ця лоза? Яê тіêи хто провинив-
ся – йоãо шмаãають. Нó, оце ж пришла то ж мати моãо прадіда і ото 
пожалілася. Нó, óрядниê визвав моãо прадіда, і прадід пришов: “Я 
вас слóхаю”, – êаже. – “Ти чоãо матері не послóхав, шо мати там êа-
зала?” – “Та, це таêе діло, шо це наше сімейне”. – “Нє, не надо. Сêи-
дай штани і ляãай на лавó”. – “Яê?” Сюди-тóди… “Нє-нє-нє, сêидай 
штани й ляãай на лавó”. А раньше то бóло тєлєсне наêазаніє, і оце 
прийшлося йомó знять штани, êоли ãóêають із дрóãої êомнати бабó, 
йоãо матір… То вже прапрабабó. Заходе, а в óãлó та лоза стоїть, вона 
витяãóє і давай пороть сина. Він же ж сêинóв штани, ãоляêом, – і 
давай пороть! Отшмаãала харошо, а тоді êаже: “Нó я óже наêазала, я 
вже своє, те шо в мене наêипіло на дóші…” А óрядниê êаже: “Наді-
вай штани і не вздóмай помститься матері! Єслі ти вздóмаєш по-
мститися, то ми то ми тобі ще всипимо…” Оце я хотів би сêазать... 
Воно, понімаєте, воно інтіресне для чоãо, – для теперішньоãо воспі-
танія молодьожі. Шо це таêе, шо немає оте чоãо я… У мене дочêа ó 
Запорожжі находиться, вона... 

[До війни] я в шêолó ходив, ó шêолі вчився. А êоли то ж при-
йшли нємци, таê ó êолхозі робив, а на дрóãий ãод наш êолхоз розіã-
нали, розділили на [нерозбірливо] і êоли розділили, мені досталося 
то шо ми бєдні, потомó шо батьêа нема, батьêо на фронті бóв, а я 
тіêи, сестра, і оце ми жили [нерозбірливо] і ото êоли розділили таê 
ото êонячêа мені попалася. [Нерозбірливо] потомó шо, знаєте це яê, 
нада бóло шоб бóло тяãло, а шоб тяãло нада йоãо êормить і, во-
пєрвих, все врємя, шоб не заспать ж, а ãóлять же ж, це ж, це ще па-
цан, а на вóлицю ж біãав. 

[В êолхозі робили при німцях]... Нам німці не платили. У нас 
бóло ето саме, те, десять дворів, десять дворів, десяти дворіêов і оце 
на десяті цих дворіêах ми оцих робили, то їсть землі нам дали, я не 
помню, не сêажó ãеêтарів сêіêи ãеêтарів [нерозбірливо] бóло на на-
шом, на нашом десяти дворов сêіêи бóло ãеêтар землі. Нó, а це ж ми 
ділили і ми виращóвали пшеницю, жито, ячмінь і подсолнóх. А ми 
[нерозбірливо] молодьож, робили, трóдилися. 
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Урожай яêий ми збирали, ми ж йоãо молотили, êотêи бóли ото 
шо отаêі, ви знаєте, êотêи [нерозбірливо]. І ото [нерозбірливо], а 
тоді [нерозбірливо] помолотили, пере, переêрóчóютя, і оце цим мо-
лотили, а потом йоãо [нерозбірливо] вибивали і ото солома, і [не-
розбірливо] оставались значить [нерозбірливо] і німці êоли прийш-
ли, німці [нерозбірливо] êолхози, яêі бóли [нерозбірливо] вони 
траêтора давали в орендó, в орендó, ото давали траêтора, нó, таêі, 
ето саме, нó, в нас траêтора не бóло, в нас воли бóли, êорови [нероз-
бірливо]. 

Я бóв ó армії, я сім ãод бóв в армії. Коли освободили ето самоє, 
Сêельêó, мені ше не бóло восімнадцять ãод, нó, я пішов ó воєнêомат 
польовий, а мені сêазали, шо забирають. Сêазали, завтра шоб явив-
ся, вєщмішоê, êатєлоê, ложêа, êрóжêа і сюда [нерозбірливо]. Нó, я 
ото прийшов тóда, [нерозбірливо] таê мені ще бóло восємнадцять 
ãод і нас повели на передовó. А передова тóт бóла... Балêи знаєте де? 
Нó, от ето за Балêами Блаãовіщенêа є, село [нерозбірливо] там бої 
бóли і ото нас повели тóди на переводó, зразó. Моїх товаришів баãа-
то вже то шо бóли побиті, знаєте война, ніхто не знає [нерозбірли-
во] і êоли ми дойшли до дамби, знаєте дамбó? Дніпрорóдний, яê 
їхати, де там ото насипана ета сама, дамба, не знаєте? [Нерозбірли-
во] зразó ото за Сêельêами таê дамба насипана і оте дамби тієї не 
бóло, [нерозбірливо] невелічêий таêий мостіê нó, таê, яê до хати ве-
де то шо, і ото нас до мостіêа до цьоãо довели [нерозбірливо], а їде з 
передової ото [нерозбірливо] і ãóêає, двадцять п’ятий, двадцять шо-
стий, двадцять восьмий, хто є? А в нас стариêи бóли [нерозбірливо] 
остановив êолонó, остановив [нерозбірливо] êаже: “Пріêаз Сталі-
на – двадцять п’ятий, двадцять шестий ãод на передовó”, – таê шо, 
[нерозбірливо] нас ó Сêельêó не повели, а повели тóда [нерозбірли-
во]. А в Василівêі нас формірóвали, і попав я в Сталінãрад, в Ста-
лінãраді бóв. Нó, в Сталінãраді, тóди ото шо я êоли попав, де станція 
прибóли. При той бóв, óчєбнім на сержанта я óчився, я бóв перево-
дчіêом во врємя бойов бóв, таê шо êомандіра [нерозбірливо] дава-
ли. Таê, нó, шо рєбята, я не знаю, мабóть я вам і не розêажó. 

[Голод бóв тóт ó селі після війни]... Ви знаєте шо, ãолод бóв, 
бóв ãолод, а я бóв в Польщі, я бóв, ãород за [нерозбірливо] ви не 
знаєте таêоãо ãорода? Вобщім таê: Львов, за Львовом Перемишль, 
Перемишлем Краêов, тóди вãлóб, і [нерозбірливо] і ото там ото я, 
óже ó [Катовицах]. Я бóв старшиною [нерозбірливо] і оце полóчаю 
письмо із домó, сестра моя бóла дома із мамой, і ото вони мені при-
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силали пісьма і я ото знав про те, шо [нерозбірливо] я ãолодовêó не 
зостав. Я прийшов, я прийшов в 50-ім ãоді, [нерозбірливо], ó 43-ім 
ãоді взятий, а в 50-ім ãоді [нерозбірливо]. 

Коли прийшов? Нó, шо, нó, солдат яê солдат, прийшов ото шо 
і шо?.. Мій батьêо вернóвся із тоãо, із фронта вже, бóв раніний, він 
прийшов додомó. Аãа. А мене посилали на [нерозбірливо] óчіліще 
[нерозбірливо] Центральне óправлєніє пóтей воєнноãо сообщєнія 
[нерозбірливо] СССР, я там бóв ото, робив помошніêом діспетчєра 
[нерозбірливо] це після [нерозбірливо], приїжав сюди я із майором 
ó Смоленсê, ó Смоленсê привезли [нерозбірливо] імóщєство, а по-
том вернóвся, я попав оце ще ó, отóт ото шо бóв, а потом демобілі-
зóвався, да, написав додомó пісьмо, шо мене посилають óчіться, а в 
мене, я, я таêó ãлóпость споров, нó, шо [нерозбірливо], батьêо сêа-
зав, шо приїжай додомó, ми не знаєм сêіêи ми бóдем жить. [Нероз-
бірливо]. Я прийшов додомó, дома в 50-ім ãоді, бóло страшне. Після 
ãолодовêи, це в 47-ім ãоді бóла ãолодовêа, а люди ніяê не оêлиãають 
і прічьом [нерозбірливо] нічоãо не давали, [нерозбірливо] ãрошей 
не давали, дóже трóдно бóло.  

Нó, я êоли прийшов – нада десь óстраюваться робить. В нас 
бóв êар’єр, êамєнний êар’єр, ó нас отóт от під нашою землею, єслі 
взять [нерозбірливо] до моря, там êаміння, êаміння здорове таêе, то 
шо êамінь, то шо, нó, а [нерозбірливо] і тóт оце шо сêрізь êамінь, ото 
ãраніт нище, нище, водоносноãо слоя [нерозбірливо] потом тóди 
[нерозбірливо] êамінь – раêóшняê, оце вже раêóшняê, оце і оце йо-
ãо [нерозбірливо]. Я êоли прийшов додомó, в мене нема ніяêої спі-
ціальності, нó, шо робить, я пішов [нерозбірливо] ширина [нерозбі-
рливо] з отій сторони, вона іде, іде отаê одна сторона рівна, а дрóãа 
отаê вверх, а потом іде ж. І оце [нерозбірливо] пиляли êамінь, і я то 
бóв [нерозбірливо], а потом ó нас елеêтростанцію там поставили і я 
робив елеêтриêом, êоли робив елеêтриêом тоді óже мені леãше ста-
ло і стали ми штольнями, штольня.  

[Нерозбірливо]. Яê оце взять ото двері [нерозбірливо] ідóть 
тóди ото же і êоли прийшли ми в Сêельêó [нерозбірливо] прийшов, 
я яê раз наращóвав елеêтропроводêó для робочих, прийшов [нероз-
бірливо] і êаже нам: “От ето êаê раз вверхó здєсь находится êоло-
дязь”, – а êолодязь ето саме на де село, [нерозбірливо] бóв êолодязь 
[нерозбірливо] цей êолодязь, а дальше тоді передвиãалися. І стала, 
ето саме, життя дали штольня [нерозбірливо] там бóли розêоси [не-
розбірливо] стєнêи, оставляли стєнêи, а ширина [нерозбірливо] 
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óже êамінь брали, а розêос оставляли метр, метр двадцять. [Нероз-
бірливо] êамінь [нерозбірливо] розêоси ставять, óтром пішли [не-
розбірливо] а росêоси, земля óже стала [нерозбірливо] і заêрили 
êар’єр.  

Коли заêрили êар’єр, нó, шо, нó, êóди, нó, êóди, немає де ето 
саме... Аãа, я óстроївся в сільпо, мені прідложили в сільпо торãóвать, 
я торãóвав в бóфеті, зразó [нерозбірливо] ãод проторãóвав, а потом 
мене то вже перевели ó бóфет. У бóфєті там ото же, то вже, пить, я 
не пив нічоãо. Нó, на фронті мені давали, êоли я раніний [нерозбір-
ливо] я раніний, отож [нерозбірливо] оце ось влетіла оце сюди, [не-
розбірливо]... Аãа і êоли я торãóвав, ото я прийшов додомó êомсо-
мольцем з армії. Комсомольцем прийшов, мене, а мене то [нерозбі-
рливо], я не хотів вже, ето саме, признаваться, шо я êомсомолець. 
Нó, просто, подивився та дóмаю [нерозбірливо] в партію не хочó, то 
шо, а дрóзья мої бóли членами партії, і вони розêопали, шо я ото, і 
подали ó райêом, райêом мене визвав [нерозбірливо] подавай заяв-
лєніє на, на êандідат, вчений êандидат, вченоãо êандидата. Нó, 
пришлося мені подать, подав я заявлєніє і ото я поробив, [нерозбір-
ливо] ó сільпо, два, через два ãода і мене ето саме визиває [нерозбі-
рливо].  

[Нерозбірливо] в мене сіêретарь обêома партії ó Василівêі, да. 
І визвав мене [нерозбірливо] в райêом: “Ти почімó, ето самоє, [не-
розбірливо] ти почімó ето саме ні ідьош в êолхоз?” А тоді êолхози 
бóли, ето саме, êолхози, це, це, це, шо, нó, знаєте, êолхози піднімали 
ето ж після войни, ето саме, і надо бóло [нерозбірливо] êляті êолхо-
зи шоб бóли, ето саме [нерозбірливо] і мене ето саме, êаже, [нероз-
бірливо] мені пообіщали, шо ми тебе пошлемо на [нерозбірливо]. 
“Поїдеш?” – “Поїдó”. Аãа. А тóт оце [нерозбірливо], êоли визвав сі-
êрітарь райêома, êаже: “Ти почімó ó êолхоз не йдеш?” Кажó: “Не 
хочó я в êолхоз іти”, –“А чоãо? ” – “Я бóдó їхать óчиться, ото, на за-
вторãів”. –“Шо ти бóдеш їхати ото, – нó в відє шóтоê, – спіêóлян-
том, на спіêóлянта вчиться, давай ето саме од тоãо, од райêома пар-
тії ми тебе пошлемо óчиться!” І мене, ето саме, êажó: “А êóди я ето 
саме?” – “[Нерозбірливо] на ãод підеш?” “Та, – êажó [нерозбірли-
во], – садоводом бóдó”. Він êаже, він êаже: “Не, на три ãода поїдеш 
на прідсідатіля êолхоза óчиться”. Єсть ó Мілітополі таêий Дом [не-
розбірливо] ви не знаєте таêоãо? Трьохетажне зданіє, ето саме, і оце 
тóди я, мене ето саме: “Ми пошлемо тебе тóди, [нерозбірливо] бро-
сай сільпо”.  
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Нó, а я приїхав сюди, додомó, до райêома, до прідсідатіля со-
вєта, сільпо, а він і êаже, шо ми не отпóстим. Кажó: “Яê ви не отпóс-
тите? Хто сильніший? Ви чі райêом?” Коли приїжджає [нерозбір-
ливо]. “Ти почімó ні, ето самоє, не став отож в ларьоê, в бóфет? 
[Нерозбірливо] то мені прийшлось постóпить в êолхоз. Ото постó-
пив в êолхоз, я ó сільпо яê робив, то хоть трохи там зарабатóвав 
ãроші та можно бóло питаться, в мене вже батьêа не бóло, батьêо 
помер, сестра вийшла заміж, остався тіêи я. Ще я не жонатий бóв і 
тоді то шо [нерозбірливо] нó, шо ж? Нада [нерозбірливо] перехо-
дить в êолхоз, і то перейшов.  

Коли перейшов ó êолхоз, елеêтрофіціровали село, ставили 
стовби, ето самоє, і стали те се, послали мене яê елеêтріêа [нерозбі-
рливо]. Я то пішов в неділю поробив, дрóãó неділю, третю, [нерозбі-
рливо], а тоді êажó: “Нєт. Поїдó до [нерозбірливо]”. Поїхав, а там 
бюро яêраз, я на бюро, отож, отêриваю двері, а мене вже в бюро, êа-
же: “Заході, заході, Бриê”. Я зайшов. [Нерозбірливо]. “Ти зачєм 
прішол?” – Кажó: “Ви знаєте, шо? [Нерозбірливо] а тепер, êажó, я 
не хочó êопать, воно мені наосточортіло [нерозбірливо]”. Аãа. А на-
чальніê [нерозбірливо]: “Ти смотрі ето!”, а я êажó: “Ти не смотрі” на 
йоãо, начальниêа [нерозбірливо]. “Ти знаєш шо таêе оêопи? А я 
знаю, таê шо ти, – êажó, – ето саме, [нерозбірливо] молоêосос [не-
розбірливо]”. Нó, дóмаю, яê тіêи шо він мене [нерозбірливо] визвав 
прідсідатіля êолхоза, êаже [нерозбірливо], а в мене нічим жить, в 
мене, êажó, немає чим жить, в мене немає ні êопійêи і хліба немає 
[нерозбірливо] прідсідатілю êолхоза: “Обіспєчіть йоãо пітаніє!” І 
оце [нерозбірливо] до осені, я осеню, ето саме, женився [нерозбір-
ливо] оце бóла оця хата поãаненьêа, роãозом наêрита [нерозбірли-
во] обложена не бóла... Це батьêова, а оце [нерозбірливо]. Це êóхня. 
Кóхню оце строїли мій папаша, яê робили на êар’єрі, яê на êар’єрі, 
таê я [нерозбірливо] ці êамні, це отходи êамня і оце з оцих отходів 
зробив оце êóхоньêó, зробив і ото [нерозбірливо]. Отóт же шлаêоб-
лоê, вона бóла низеньêа, а це підняв, підняв, вона бóла низьêа-
низьêа таêа, таêа шо зайдеш і до потополêа. 

[А яê з женою познайомився]. [Нерозбірливо] мені не óдобно 
[нерозбірливо], нó, нічоãо, я розêажó, розêажó, потомó шо ніêто ж 
не знає, я своїм дітям даже не розêазóвав. Я êоли прийшов з армії, в 
мене бóло баãато дівчат, нó, яê баãато, шість дівчат бóло, і оце дівча-
та зі мной оце, нó, я не êрасивий бóв [нерозбірливо], нó, а дівчата в 
мене бóли отаêі. Нó, і до яêої я не підó, ото, та бóла замóжем, та вже 
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ето сама, óже вона тоже не дєвочêа, тоже, а я сêазав, шо не. Я при-
йшов додомó мені бóло двадцять четирі ãоди, двадцять четирі ãода 
мені бóло, яê я прийшов з армії, і я рішив тіêи ліш на дєвочêі. Нó, і 
пішов одноãо разó я до, до своãо ãóлять, а дрóã, ó дрóãа жінêа, а в 
жінêи та сестра, приходе яêась дєвочêа, молоденьêа [нерозбірливо] 
молоденьêий ще. А я ж прийшов з армії бóв вже, ето саме [нерозбі-
рливо], нó, це мабóть, це мабóть, мабóть ó двадцять, двадцять шість 
ãод мені бóло чі двадцять два, двадцять сім, а ще не жонатий, я дов-
ãо ãóляв, рішив поãóлять. Коли встрічався з одной, нó, [нерозбірли-
во] дóже ето саме, любив, таê. Аãа, а вона óже бóла, ето саме, з дрó-
ãим парнєм. Нó, я êрóтив носом. Нó, і êоли вона мені сêазала, нó, 
дóмаю ще поãóляю, ладна, а тоді поженимось. Нó, óже прідсідатіль 
сєльсовєта, шо січас, це йоãо мати, оце і з йоãо матір’ю я ãóляв, 
встрічався.  

Аãа, вона мені одразó разó і êаже, прийшов на свіданіє, привів 
її додомó, вона мені êаже: “Ти дóмаєш жениться?” Кажó: “Дóмаю, 
тіêи ж [нерозбірливо]”. А вона: “А чоãо? ”. Кажó: “Я хочó ще поãó-
лять, нó, ще ãод-два [нерозбірливо], нó, хочеться мені ще поãóлять”. 
Аãа, а вона мені êаже: “Знаєш, адін парєнь, – вона мені êаже, – па-
рінь питає мене, прідлаãає вийти заміж за йоãо”. Кажó: “Значить таê 
ти мене любиш, ти, – êажó, – зо мною встрічаєшься тіêи для тоãо, 
шоб [нерозбірливо]”. Аãа. “Та ні. Та ні”. “Ні, – êажó, – можеш піти 
до тоãо парня і сêазать – ти соãласна вийти за ньоãо замóж, причом 
я даю отêазнó”. Аãа, і вона пішла, йомó сêазала, і вони поженилися, 
а я остався ото з тими дівчатами [нерозбірливо]. Вона êаже: “35-ãо 
ãода”. А я 26-ãо, [нерозбірливо] трошечêи ето саме, нó, нічоãо. Бóдó 
встрічатися, [нерозбірливо]. І я ото з нею встрічався пошти три ãо-
ди, поêа вона виросла, вона виросла. 

А я [нерозбірливо] і оце приїхав ó сільпо [нерозбірливо] нада 
бóло виписать водêи і приходе, підходе [нерозбірливо], водêи, вина 
виписать. І я приїхав тóда, зайшов в бóфет, в бóфеті я вже не робив, 
я вже робив елеêтриêом, а там сидить два мóжиêа, ото за, двері яê 
одêриєш і зразó за дверима сидить два мóжиêа, ãлянóв [нерозбірли-
во], не батьêо рідний, а дядьêо, [нерозбірливо], а таê по матері, це 
матері тьотêи, яê вам сêазать, тьотêа взяла, то шо вона сирота бóла. 
Вона сирота і оце вона взяла, тьотêа з цим дядьêом, подивився, си-
дять, пішов, ото шо, став виписóвати, вони êажóть: “Владімір Мі-
хайловіч, можна на мінóтêó вас?”. Я підішов – “Слóшай, давай [не-
розбірливо] по сто піісят ãрам”. Кажó: “Шо ви, я, я на роботі”. “Та, 
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це чіпóха”, – і боêал пива випив, а я не п’ю [нерозбірливо] прийш-
лося, через силó прийшлося мені випить. Вони мені êажóть: “Ти 
знаєш, ти оставив нашó дівчинó, не встрєчаєшся, чоãо? Нó, нам нада 
шоб ми знали [нерозбірливо] ти ж не прийдеш [нерозбірливо]?” Яê 
я прийдó, [нерозбірливо], êажó: “Я не прийдó”. [Нерозбірливо] вона 
вийде заміж, [нерозбірливо], пожалóста, я можó вам оставить. [Не-
розбірливо]. Одібрало рєчь, одібрало рєчь, вони не стали балаêать 
[нерозбірливо]. Я поїхав до своãо ларьêа, приходить [нерозбірливо], 
вечером ãóлять, а в мене таê – ларьоê і трошêи отаê, яê на вóлицю, 
там êлóб, я і ãóляю, і торãóю. Я торãóвав до двóх часов ночі [нероз-
бірливо], до часó [нерозбірливо] êажóть мóжиêи, да і приходить ді-
вчина [нерозбірливо], êаже: “Знаєш, шо ти сêазав моємó батьêо-
ві?” – “А шо?” – там [нерозбірливо] переполох, [нерозбірливо] сêа-
зать і за тоãо [нерозбірливо], нó, шо, я знаю, шо вони од мене не од-
станóть, – а тебе, – êажó, – я люблю, я дóже тебе люблю! Аãа, тера-
різірóвали, [нерозбірливо] сêазали, шо [нерозбірливо] привела [не-
розбірливо].  

Таê і до вечора доторãóвав, нó, смерêло, [нерозбірливо] при-
йшли, отóт [нерозбірливо] теща і на пороã. “А! Шо ви [нерозбірли-
во] падлюêи, наãóляли, шо тепер ó пелені принесе”. [Нерозбірливо]. 
Це ж яêий позор ó селі, ти шо. Аãа, êажó, [нерозбірливо]: “Чьо ж ви 
êажó, не сêазали раньше, це надо бóло раньше сêазать [нерозбірли-
во] аãа, нó, шо, êажó: “Готовтеся!” – “Шо ãотовтеся?” – “Я бóдó 
брать вашó дочêó”. І вони з рóêами і ноãами отдали, а êоли отдали 
[нерозбірливо] і через ãод в мене родилася доня, [нерозбірливо] Ні-
на, [нерозбірливо]. Поãаненьêа свадьба [нерозбірливо] нó, тоді я 
êажó, я пішов [нерозбірливо]. 

[Я одрóжився] ó 53-ім ãоді, 54-ім. Я ото перейшов в êолхоз, ото 
шо, я пришов ó êолхоз ето та в êінці 53-ãо ãода. І батьêо помер в 53-
ім ãоді, нó, а, а ви знаєте із-за тоãо, шо вони, шо вони, нó, нільзя êа-
зать жениться. Це яê батьêо помер, нільзя жениться ãод, я ж і не 
женився, а таêі женився, яê тіêи женився, [нерозбірливо] де-то мі-
сяц пожив дома із жінêою, справляли отó хатó і тоді я пішов óчить-
ся, пішов óчиться. Я óчився, [нерозбірливо], три ãода, два ãоди про-
вчився, [нерозбірливо] шêола і переводять нас із шêоли ó техніêóм, 
сєльсêохазяйствєнний тєхніêóм і я оêанчóю отож тєхніêóм, млад-
шоãо аãронома [нерозбірливо] аãроном. Коли прийшов додомó ó 
мене родилася дочêа, родилася дочêа оце та, шо на êар’єрі робе бó-
ãалтером. [Нерозбірливо]. А потом ó мене [нерозбірливо] діточêи, 
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родилися ше одна дочêа, ото Ніна, Ніна старша, нó, а зато Валя ото 
сама, [нерозбірливо], і родилася ще третя, три в мене дочêи і один 
син. 

[Дітей тоді хрестили]... Да, христили. В мене всі діти хрещені. 
А тоді ото, а тоді бóла ето саме, церêва, в нас тóт, ó Сêельêі, при ні-
мцях. Яê німці прийшли бóла церêва і тóт ж стали хрестити дітей, 
там хатьонêа таêа, ето саме бóла, хатьонêа. А тоді ó Білозірêи, [не-
розбірливо] церêва. [Нерозбірливо]. Бабêи оце саме це шó-шó-шó 
неліãальним способом [нерозбірливо] ó 53-ім ãоді, да. Чи в 52-ом? В 
53-ім, да? Нó, а зразó ж, зразó óже, ето саме, êоли, êоли прийшли, 
êоли наші вернóлися назад, та тоді вже не таê стали ето саме, прі-
жимать оцьоãо, отих, православних, потомó шо, потомó шо, потомó 
шо сам, сам, сêажіть, ой, Жóêов, Жóêов же ж він тоже, він же ж то-
же, ето саме, в Боãа вірив, нó, тóт óже [нерозбірливо]. 

Розêажó за плавні. [Нерозбірливо]. Нó, тоді, ето саме, з плав-
ня, в 46-ом ãодó ето саме, плавню затопляли. Косили сіно там ó пла-
вні, там бóли таêі ãряди, хароші, ото шо в нас хароші бóло, хароші, 
хароша мєстность, [нерозбірливо] сіна бóли хароші ето ж, êорм бóв 
для сêота, достаточно. В нас таêі стоãи ото, ви не знаєте, шо таêе 
стіã, не знаєте. Стоãи отаê êлали заввишêи ото, до верха, ета саме, 
широêий отаêий. Гарб, ãарб може ето саме два, шість, сім [нерозбір-
ливо] до десяти ãарб оце в стоãах. Яê тіêи осінь підходе, плавні [не-
розбірливо], а потом êоли стало ото ето саме, за [нерозбірливо]. Я 
óчився в Мілітополі, да, я ще бóв [нерозбірливо]. Приїхав додомó я, 
в мене нема [нерозбірливо] я до прідсідатіля êолхоза, прідсідатіль 
êолхоза êаже: “Поїжай, поїжай на, ó плавню, ó плавню, там візьмеш 
сіна,там [нерозбірливо]”. Одні ãарби і я поїхав, оце із домó [нерозбі-
рливо] жінêó і поїхав. І отóт ми з дрóжиною хатó êóпили, це вже ми 
построїли [нерозбірливо] хатó. [Нерозбірливо]. Аãа, виїхали [не-
розбірливо], привезли сина, аãа на дрóãий ãод, весною, два ãоди [не-
розбірливо].  

Забóв, ето саме, яê ãородіща, ето саме, бóла оце. [Нерозбірли-
во]. Кóчóãóри [нерозбірливо], це тóт êóчóãóри, [нерозбірливо], а 
тóди дальше не êóчóãóри [нерозбірливо], де бóли êазаêи, оце я чи-
тав це в Яворницьêоãо і там, [нерозбірливо] вони вêазóють [нероз-
бірливо] от забóв óже, [нерозбірливо] там ото бóла [нерозбірливо] 
селах, там ото [нерозбірливо]. А потом людей виселили відтіля і 
зразó [нерозбірливо]. І вода пішла, ви знаєте, яêби плавня бóла [не-
розбірливо], шо ви ето саме, ó нас тóт дров бóло достаточно, а риби 
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сêіêи бóло! Я ó 42-ім ãоді, ó 42-ім ãоді там пас êолхозні телята [не-
розбірливо] êорови і телята [нерозбірливо] і оце поженемо [нероз-
бірливо] таêе шо бóло і не дóже ãлибоêе. І оце приãнали êоров, ми 
приãоним êоров, êорови прийшли [нерозбірливо] і отаêі [нерозбір-
ливо]. У нас поêаламóтили водó і вони зринають зверхó і ідеш тіêи 
бери, ето саме. А тоді ото все більше плавня бóла, ловили êорзинêа-
ми таêі яêісь тіêи здорова, яê оце [нерозбірливо] і наêриваєш [не-
розбірливо]. Дóже харашо бóло! При німцях, при німцях сêіêи тóт 
бóло птиці в оцій плавні та страшне діло. Нó, ви представьте, пред-
ставьте собі, шо ми. Тóт мóжиê один бóв, ото шо [нерозбірливо] не 
бóв забраний в армію. Таê я з тим мóжиêом все врємя дрóжили. Таê 
ми ходили ловить трісêи в те врємя, êоли трісêа і êачêа, вона не лі-
тає і оте їх ловили вже. [Нерозбірливо]. Сêіêо бóло птиці там! 
Страшне діло 

А яê ловили? Слóхайте, ó нас [нерозбірливо] таê вона ниряє, 
вона пірнóла і тоді просóвай. А там же ж êоли ето саме оцей [нероз-
бірливо]. Хропаêи вони називаються [нерозбірливо]. Дóже баãато 
бóло, ето саме, оце їх. Нó, це вона нирнóла [нерозбірливо] нó, три-
пять, до десяти метрів. А потом зверхó тіêи носиê виплила і дихає, 
шоб. Ця птиця, ця диêе. Нó, нада ж яêось спасаться. Таê ми ото 
йдемо де, ето саме, вона [нерозбірливо] 

Трісêи ето ж чаплі, тоді, ой, море. Трісêи, ето саме. Нó, оце та-
êі, а в основномó це êрижні, êрижень, êрижень це óтêа, óтêа, óтêа і 
[нерозбірливо] ето саме [нерозбірливо] м'ясо ето саме [нерозбірли-
во] êачêó. Нó, шо? Ідеш оце же по ãряді до, ета саме, до ворнóха на-
зивається. Вона висоêа таêа росла і оце варнóха, ето саме, заêрóчена 
[нерозбірливо] яê вона, ето саме, там заêрóчóється [нерозбірливо] 
зробить ãніздо таê шо, ето саме, і яїчêи там ото. Риби бóло дóже ба-
ãато, дóже баãато [нерозбірливо]. Ловили рибó, ето саме, і óдочêами 
[нерозбірливо]. 

От ви знаєте шо, на счьот звірей, ето саме я, лисиці бóли, бóли 
ето саме зайці, зайців бóло баãато дóже баãато бóло, зайців дóже ба-
ãато бóло. А за тих шоб, нó, появлялися, іноãда появлялися вовêи, 
іноãда. Нó, це шоб вони. Яê тіêи вовê появився. Тóт же ж ó плавні 
находиться сêотіна, сêотіна [нерозбірливо] вівці, любі ето саме із, 
до êолхозó, ето саме, із тими, із вівцями. Таê вовê яê тіêи шо він же 
ж може [нерозбірливо] баãато. Яê тіêи вовê появився [нерозбірли-
во] вівця яêась. 
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Охотниêи, охотниêи берóть ото рóжя і пашол [нерозбірливо] 
да, то ідóть, ето саме [нерозбірливо] ідóть, вибивали їх [нерозбірли-
во] вовêи тóт не находилися [нерозбірливо]. Козаêи êоли. Нó, ви ж 
читали Яворницьêоãо? Знаєте. Да? Про те, шо [нерозбірливо] яê 
тóрêи появляються відтіля ето же, тóрêи яê тіêи появилися ідóть 
передають тóди [нерозбірливо] моãили. [Нерозбірливо]. В нас тóт 
баãато дóже, в нас тóт розêривали ето же моãили. Нó, не знаю шо 
вони там знайшли, нó, найшли ето саме захоронєніє [нерозбірливо] 
нó, шо? [Нерозбірливо] яма, да? І оце тóт же ж ето саме похований 
бóв ето самий, а потом навєрно êопають моãили [нерозбірливо] ін-
тєрєсно, ето саме [нерозбірливо].  

Я ходив оце все дивився [нерозбірливо]. Яê Дніпрорóдний 
строїли, таê там ó Дніпрорóдномó я ходив дивився [нерозбірливо] 
таêі самі. Находимо, нó, шо? Золото там ото находим, в одній моãи-
лі ото шо найшли ето саме хлопці. Нó, я не бóв там, ето саме, я ро-
бив же аãрономом, таê мені ніêоли бóло, а хлопці ходили, êоли роз-
êривали однó моãилó. Там найшли перстень, ето саме, золотий, шоб 
баãато бóло не бóло. Баãато не бóло. Нó, а таê [нерозбірливо]. 

А! Слóхайте, нó. Це я êажó тóт же ето саме, êоли з тими, із êа-
заêами воювали, êоли, пізніше, таê тоді, тоді ж ото ж врємя напада-
ли, нападали вони ето же тóрêи. Таê êозаêам передавали шо. Да, нó, 
інтересне, все-таêи інтіресна історія, інтіресна ето саме [нерозбір-
ливо] за Чінãізхана от ето, тóт же на êарті десь ето саме, таê Чінãіз-
хана [нерозбірливо] тож ті дойшли тепер. [Нерозбірливо] дойшли 
до, до, до, до Крим. І там же ж ó Кримó. Нó, Чінãізхан їх же ж, Чінãі-
зхан це ми жив тоãо, да? Жив, жив, це ж і еті, це ãреêи ето саме, óже 
забóв, жили ето саме 

Слóхайте, я, про нечистó силó я [сміється]. Оце вам нечіста 
сила і пішов оце. І жили там в селі ото [нерозбірливо] там бóла. Нó, 
пасьолоê отóт, і оце на томó [нерозбірливо] ето саме ходив один па-
рень. Тóт. Це мій товаріщ. Ходив ãóлять до, до, до нівести. Нó, êра-
сіва дівчина ето саме [нерозбірливо] знаєте яê, і пішов він ето ж тó-
да, до дівчини. Нó, провів її додомó, а потом вже нада йти назад. А 
назад іти, нада на ãорó підніматься. Це тóт же ó нас оце іде ãора... 
Оце ãора ето саме. І оце на ãорó він став підніматься. Іде. Аãа. Під-
німається він на ãорó. [Нерозбірливо]. Заморився. Став, ето же. 
Глянóв, ãлянóв на низ ото ж з ãори ж, ãлянóв, да на низ ето саме, 
ãлянóв шось дивне. Шось дивне внизó. І тоді давай швидше, воно за 
ним оце, біліє, біжить ето же. Він швидше. А воно... Яê рванóв на 
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ãорó, таê він óже не чóствóвав за те, шо він біã чи ні. Да. Оêазався на 
ãорі. Оãлянóвся і біліє. І біжить. А я, сил в мене немає. Там оце ãора, 
пóстирь ето же. І він тоді відтіля давай додомó біãти ó село. А в село 
десь êілометра два з половиною не добіãти. І ото він óстав [нерозбі-
рливо], біжить-біжить оãлянóвся, біжить і все. Біле за ним шось же-
неться, броса і добіãає оцей до пасьолêа, ó село оце. Це до войни. 
Аãа. Оãлянóвся. Біжить. Він пашов, таê давай тіêать дальше. І до-
домó оце добіãає, оце одна вóлиця, дрóãа, а на третій вóлиці він ето 
саме живе, йоãо батьêи там ото жили. І тóди то він добіã. І він застó-
êає, старший син, старший брат Василь. Він ãóêа: “Василь, відêрий 
двері!” Василь тóт висêочив: “Шо таêе?” “Бери рóжо!” Той Василь 
за рóжо, ето саме. Пішли ето ж, немає, нема ніде ніêоãо. Пішли до 
ãорода дойшли, шось ó êóêóрóзі ето саме, шось сидить ó êóêóрóзі. 
Значить êаже: “Давай тóда пали ото!” Той Василь яê паланóв оце ж 
тóда і воно повелося ето ж, вони ж побіãли. 

Нó, на дрóãий день ето саме, це ж ночю бóло, на дрóãий день 
ето саме давай же ж, шо ж таêе. Оце в êóêóрóзі бóло ето же. [Нероз-
бірливо]. А оце, шо біãло, ето саме, êоза біãла. Нó, тіêи, я ще не мо-
жó таê розêазать яê він ето. Він яê розêаже, я êішêи рвав. Нó, баãато 
[нерозбірливо] баãато таêі, шо розêазóють інтіресне.  

Таê, нó, а тоді ж вам. Тóт ó нас [нерозбірливо] таê той старший 
за мене, той може розêазать ето саме [нерозбірливо]. Приходе до 
мене сторіж, прийшов сторіж і êаже: “Дід, дід Михалич, êаже Ми-
хайлович, дай мені бóтилêó”. А він сторожóвав і ларьоê охраняв і 
сторожóвав ó êолхозі, êанторó охраняв, êаже: “Дай мені бóтилêó, 
êаже я підó до своãо товаріща”. Нó, я ж йомó должен платить. Він 
взяв та дав бóтилêó. Пішов він. Пішов, а жінêа в йоãо бóла дóже рі-
внива. І оце жінêа ждала-ждала, нема Гната [нерозбірливо]. А вона 
рівнóвала там до їх сóсідêи там, таê шо вона. Приходе до мене: “Во-
лодя!” – “Га?” – “А мій приходив?” – “Приходив” – “А брав бóтил-
êó?” – “Брав”. – “ А де ж він пішов?” – “Не знаю, – êажó, – не знаю 
нічоãо, не знаю”. Пішла вона, пішла шóêать своãо Гната. А вже ж 
ніч, темно ж ето саме. Пішла вона до сóсідêи, а ó сóсідêи ето саме 
жив дід Костя. Пішов він до тоãо діда Костя, з бóтилêою випити, нó, 
дрóзя, прийшов, прийшов. Тóт заходе Прісêа, її звать Прісêа, при-
ходе Прісêа: “Гнат, ти шо в самом дєлє, я тебе шóêаю”. – “А шо, чоãо 
це ти мене шóêаєш?” А він таêий бóв з юмором, таêий, яê, яê начне 
розêазóвать, інтіресно, слóшать інтіресно йоãо. Помер. Нема. Аãа. 
Нó, повела баба, ідóть вони тóт [нерозбірливо] повела баба Прісêа 
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своãо Гната, повела. А вона êоли êинóлася Прісêа за Гнатом, нема 
Гната. Пішла до, до сóсідêи, стала стóêать в двєрі, дóмала, шо вони 
заêрилися там. Дóмала, шо заêрились. Стóêала-стóêала. А не отê-
ривають. Вона яê стала бить двері, і двері бó-бóх, випали ето саме, 
двері в тоãо, ó сóсідів впали. Вона побила віêна, а та жінêа тіêи пос-
тавила двойні віêна ето саме в неї ó хаті. Та жєна побила віêна, а в 
неї немає Гната. Приходе, ото шо найшла, приходе. Яê прийшов 
Гнат домой, яê став він розêазóвать, ай, шо ж ти дóмаєш. “Нó я ж 
дóрьоха, – êаже, – повибивала віêна, вибила двєрі!” А я [нерозбір-
ливо]... 

 
 

Лебеденêо [В. Карпович], 1927 роêó народження,  
с. Сêельêи Василівсьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
[Я з 1927-ãо роêó]... Діда Яêим звать бóло. Нó, дід мій це, заêóп-

ляв там озера, [ó плавнях]. Ото там ловив рибó... Та нó, самі їли, 
êнязеві носив. Князь бóв. Оце йоãо бóла плавня. Там по, по Кóчóãó-
ри, по-моємó, по Малі Кóчóãóри, бóла плавня, йоãо. Оце він, зна-
чить, продавав ті озера. Нó, дід [нерозбірливо].Це ж бóло, розêазó-
ють, тоже.  

[Батьêи] розêазóвали, шо білі приходили, червоні прихордили, 
зелені приходили. Розêазóвали. Й Махно в нас не, не знаю, чи він 
бóв, чи ні, а отож їхали там, бóло мати êаже: “Їдóть оце ãарбами, 
нав’ючено там, дідові синов’я [одбили]. Тоді їдемо [бить]. Поїхали 
їх вибили...” Ото таêе воно. Тоже бóло таêе воно.  

Нó, ãолодовêó знаю харашо! Тридцять третьоãо роêó бóла... Ха-
рашо знаю! Велиêа [ãолодовêа]! Пóхли, мерли! [Баãато померло]... 
Хтозна... В нас тóт одна женщіна біля дворó таê ото ляãла і вмерла. 
Дядьêо один там помер... Нó, шо! Голодовêа бóла велиêа. А потом 
сороê сьомий ãод, ãолодовêа тоже.  

[А ãолод бóв]... А тошо вивозилось все на Росію, а в нас все од-
биралось! У сороê сьомомó ãоді! У піїсят читвертім ãоді бóли збори. 
Нó, й начали ж óспоêаюваться. Шо, значить, не біспоêойтеся, шо 
бóде вже все. Правітєльство дрóãе, бóде харашо значить все. А бать-
êо возьми та й сêажи: “А в сороê сьомомó ãоді шо бóло? Неврожай 
бóв? Давав ãеêтар тонó двісті. А пóхли з ãолодó, мерли”. Таê йоãо 
                                                           
1 Опитування провів В. Марчук (4 серпня 2001 р.). Дешифрувала аудіо-запис та 
створила транскрипт Т. Молдавська.  
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ше й потяãали. Та харашо, шо бóв він вже старий, та нічоãо, а то б 
забрили тоже.  

Врожай бóв! Таê під мітлó забрали ж й вивезли! Воно не, не, не 
общалося, шо це, яê би сêазать, і наша ж там доля должна бóть. Во-
ни ж ні, ні, не питали в нас нічо. Це вивозили, нічо не оставляли. 
Опять же ж ãолодовêа, ãолодомор таêий, шо мерли, й пóхли... 

[А êолхози почали тóт]... Двадцять дєвятоãо. Двадцять девятім, 
я харашо помню. Прийшов брат батьêів, Миêола. Я ж таêим бóв. 
Сидять вони балаêають. Тоже ж, Миêола меншим бóв, батьêо ста-
ршим. Мій батьêо вісімсот восємдесят восьмоãо. А той же ж із тре-
тьоãо ãодó. Каже: “Нó шо ж робить, Карпо? Бóдем іти в êолхоз, чи 
яê?” Батьêо êаже: “Я вже збрóю помазав, завтра êоням надінó і од-
ведó на...” Отóт бóв зборний пóнêт, оце збирали êорови êоні – все 
забрали! Корови, êоні – все забрали! Позабирались до тоãо, шо на-
чали вже під мітлó все забирать! Чоãо вони брали – я не, не пред-
ставляю. Одна цибóля тіêи осталася, бо один ще й сêазав: “Та! Вона 
тóт житиме, ще й на цибóлі проживе!” Ото таêі оті виêонавці бóли! 
І воно наші і бóли виêонавці, а тіêи це ж... Нó, таêа, таêа ситóація 
бóла! Таêа власть бóла дóрна.  

Забирали êорови, êоні, все! Повели тóди. Коні, е, [телій], по-
моємó, завівся, подохли. Корови тоже ото таê. Там начались. Воно 
СОЗ бóла, потом êолхоз. Записалися ж добровільно. Зайшли, зна-
чить пиши заявлєніє: хочеш на Соловêи не попасти, таê пиши заяв-
лєніє в êолхоз. Батьêо записавсь в êолхоз. А братóха, тільêи батьêо 
отділив йоãо, з восьмоãо ãодó. Тільêи батьêо отділив йоãо, дав êоби-
лó харошó, і він остався в індóсах – таê називалось, індивідóалне, 
вобшем... Не пішов в êолхоз, значить, а пішов же ж... Нó, єслі б, еслі 
б це óмно бóло зроблено, таê хай же ж [тоз], і êолхоз – де лóче тóди 
ж бóде направлять народ. А воно ж тіêи давили – на êолхоз, і всьо. 
Нó, братóха тоже, значить, прожив ãод, чи більше там, шо вони дали 
план до дворó йомó. Він [зробив]. Вони йомó дрóãий план, до дворó. 
І той виніс. Вони приходять – давай іще. А він êаже: “Таê ó мене на 
êлоччі вже не осталось”. І ото, значить, решили йоãо óбрать. Тоже 
ж, на [виãон] тóда. Він, значить, шо, яê [нерозбірливо] хорошоãо 
взяв, та поїхав в Орлянêó, та в Орлянêі поміняв, там парó êоней же 
взяв. Ото він таê поработав трошêи. Нó, вже, вже ж нормально, і 
сіяв, і молотив, óсе. А тоді оце ж план таêий, і... І він пішов óже в лє-
схозпром, ó плавню, там бóли посьолêи таêі, бóли, лєсхозпром от 
Запорожья. Він тóди пішов, йомó сêазали, шо справêó нада сільсо-
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вєт, шо ти, значить, одпóсêають тебе, чи шо. “А шо ти вмієш ро-
бить?” – “Козини плести вмію, êаже, ліси вмію”. Нó, там ото таêе... 
Ліси... Плетіння! Забори... 

Да. Нó, значить, поробиш до, до неділі, а в сóботó підеш, справêó 
принесеш. Нó, він поêазавсь ж, спеціаліст хароший, вони – не треба 
бóло справêи, таê він і остався. І бóв він там, поêи перемичêó нача-
ли... А тоже ж, поêи война началась, всьо. Він бóв приписаний в Бі-
леньêомó. Забрали йоãо на фронт, він поãиб, не знаю, де, я. А жінêа 
ж осталася там, вивезли ж ото, [не] спаслася, на хаті бóла.  

Нó, єсть таêі, шо розêóрêóлювали, а нас тіêи ото, давали, шоб, 
шоб вивезли, бо нема ж нічоãо! Приходять, і описóють. Оце описали 
там, лави таêі, дивані в хаті, обписали, продали. Торãи бóли. Сарай 
там бóв таêий, з роãозó чи з очеретó, таêий, таêе, êрóãляêи там – êо-
лхоз êóпив. Хатó значить тоже, начали – хто больше. Уже торãóва-
ли-торãóвали – ніхто не сêазав. Нó, êажóть, хай живе тóт. [Нерозбі-
рливо]. Тоже ж, яê би сêазать... Нó, ото таê остався батьêо в тій хаті, 
нó, а ãоловой то вже ãолодовêó [нерозбірливо]. Шóêали, щóпали, 
взяли де може [нерозбірливо], де заêопали таêоãо... 

[А плавня]... В ãолод? А шо вона там спасе?! Риба! Риба, рибал-
êи ловили! А нам, êолхозниêам, тóди не бóло! Та! Конешно не да-
вали! Ми пацанами бóли, підем, êорзинêи поопóсêаєм отаêі, і на-
êривачêа таêа... Таê отож наêриваєм. Рибалêи прийшли – забрали 
рибó, êорзини порізали. Ми пішли опять, лісêи нарізали, опять на-
ãнали, аби... Нó, це! Тоді воно таêе бóло, шо... Засóха бóла, озера по-
висихали. Нó, поêи êолхозів не бóло, там орендóвалося воно, [озе-
ра]. Хотів там заêóпив це озеро, там ти рибачиш, що там, я не знаю, 
яê воно бóло.  

[У війнó мене] óãнали в Германію. Тоже ж таê... Забрали на ро-
ботó... І яê пішов ото [нерозбірливо]. Всю Уêраїнó пройшов... Всю 
Молдавію. З Молдавії на Рóминію, з Рóминії на Австрію. З Австрії 
Францію... З Франції на Ельзас. Ельзас ó Германію...  

В сороê пятомó в авãóсті вернóвся. В êолхозі там [робили]... Бóв 
рибêолхоз. Рибêолхоз жив, ó ãолодовêó! У їх бóла земля. Ще й 
пшеницю давали, бо я там в одноãо рибалêи óзяв, значить, батьêо 
êаже: “Піди до Федора, він óбіщав, значить, позичить пшениці”. А в 
рибêолхозі давали там пшеницю, і їх земля бóла, і ото таê. І пішов 
до йоãо. Каже: “За пóд два пóди. По врожаю отдаси”. Я пішов отож, 
óзяв ó цьоãо три пóди. Він там на низó жив. Прийшов додомó, êажó 
батьêові – отаê і отаê. А він: “Харашо”. Шість пóдов отдали. Помню 
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даже, в сороê восьмом óродило, а він êаже: “Та ні, – êаже, – таêі 
врожаї, – êаже, – три пóди нада. “Нó, я й те отдав, потомó шо він 
мені піддержêó дав óже, я отдав óже, мене [нерозбірливо] дали”. 
Ото таêе.  

Нó, бóло, це ж в сороê восьмім ãоді оженився тіêи. Я оженився, а 
не брали мене ні в армію, вобщем ніде. Батьêи старіють. Один ж ó 
батьêа остався. Два на фронті поãибли, а один моряê [нерозбірли-
во], таê до сіх пор нема. А старший брат, він ó Мосêві десь. Мосêвó 
охраняв, тоже ж защіщав, таê тоже поãиб десь, [бачили наші]. А я 
оженився, тоді забрали мене. Бóв Сталіна приêаз – отслóживших в 
армії, в воєнномó білєті, значить, міністр воорóжоних сил, Йосип 
Вісаріонович Сталін, значить, приêазóє – на три-чотирі ãоди на во-
становлєніє ãородів-ãероїв. І ото одправили в Севастополь. В Сєва-
стополі тоже там. Вольнонайомний, тошо в нас там робе. Тищó сім-
сот полóчав. Їсти варили, яêщо є з чоãо варить, а ні, значить народ 
êамси набрав. Бóло хлопці êажóть: “Возьми мені там на рóб сто!” 
Голов. Камси, значить. І ото таêим... Водичêою запили.  

[Це ще при Сталіні податêи бóли]... Воно [нерозбірливо] раз за 
деревинó за êаждó платили. На трóдодні воно оце ж давались ж 
трошêи хліба. А при отчьотномó, піщов батьêо, приходе, êаже: “Де-
вятсот рóблів должен”. І êопійêи не полóчали. Та просто давили, та 
й óсе! Хіба це шо... Нó, ãод проробить! І ще девятсот рóблів должен 
остався, на дрóãий ãод. Оце таêа, мóченіє таêе бóло. Вобще, сельсьêе 
хозяйство, воно, яêа власть не прийде, а немає ніяêоãо... 

[За Хрóщова пожили трошêи]... Нó, це да! Нó, до Хрóщова я в 
латаних штанях ходив, в латаній êохвайêі, потомó шо на день виро-
блений трóдодень там чотириста ãрам. Я тіêи êóрицю можó проãо-
дóвать. Поросят я не виãодóю! А Хрóщов óже яê став, він дав зна-
чить що: ãроші. І на вироблений рóб, значить, пшениці. Уже, зна-
чить, мені привіз, матюêа мене щофер: “Де ви бóли? Я приїхав, [не-
розбірливо]”. Нó, тіêи ж таêі, ó листі. Нó, значить, там причиталось 
шось читирі тони, чи шо. Він привіз, а нас нема ніêоãо. “Таê мені 
пришлося самомó сêидать”. Отож матюêається, шо... І воно з фóра-
жем виãодóвали вже й поросята, і бичêа там, провезем ó ãород, де-
шево. Дешево. Немає міста, де продать. Повезли на Донбас. Це вже 
село жило, і ãород жив. Потомó шо ó селі бóло проізводство тоãо 
м’яса, тоãо і ãород жив.  

Та лóче! Зовсім харашо! Зовсім харашо! Народ óвесь роботав, 
работали чесно, і вся ж ізобіліє бóло шо... Вже êолхоз, лóчоãо не 
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придóмаєш, яê воно бóло. [Це десь в 1957-м році êорови забирали]... 
Бóло! В нас це значить, решили ж – в нас восьмий êвартал він на-
зивався – завтра той êвартал, девятий, сьоãодні одправляє, а наш 
завтра бóде. Коли, значить, воно шось перевернóлося, одправили. 
Одставили. І сóсід ось мій óже одвів. Він елеêтриêом бóв в нашомó 
êолхозі, одвів. А прєдсєдатєль, Шарапов бóв ó нас, êаже: “Я не здав, 
серце, давлєніє, я не здав на молоêо”. Ото прєдсєдатєль... Він же ж 
не здавав, – мені нада, я серцем больний, мені нада молоêо. Не зда-
вав. А той êолхоз поздавав. Нó, бóло, значить, таêе. Приїжав това-
риш, він там десь возив морсьêó травó. І жив на êвартірі там ó тьот-
êи. А тьотêа – шестеро дітей, й вона сама. І êаже, посщітали за êо-
ров, можеж іти брать сметанó, молоêо, масло, значить, давали на... 
Тóди пішла раз, дрóãий раз пішла – нема, третій.. А вони êажóть 
[нерозбірливо]. Нó, забирав, вобщем. Нó, хотів же, видно, освобо-
нить од зайвоãо трóда... Колхозниêів на селі... І він же ж тожі ж ба-
лаêав, шо построє, значить, дома, таêі яê [нерозбірливо]. У Мосêві 
десь таêі дома, він построє, шоб ó домах жили, шоб бóла вся вода 
ãаряча, там óсе чисто, значить. Городи давать там же ж ó степó. Нó, 
воно таê і не той... На Можайсьêомó шосе, êазав, ото ті дома постро-
їть... Тіêи дома построїть, шоб êолхозниêи жили таê яê, яê і ãородя-
ни.  

А Брєжнєв яê став, то тóт... Гроші хай остаються, а [нерозбірли-
во] далі. Оп’ять же ж... І не бóло й де êóпить! Понімаєш? Нó, яê, там 
на базар там підеш, там відеречêо десь, продають, і все. Нó... Ні ãо-
сóдарство не продавало, ні.. 

[Це плавню затопили]... По моїмó, в піїсят шостомó. Та шось, 
шось таê! Я точно... [Людей] виселяли. З низó, плавня, тоже ж там 
бóли хóтора, тоже ж повиселяли. З низó вислали. Оце в нас. Нó, де-
рево, бóв шифер, давали все чисто. Та! Тоді нормально. Таê переси-
лêа... Нашо, воно ж таêе. [Там яê жили люди на низó, там ãороди 
бóли]... Там отаêі бóли, по сороê, по піїсят сотих бóли землі, тоже. 
Нó, там воно таêе, ãлинясте, ãнояêа таêа, вобшем. Нó, вобшем, люди 
обробляли, нормально бóло. Родило. По плавні [хóтори бóли]... Да. 
В плавні там сіно пресóвали, отож там êоні бóли, от [“Запорожста-
лі”]. Баãато бóло хóторів. Нó, большинство, оце лоза, лоза все. В нас 
бóв мебельний, мебельна фабриêа. І січас вона єсть. Робили мебель. 
А тоді з лози плели: êроваті, стóля, там... Дороãи бóли. Ото палêó 
варять, ó плавню привозять, вже без шêóри, де ото роблять оті стó-
лья, таêі лозяні, ті, êроваті, там, етажерêи разні. Вобщем, таêе бóло. 
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Лозяний, вобщем, êомбінат. А тоді... Колхоз бóв спеціальний. Це 
спеціальний êолхоз, запоріжсьêий. Це бóв “Пóтіловець”, “Парті-
зан”, і “Запоріжець”. Оце бóли три êолхози таê “Запоріжець” це вза-
ãалі [нерозбірливо] і отож занімалися  

Басаньêа, це ж низ отóт. Басаньêа це перва вона заселялась, це 
Сêельêа – це Басаньêа. І оце вона доходила сюди, там де рибêолхоз. 
Оце перве посєлєніє. Поселились це тóт [нерозбірливо] чóмаêа. 
Сіль возили. Він ото там сêраю, ото там, де тіêи находиться наш êо-
лхоз, оце на межі. Отам, питають йоãо: “Де ти поселився?” [Нероз-
бірливо]. І таê воно ішло аж сюди. На ãорі тóт не бóло. Села, воб-
щем. Нó, це ãодів сто, може, яê началися строїть [нерозбірливо]. В 
нас тоже ото... А то в степах там бóла, земля ó їх ó степó оцеж, наді-
лит там. Народився хлопець – óже наділ. Оце ж вони все возили на 
низ тóди, там на низó молотили...  

 
 

Лебеденêо Іван Миêолайович, 1927 роêó народження,  
Лебеденêо Тетяна Михайлівна,   

с. Сêельêи Василівсьêоãо районó Запорізьêої області1 
 

Іван Миêолайович: Да звідсіля вийшов я... [Я народився в 19]27-
м [в Сêельêах]... І батьêо і мати, і дід. Це дід хатó строїв в 1909-тім 
ãоді. [Діда звали] Яêим. Миêола Яêимович бóв батьêо, оце він са-
мий менший він син ó їх, самий менший. І він остався в хаті, це ба-
тьêо строїв, нó, вони жили всі внизó, бачите, я там, таê дерева поос-
тавалися... А оце вже мені вже êажóть двоюрідні сестри, шо батьêові 
моємó бóло десять ãод, яê строїлись, а він 1898-ãо ãода, [18]98-ім, а в 
[1]909-тім строїлись. Значить бóло êажóть десять ãод дядьêові моє-
мó, êажóть: “Дядьêові Миêолі бóло десять ãод яê строїлись”.  

[Про Махна там розêазóвали]... Кажóть приїзжав цей Махно, 
êажóть шо цей [нерозбірливо]. Я ж таêоãо і не бачив. [Нерозбірли-
во]. Цей я воював, моã войнó подробно розêазати. Це не до йоãо 
[нерозбірливо] [19]13-ãо ãодó [нерозбірливо]. Розêазóє і німці при-
їжали [нерозбірливо]. Ми яê пацанами ходили. [Нерозбірливо]. Таê 
сьодні одні, завтра дрóãі, зелені, чи то êрасні, то зелені, той махнов-
ці, і êаждий обдирає, êаждий бере ж ніêоãо не питає, шо в тебе чи 
шо. [Нерозбірливо]. Він розêазóвав, баãато більше це село... 
                                                           
1 Опитування провели Р. Молдавський, Н. Швайба (серпень 2001 р.). Дешифрува-
ла аудіо-запис та створила транскрипт Д. Аванесян. 
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А дядьêо Захарьêо, мабóть мамин брат, той в австро-ãермансьêó 
войнó, ó плінó бóв. Таê тьотêа розêазóє... Це в [19]14-тім война ж 
бóла австро-німецьêа чі яê вона називається, чі австро-ãермансьêа 
война. Таê він ó плінó бóв і тьотêа Уляна, в ньоãо одна, чотири доч-
êи бóли і брат. Одна осталась, нó, немає вже тепер. Таê це розêазó-
ють, шо бóли [нерозбірливо] розêазóють. Посилали пісьма, перепи-
сóвалися. І ця тьотêа Уляна написала, шо я посіяла 10 десятин 
пшеницю осінню ж таê то, а він ó відповідь написав: “Це мене ніяê 
не радóє, аби ти мені прислала 10 рóблів”. [Нерозбірливо]. Каже: 
“Аби ти мені прислала 10 ãривень, а то шо 10 десятин, воно мене не 
радóє”. 

[До êолхозів ó родини ãосподарство бóло] велиêе. Сім’я велиêа, 
всі там, дóже сім’я велиêа бóла, це четирі сини. Карпо, Миêола, За-
харьêо, рідний Захарь [нерозбірливо], а то шість дівчат: Тетяна, 
Марóся, Катьêа, Катьêа, потом [нерозбірливо], ні, а яê її, Ольона, 
четирі, [нерозбірливо], Катьêа, Тетяна, Марóся [нерозбірливо]. По-
строїли бóло [нерозбірливо]. Це ж я поселився, а тóт бóли раніше, 
все для хóдоби, для сêота. І вівці держали, свині, êорови. Сім’я бóла 
велиêа, велиêа сім’я бóла 

А я йоãо дóже не знаю до землі, не знаю сêільêо бóло, не. А бóло. 
І êоні бóли, там в хаті, і êонюшня є, де êоні бóли, нó, вобщем жили 
харашо... Хватало. Сім’я і батьêо раніше... А раніше воно, бачите, 
своєю землею занімались, сім’я велиêа, шо зібрали. А зіма прийшла, 
нема ж таêої роботи. Яê хóдоба, [нерозбірливо] подавали там, тоді 
їдем [нерозбірливо] êорзини плетóть. Отаêі, яê оця ось тóт, таê це 
вже, а то возили таêі хароші. І везóть в Михайлівêó продавать [не-
розбірливо]. 

Вони тоді, тоді дешеві бóли. Воно розêазóють шо [нерозбірли-
во]. А все повезóть та й. А потом ще êажóть занімалися. Це поїдóть, 
нарóбають дров або привезóть дрова вони [нерозбірливо], по три, 
по чотири метри таê відрóбають, а єсть таêі шо... Нó, плавня, пої-
дóть, нарóбають, таê срóбані і везóть на базар продавать, óсе ãроші. 
Єслі, êаже, на ãроші нада робить, таêа вона поãоворêа, нó, нада ро-
бить. Та сіна понаêосюють, сіна баãато, в плавнях, понаêладають по 
êопичêі, а тоді в стоãи, тоже це ãарп по п’ять, по шість, здорові. І во-
ни там і зімóють. Коли це нада, поїхали, набрали. Лишні є – повіз ó 
Михайлівêó на базар, де обично воно, Михайлівêа, в Михайлівêó на 
базар. 
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[А яê êолхози створювали, то люди]... Та не дóже добровільно 
йшли. Отаêі хазяйства бóли і в моãо діда. Отóт сêіêо хóдоби бóло, 
êоні, інвентаря, все в ньоãо забрали, поламали, перевели. Отаêоãо 
хазяйства [нерозбірливо]. А потом хóдоба, ãодóваться нічим [нероз-
бірливо]. Це [19]29-й, [19]30-й, а в [19]33-тім ото вони через це. Шо 
êоні звели [нерозбірливо] êорови берóть, тоже ãодóвать нічим. І ото 
оце дідівсьêе пропало те, йоãо перевели, поламали. Таê яê оце січас 
êолхозів [нерозбірливо], отаê [нерозбірливо]. 

А тоді в 33-м ãолод ісêóсвєний бóв... Потомó шо люди в êолхози 
не йдóть, а їх налоã давать. Тоді налоã наложили на оцю хатêó, 
штраф – продали її. Оце налоã заплатив [нерозбірливо]. Хатó про-
дали, баãато таêих людей, хатó продають, тебе виãаняють [нерозбір-
ливо], счітають тебе êóрêóлем, бо ти баãатий. А для êоãо він робив? 
Він робив і для тебе і для общєства. [Нерозбірливо]. К томó же ви-
ращóвали і хліб, і свиней, êажете: “Я взяв!” [Нерозбірливо]. Аж по-
счітали йоãо яê, раз баãатий, – значить. Чоãо вона таêа політиêа бó-
ла? Це воно ж не, не понятно. 

Помню трошêи, приходили разні, óже ж нема ніêоãо тих, прода-
вав. [Нерозбірливо] êазали на йоãо, він ото все, яê êажóть, шо лє-
вою рóêою брав. Пройшло врємя, шо в йоãо паралізóвало, рóêó лєвó 
відібрало. Нó, êажóть він баãато людей продавав. А продавали [не-
розбірливо] і люди сходяться з села і хто больше. Хто больше. Хто 
[нерозбірливо] напродали на сто рóблів там чі що. [Продавали]... Та 
разне, нó, хто шо, хто шо, шо хатнье, сóндóêи раніш, сêрині бóли 
[нерозбірливо]. Нó, таêе, вони знають, сóндóêи, сêриня маненьêа, 
он і щас вона там єсть вона. А сóндóê ó сестри, сóндóê здоровий, ба-
ãатий таêий. Яê роздавали з цим сóндóêом, – це баãата невістêа бó-
ла, з сóндóêом. Продали наш сóндóê, продали, а тоді вже ж пройшло 
врємя, а люди все помнять і знають. Прийшли, война началася, нім-
ці прийшли, а [нерозбірливо], хто êóпив сóндóê. І сестра пішла й 
забрала. Оце оно наш. А бóло таêе врємя, шо продали. Чоãо прода-
ли? Шо воно, êомó воно надо? [Нерозбірливо]  

В [19]33-мó я сам, вспоминать дóже важêо. Я помню в садіê хо-
дили [нерозбірливо], називали дитячий, і я наївся там, êормили там 
нас, нó, яê дітей. А я наївся êіслячоê оце жидêий, бо ãолодний. [Не-
розбірливо] яê шо додомó, а тоді водó êип’ятили та в бóтилêи водó, 
це до живота собі вони і спаслись, шо живий, живий і досі. А [19]33-
й помню [нерозбірливо] і баãато людей померло. Вже немає Павла 
Дмитровича в нас він бóв ãлавним бóхãалтєром [нерозбірливо] зна-
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чить диреêтором мóзея бóв. Ви в мóзеї ó нас бóли? От. Там і моя 
фотоãрафія єсть. На êонях єсть [нерозбірливо], вона бóла маненьêа, 
вони óвелічили її, зробили більшó [нерозбірливо]. Таê Павел Дми-
трович êаже бóв ó мóзеї, ó Запоріжжі. 

Голод... Унесло дóже баãато, померло, дóже баãато война [нероз-
бірливо]. Тоді оце плавні. А бóли [нерозбірливо], шо вода прибóва-
ла, а посóха бóла, не бóло води. [А в ãолод от плавня]... Нó, ото ж 
риба, вона зімою ще там поêопали роãозó, очерета ростóть і роãоза. 
Таê ó роãоз êоріння сильні [нерозбірливо] і вони, їх яê висóшить, 
сóшена бóла мóêа і оце êоріння оці êопали, висóшóвали, перемина-
ли. Хто чім, хто чім моã, нó, дóже баãато вимерло. І в мене тьотêа 
померла моя [нерозбірливо] тоже в [19]33-тім. А таê вся сім’я сох-
ранилася. 

Передвоєнні [ãоди]... Та шо ж мені бóло шістнадцять ãод. Я êон-
чив 6 êласів. Тóт. В шêолó начали ходить при німцях. Трохи похо-
дили, писать нічим і нема на чомó писать. Хто [нерозбірливо] по 
хозяйсьêи, начали в нас собирать молоêо. Нó, перед войною, а по-
том німці начали забирать на оêопи нас, тоді облава зайшла, потом 
поãнали. Я два раза бóв на Велиêих Кóчóãóрах, êопали там ми оêо-
пи, Велиêі Кóчóãóри [нерозбірливо], тоді ж води не бóло. І за Васи-
лівêою на оêопах бóв. А тоді óже при отстóпленії, в [19]43-тім мене 
забрали в Германію. Ідó я із Германії... 

І хазяйêа моя, тоже вона жила в плавні, а тоді з Кóшóãóма вона 
переїжала, на роботó їздила [нерозбірливо]. Ніхто ніêоãо не виселяв 
[нерозбірливо]. Тó, перемичêó яê зірвали, воно в неділю яêраз бóло. 
А Запоріжсьêа ГЕС. [Нерозбірливо] Ленін. [Не попередили]... Ні-
хто, нічоãо [нерозбірливо] таê êóбло солдатів [нерозбірливо] хóдо-
би сêіêо бóло [нерозбірливо] [Во время войни]... А яê зірвали пер-
мичêó, отоді шо робилося в плавнях! О! [нерозбірливо]. Ми сиділи 
поêа і смерêло над ãорою [нерозбірливо]. Нó, ми êажем, над ãорою, 
ми [нерозбірливо] низ êрóчі, таêі там біліють. [нерозбірливо] два 
метри волна іде [нерозбірливо]. Поêа темно бóло і пішли додомó. А 
óтром [нерозбірливо]. А на дрóãий день тоді в лодêó, ó êоãо [нероз-
бірливо] потомó шо дóже баãато людей на деревах бóло, сêот пла-
ває, вóлиêи плавають, шо бóло все, все [нерозбірливо]. Солдатів 
дóже баãато вêрито бóло. Моя хазяйêа в плавнях жила, таê тоже 
êаже, шо бóло по віêна, а потом óже на верх, óже ми повилазили, 
яêраз вона óвесь затопив, а ми і êаюêами [нерозбірливо] перевози-
ли там і дóже. Бóло шо по два, по три траêтори [нерозбірливо] 
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Та село наше севаêóіровали, наші захватили в [19]43-тім, в оê-
тябрі, [нерозбірливо], виãнали, хто ó плавнях бóв, хто де моã, а наші 
бóли аж ó Ляпатихи, ó Велиêій, там зімóвала мамаша, тоді доãнали. 
А єсть таêі сêелянів, баãато бóли. Кажóть через Дніпро в Ляпатихи 
переправа бóла, перейшли це аж ó Херсонсьêій області, там зімóва-
ли зімó. [Нерозбірливо]. А тоді вже ó апрєлі мабóть чі шо в [19]44-
тім óже прибóла мамаша додомó сюди. [Нерозбірливо]. А то хата 
стояла. Наші яê захватили, таê бóло в хаті пóсто шо... 

[В Германію] нас етапом ãнали. Бачили, може бачили. [Нерозбі-
рливо]. Нас доãнали ó Миêолаїва, а потом з Миêолаїва наші там до-
рóчили [нерозбірливо]. Чоãо вона бóла ліêвідована [нерозбірливо] 
ліêвідірóвали, ó нас таêої не бóло. [Нерозбірливо]. Там в Миêолаїві 
[нерозбірливо] êазарми, тóди нас зразó [нерозбірливо], яê забирали 
з етапа. А тоді óже з Миêолаїва нам етапом [нерозбірливо]. Охра-
няли нас. Таê вони нас той, на однім [нерозбірливо], а попереді лю-
ди, яê вони йоãо називали? “Ідьот тройêа – êоні яблóêові”. Попере-
дó їде. А нас ãонять пішêи, а вони всі на êонях.  

“Ідьот тройêа – êоні яблóêові”. Попередó їде. А нас ãонять піш-
êи, а вони всі на êонях. [Нерозбірливо]. Десь бóдеш там ночóвать 
[нерозбірливо]. Заêазóє, шо в ãород іде етап, хто шо може зãотовить. 
Привезли борщ, êашêа, êартошêа [нерозбірливо]. А тоді нам [не-
розбірливо]. Я два місяці не [нерозбірливо]. Оце пройшли Миêола-
їв, Уêраїна, Молдавія, Бессарабія, Рóмóнія і аж ó березні [нерозбір-
ливо]. І нас бóло [нерозбірливо]. Аж до Рóмóнії ми дойшли, остала-
ся тисяча, а ті осталися [нерозбірливо]. Це яê ворóшиться, тоãда 
били, не ворóшиться – таê, [нерозбірливо]. [Втеêти важêо]... У Рó-
мóнії дойшли, нас же два таêих етапи [нерозбірливо].  

І це в [19]44-тім через Рóмóнію яê ішли дóже, дóже тяжêо в Рó-
мóніі бóло. Кажóть воюють партізани. І то бóло селом ідеш, – там 
тьотêа висêочила з хлібиной, там êóсоê хліба, там той, ото жили ті-
êо [нерозбірливо]. А далі óже перемішана пере той, де шось бо. Таê 
мені там один епізод запомнився. Яê ãнали [нерозбірливо], і один 
висêочив, таê він на êоні [нерозбірливо] яê поãнав, яê óдарив [не-
розбірливо] перерізав, êажóть, перерізав, а [нерозбірливо]. Страшно 
перерізав... 

А тоді нас довезли, перейшли, а тоді Карпати [нерозбірливо]. 
Перейшли Карпати, вийшли, – простор, рівнина. Там нас поãрóзи-
ли в ваãони, в товарняêи [нерозбірливо]. Город є, приїхали ми, ãо-
род є, там нам оце [нерозбірливо]. Нас страшне бóло нóжди, невоз-



291 

можно, таê нас пороздівали там, постриãли все êрóãом, а одежó – в 
дóшовó. Там паром і таêа ãарячий воздóх шов, все. Тóди запхнóли, 
êаждомó яê нó, знаєш таêий номероê [нерозбірливо]. А ми поêóпа-
лися перве, потом на дрóãий день ще поêóпались. [Нерозбірливо]. А 
тоді обратно в ваãони нас поãрóзили і нормально. [Нерозбірливо]. 
Готóвали поãано, невозможно, брат двоюрідній помер. [Нерозбір-
ливо]. Та він молодий, шістнадцять ãод, та він пацаном ще бóв. [Не-
розбірливо]. На заводі робив, воєнний яêийсь завод, яêий, я не 
знаю. А тоді забрали нас. Прийшла машина і поãрóзили на роботó 
нас. [Там на заводі бóло баãато наших]... Баãато, баãато. [А шо вони 
робили]... Хтозна шо воно бóло нам, те не нóжне, їсти дайте нам, ми 
ãолодні бóли шо, а робить заставляли, ãнали. А обóвали в êолотêи, в 
êолотêи. Дерев’яна, êолобóêова, дво, ó два пальці підошва. А обши-
то парóсим, оббито тóт, вона товста підошва, а тóт [нерозбірливо] 
прибито і оце дерев’яні шêрьоб-шêрьоб, підãинаєш і...  

А потом забрали нас, двадцять один чоловіê, на роботó. Таê ті із 
лаãєря вирвані бóли, із лаãєря роботи в ãород [нерозбірливо]. Там 
ми êопали, [нерозбірливо]. А потом на дрóãó роботó нас переêинó-
ли, в [19]44-мó, під êінець [19]44-ãо, фірма [нерозбірливо], робили 
[нерозбірливо]. І там льотчиêи освободили, америêанці. [нерозбір-
ливо]. В [19]45-тім, в апрєлі місяці [нерозбірливо], і вони там до ав-
ãóста місяца бóли. До іюля місяця. Вони ж êомпліêтовóвали, то ма-
лі лаãєря бóли, а потом більші лаãєря, більші. [Нерозбірливо]. В ап-
рєлі, май, іюнь, іюль. А тоді лаãєря здорові [нерозбірливо], шо нас 
зіãнали тóди сороê шість тисяч, здоровий бóв лаãєрь, баãато [нероз-
бірливо].  

В Германії. Город [нерозбірливо]. Там я баãато сêелянів понахо-
див тоже [нерозбірливо]. А вона жива ще, парєнь ще живий тоже, 
сосед по селó, сêеляни наші. [Нерозбірливо]. А тоді відтіль нас ó 
машинó поãрóзили [нерозбірливо] і вже везли до наших. А поãрó-
зили всіх, хто ж сів, хто в ваãоні ото бóв, бóло хто в ваãонах, хто на 
верхи ваãонах. До наших, вже додомó. Яêа радість бóла! А за нашою 
прийшли, розãрóзився шо він став і ранєних баãато бóло. Построя-
ли мóжиêів і п’ять мєтрів вперьод, з двадцятоãо по [нерозбірливо], 
п’ять мєтрів вперед вийшли, построялись по чєтирі і вперьод. П’ять 
êілометрів пройшли, оце тóт бóдем жить, це вже наші розпоряжа-
лись, оце тóт бóдем з двадцятоãо по [нерозбірливо] по двадцять 
дрóãий ãод, в авãóсті працювали в [19]45-тім [нерозбірливо]. І там 
проходили [нерозбірливо]. Яê попав шо [нерозбірливо] потомó шо 
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бóли óчасниêи войни в плєн попадали, тоді яê в Германію óже яê 
попав шо воно вже пішло. 

[Підозри шо бóли в Германії, чи яê]... Ні. Нó, я бóв молодий бóв. 
Мені [нерозбірливо]. І там ми місяць побóли ó тюрмі. [нерозбірли-
во]. Ні. В Германії. [Нерозбірливо]. Все в Германії. Коãда наших пе-
ревезли ще в Германії. А потом місяць там пробóли ми, особий от-
дєл пройшли, все що. А тоді сто êілометров пішêи. Це вже тóт бóло. 
Америêансьêі п’ять êілометрів [нерозбірливо], яê формірóвали ла-
ãєря вони. А тóт [нерозбірливо] сто êілометров пішêи. [Нерозбір-
ливо]. Ще хто ãод бóв, – в армію звідтіля пішов. А мені дали [нероз-
бірливо] проєзд, хто чім моã, відтіля йшли ешалони з óãльом, з тєх-
ніêою, станêами, нó, шо не, все везли сюди. Хто чим може добирай-
теся додомó. Я на óãльовомó ваãоні óãля сів на общомó [нерозбірли-
во] наші ті, вже немає їх, ще два. [нерозбірливо]. Та дóже, дóже трó-
дно бóло. Не давали. [Нерозбірливо]. Та триста ãрам – зароблений 
трóдодень, на трóдодень давали триста ãрам, яê óроде, а все це таê, 
то триста, а півêіла, це дóже. А воно ж робиш оце, на дрóãий день 
два трóдодні. А прийде вже оце êосовище, берóть хліб, аж тоді вже 
бере [нерозбірливо] і на трóдодень оце тридцять тисяч êіло това-
ром. [Нерозбірливо]. Оце жило село таê. [Вся родина бóла в êолхо-
зі]... 

А тоді я в [19]48-ом женився, і в [19]52-ім пішов на траêтор, то 
на êонях робив і на волах робив. А тоді мені тєхніêа [нерозбірливо], 
да, і пішов, одразó прицепщіêом бóв два ãоди. А тоді пішов траêто-
рістом. Оформили меня, значить, два ãоди прицепщіêом, оформили 
траêторістом, і став полóчать харашо. П’ять êіла хліба, три êіла 
м’яса – ãарантія, це зароблений трóдодень. МТС. Шо і тоді шо в êо-
лхоз, в êолхозі ãроші тратили, платили. Тіêо МТС платив, а тоді ті 
вже в [19]50-тих, [19]55-ті ãода начав êолхоз ãроші платить, êолхоз. 
Колхози стали баãатші. Колхоз платив і МТС платив і ми пішли. 

[Працювали] в êолãоспі, да, в êолãоспі працював я і траêтора 
под МТСом. Траêтори. Ми бóли МТС. І траêтора МТС і нам МТС і 
платив. А шо êолхози дають, і êолхоз нам платив, таêа сістєма, нó, 
вона не довãо бóла таêа сістєма. А в [19]58-м ãоді реорãанізація в 
МТС. Техніêó всю в êолхоз, а то бóла МТСівсьêа вона. Колхоз тоді 
ж за неї платив. У нас етот, а тоді самі стали хазяї, це тєхніêа бóла. І 
ми перейшли, нам отдали тоді і êнижêи, стали в êолхозі робить. 
[Нерозбірливо]. Стали ми в êолхозі робить, і по сьоднішній день в 
êолхозі. Таê заробляли харашо, нам ãарантія бóла. Три êіла пшени-
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ці, харашо заробляли. Стали жить харашо. Стали жить, єщьо ж [не-
розбірливо]. Мені то важêо бóло з таêою рóêою на однó цей. Нó, а... 

Працював. Двадцять п’ять ãод на траêторі проробив, а тоді в ме-
не óже оця рóêа лєва óже отêазóє. [Нерозбірливо]. Я пішов на дрóãó 
роботó, на містоê, на АВМ. [Нерозбірливо]. Травó, трави робили. 
Там я 10 ãод [нерозбірливо] робив. Сêельêи. Да, отам [нерозбірли-
во] ви бóли [нерозбірливо]. Да. Отам водонапорна башня єсть, а по-
том дальше містоê [нерозбірливо] вся тєхніêа там хазяїна цьоãо ж 
бóло, шо воно перевернóлося, всю поламали. Я десять ãод робив на 
[нерозбірливо]...  

В [19]54-тім [нерозбірливо] поãаний óрожай бóв, ми траêторис-
тами бóли, таê ми писали Брежнєвó. [Нерозбірливо]. А Казахстан 
вже давав хліб. Відтіля доêóмент прийшов нам ãарантію, шо ми на 
ãарантія три êілоãрама. Тоді доêóмент пришов і нам виплатили, а в 
нас не вродив [нерозбірливо]... [Люди їздили в Казахстан]... Баãато 
бóло людей. Я не знаю. Комбайнерів баãато сêелян, êомбайнери, таê 
воно заробляли. Хто харашо заробе, а хто воно ж тоже нада, яê на-
ãнали сюди людей. А êомбайни бóли і наші баãато [нерозбірливо] 
люди на ваãони сідали. На дрóãий ãод обрат полóчаєм [нерозбірли-
во]. Отаêе, таêа жизнь. Пройшла, пройшла жизнь, харошоãо, нó, таê 
в [19]70-х ãодах трошêи пожили, нічоãо. [Нерозбірливо]. Тепер êа-
жóть застой, а на людей вніманія обращали, машини людей [нероз-
бірливо]. Цінóють людей і машинó дають інвалідам [нерозбірливо]. 

А яê Каховсьêа [затоплювали це 19]56-є, ето било. Вже пересе-
лялися на ãорó [нерозбірливо]. Казали ãода за два, за три може, 
прєдóпрєждали, строїлись. Єсть люди після тоãо. [Нерозбірливо]. 
Таê звідтіля виходили, людям платили за хатó. Нова хата менше. 
Стара дóже – більше платили, потомó шо з нової ти можеш поверх 
перенести дерево там чі шо там. А старої розваляли та êончили, вже 
нічоãо. Харашо людям платили, люди построїли дома. [Нерозбірли-
во]. І за дерева платили. За дерева [нерозбірливо], шоб не зрóбóва-
ли, не пиляли, за êаждó деревинó платили. Кажóть, це вже 56-ті, 
вже той, яê залило. 

Яê прибóла вона, начали її роздавать, êажóть Каховсьêа той, не 
бóло Каховсьêої, зробили ж Каховсьêó ГЕС, переãородили, вона ж 
оце держе та Каховсьêа ГЕС, яê Каховсьêó тіêи той тóда бóдóть, яê 
тіêо Каховсьêó вбрать [нерозбірливо]. А це все держе Каховсьêа. 
Таêе. Ой. Залили це весной. Це вже [19]48-й ãод. Та дóже [нерозбі-
рливо] і жили в плавнях, єсть возле Дніпра там баãато озьор тих бó-
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ло. Жили там ó лісах. Там дороãа ж бóла раніше із Запорожья на 
Кармєнêó понад Дніпром. Ліснічіство садовили, наêазóвали [нероз-
бірливо], êаждий ãод плани бóли, там пиляють, а там насажóють. Це 
отєц мій і робив ó ліснічестві. Мій батьêо ó ліснічестві він робив 
[нерозбірливо], в армію пішов з Кóшóãóма, а потом і вернóвся там в 
Кóшóãóмі êóпив [нерозбірливо], переїхали сюди [нерозбірливо]. 
Понімали дóже харашо, шо топить бóло дров це, нó, в оте врємя êа-
нешно таêоãо не бóло в людей нічоãо. От. Нó, а хóдоба випасалась. 
[Нерозбірливо]. Дóже баãато. [Нерозбірливо]. Бóває, шо в плавні 
немає нічоãо, виãризають [нерозбірливо]. 

І êанал. Нó, я тоді êанали [нерозбірливо] êрай села, [нерозбір-
ливо], а дрóãа дальше. Моя [нерозбірливо]. Для чоãо, ми з вами їде-
мо та й балаêаєм, для чоãо він робив цей, êоли воно робилося? Хто 
робив? Таê перерізає всі річêи, все. Таêі разãовори, [нерозбірливо] 
вода збіãала по êаналах, а вона соїдіняє всі річêи, шоб [нерозбірли-
во]. Біжить вода, можна ж тóди їхать. 

[Озера там в плавнях бóли ж]... Нó, разні [нерозбірливо], і Дьо-
ãоть називався, і Діжêóвате. Нó, вобщім для êаждоãо це озеро назва 
бóла. Воно êолись бóло продане. [Нерозбірливо]. Там тоãо, там то-
ãо, там тоãо. [Нерозбірливо]. А вода яê зійде, там риби баãато. [Не-
розбірливо]. Га? Ловили рибó. [Нерозбірливо]. Вже яê води стане 
більше, таê ми ловили отаêе яê [нерозбірливо] і риба в озерах. І ри-
би бóло [нерозбірливо]. Там де саме бóр’яни, там баãато риби, і ото 
по бóр’янах êорзинêою ото раз [нерозбірливо] заторохтить. Таê дó-
же опасна щóêа бóла, яê велиêа, вона [нерозбірливо]. Таê оце яê ля-
ãаєш [нерозбірливо]. Ми молоді бóли ще [нерозбірливо] дóже охот-
но вона рибаче [нерозбірливо]. Яê зробив êарзінêó [нерозбірливо]. 
Нó, яê êорзинêó на себе надів і пішов, êóди хочеш пішов [нерозбір-
ливо]. На себе надів [нерозбірливо] і риби ловили баãато. [Нерозбі-
рливо]. Колхозні ãаняють [нерозбірливо] їхнє хазяйство. Нó, а [Не-
розбірливо]. Попадало це таêе озеро, [нерозбірливо]. А воно виси-
хає. І лежить отаê завдовжêи [нерозбірливо] пропада, вода висихає 
осіню [нерозбірливо] в оце врємя. [Нерозбірливо]. Вода êончається, 
а він таê хто де натêнеться таê, а то бóло яê ідеш, êажóть [нерозбір-
ливо] 

Оце ж море де, плавня бóла. Сіно êосив, оãороди садили. До 23-
ãо мая прибóває вода севєрна, Дніпро бóло береться [нерозбірливо] 
далеêо. Таê зразó снєã ó марті місяці яê розстає, на юãі, збіãає, êа-
жем оріховсьêа вода. Оріхов знаєте? А Конêа тяãнеться звідтіля, із 
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Оріхова. І прибóває оріховсьêа вода, заливає, вона трохи не дóже 
баãато заливає. А потом до 23-ãо прибóває дніпровсьêа вода, севєр-
на êажóть вода. І заливає під самі êрóчі, яê сêажем, до самих êамінь, 
де жили люди, таê аж до хат бóло. Бóло, метр-два до хат, боялися 
хати. А потом до 23-ãо одстóпить. Сніãа розтали севєрні, вода не 
стала постóпать сюди. А далі по Дніпрó сходе вода. Тóт же воно, 
Каменêа, а потом пішло вже Ляпатиха Мала, Велиêа Ляпатиха, тó-
ди Дніпром, таê сêазать... І а Дніпром вона збіãа, збіãа, а потом óже 
яê вода збіжить, тоді починають появляться ãряди. Гряди, нó, ост-
ровêи таêі, островêи, а тоді дóжче і дóжче то люди вивозять бóло, яê 
вже єсть де свиням пастися, там риться, вивозять свиней на ті ãря-
ди. Шось трошêи приманêи дадóть, êóêóрóзи, а то вона собі їсти на-
ходе. І сêот вивозять. А потом, яê дóжче вже тода і начинають ãо-
род...  

Та садили êартошêó, êóêóрóзêó, êапóстó, і бóряêи, нó, все сади-
ли, нó, не вспівала êóêóрóза ж. Уже потомó шо це ж в іюні місяці 
óже, яê êажóть “іюнь, хоч плюнь”, а в іюні місяці – вона не вспівала. 
Не те шо сóха вона бóла, нó, вже дома вона висихала там. А в селищі 
оãороди бóли, êапрóсти, êапóста сильна бóла, бóряêи, êартоплі ха-
роші. Нó, в лощінêах воно все, нó, цілинні землі. Нó, осінню все 
óбирали, все, і ліс бóв тóт, все воно. Конêа і тóт... Нó, леãенди баãато 
про цю Конêó. [Нерозбірливо] вона ãлибоêа бóла сóдоходна [нероз-
бірливо]. Яê тіêо ви внизó тóт бóли, яêі рівчаêи велиêі, ãлибоêі, яêі 
міліони [нерозбірливо], і вони замóлились. Вода вся відтіль шла і 
Конêа та, а вона бóла êажóть раніше сóдоходна.  

Нó, таêі леãенди ходили: êолись тóрецьêий золотий êоробль, бі-
ля Лиса ãора, оце ось, заповідниê бóло, êажóть, та й затонóв êолись 
біля Лисої ãори, нó, це êажóть, золотий ãлечиê, чі шо воно [нерозбі-
рливо]. А вона дóже ãлибоêа бóла, сóдоходна бóла Конêа бóла. А 
потом оце вся земля, шо вже і не біжить. Те шо внизó, оце напротів 
нас, óнизó море, таê Конêа, через Конêó зроблений міст êамєнний 
бóв. Міст, да, êамєнний, та більше ста метрів він зробили. 

[Коли йоãо збóдóвали]... Оце я не знаю, це вже ж... Бóв яêись, 
яêийсь пан, êажóть, шо в йоãо плавня бóла, і він тоді яê міст зробив. 
Тоді шо вивозить відтіля – звали [нерозбірливо], а яê йоãо бóло 
звали я не знаю. Хто, êажóть, я не знаю, фамилія йоãо, ó цьоãо пана, 
êажóть, бóли чеченсьêі робочі. Оце вони на мостó стояли. А вони 
таê і січас, êажóть, чеченці шо творять – там і тоді вони бóли серди-
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ті. Розêазóють, яê ціла історія, нó, вобщім сердиті люди, щас вони 
не встóпають [нерозбірливо]. 

Нó, озер бóло дóже баãато! Дóже риби... Озер дóже баãато, нази-
вались вони разні, і Гніздець, і Кисляêове, і Діжêóвате, і моãила бó-
ла велиêа, там Диêа Нерва називалась моãила. Диêа Нерва. Чоãо 
вона таê називалась? Оце нам і хто називав тó моãилó? У плавнях. 
Оце ãороди обросла. А потом єсть велиêа моãила, де óліца Дзер-
жинсьêоãо, до Дніпра [нерозбірливо] це там шістдесят êілометрів 
[нерозбірливо] Біленьêа – восемнадцять, Біленьêа [нерозбірливо] 
таê там єсть насипана велиêа моãилêа. Хто її насипав? Це не знаю, 
ãородище називають. А вони наблюдали [нерозбірливо]. Чи êозаêи 
чи хто воно її насипали. А воно ж нічоãо. [Нерозбірливо] татари 
ідóть і шо воно. Висоêа моãила, і з неї наблюдать, нó, це таêа леãенда 
йде. 

У плавнях приходили, називали, це розêазóють молдовани, з 
Молдавії, бач, занімалися вівці. Коли сêóпляли вівці відсюди, а по-
том в йоãо свої вже стало баãато. Знаєте, вони ідóть в Маріóполь, в 
степи сюди бóли [нерозбірливо], там вони літо пасóться [нерозбір-
ливо] і заãотовлять сіна трохи вони [нерозбірливо] поêóпають [не-
розбірливо], а на зімó ідóть сюди [нерозбірливо]. Потом випиха, та-
êа називається трава в Баêаях, випиха. А воно [нерозбірливо] ãли-
боêе. Бóли озера, а потом озера висихають в них трава росте. І вони 
оце зімóють. Бóвають [нерозбірливо] поãода яê поãана, десь там за-
ãаня. А то вони [нерозбірливо] цеãлянêа єсть, яê холодно шо би. А 
то вони перезимóвали, весна настає. В мартó місяці вони оêотяться, 
оêот проходе, прийняли оêот, март місяць, в мартó ж, начина вже ж 
вода. Оріховсьêа, вже сніãа [нерозбірливо]. Тоді вони звідти вихо-
дять, ідóть в Маріóполь степами. Нó, баãато [нерозбірливо] óже не-
ма ніêоãо їх. Баãато наймалися, зімóвали тóт, а на літо йдóть тóди до 
Дніпра. [Нерозбірливо] помер один там і вони там поженилися. І 
жінêи відтіль, ãречанêи. Двоє там женилися. Маріóполь, там ãреêи 
ж жили, татари, ãреêи, нó, і потом, болãари. І там є місто, жила там 
наша знаêома, шо яê Тихоãрад, єсть село й Тихоãрад називається, 
чехи єсть там тоже. І сестра їздила, вже її немає. Таê сестра їздила 
на похорон знаêомої нашої. Таêа інтересна [нерозбірливо]. Не знаю 
яê ó нас проходила процедóра поховання оцих чехів. Тоді чі воно 
одно там село, чі два, я не знаю. Та вона розêазóвала, êаже: “Тихоã-
рад називається”. 
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І чехи, чехи поселялися на юã. Яê воно і по êнижêах пишóть, на-
зивався “Диêий степ”, юã Уêраїни. А тоді вже Катерина, це ж по 
êнижêах пишóть, читали, шо в 1756-тім ãоді стала населять, вона 
їхала, тóт оце проїжала, нó, в êнижêах ми читали. [Нерозбірливо]. І 
потом Катерина стала населять юã Уêраїни, а то називався він Ди-
êий степ. І оце ж заселяли, оце по, нó, óêраїнці, осюди Камянêа, Ка-
мянêа-Дніпровêа, там рóсьêі. Дрóãе село – óêраїнсьêе. Весьоловсь-
êий район – це тіêо рóсьêими, вони з Кóрсьêа там, єсть там, живóть 
росіяни. А потом дрóãих то воно, я ж êажó, єсть село самі óêраїнці, а 
десять êілометрів самі рóсьêі. От Михайлівêа – це таê, яê óêраїнсь-
êа, а за михайлівсьêою Блаãороддя отам єсть, а потом ще. [Нерозбі-
рливо]. Це вже розêазóвали предêи. [Нерозбірливо]. Чі Попов, чі 
хто воно [нерозбірливо] построїв, а після Попова, він [нерозбірли-
во]. Таê, а в нас, розêазóвали, дід [нерозбірливо]. І ото населяли, 
Уêраїнó населяли [нерозбірливо] і в 1770-тім ãоді. В [19]70-тім ãоді 
бóло двісті ãод Сêельêам, двісті ãод. Воно недавно, я ж êажó, ото 
Катерина яê рішила. 

[А то êолись село бóло там же ж, на ãорі, тóт не бóло нічоãо, ні 
хати, нічоãо не бóло. А потом постепєнно начали строїть, перва – 
ото де з ãори, з êолхоза спóсêатся, не бóли там? Перва вóлиця, Ше-
вченêа вона називається, перва начала строїться êажóть, а оце в 
яêім ãоді, я вже не знаю.  

[Церêва бóла, ходили]... Бóла сторожêа таêа. Церêви немає в 
нас, бóла церêва, бóла здорова. Кам’яна. [А хто її бóдóвав]... Оце Ве-
сьоловсьêий. Весьоловсьêоãо районó. Таê êажóть, рóсьêі, êацапи, яê 
êажóть, прийшли. Розêазóють таê от. Вона мало й простояла. Три 
ãоди бóдóвали [нерозбірливо]. Яêраз де теперішня церêва [нерозбі-
рливо]. Це її сторожêа. Яêраз вона відтіль оãрада йшла і оãрада. А 
сторожêó оце двері щас же де церêва оце сторожêа, нó, хто здалеêа 
приїде, а холодно то [нерозбірливо]. Два [êóполи бóло]. Нó, вона 
здорова бóла. [нерозбірливо]. Валяли. Я ходив в четвертий êлас, яê 
[нерозбірливо] валяли. А я яêраз відтіль. Два ãоди я вчився, де цер-
êва стояла, я третій-четвертий ходив в цю шêолó і в віêно видно, все 
видно яê по стінах били, стіни широêі бóли [нерозбірливо] хрести 
валялися. Нó, вобщім. Все, все полностью. [нерозбірливо]. Оце ж 
[19]38-й, [19]39-й. І ãода два розбирали êамні. У Василівці оãрада, 
цей больниця ота стара больниця оãорожена [нерозбірливо]. Вона 
оãорожена бóла [нерозбірливо] метрів п’ятдесят [нерозбірливо]. 
Таê її забрали ото, оãородили больницю [нерозбірливо]. 
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[Церêва êрасива бóла]... Дóже. Дóже. Здорова. Казали із Запо-
ріжжя видно бóло нашó церêвó, вона здорова бóла. А потом рішіли 
не нóжне ж, начали валять і розваляли. А êóда [нерозбірливо]. Тóт 
[нерозбірливо] наш батюшêа [нерозбірливо], де він жив [нерозбір-
ливо]. Строїли три ãоди. Кажóть це Весьоловсьêий замовив, а êа-
мінь на постройêó єсть там [нерозбірливо] балêи êар’єр [нерозбір-
ливо]. І там добóвався настоящій êамінь, харашо [нерозбірливо] 
оброблений шо, шо êирпіч [нерозбірливо]. Охраняється [нерозбір-
ливо] дóже-дóже [нерозбірливо]. Камінь добóвали, êіньми возили, 
заãотовляли, зімой заãотовляють êамінь, а літом [нерозбірливо]. 
Три ãоди строїли... 

[І репресії бóли]... Бóли. [А êоãо там, шо êазали]... Я, я цьоãо не 
бóдó êазать, бо я цьоãо не знаю. Говорять різне. [Нерозбірливо]. Те, 
шо я помню ще. [Нерозбірливо]. А те, шо я помню. Не хочó розêа-
зóвать. [Нерозбірливо]. А жителі швидêо отдайте нам наше, церêо-
вне. У нас [нерозбірливо] таê там бóла церêва при німцях. А потом і 
шêолó зробили. Вже наші яê зайшли, шêола бóла. [Нерозбірливо] 
прийшов, власть таêа міняється [нерозбірливо]. І отдали церêвó, а 
потом óже батюшêа яê став – зробили реêонстрóêцію... [Це зараз]... 
Та оце ж да... 

Тетяна Михайлівна: Татьяна Михайлівна, [народилась в] Сêе-
льêах. [Дівоче прізвище] Папóча. Тоді яê стали оце êолхози, мій 
папа êерівниê êолхозó [нерозбірливо]. [Весілля там]... До них, з ба-
тьêами, [перейшли]. [нерозбірливо]. Ви ж пообєдалі харашо. [Не-
розбірливо]. Папа позвав, мама [нерозбірливо] одмітили свадьбó і 
забрали. А раньше таê бóло [нерозбірливо] êовбасêи не бóло, там 
êатлетів не бóло. Борщ варили [нерозбірливо], пюре там, êартопе-
льêó, [нерозбірливо] êóрятинêó, оãóрчіê, салат і всьо і êампотіê. Не 
бóло таê яê тепер... А пісні співали. Подряд. Уêраїнсьêі співали дó-
же харашо, дóже... А! Обрядові-то! Співали, таê це ж співали таê це 
ж бóли молодьожні. [Нерозбірливо]. [Дівчата співали]... А хлопці 
оêремо. А тóт не собирались. А співали óêраїнсьêі пісні, яêі хочеш, 
вже на свадьбах таê яê і тепер. [Нерозбірливо]. А тоді співали дóже 
харашо. [Нерозбірливо]. Нó, в нас це два дня бóла, а тепер. У нас ó 
селі 4 дня, оце первий день, оце дрóãий. А потом ще й третій, на êó-
ри, [нерозбірливо] на свадьбó [нерозбірливо]. Хто вміє, хто не вміє 
[нерозбірливо]. А там вже наãотовляють баãато [нерозбірливо]... 

Уже ми жили з батьêами, рядом, з мамêою. В неї менший брат 
[нерозбірливо] ми жили всьо время в них. А потом óже яê брат ви-
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рос, сêазала: “Отóт стройтесь”. А раньше не давали, шоб оце ми пос-
троїлись. Таê ми в одном. [Нерозбірливо]. А раньше ми строїлись, 
не бóло таê яê щас, всьо необходімє, ви знаєте, яê в ãороді таê і в се-
лі. В селі ще баãатше [нерозбірливо].  

[Оце плавні бóли... Дерева там]... Нó, верби, осоêора [нерозбір-
ливо]. А в основном ото верби і осоêора. Їх хтось понасажóвав ра-
ньше, бо їх дóже баãато, дóже баãато бóло. А нас [нерозбірливо] таê 
вони рóбали [нерозбірливо]. 

[В êолхозі працювала]... В бриãаді. На полях бóла [нерозбірли-
во] на полях [нерозбірливо] в одній бриãаді [нерозбірливо] заноси-
ли [нерозбірливо] жили [нерозбірливо]. Тяжолий трóд бóв, тяжо-
лий.  

[Оêóпацію пам’ятаю]... Канешно пам’ятаю. Я жила в плавні. У 
Кóшóãóмі. Нó, пам’ятаю найдóжче яê оце [нерозбірливо]. Наші яê 
одстóпали, зрóйнóвали, вода йшла, а воєнних дóже баãато бóло. Таê 
це дóже пам’ятаю. Вода йде, ви знаєте отаêово, отаêово [нерозбір-
ливо] і солдати ото на дерева повилазили [нерозбірливо]. А наші в 
Кóшóãóмі [нерозбірливо], пливло. [Нерозбірливо] нічоãо нам не 
нада бóло, бо ми самі таêі бóли, шо хлопці не лізли в оêно. Ото в 
оêно виставимо, шо змоãли [нерозбірливо], шо простяã, пожалóста, 
і шо вже ж êóшать [нерозбірливо] êóри, êачêи, ãóси оце. А вода 
йшла [нерозбірливо]. І ми ото [нерозбірливо]. А потом вже папа з 
армії прийшов, забрав. [нерозбірливо]. Ви знаєте, шо сêазав [нероз-
бірливо] ó дяді, ó папиноãо брата жили, там здоровий ó них [нероз-
бірливо]. Не троãали, не троãали, мама сама пішла працювати, не 
троãали, не троãали. [Нерозбірливо]. Вони яê приїхали [нерозбір-
ливо]. Нó, правда [нерозбірливо] троє дітей, поêа [нерозбірливо]. В 
нас ó селі бóло [нерозбірливо] я не знаю, я [нерозбірливо]. 
 
 

Сидоренêо Іван Трохимович, 1927 роêó народження, 
с. Сêельêи, Василівсьêий район, Запорізьêа область1 

 
Ой, я оце почав [нерозбірливо]... Попове це сюди, я дванадцять 

ãод пасіêою займався, це земля, êолхозний пасіê. [Вóлиêів бóло] сто 
двадцять. Це ж не наше бóло, ó мене бóло, наверно, пятдесят та і де-
дóшêа бóв там і тож бóло штóê двадцять. Та їх бóло сто п’ятдесят та 
                                                           
1 Опитування провели Г. Шахров, О. Мірущенко (1 серпня 2001 р.). Дешифрував 
аудіо-запис та створив транскрипт О. Пашненко.  
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председателя та бóхãалтера, ми ото óхажóвали. Лісниê до мене при-
ходив по мед, êазав: “Больше не êачай [нерозбірливо]”, потом поча-
ли охотиться, тайêом випивать, іще êричать почав. Та десь там ó 
[19]70-х ãодах. [Я про пасіêó] почти знав. Не таê сильно може, êоло 
їх тоже надо ãод п’ять, шість побóть, попринімать. Яê мене êóсали, 
те яê перевозив, в êолхозі вóлиêи, вони ж поãаненьêі. [Нерозбірли-
во], оте там обнатóжив [нерозбірливо], а потом ото ж рабочим да-
дóть разних, таêих хлопців необережно. Аби яêóсь десь вилізе ще-
линêа, вêóсе, треба з машини або êришêó піднімемо. Таê мене поêó-
сало, наверно більше яê [нерозбірливо], поêи перевезли оцей [не-
розбірливо] яê на [нерозбірливо], яê [нерозбірливо] лежав, от таê, 
êрасний ãоріх [нерозбірливо] но пройшов. І не пóх, êóсали, но не 
пóх. Тепер óже óêóсе, рóêа напóха, тóт наливається, а вона ж пчела 
ж, тільêи шо і сюди вже, за ãлаз [нерозбірливо] êоло ãлаза. 

А êоло мене там жив Шарапов, недалеêо, председатель. Ми там 
жили, дрóжили, на одній вóлиці жили, це на тім там жили, яê дрóãа 
хата от дороãи. А потом ото він пішов ó армію, от. А в мене попався, 
я йоãо, таê він мене взяв ото ж на пасіêó, председатель. Він там по-
работає, а зимою все время ж, там машинó ãоняв, свободний [нероз-
бірливо]. 

[Про революцію чи про переворот]... Та я ж êонечно молодий. Я 
то, êонечно, не соображав, нó, перед тім чóв, шо неправильно роби-
ли. А він батьêо, я і не бачив йоãо батьêа [нерозбірливо] зразó [не-
розбірливо] а тоді вже тачанêа, êоні, знаєш. Постепенно ж росте і 
йоãо ж товариші ж бóли оце ж, нó, революцію ж там, партизани чи 
яê, чи революціонери. Кажóть: “Ти знаєш, шо дай нам десятêó золо-
тó, ми тебе оставим”. Дав він, радий дóже, а потом сêазали, шо ти, 
знаєш шо, ти, є шо тебе тóди в Соловêи не отправили, поїдь десь в 
дрóãó область, таê він ó Кóрсьêомó бóв, там два ãода сêривався і там 
ото жив і простóдився, заболів, приїхав сюди і помер. Нó, хіба це 
справедливо бóло, да? Та виселяли, нас. Нó, таêих, хто жив êрепêо, 
баãатий. Ще до êолхозів. Десь на Соловêи, десь, наверно, в [19]26-м, 
може в [19]27-м ãодó. Перед [19]32-м ãодом. Забирали і веселяли. 
Оце ж Базелевоãо дочêа вийшла заміж, бо їх виселяли. Приїхала 
бричêа, дітей і старий і малих, повêидали і повезли. На Попово на 
поїзд і тóди десь ó Сибір, і вони там і жили. Да, ó Сибірі, повернó-
лися. Воно ж время тоді після войни і вернóлися. Нó, а я приїхав... 

[А êоли êолхози робили]... З товаришем полінêóвали пашó êо-
ровами, тачêа таêа в нас бóла, то ми заãóляли, нó, пацани ж бóли. 
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Бриãадір нас виãнав, а потом люди вже старші êажóть, моїй матері 
Палашêо: “Ти не давай Іванові êоровó, то він óãробе”. А êоровó счи-
тали, ой, êорова бóла êормиліца. Молочêо давала і ми єю робили. 
Приводили, ото таêі тачêи бóли не дай Боã, пережили, а можна ж 
бóло наверно і не робить революцію. І ми можем б жили таê, яê оце 
ж êапіталісти. [Нó, а при німцях жили]... Уже ми дожилися бóли, 
шо приїхав же фашист і поділив правильно, а тепер же я тобі êажó... 
І тепер дивись...  

[Яê ó війнó]... Ми дóже êóльтóрні люди. Ми нічим не займались. 
Партізани от там, і я присóтствовав, яê óбивали. Да, êомóністи бó-
ли, осталися і вийшли. І вони, аби бóли дома не бóли, щоб похова-
лися, ніхто б більше не випив. А то êарательний отряд приїхав, вони 
й самі ходили чи через день чи через сêільêи на óчьот [нерозбірли-
во], а тоді от там під ãорою, де êолхоз, там їх розстрілювали. Наші 
прийшли, і все [нерозбірливо] ó їх посчитали там, чоãо ж вони оста-
лися, вони ж повинні бóли тіêать. Всі ж тіêали за фронтом, а вони 
осталися. Іще орóжеє бóло ó них, дали, і продóêти там і одежа бóла, 
от. А два втеêло, [нерозбірливо] з сільсовета втіê [нерозбірливо] 
бóв дядьêо здоровий [нерозбірливо], а партизан один, товстий дя-
дьêо бóв, ó революцію він бóв партизан. Привезли, він ото пойняв і 
оце яê приїхав з Рóминії, а ті моменти вони до ньоãо êинóлися, то з 
êінжалом, то ото ж, наверно з пістолетом, драêó. А ті óтеêли. [Не-
розбірливо] пішов і зверха стріляли êарабінами і не попали, і ні-
мець за ними ãнався. Вони ото з пістолетом. Він річêó переплив і 
[нерозбірливо], і в Кримó ó сестри бóв і хтось продав йоãо і там 
впіймали.  

Оце німець зайшов з місяць, і óсе споêойно, ó нас бóли ж оце ж 
партизани, називалися, бо на председатель, êомóніст бóв ãоловний 
один. Яê те шо Шевченêо бóло, ти йоãо знаєш Юрêа? Шо щас він, 
да. Бóв председателем, а тепер він став. Таê йоãо дед, потом óчитель 
там партизан бóв. Їх наверно чоловіê десять бóло чи одинадцять, 
председатель сельсовета. Вони не втеêли, а осталися. А êоратель-
ний отряд ввечері приїхали, от поãóêали їх і ото там під ãорою роз-
стрілювали. Таê я ото ж побачив там [нерозбірливо], це в неділю 
бóло, часа десь в три, в чотири. Німець стреляв в землю таê, анó по-
біãли, побіãли, êоли воно яê тільêи добіãли, яê ãлянóли люди побиті 
в ямі. Бомбосховище бóло, а машина із-за вóãла, понад ãоловами, 
тю, тю, пóлі. Стріляли, таê ми з товаришем, бóли ж малі пацани, та 
не додомó, а тóди, вêрай села побіãли. Я ото переляêався, біã по рів-
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чаêах, прибіã до домó і ото ж ноãи, жили порвав, не підó. Таê баба 
мені переполох виливала. Таê я тиждень почти ноãами не ходив. 
Нó, я óж переляêався то, по рівчаêах тіêав, первий раз побачив лю-
дей битих.  

[Тóт німці]... Ніêоãо, хлопці не троãали. [Нерозбірливо] ходили 
особенно [нерозбірливо] êомендант, це ж Василь бóв [нерозбірли-
во] на ãорище або через забор [нерозбірливо] давав. [Нерозбірливо] 
оце мій це старший брат приїхав, еваêóїрóвали êорови, свині, вівці, 
поãнали. Попали тóди ó Росію, десь чи êóди, на Донецьê чи, а небо 
[нерозбірливо], це дед, шо бóв бриãадіром, а брат старший, він 
[19]23-ãо ãода бóв. І ото ж свиню ж не поженеш, вони оставили нам, 
там на [нерозбірливо], здорова таêа, собаêа, і вона вилóпила в мене 
чи вісімнадцять чи шістнадцять [нерозбірливо]. І оце вона там по-
ходе там, та тій свині вже бóло мабóть ãод п’ять. Шо ви дóмаєте, êо-
рова ó нас бóла хороша, оце ж. Тридцять літрів молоêа êорова дава-
ла [нерозбірливо]. І ото мати ж їм наллє ж, тóди ó êастрóлю чи сêо-
вородó. І вони сосóть молочêо, нó, яê нарисовані [нерозбірливо]. І 
тóт же німці зайшли, óже яê зайшли мотоциêлами, шо їхали по вó-
лицям не бóло ніêоãо. Встóпили [нерозбірливо] оце тóт машини іш-
ли оце, цією дороãою [нерозбірливо] цьоãо ж не бóло. Везде машини 
ідóть, і ідóть, а тоді одвозять, êоли наверно таê двоє чи шо лі, то возе 
один, êоли там дрóãий день [нерозбірливо]. А тоді ж воно наверно ж 
óже місяць пройшов чи більше. Зійдóть німці, ми от там ми жили, 
жили там вже потопило, доїжають і ото яê побачили свиню, поро-
сят. І їх наверно чоловіê п'ятнадцять, яê сêочили з машини, яê по-
чали ãаняться за цими поросятами. А вони ж знаєте, отож таêі чóх, 
чóх. Спіймали двоє. І несóть. Несóть і ідóть до нас ó хатó, в двір, до 
матері. І той дає томó те, і той сахаринó, а той марêи дає, той êонсе-
рвó, бóмажêи нам. А поросята забрали, а те надавали. Да, а шо ото 
[нерозбірливо] матиме, не бóло. От яê рóмини вернóлися, вони бро-
сили там. 

[Ті рóмини]... Їх і били, палêами били в строю. Баби почали 
плаêать, отож нам построєние. От там вишóêóвали там те, там те, 
ото êрали ó людей. А по хатах же [нерозбірливо] êазарм óже ж не 
бóло, от таêе бóло. І êалмиêи бóли. Називали, яê [нерозбірливо], я 
не заню, а êалмиêи чи вони може й татари бóли, я вам цьоãо не сêа-
жó, і поãані бóли. З людьми обращались поãано. А в мене ГАЗ бóв, 
шофером ото він [нерозбірливо] дрóжив, в êабіні спав і оце ж на 
Попово возили зерно, то там зãрóжають центнер два, три, схвате, а 
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то мамêи ото привозем [нерозбірливо], і заêопóвали [нерозбірливо] 
тоді молодий парень, а [нерозбірливо] і все. А ми ж то менші, мамêа 
яêось чи яê називалось чи матêа ó плавні не тіêає, ó плавні тіêає, а 
яê [нерозбірливо], то вам êапóт. І ми таê і зробили, вечером [нероз-
бірливо] заховали [нерозбірливо] наших [нерозбірливо], хóді, ãоло-
дні салдати, ото таêе. 

[То в селі тóт повісили], то Книша порізали. Поліцай, він приє-
зжий. Він дóже вредний бóв. Він хлопці, [нерозбірливо] парашóтис-
тів і оце там за Сêельêою есть хóтороê, там óчитель бóв, шо [нероз-
бірливо] яêось інаêше [нерозбірливо] і ото він попав і їх один дядь-
êо побачив і продав. І ото вони їх óпіймали і арестóвали. [нерозбір-
ливо] і вообще таêий бóв боãатий. Бóв трибóнал, ото ж от той видав 
і дрóãий, тоãо давали по два ãеêтара ячменя посіяний бóв та виноã-
рад. Ото йоãо там повісили, а там дали по десять ãод. Там ó ето, не 
êажіть ніêомó, председателем він бóв, [нерозбірливо] десять ãод си-
дів до амністії в [19]53-м. Тóт йоãо дід бóв старостою, нó, [нерозбір-
ливо] парашютистами. 

[Петро Петрович тоді бóв старостою]... Та нічоãо таêоãо поãано-
ãо не робив. Він, ходили з зошитом і просили людей чи він поãаноãо 
нічоãо не робив, таê люди всі одзивалися, що він нічоãо не робив 
поãаноãо. Ото таêе время проходило...  

Пережили, я бóв за брата, óже на êватирі бóли та êóпили там на 
базарі земляночêó і там мене в армію взяли ж, на чотирьох [нероз-
бірливо] пішов. Тоді построїли там хатó, таêó яê оце, низеньêó і вже 
яê став дрóжить він пішов ó армію, а я став сеêретарьом, дрóжив та 
він ото [нерозбірливо] сêазав, êаже з тебе матеріала, а ти план нарі-
жеш. Тоді ж ó мене один син ó плавні жив, óже ж можна бóло та 
пришлося розвод брать, а розвод [нерозбірливо]. А тоді ж [нерозбі-
рливо], таê шо там не давали [нерозбірливо] строять. 

[Іãри в нас] вообще не бóло. Та бóла, балалайêа. Аãа. Я на бóбні 
вибивав. Та перед войною і в войнó. Там ó êоãо бóла балалайêа, ма-
ндоліна. Сіль попала. [Грали] разнó чепóхó, óже не спомню. [Тан-
цювали]... Польêа бóла, більше [нерозбірливо] польêа яêась там 
ãрала, ãопачоê танцювали. Аãа, перед войною. Дівчата на радостях. 
Гармонія, там бóбна, балалайêа, мандоліна там, ãітара в êое êоãо. Да, 
пісні співали хороші. Нó, разні, таêі. Про Шевченêа більше час спі-
вали. Та вже не зóмію. Я і не сповню таê, щоб. Нó, таêі жалобні бóли 
пісні, це. Не таêі яê тепер Нó, бóвало [жалобні] таêі, в нас бóла таêа 
пісня, óже не сповню шо: “[Нерозбірливо] в станцію Попово, ще в 
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Запоріжжя з Києва [нерозбірливо]”. Уже забóв, яê там таêа інте-
ресна пісня бóла. Таêа совместна бóла. Да, це ж ó нас Попово бóло, 
Василівêи ж не бóло. Співали дівчата оце пісню: “Коãда міленьêій 
тебя поранять, я за место пóховоãо одіяла, я белые рóчêи подложó. 
За место [нерозбірливо] ãорячим поцелóем наãрождó”. [Сміється]. 
Аãа. То наче êаê дліна бóла. Пройшло время, ти знаєш. Я із êóмом 
дрóжив, він заболів, бо по області ж там їздив, здоровий, нема по 
всій Уêраїні, да, а тепер, це êóм мій. 

Тоді і вино робили таê, нó, а самоãон більше. Пополам, самоãо-
ночêа таêа, ãрадóсів 70-60. [А апарат]... Та êастрóля бóває там, то 
два бóтильêи набіжить, бóтильоê. Нó, може час, ото ж, може за час 
бóтилеê, а може і два. [Це медовóха, це взаãалі]... Виноãрад тоже ж 
давили, ãрав, яê спілий хороший, таê, а то сахар добавляли, наче ти 
знаєш... [Оце робили, а заїдали]... Та риби бóло повно, êовбаса, 
м’ясо. Ковбаси бóло баãато, разної, êовбасó самі. Та êабана заріжем, 
ото ж êишêи помиють, м’яса хорошоãо навибирають. ЇЇ проварю-
ють, а потом в дóховêó пропечóють... 

Помню, ти знаєш, оце ж і до войни і після войни, хліб êришили 
в молоêо ó мисêó і ото їли. Вообще-то не правильно, наверно, бóло. 
Ото êажóть, шо революція, а воно не революція, а переворот, таê 
воно і є.  

[Давно дерев’яні ложêи робили]... Давно, в мене хлопці оце, я 
дерев’яною ложêою із дітей їв [сміється]. Пацанами оце тóт, не дай 
боã, дерев’яною тільêи ложêою давай, желізною не їли. Аãа, з ãрóші 
робили. У мене там есть таêі [нерозбірливо] хороші, я в ãóцóлів там, 
на Западній êóпляв. Нó, давай. [Мій батьêо з западó]... Він оце при-
їхав, і йоãо орãанізóвав і оце він поêазав мед, яê робить.  

Він там óчився і ото ж приїхав, взнав що тóт плавні і есть мате-
ріал, лобзиê і ото вони тóт. Їх дітей баãато бóло, даже йоãо сестра 
[нерозбірливо] ó Києві бóла, в міністерстві робила. Вона може óже і 
не робе. А йоãо дочêа Валя, анãлійсьêий тóт ó шêолі, óчительніца 
вона, преподавала. А одна на Западі там виêладає, ãенерала, ãенера-
ловоãо сина, таê вона там председателем сельсовета робе на Западі, 
десь в Львівсьêій області чи в Тернопільсьêій, я точно тобі і не сêа-
жó. Я з цим Гришою дрóжив, от і оце він недавно мені дзвонив. Та 
любе випивать він, давно і давно. 

[А на свята, там Різдво]... Нó, вечерю носили, Різдво бóло, це ж 
Пасха, от. Різали, старалися люди на Різдво êабанчиêа зарізать, шоб 
бóла êовбаса там, заêóсêа, от. Рибó ж ловили тоді, рибó ж êрючêи 
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замерзли, пішов, розрóбав на дóхи, риба і наловив. Рибó ловили. 
Ой, риба бóла, ой, вêóсна. Тепер вона в цій воді ніяêа, яê бóр’ян. А 
то бóло, ти знаєш, яê жарять або яê юшêó зварять, не наїсися. Вона 
аж ãладеньêа бóла. Я не знаю, мені дед оце же розêазóвав, шо вроде 
намічали платинó строїть, ще при царю, но він не розрішав. Казали, 
шо яêе баãатство і він не розрішав. А чи правда воно. Нó, хіба можна 
бóло, от таêе золото дно поãóбить.  

Це ж і в Кременчóêó і в Києві наробили. Це ж наверно брат при-
їхав, цей, де êоні. По Волãі, êаже, шо наробили, і там таêі заливи бó-
ли. Пороãи бóли, я ж дóмав, шо оце ж, де плотіна, êоли ні вони, там 
ãоворять, де Бабóрêа. Там є село за Бабóрêой, по тó сторонó, я вже 
забóв яê йоãо називали. Там моя сестра живе на Бабóрêі. Таê даже в 
армії при царю не брали. Там бóли, оце ж пороãи бóли, а тóт зроб-
лений таêий êанальчиê. І бóли плити ãранітні і злиті свинцем, ніхто 
не зна, хто їх робив. Оті пороãи сóднами проходили. От там боцма-
ни бóли, ото вони вміли проходить оцей êанал. [Лоцмани]... Таê їх і 
в армію не бóло, бóло не брали отих хлопців. Оце я чóв от стариêів. 
Чóв там ще. Бóло ó êрай береãа таêий зроблений вроді ж êанальчиê 
[нерозбірливо] з боêó Бабóрêи тóди ж, на тó сторонó, от там яê пе-
реправа бóла, я не знаю, там же ж êазали ж поãиб же от той, от тих, 
там же êиївсьêий êнязь, яêийсь. Та я вже не знаю, яêий, він от тóт 
десь воював, от там на переправлявся і от там на Павло-Кічêасі. Нó, 
це ж наверно давно, êолись. Нó, це яêийсь, êиївсьêий êнязь поãиб. 
Тóт оце напали на йоãо, на переправі, оце êоло Запорожья, êоло по-
роãів десь чи êоло Павло-Кічêасі. Таêий розãовор бóв. А чи воно 
правда чи ні. 

Там хата в дядьêа бóла, там... До дороãи бóла, а то в центрі бóла. 
От там і радіовóзол бóв і мастерсьêа бóла êоло сельсовета. Да, я ото 
в них бóв жив, до войни. [нерозбірливо] хата бóла, таê ото там таêі 
êаміння бóли. Гроби, êазали, шо [нерозбірливо] êлад. Да, я ото там 
в низó жив, до войни, там батьêовсьêа хата бóла, таê ото там êамін-
ня таêі бóли. Гроби. Казали, ото ж індійсьêе êладбище.  

Я помню, шо [нерозбірливо] там в церêві. Катафельнó [церêвó 
помню], та чоãо ж, таê я образець помню і серединó. Велиêа. Висоêа 
бóла êазали, аж із Запорожья її бóло її видно.  

[Ще розêопóвали тóт, ще бóв таêий êамінь, велиêий, то сêазали 
в Києві бóде]... А там зимою, де бóла пасіêа. Нó, там десь [19]70-й. 
Нó, може в [19]60-х, нó. [Нерозбірливо] вона золота, êольца один 
[нерозбірливо] чотириста [нерозбірливо] нашої ери. То моãила... 
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Дві сестри називалась. Аãа, і там бóло од неї, таêі моãилêи, сороê 
штóê. Може замічали [нерозбірливо] ми там жили півтора місяця, 
воїн бóв заêопаний. А воїн заêопаний [нерозбірливо] шість метрів 
ãлибини, бóêом êопалась яма, а тоді таêа тóнель [нерозбірливо] і 
êаміння от таêі [нерозбірливо], яê оце, ото ж êазать, яê оте жовте 
золото, хіба то золото. Золото [нерозбірливо], саме чисте золото. 
Кольца бóло одинадцять на пальці. І привозили дівчат, ó їх спеціа-
льна щетêа, там їх óêрашали. А потом машина приходила, от таêа, 
нó, яê. 

Знаю, що до мене приходив старичоê з портфелем, він рóêово-
див там. І начальниê бóв оцьоãо ж, молодий таêий парень, виписó-
вав продóêти. А в мене бóхãалтер êóмець, він виписóвав, і ото мене 
водив тóди. А старичоê от той, оцей же до мене, там яê бóв з пасі-
êою, нарве трави разної, чай сêипятить і ото від з медêом пив. І роз-
êазóвав, шо інстрóмент бóв золотий, справжній. І в ãоловó моãила, 
нó, то нічоãо... [Нерозбірливо], нó, підó приберóсь. Коли там от таêе 
есть, яê êолодочêа в ножа, золото. От то бóло не вичистели, а воно 
темне, а тóт блистить. Таê він ото взяв йоãо, одрóбав собі на блеш-
ню, отêóвав, а остальне побачив там один і [нерозбірливо] êопають 
тóди, нові чоботи, êостюм золотий, забрав.  

Та відьми бóли там. Кажóть, то в свиню, то там ще в щось. Відь-
ми! [Сміється]. Та чоãо ж, я ходив оце ж до Наді, в [19]47-м ãодó ж 
óже ж. А ото ж êладбище êоло шêоли, а я [нерозбірливо] в низó 
жив, аж там êоло моря. Море ж залило нашó хатó вже. Вона в морі. І 
до êладбища дійшов, ото де в шêоли от там пам’ятниê, там її това-
риш, він мастер хороший Яша. Він оце мені робив віêна, двері. 
Дойшов óже, бóло часа в чотири чи в три, і таê місяць  

Місяць сходе, пішов же од неї, місяць сходе і до êладбища дой-
шов, тóди на вóãол, а воно то підніметься, то присяде. В мене ти 
знаєш, фóражêа піднялась, насилó підхватив. Переляêався і моло-
дий же парень. А потом же ó дрóãий вóãол, яê побіã, а собаêа ж по-
бачив мене, тоже ж зляêався і ото ж побіã. А він ото ж шось там ото 
ж яêóсь добичó їв і ото ж, то підніме і то той, а мені поêазалось, що 
вроді це там яêась відьма чи поêойниê піднімається, де ти. Тоді [не-
розбірливо], от таêі відьми бóли.  

[А ãадалêи, знахарьêи]... Та оце ж циãани. Та бóло ось недавно, 
прийшла одна, просе, дай мені мило. Бóли. Таê вони ó плавні, таê 
вони таборами жили. І билися ми бачили, ой билися. Да, я ще з ци-
ãаном дрóжив, тóт він жив ó селі, то. Васьêа. Аãа, молодий парень в 
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таêих ãодах, яê я. Ти знаєш, таêі [нерозбірливо] на бояні, на бала-
лайêі, на ãітарі, яêий інстрóмент не взяв – іãра. І таêий дрóжесьêий, 
з нами ãóляв. А потом он ó район постóпив ó театр, там ãрав. А по-
том десь виїхали. Я таê і не знаю, де він дівся.  

Там вони не дожили, ото вони через шо, шо річêа Конêа, тóт же і 
трава, êоняêó пóстив і пасеться. Бачив циãан, ти знаєш, ми бедно 
тоді жили після войни, наверно, в 45-м ãодó чи в [19]46-м. Їхали ци-
ãани, êоні таêі, ãладêі, блищать і батьêо на одіялі, розіслане на траві. 
І êачани вже бóли, таêі молоді, полóпані. І ото насипані, він ходе на 
томó одіялі, їсть êачани яêі. І вони понаряжóвані яê таêі, десь пе-
редвиãалися. Ото єдінствене, яê я їх бачив баãато, циãан. Там, де ото 
там де рибêолхоз, ото там вони шайêами, бóвало по двадцять шат-
рів. Табора таêі переїжали. [Гадали]... Та, разнó чепóхó там. Та там 
разнó таêó приãадóють чепóхó, аби шоб виманить шо-небóдь. То 
хліба, то сала êóсочоê, то êрашанêó. Ото ó них правильна таêа, [ща-
стя летó, а не моє это] [нерозбірливо] ãадать. Знахорêи бóли, в мене 
сóсідêа бóла баба, переполох виливала. Нó, яê зляêаєшся, таê вона 
восêові щось там виливала. Там на низó, яê ми бóли. Та там шось 
шептала, вісê на водó лила, ото таêе. Нó, я пацаном тоді бóв, не в 
ãоловó бóло. Оце таêе бóло.  

[Бабтисти бóли, раньше] штóнди називали. А хтозна я... Цю верó 
сóботниêи називалися. [Кажóть, що сóботниêи і штóнди, це дві різ-
ні вери]... Вроде. Нó, оце в йоãо ó батьêа, він ó мене всеãда мед брав і 
сам жив дед. Довãо сам жив ось тóт недалеêо. Гóси держав, ãóсьми 
тільêи занімався і медом. Їв ãóси, свинини не їв, от. А йоãо ж, всю 
жизнь в млені, випивав, і випивав. Він там жив на восьмомó, а ро-
бив. Він ãлавний. [А восьмий, це]... Та от там, де шêола, от ж там 
дев’ятий, а там восьмий. Де ви ото там находитесь. Сêільêи ми там з 
тим Алешою випивали, ай Боже. Нó, а бóло ж, це ж столиê яêий ни-
зеньêий стільчиêи, з однієї мисêи їли.  

[А оце “Зінãер” ó стоїть]... Вона точно, яê “Зінãер” тільêи поль-
сьêий завод їх робив. Після войни. Різні, зінãерсьêі, німецьêі. У ме-
не ãолоê разних. Тільêи німецьêі не очень êачественні. Наші десь 
всі на нозі вдарилась і зіãнóлась, а ó їх от таêі. Нó, в мене оце ось 
здорова машинêа, це яê [нерозбірливо].То в мене бóла хайзерсьêа, 
товариш шив там. Німецьêа, хайзерсьêа, Зінãер і хайзерсьêа, от там 
трошêи [нерозбірливо] [19]11-м ãоді там бабóшêи. Я вже і вони тоді 
яê продавали. Я візьмó дві поставлю, мішêи оставив, а на той ãод, 
приїдó, шоб пшениця бóла. От таê [нерозбірливо], а тепер і сюда.  
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Комбінат бóв, [нерозбірливо] бóв, от і в êаждом селі [нерозбір-
ливо] я ж êажó мастерсьêі бóли, Основсьêий і даже ж оце бóла мас-
терсьêа з задó, де вони стóла робили, êорзини плели, êашолêи пле-
ли. З роãози таêі сóмêи робили, ó плавні. Робем, оце вже став почти 
не робить, ото там óнóчêові наãотовлю, підãотовлю, він он шиє то 
тапочêи, то валенêи. І черевичêи шиє, да. 

Я тóфлі робив, сапоãи поперва робили після войни. Офіцерам 
давали на пояс же, нашить, а вони продавали ж нам, а я êóпляв. І 
ото шив сапоãи. [Таê êолодêи різних розмірів... Усі, і жіночі]... Рó-
минêи, я шив, ото ж перві появилися, женщинам і тóфлі. [Рóмин-
êі]... Нó, таêі тóфлі женсьêі, дóшечêи, бóвало таê ó êоãо бóли вони, 
таêі хороші на міхó. [Та шив почти і родичі і товаришам. Потом же 
ж таêе ото ж штани есть, сварщиêам дають, [нерозбірливо] яêа êо-
жа. Кріпêа, штани оце і оце з йоãо пошили і три ãода ходю, вони яê 
замшеві. Таêе êріпêе рядно, а ці, шо оце ж міліони по підворами... 
На тиждень там [нерозбірливо] або ж оце рóминсьêе [нерозбірли-
во], ото внóêові приносять, óже внóê [нерозбірливо], а воно таêе. 
Бóмажêа не бóмажêа, а êлейонêа. Кóпив чи пішов пацан ó шêолó і 
нема. Або одірвалася, або полопалася.  

Син зробив боти. Ото ж на міхó, ворітниêів тóди вставив, яê на-
ряд в серединó. Тóт êожана підошва ж, там стельêа, проêладêа ж 
там на êожаній, на стельêі і ото він ó ãород їздив, тридцять ãрадóсів 
мороза, витанцьовóють. А він стоїть ó ботіêах. Каже вдивляється 
підбіãають, питають мене: “А в тебе ноãи не померзли”. Каже, ні. А я 
ще в [19]50-х ãодах ó армії попав же слóжить ó Тернопільсьêó об-
ласть, ãород [нерозбірливо] і ото в бриãаді, таê я, старші мені при-
носили на ремонт офіцери, полêовніêи, таê ó їх сапоãи бóли, белий 
мех, êанфеї, теплі [нерозбірливо] менших не бóло, а ó старших бóло. 

[А на валенêи, матеріал]... Я більше доставав і в ãороді [нерозбі-
рливо], а то [нерозбірливо] бóла, давали листи [нерозбірливо] метр 
давали. Різали на êóсêи, і мебель, êоли виãотовляли. Та я дóмав, я ж 
оце ж, от тóт от робив, тим давав їм, порізали на êóсочêи, а баãато ж 
в мене отходів же, êóсочêи. Прибиль хороший, і войлоê таêий за-
втовшêи давали, да. І хлопці там різали, отдавали. Зерêала ото ж 
облажóвали, êолодêи там, шоб не побилися ж. [Нерозбірливо] лю-
дей там робили, штóê шиесят. Хорошо заробляли деньãи, все бóло. 
А чоãо вони поломали?  

Та оце ж, до оцьоãо ж ãод десять назад, яê ото бóло восемдесять 
ãод, тóристи їздили. Самий хóжий Афãаністан. І хоч соседêа, і ми 
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óãощали там ото ж пиріжêами, яê пішли, в нас там ó хаті тóалет, бó-
ла вода проведена, яê в нас бóло, яê ó ãороді. Тепер в нас весною ро-
зломали, і води немає. Дивлюсь тоді в тóалеті в óнітаз, хіба це люди. 
І ото побачили в мене дóбленêи, êожóхи, синів бóв та мій, мій [не-
розбірливо] не хвате в нас мноãо, в нас рóжье весіло в мене ж там. В 
нас пістолети є і таêі, нó, яê циãани, не óêраїнсьêі. Нó, саме нам по-
наравилося, бóло разів три привозили америêанців. Самі прості 
люди. Німці ці таêі, вони любили стариêів, матір виведóть, от тóт 
посадовлять, надівали, ті дóбленêи і ото всі поперефотоãрафірóють-
ся êоло матері рядом, êоло старóшêи. От таê óважали вони старих 
людей. Німці. Привозили ото ж автобóс привіз, пішов же після вой-
ни робилися, десь там [19]48-й, [19]49-й ãод. Таê хлопці, ти знаєш, 
таêі справні, таêі ãеройсьêі, одна дівчина таê бóла справна, а ті таêі 
хóді, моêрі. Німêи, німецьêі дівчата. Єх, аби це Вовêа бóв, шо êóм 
наш, оце б ми поãóляли... 

 
 
Трошина Євдоêія Олеêсіївна,1927 роêó народження,  
с. Сêельêи Василівсьêоãо районó, Запорізьêої області1 

 
Я [19]27-ãо. Батьêа вбили в [19]43-мó. Батьêó бóло сороê три 

ãоди. А мама в [19]75м. Мамі бóло восємдесят ãод. Вона бóла девя-
носто... 1893-ãо ãодó. Мати Трошина Євдоêія Євдоêимовна. 
Пам’ятаю... Дідів обох. Бабóшêа моя жила сто два ãода. [Бабóшêа] 
баãато прожила. Дєдóшêа – восемдесят три. Ноженêи, Ноженêи по 
батьêові. А по матері... Бабóшêа раньше вмерла, а дєдóшêа вмер в 
[19]47-мó ãоді на êомбайні. А жили тóт. Всю вони жизнь тóт про-
жили. В [19]53-м ãодó, дєдóшêа вмер. А бабóшêа вмерла в [19]72-м.  

Дєдóшêин брат óмер ó ãолод, ó [19]21-мó, а дітей сюди до себе 
забрав дєдóшêа. Своїх дев’ятеро ó бабóшêи бóло і двоє, троє ж оце 
пристало оце ж, сиротами. Нó, ті вже повиходили заміж, дівчата, а 
батьêо оце бóв один з сестрами. А тоді один бóв з [19]17-ãо ãодó, ó 
ньоãо брат, а один із [19]20-ãо ãодó. Таêий, яê наша старша сестра. А 
ті сироти бóли: один із [19]06-ãо, один із [19]12-ãо, один із [19]14-ãо. 
Таê той, шо з шостоãо ãода, ó двадцять шостім ãоді поїхав на Донбас 
і там на рóбці робив ó шахті. А тоді ті повиростали... Цей менший, 
ще самий менший, а тоді отаê більший – нам дали. А самий менший 

                                                           
1 Опитування провів В. Марчук (2 серпня 2001 р.). 
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з цих сирот остався – бóв до вісімнадцятоãо ãодó прожив,поїхав тó-
да, постóпив ó êомсомол, і робив все время в шахті. [Нерозбірливо].  

Я пам’ятаю [19]33-й ãод, пам’ятаю. Я ходила ó шêолó. Чи в 
[19]34-мó? В [19]33-мó бóв ãолод... Я ж ще не ходила в шêолó... Да, а 
в [19]34-мó ходила в шêолó на той... У шêолі бóла столова. Нічоãо 
таêоãо страшноãо я не бачила, тоãо шо в те время бóло харашо, яê 
бóла êорова. І бóло в нас там запаси яêоãось там... Мама одежó свою 
міняла, сêільêи моãла. Оце в ãород поїде, одежó продала і яêісь хлі-
бів, яêісь сóхариêів, яêісь ті... А дома бóло тóт, через те, шо плавня 
бóла. Вона нас дóже вирóчала. І бóла в нас хоть дрібненьêа êартош-
êа, а бóла. В плавнях сажали. І бóло баãато отаêоãо – бóряêів, таêі 
діжêи оãірêів люди тоді солили, êапóстó солили, бо все в плавнях 
росло. І побіля річêи бóли ще ãороди êроєм, êроми тоãо, шо дома. 
Таê ото тамочêи ото помідорів... Овощі там в нас бóли. В óсіх людей 
почти бóли овощі. Це мало ó êоãо на бóло. А то люди ото овощами 
виживали. Риба бóла, баãато риби бóло. Бóло озера бóли, бóв риб-
êолхоз. Нó, в озерах люди все рівно ловили рибêó. Яê їх баãато бó-
ло – яê оце на мені êлєточоê – таê десь виженóть, а десь і налов-
лять. Нó, таêі бóли озера, шо рибспілêа занімала, а то бóло баãато 
таêих дрібних озер, шо...  

[Колãоспи тóт почали… 19]29-м. Перві êолãоспи бóли. Бóли і ді-
ди наші один раз протестóвали. А нас отділили от дєдóшêи. У дє-
дóшêи велиêа сім’я бóла. Мені бóло три ãоди, а мене повели вже, 
повели в дрóãó хатó. По тій самій вóлиці êóпили ста... Недостроє-
ний отаê... Таê батьêо пішов зразó. А то шо нам отділили там – êо-
билó, лоша чи лошичêó там таê. А батьêо êаже: “Ідіть óсі в êолхоз. 
Це неминóче, це бóде нова жизнь”. І оце ж всі таê і послóхали. 
[Спочатêó не хотіли]... А тоді послóхали, а шо?  

У нас êорова бóла [нерозбірливо]. Нó, і таêе держали – поросята 
держали, ãóсей. Всіда нам бóло ãóси, êóри. Яêось êачêи поãано во-
дились, не знаю, чоãо, чи може нас не любили êачêи. Но ото ãóси 
підростóть ото таêі і ми ãонемо їх до річêи, і там вони вихожóються. 
До вечора походили, вечером, пішли поãóêали, а вони вийшли. А 
êорова, теля, свині всєãда це бóли. До войни я не помню, яê оце ста-
ли êолхози і стали харашо робить люди. Таê не бóло таêоãо, шоб не 
дали на трóдодні нічоãо, шоб ãолодали. Даже ó [19]37-мó ãоді дали 
наêаз десь за зароблений трóдодень сім êілоãрам. Люди засипалися 
хлібом, запродóвали! Баãато давали. Нó, все время. До войни бóло 
харашо. Дóже харашо бóло.  
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Тоді розразилася война... Тóт бóла я ó войнó. В [19]42-м ãоді ме-
не óãнали ó Германію. Сестра втеêла, мене приїхали, вêинóли, ó ãа-
рбó. Таê по дорозі êазали: “Та-а, ви й не переживайте! Її десь на до-
розі завернóть, їй ще й шістнадцять ãод немає”. А не завертали ніде. 
Пробóла я до сінтября [19]45-ãо ãода. Робила на фабриêі. Нас осво-
бодили десятоãо апреля от німця америêанці. І оце ж ще місяць 
йшла война, а ми там бóли. Там ó любó минóтó моãли засêочить 
есесовці і вирізать, і вибить óсе. Нó, яêось таê блаãополóчно обійш-
лося. А ті, хто робив ó хазяїнів, таê і робили, аж поêи нас почали ви-
водить і ми ж там óже познаêомилися з людьми. Літом після роботи 
йдемо до людей – то полоть, то êартошêó êопать, тоді яê êопать, то 
снопи в’язали. А тоді ж вже і война щитай êончилась для нас. А лю-
ди ж просили ж: “Приходьте”. А нада бóло шось їсти, десь находить-
ся. І таê ото й заробляли собі на харчі. А вобще на фабриêó давали... 
Один бóв [нерозбірливо] іди сюди. Приїхала сюди, тóт стала на 
óчьот, там походила. Через неділю вже ходила на роботó тóт, ó êол-
хозі. 

Зразó ходила ó êолхоз... Важêо бóло, êанєчно. Нó, дóже бóли 
люди добрі. Зараз таêих немає... Оце вийшли на роботó. Аãа. Не дó-
же розêішно бóло з харчами. А яê яêась óдова і êоровêи не має. Сі-
ли їсти – ó тієї êаша, ó тієї молоêо. Та поêлала êашó, а та молочêом 
залила. Дóже поділялися люди. І ніêоли ніхто ніêоãо не ненавидів! 
Зараз таêа ненависть. У людей таêа зависть!.. А тоді я ще попала 
робить... Місяців три робила. Кажó мамі своїй: “Нó, оце доробимо 
до отчотноãо, полóчим – ще ж і мама ходила на роботó – полóчим, і 
я êóплю собі пальто”. Ладно. Пішла на збори... Збори йшли до двох 
часов ночі. Ще й êіно [нерозбірливо]. Оце óже все рішилось, і все 
отчітався предсєдатель, нó, і можна дать по двадцять êопійоê на 
трóдодень людям. Таê яê ми, роздамо ãроші чи оставим на востано-
влєніє хазяйства? Проãолосóвали. Оставим на востановлєніє хазяй-
ства. Сійчас би цьоãо ніêоли не бóло! Таê людина робила ãод, там, 
за півãода полóчила яêóсь сотню. Шо бóдем балаêать – по двадцять 
êопійоê на трóдодень. Ждóть óсі отчетноãо. А до отчетноãо дійшло, 
може êомó і більше бóло там. У êоãо там дóже баãато бóло, може 
той... Таê обліãації... Надо ж бóло обліãації... Підписóвалися. А тоді 
роздавали їх, ті обліãації. Ми їх попровіряли вже в [19]53-мó ãоді... 
Чи піїсят сідьмомó... Забóлась óже... Вернóлись нам ті ãроші. На 
двадцять ãод позичали – через двадцять ãод вертали. Хто не ви-
ãрав... Виãравали люди там. О, а хто не виãрав, полóчив там обліãа-
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ції дали. А із... [Ті обліãації]... Заставляли. Заставляли і óãоварюва-
ли там ото... І хоч не хочеш, а на п’ятдесят рóблів підпишись.  

А я ж оце таê. Аãа, хто ж бóде ходить підписóвать? Оце ти, ти, 
ти – пішли підписóвать. А тóт циãани наймалися... Літом наймалися 
робить. Кажóть: “Нó піди до циãан”. Пішла: “Дєдóшêа, здарастóй-
те!” І він: “Хе! Здоров!” “Я пришла, шоб ви підписалися на обліãа-
ції”. “А, що це за обліãації?” “Нó, позиêа, – êажó, – державна пози-
êа”. “Е-е, дівчина, шо ти прийшла позичать до староãо циãана? Ти ж 
мені завтра не отдаси, а мені завтра нада ó ãород їхать”. А наші люди 
підписóвали хоч на піісят рóблів. Це саме менше бóло. А то сто. Жі-
нêа сто-сто піісят, чоловіê десь... Підписóвали, вже знають, шо не 
одêрóтися. При отчетномó вищитають. І таê і підписóвали. Вищи-
тóвали. Знімали... З заробленоãо знімали.  

[А то циãани]... Наймались. А перевозить – êоней мало бóло піс-
ля войни. Поêи ж це той... А вони приїжджали і шо заставляли. А 
вони зерно возили. Стала êартошêа, вони і êартошêó перевозили. 
Оце таê. А зімóвали циãани в Сêельці баãато, бо тóт сіна баãато і 
дрова. Наймають êвартірі оце тільêи до марта місяця. У марті міся-
ці циãани óже пішли. Вже ми їм не нóжні. Вони приїдóть, яê ще 
шось там пішли. Кавóни вони або. А в [19]46-мó, в діêабрі місяці, я 
поїхала до чоловіêа. І це вже вернóлась вже аж в [19]48-мó ãоді. 
Трошêи побóла, яê приїхала, і поїхала в Донбас. Там ми робили в 
шахті... Він ãод поробив і поãиб ó шахті... 

[Після війни техніêа]... Бóли яêі в êолхозах! Бóла яêа техніêа в 
êолхозах. Поділялися оце. Тóт нашомó менше бóло. В нас “Черво-
ний партізан” бóв êолãосп. А там “Червоний пóтіловець”, там бóло 
більше бóло. Поділялися. Траêторістів оцих витребóвали. Орали на 
êоровах... Волочили на êоровах. Все робили на êоровах. Сêирдóва-
ли оце ж... Косарêами êосили і в’язали снопи жінêи. А ті ж, хто ста-
ршеньêі таêі, снопи óміє в’язать. У êопи стяãали. Дітлахи йшли, 
стяãали, а вони сêладали в êопи. А тоді ж їдóть êоровами та сêирдó-
вать в снопи. Возили сêирдóвали снопи, а молотили й весною. Воно 
в сêирді не пропадало. Ніде ни, ніде не затіêало... Харашо люди за-
дєлóвали отаê. Шо помолотили, тебе поставлять êомбайна. Там зі-
мою бóває посилають молодих. Яê [поãода] не позволяє. Оставля-
ють. І до весни перемолочóвали все. 

[Корови] свої... Колхозних! Оце ж, оце ж яê ó [19]45-мó ãоді я 
поробила до тоãо, до осені. Вже роботи менше стало. А в êолхозі бó-
ло двадцять чотири êорови. Нада дві доярêи. І оце мене і ще однó 
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таêó, шо тоже бóла в Германії: “Ідіть доярêами”. І ми оце самі ті 
двадцять чотири êорови êормили, напóвали, чистили, і молоêо но-
сили на прийомний пóнêт. Таê восстанавлювалася хверма. Наш êо-
лхоз бóв тіêи зерновий. А дрóãий êолхоз... Оце ó нас бóло два êол-
хози – сєльсêохозяйствєний, один бóв промишлєний êолхоз [не-
розбірливо], ета... Там люди êорзини плели, віниêи плели. Там бóли 
і плели. Мебєль робили тó, дерев’янó таêó – лозовó. Оце бóв про-
мишлєнний. Таê це счіталися шо це на ãрошах... Да, почьотне... Це 
сщіталось на ãрошах. Каже: “Та он я висіла на, на êанаті”. Таê ти ж 
висіла – ãроші заробляла, а ми не заробили ãрошей. Пололи ж тобі 
те саме сорãо. Таêий, на віниê [сміється]. Переробляла, переробляла 
на [нерозбірливо]. Оце бриãада бóла сєльсьêа, і оце, проізводствєн-
на. Хто по сєльсьêомó – полóчали хліб, а хто по проїзводствєнній, 
полóчали ãроші [нерозбірливо].  

У рибêолхозі людей бóло не дóже баãато. Поêа стало море. А яê 
стало море, тоді êолхоз розширився. Зразó йоãо рибспілêа звали. 
Шо рибó ловили. [Зараз] стало більше води, а риби стало [смієть-
ся], менше... 

[Оце, яê поїхали на Донбас]... Я через ãод вернóлась і зновó в 
êолхоз. В мене чоловіê поãиб. А тóт ось померла сестра старша, а 
дівчинêа осталася семи роêів. І мама вже до пенсії доробляла. Ні-
êомó бóло... Я вернóлася сюди... Нó, я ãод поробила в êолхозі, тоді 
два ãоди приймала молоêо. Люди ж носили молоêо здавали. А тоді 
сім ãод робила êасіром ó сільпо. Вийшла заміж і вп’ять ó êолхозі, і в 
êолхозі...  

[Застала, яê... Яê затопляли... Яê, люди не хотіли]... Не хотіли. 
Їм платили хароші ãроші і вони... Платили за пєрєсєлєніє. І чим хó-
жа хата, тим більш платили. А яêа це політіêа... І таê ото... Оце оці 
вóлиці, шо таê лежать, яê ідете в Сêельêи. Оце всі нові, бóли сюди 
переселилися. А то село отаê лежало. Отож новостройêа, шо отаê 
лежать вóлиці. А оце всі старі вóлиці. Оцій хаті сто ãод... У людей... 
У людей... Люди тóточêи... Ота пóста хата, отóт пóста хата, там че-
рез тин. Баãато пóстих хат. Ніхто не живе. Велиêі сім’ї бóли. Старі 
повимирали. Тоді ще й молодші повимирали, а онóêи повиїжджали 
в ãород. Таê і стоїть. Не êóпóють хат. Це, це тóт старих людей... Це 
ще тóт Надя [нерозбірливо]. 

Отаê вóлиці лежали. Начинало воно строїться, отаê хотіли ро-
бить – за нами, тóточêа є чєтирє хати. Начали... Начинали таê ро-
бить. Це дєдóшêа таê розêазóвав. Оце шо тóт жив. Він бóв бабóшêи 



 
314 

моєй яêийсь родич. Таê він, бóло розêазóє, шо начинали село знизó, 
виходить. Понад це, річêою село дóже давнє бóло, а степ далеêо. Нó, 
і рішили люди – бóдем переходить наãорó. Начали таê строїться – 
чотири хати построїлися, а тоді зійшлося, сходêа зійшлася, і рішили 
таê – а шо? Комó? Карпенêові та Мартинові бóде близьêо. У плав-
нях. І степ. А ми бóдемо, яê тóди, од Орлянêи. Пере... переробить 
план. І начали строять таê. Шоб всім бóло однаêово. І оце отóт три 
вóлиці. На нашій, мабóть, сто тридцять У нас девяносто восім, і 
осьо піїсят три, вóлиці, то тóт довãі. А ото шо отаê лежать вóлиці, то 
в пядесят пятім ãоді начали строїть, яê начали виселять людей. 

[А затопляли]... В [19]55-мó. Я сіна наêосила. Ми і роãозó нажа-
ли, шоб пере... переêрить хатó. І не попалось привезти, а після ново-
ãо ãодó... А плавні êорчóвали. Корчóвали, êорчóвали. Бо отóточêи ж 
баãато бóло дров... Вже бóла êанава – од Сêельêи до Дніпра, од [Ки-
ївсьêої] до Дніпра бóла êанава, і отаêі завтовшêи дерева. Їх óсіх ви-
êорчóвали. Перевезли. Хто êóди... Брав на дрова. І траêтори бóли. 
Орãанізація таêа бóла, отож êорчóвали плавні. У Василівці піщеêо-
мбінат, де хліб пеêли, отеплявся ж дровами. Ото тóди...  

Тóди возили дров. А то й люди наêóпляли дрова. Десь іще бра-
ли, де таêе ãодне бóло може де на стройêó, може êолхози. Нó, з êа-
нави не осталось ні одної деревини. І таê по плавнях бóло баãато, то 
там, то там верби здорові. Нічоãо не осталося, й до тоãо, шо й нові 
êорчóвали! Усе робили, шоб водó [нерозбірливо]. Ото ãодів два до-
бре работали. Звідóсіль [нерозбірливо]. 

[Пересилялися] хтозна, êомó, яê хотілося. Канєшно, там люди 
держали, ãóсей... У їх óсе в прибиль бóло. Тільêи травичêа появила-
ся – ó їх óже й êозенята пасóться і вівці, все. То з низó не дóже хоті-
лося. Баãато людей óже після войни строїлись на низó. Казали: “Ми 
на низó”. На низó. Садêи там хароші бóли. А на работó сюди ходи-
ли. 

Та, тоді яê я ó [19]54-мó ãоді я робила в сільпо, там я ж не одна 
бóла, нас одинадцять точоê бóло, і продавці, і – “Нó давайте десь 
заоремо там, óчастоê”. Заорали. Поїхали в [сільхозпроєêт]. Заорали. 
Поділили. Посадили, раз попололи, а тóт яêось сóше, сóше, сóше, 
сóше. Люди таê забєспоêоїлися. Бачим – хмарно, а [нерозбірливо]. 
Кажó томó, їздовомó: “Бóдете їхать – візміть нас”. Ще там одна бó-
ла. Помбóãалтера. “Візміть нас, ми поїдемо полоть”. “О! Підете піш-
êом”. Нó, а, підем пішêом. Вони поїхали, своє попололи. Ми взяли з 
нею за свій щьот, êажем бóãалтерші: “Романовна, ми тепер підем, 
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подивимось на ãород”. Пішли. Прийшли – не найдем... А там оêазó-
ється бóв дощ яêийся. Кóêóрóза вища ростом чоловіêа. І бóряêи, і 
ãарбóзи. Та шо ж там садовили? Квасолю, ãарбóзи, бóряêи, сояхи, 
êóêóрóдзó. Ходили, ходили – а тóт дорщічêи бóли. Гóêаємо: “Іван 
Іванович! [нерозбірливо]”. “Шо таêе?” “Де наші ãороди?” “А, дівча-
та, чоãо ви прийшли таê пізно? А я, – êаже, – одно слиню, та пишó, 
дівчат, де ваші ãороди [нерозбірливо]”. 

Поїхали осінню позбирали. Шо êартошêи наêопали й бóря-
êів.Все бóло. А то вже начали возить тó [êрóпó], в маãазині люди 
розбирали. Оце отаêі маêаронні іздєлія, там вірмішєль, маêарони. 
Люди брали побільше. Коли яêось таê все обійшлося харашо. Сó-
хий ãод бóв. Дали, в êолхозі дали, в маãазінах бóли. Нó, дóже вирó-
чали плавня! Дрова в плавні, сіно в плавні. 

Риба в плавні. У êоãо бджоли, бджоли в плавні... Оце óже я ó 
войнó з дєдóшêою пішла – з батьêовим батьêом. Вони êажóть: 
“Ідьом до отієї сóхої верби”. А вони сіно êосили й бачили нас. Ба-
чили там озеро. Таêе, вже висихає. Пішли... А ловили... Таêі êорзи-
ни бóли без дна. Вони мені êажóть – бóла захована êорзина: “Ти 
отóт лови в озері”. Нó, озеро, може, десь, яê оце, до баштана, оце та-
êово. Озерце вже бóло підсохло. “А я підó отам найдó. Там ó мене 
ще...” Немає... Я наловила риби, вийшла вже ж оце, сидю êоло тій 
êóчі. А мішоê один бóв. Сиділа, сиділа перебрала де більша, а тó ви-
сипала ó водó і до дєдóшêи тіêать. Ідó... Ійшла, ійшла, йшла, йшла, 
озером, а дєдóшêи немає. Подивилась, начала ловить там більша 
риба. А цю висипала... Тоді яê стала!... І êóди йти? А лози!.. Тіêи не-
бо видно.  

І êóди йти? І я придóмала, що іти нада на сонце – вже ж я сім 
êласів заêончила. Підó я на сонце. І ото я êорзинó отó наділа на се-
бе, щоб воно мене отóт не била лоза. І в мішоê отóто п’явêи червоні, 
а несó. Вийшла – люди сіно êосять, на ãрядові. Дєдóшêа не йшов. 
Не йшов! Я êажó: “Сêажите, шо я пішла”. І це бóло таê êілометрів ó 
чотирях – ó п’яти êілометрх од річêи. Вийшла на ãорó, дивлюсь, дє-
дóшêа до річêи виходить. Отаê, отаê люди жили рибою. Баãато лю-
дей стояло з сêотиною тóт. Зімóвали все тóт. Даже Яêимівсьêий ра-
йон зімóвав з сêотом, отóтечêи з сêотом, бóв з бджьолами.  

[Корзинами прямо рибó ловили]... Нó, таêа êорзина, без дна. Нó, 
яê оте відро... Оце ж таê ідеш – наêрила, помацала – нема, наêрила 
помацала – є. А дрóãий... Та таê і називали ó нас – êорзини, ті шо... 



 
316 

Даже не знаю... Тєрпєніє Мелітопольсьêоãо районó, да? І тóт стояли 
вóлиêами люди. 

[А дичина бóла там]... Обязатєльно! Качêи, ãóси. Хто бóв охот-
ний – ідóть в сóботó з вечора, на перельот, та тоді ж óтром на зорь-
êó. Яê сійчас оце машина задаве êачêó, чи ãóсêó, таê – чи її різать, 
чи ні? А я êажó: “Нó да!” êоли в нас сóсідêа, там де я жила, сóсід бóв 
охотниê. В сóботó піде, вбив êачêó, повісив, висить. Десь там лазе 
по êопиці, перед вп’ять ноччю, а тоді [нерозбірливо]. А ще однó 
вбив, ще. Бóдó ждать до вечора. А до вечора там лазить по озерах. 
Ще однó вбив! Повісив, висить та êачêа. Бóдó ждать до вечера, до 
вечера там лазать по озерах! Вп’ять. На вечір ще однó вбив, прихо-
де. А ми з нею робили, молоêо приймали. Приходе, а ми... Приніс 
êачоê. Уже вечером. А вона êаже: “Хай вони виздихають! Шоб я з 
ними тяãалася оце ноччю. Не хочó”. А ше й свєтó тоді не бóло. Од-
ніс, êинóв. Рано ми пішли – в чотири часа – молоêо приймать, в де-
сять змінились, вже нема тоãо, шось там. Сêóбе. Кажó: “Таê то сщи-
талося, шо вбите, а яê задаве машина, таê не можна взять обпатрать. 
Бо це задавлена”. 

[А за Хрóщова]... Сміялися ж оце. Кóêóрóзниêа. Да. Свиней ба-
ãато тоді розводили! Ой-йо-йо-й! Одна свинарêа – п’ятде... п’ятсот 
штóê, ó нейо. Вона тóт ó томó свинарниêó, а тоді, далі повипóсêають 
і роблять шось таêе, шо йоãо тоêом б’є, шоб вони не розходились. У 
нас тóт свинарêа бóла, таê і в ãазеті бóла, в óсьомó. Нó, я не помню, 
шоб таêе шось поãане бóло, при Хрóщові... Сталін позичив... А 
Хрóщов оддавав, да. Начали роздавать отож... Потрохó, потрохó, і 
таê óсі пооддавали, обліãації óсі, хто держав. А бóли таêі, що й пор-
вались. Діти ãрались. І в нас за один ãод порвали, діти. Гралися. 
Вродє на ãроші. Казали, шо це ãроші. А тоді сестра моя... Тоже ро-
била в êанторі – ó рибêолхозі, та êаже: “Ти знаєш шо? Обліãації хай 
діти не займають, поховайте”. Ще й батьêове бóло, свеêрове бóли 
обліãації за сороê сьомий ãод. Таê ми тоді ті прибрали, і всі нам і ве-
рнóли. Тільêи ті не вернóли, що порвали діти, порваних не... 

[А за Брежнєва]... Ми óже попривиêали до тоãо. Воно все війш-
ло в звичêó. Оплачóвали ж харашо в êалхозі, стали робить же ж ча-
си. Заходились, зробили заходи, зробили заходи. Стали робить ча-
си. Помісячно платили ãроші. Людям êазалося це харашо. Да, пла-
тили й ãрішми, й натóрою. І хліб давали, і... Нó, да. Уже не трóдодні 
бóли, а... [Стали по часам робить]... Та хто йоãо... Да, там десь... Ма-
бóть за [19]55-м. Бо чоловіê мій робив на êомбайні і на траêторі, 
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таê... Ішов рано, приходив пізно. А вже тоді, яê на ремонт, тоді яêісь 
часи стали заводить. А в мене діти завелись, та один в піісят шосто-
мó, дрóãий в піісят девятомó [нерозбірливо]. Писали ж на рóблі ото. 
Виполола пять рядêів – рóб сємдесят, виполола шість – ще піісят 
êопійоê добавили. А тоді рóбиль, рóбиль двадцять.  

Непоãаний ó нас êолхоз. Шарапов! Дóже бóв хароший предсє-
датель. Він бóв ó нас аãрономом, а тоді наш, той шо бóв предсєдате-
лєм помер і йоãо вибрали тим... Оце Шарапов харашо підняв хазяй-
ство. Олійницю построїв і млин, і ото начав дороãи слать, от êанто-
ри і до тоãо, ото... Це бóв хороший предсєдатель. Після тоãо [нероз-
бірливо]. І, і, і ці харашо ãарювали всі! Оце, яê начали розорять. Хто 
оце сêазав, шо нада оце óсе повалять? А шо ж ми дітям оставим? 
Нам-то батьêи оставили все! Пеленами носили, êамінь збирали, 
строїлися. А тепер, яê таêа техніêа – розорили! Все. Там таêий двір 
бóв хароший [нерозбірливо]! Польовий стан дрóãої бриãади! Траê-
торний. Розорили все! А бóло і озеро там, ставоê таêий, і риба. 

[Це там таêа балêа бóла]... І êолодязь дóже хароший – всі водó 
брали! Саморобний ставоê. Став зробили і там і рибêа бóла. Бóв тóт 
десь же êар’єр. Нó, оце ж êамені... Хто на... Нам оце машини возили 
із Чêаловêи. Бóли чêаловсьêі машини, а оце ці, де я пішла заміж 
[нерозбірливо] Василівсьêоãо районó. Яê там, там прийдемо, немає 
[нерозбірливо]. То шо, або родичі та й під’їжяють. А яêийсь раз і 
сêинóли сюди ж. Забор бóв поãаненьêий таêий, вилазило... Насла-
ли. А то... Ото чоловіê работав на êар’єрі. Нó, він сюди завозив êа-
мінь. Набив, виêóпив, найняв машинó і привіз. А вобще то ó нас óсі 
êамінні робили. Мало-мало в êоãо.  

Яê празнóвали од начала, із малêó, сêільêи я помню. Не бóло ó 
нас перерива, щоб там шось, хтось, чоãось не празнóвали. Яê пеêли 
пасêи люди – ще я мала бóла, і до цих пір таê печóть. Яê оте Різдво 
празнóвали – вечерю носили діти – й до сих пір носять. Таê само. І 
посівають таê само, яê посівали êолись. І ми малі бóли, до нас при-
ходили посівать хлопці дядьêових товаришів. І таê і сій час ходять 
посівають. Свята таê, яê празнóвались, таê і празнóють. Кóпала... 
Ми не вчавствóвали ніêоли ó цьомó празниêó. А ще давніше... Таê 
дівчата ходили той... До річêи. Хлопці там палили êостри, стрибали. 
Це вже яê розêазóвали нам, а в моє дєтство [нерозбірливо].  

[Мóзей в нас хороший]... А ми поотда... і ці поотдавали, і êоси і 
там отово шось [нерозбірливо] і ярмо вона отдала. Таêе бóло дава-
ли. З êорови. Вони ж запряжені бóли. Й возили ж óсе таê. Корови ж 
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ходили в ярмі. Там должно бóть. Упряж таêа ж, щоб êорови ходили. 
І до войни запряãали. І до войни сêирдóвали, бо я помню, шо дале-
еêо. Не в оцій балці, де оце траêторна бриãада бóла, а ще дальше там 
сêирдóвали, а êоров нада на обід доїть. І тоді ідóть діти тóди ж, до 
матерів, там êоров подоїли, ідемо назад... Це тóди йшли, ще часов 
може десять бóло. Там поêи побіãали, полазили. Подоїли êоров ма-
тері. А додомó поêи дойшли, і молоêо поêисло. Вже приходимо, та... 
Там ще бóло баãато цілини. Цвітів баãато по балêах! Це до війни. А 
тоді вже стали сêотинó сêрізь спóсêать – не стало нічоãо. Все повиї-
дали. Де там оціво... Тьотêа бóла êóхарêа, ізнала харашо трави, яêі 
лєчєбні. Вона ото яê їсти наãотове, а я там бóвала часто êоли батьêа. 
Ідьом, я тобі поêажó, яêі трави од чоãо. Оце от цьоãо, це от цьоãо, 
таê. Оце ж бачите сидимо, ось синім цвіте, да, петрів батіã – це дóже 
хороше при яê оце не виêашляєшся, отхарêівающе. Аãа, петровий 
батіã. А це деревій. Це от тоãо, от живота й сêотині й людині. А це 
êривці, це яê людина підорветься там де. Кривці жовтим цвітóть. 
Шалхвєй. Голóбóватим. А êривці жовтим цвітóть, вони похожі на 
молочай. Таê яê здаля ãлянеш наче той, но вони таêі, êвіточêи ó їх 
ãострі і, і, і листячêо таêе ãостреньêе. Ой... Горе...  

Та ото тóт тьотêа бóла [займалась лєчєбними травами]... В нас 
бабêа одна, таêа, шо оце молитвами лічіла. На нашій вóлиці бóла 
вона. А дєдóшêа бóв, і йоãо дочêа бóли таêі, шо направляли поломи. 
Костоправи. Тепер óже вже аж, аж. Аж третє поêоління. Вже їхня 
внóчêа оце січас ще направляє. Я місяць назад óпала, два ребра ви-
сêочило, таê вона мені вправляла. Вправила. До неї баãато... Восєм-
сят ãод їй. Яê óєзжать ó село – перва вóлиця. Вóлиця їхня назива-
ється, мабóть, Шевченêо. Тетяна... Щас... Остроãляд. Хароша... Я 
попала бóла ó [19]82-м ãодó ó той, в аварію. Їхали машиною, а траê-
торист п’яний їхав і на машинó. А я êрайня сиділа, таê ó мене êлю-
чиця лопнóла, троє ребер, і ãоловó потяãла. Таê бóла в ції женщіни 
заловêа ще жива. Мене тоді підобрали тóди, привезли. Вона мене 
сêлала та женщіна. В неї бóв таêий наче ризовий пояс, обвязала. 
Тоді привезли до сестри, а тоді додомó прийшла вже сама. А тоді ж 
не вбереãлася. Каже: “Де ти бóла? В êоãо?” – “У Стьоші”. “Тóт нам 
робить нічоãо. А син êаже: “Не таê! Давайте на рентãен. Я не вийдó, 
поêа не зробите сйомêи”. Пішли ми на рентãен, зробили рентãен, 
тоді ждали, поêи той... Три, три ребра поломано, і êлючиця... А вже 
ж сêладене! [Нерозбірливо]. А тоді яêраз сезон êавóнів. “Мамо ви 
поêазóйте, де спілі êавóни”. А тоді êавóнами займались, не динями. 
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Оце, а вони попереривали мішêи, пішли, а я наãнóлася, хлоп [не-
розбірливо]. Опять [нерозбірливо]. Тоді вона мене в послідній раз 
сêлала. Обв’язала. Чотири метри óшло. І обшила циãансьêою ãол-
êою, сêазала: “Оце аж поêи óсе восстановиться”. Та й восстанови-
лося... 

[А ця бабця, шо заãоворами лічила]... Нема давно. Ця тоже, вид-
но тоже дóже видно харашо понімала. Збираємось їхать ó ãород, а ó 
мене на цім пальці таê обриває, а в роті таêе ощóщєніє, наче я мила 
наїлася. А мені сóсідêа êаже: “Ти наче хвора”. А збираємось вже. По 
восім мішêів êавóнів. Збираємось їхать, машина приїде вечером. 
Кажó: “Отаê отаê”. Вона: “Іди до Саньêи”. Пішла я. Кажó: “Тьотю, 
яê можете, поможіть таê”. “Ідьом”. Увійшли, сіли на стільчиê, і от 
вона мою рóêó поêлала на свою. Ото сидить, шепче. Я дóмаю: “У 
мене пам’ять хароша, я запомню”. Не запомнила, начала дрімать. Я 
запомнила, шо вона посліднє це êаже: “Пройде, пройде, пройде”. 
Наче вона побачила, шо подєйствовало навєрно, да? Шо êазала, що 
пройде. “Ти, – êаже, – тільêи не мочи ето...” “Та я, яê поїдó в ãород, 
не вмиватимóсь там нічоãо”. А вже не спала отóто вот, [нерозбірли-
во]. Приїхали в ãород, пороз’їжжалися ж. Я ж людям не сêажó, шо 
мені не можна. Все вже зробили. На вечір наче стихло, не таê бо-
лить. Утром óстала, ото поêи прорвало, êриничêа там таê і бóла, не 
прорвала ще. Таê і бóло, дальше не той... І вона ото ж дітêам робила 
младєнчесêі, од переляêó робила, робила оце ж од цьоãо, од прища. 

 
 
Шевченêо Василь Остапович, 1928 роêó народження, 
с. Сêельêи, Василівсьêий район, Запорізьêа область1 

 
[Я 19]28-ãо. На Рождєство це, може, мабóть, бóде сімдесят чоти-

ри, яêраз на Рождєство мєні день рождєнья. 
Батьêо в мене, батьêо бóв ó мене 1898-ãо. А поãиб ó сороê тре-

тьомó в Блаãовіщінêі – це за Балêами. Шо він робив до революції? 
Він до революції хазяйнóвав. Бóла пара êоней… Бричêа своя. То 
таê, а тоді ж началась революція, пішла êолеêтивізація. Це êолеêти-
візація – начали êолхози зãанять. Те пішло все в êолхоз. Я без ма-
тері остався ще три ãоди. Я бóв з мачóхою. Да. З мачóхою ріс, а тоді 

                                                           
1 Опитування провели Н. Сурева, О. Мірущенко. Дешифрував аудіо-запис та 
створив транскрипт О. Пашненко. 
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батьêо женився. Тоді в [19]43-мó батьêо поãиб. А мачóха êаже [не-
розбірливо] до мене приймаêи. Сім’я ó нас бóла зборна.  

У войнó, в [19]43-м ãодó, чи [19]41-м… Наші одстóпили, зайшли 
німці… Німці тоже ділили êолхоз. Таê вони ділили, значить, на де-
сятидворêи! Оце десять хазяїнів. У êаждоãо бóла êоняêа і бóв інве-
нтар, нó, шоб землю обрабативать! А тепер той траêтор [нерозбір-
ливо]… Я не знаю, по сêільêи давали. Воно ж бóло таêе, яê ó нас со-
брали óрожай – то ãосóдарствó давали, тоді людям, шоб хватало. І 
на фóраж êоням, і на посєв. Оте все бóло ó їх бóло óчитано. Німці, 
вони воювали. Та офіцери бóли. У нас бóв êомендант полêовниê 
Вілле. Вони до всяêої мєлочи придирались. Оце їдеш – нó, їздили 
на підводами. [Нерозбірливо]. Він ото встає. Переводчиця – êаже: 
“[Нерозбірливо] êóда єдєш?” [Нерозбірливо]. Таê, тєлєãа не мазана, 
пищіть – шоб помазав. [Нерозбірливо]. Шоб помазав. [Нерозбірли-
во]. Нó, мазав! [Нерозбірливо]. І ото ж хто їде, подорожніх таêих. 
[Нерозбірливо].  

Тóт от ó Сêельêó, ó Сêельêó пошти і бою не бóло. Наші бóли 
óже на Поповій, а німці бóли по тó сторонó Василівêи. Ото там сі-
час бóло видно… Плавня бóла сóха в [19]43-м ãоді. Називалося Ве-
лиêі Кóчóãóри. Воно зразó видно… Там німці бóли в Поповій, чи 
тóди, в плавні… Катюші бóли… [Нерозбірливо]. А тоді сюди били. 
Ото з Поповій і сюди ближче. Стояла по цю сторонó ãорода, понад 
посадêою, то тóди била êатюша, таê в Сêельêи шибêи отаê трісêо-
тіли. [Нерозбірливо]. Тільêи дим чорний [нерозбірливо].  

Німців виãаняли. Ще батьêо бóв, німців виãаняли. Нó, яê ото, ó 
ваêóацію. За село. Таê ми тіêали тóди, нó, в рівчаêи. В нас бóло êо-
ні, підвода. [Нерозбірливо], нó, êоняêа. [Нерозбірливо]. Нó, виãа-
няли, жінêи [нерозбірливо]. Ми оце хатó заêрили. А зімой отêрили. 
Все імóщєство ховали, заêопóвали в ями. А тоді ж вернóлися, наші 
зразó зайшли. Коней зразó забрали [нерозбірливо]. Батьêів зразó 
забрали. У нас оце, за перві сóтêи, на Сêельêó прийшло тридцять 
три звєщєнія… І прямо [нерозбірливо] і на передовó! А потом при-
йшло три чи більше [нерозбірливо]. Хóтора по Шевченêо, Перво-
май. Прийшло п’ятсот вєщєній! Пошти наш Василевсьêий район, 
отóто, Цвітêова ото, Блаãовєщєнêа… Село Балêи і Запрóда… [Не-
розбірливо]. А приêритія ніяêоãо не бóло. Приêритіє, еслі піхота 
пішла, шоб за піхотою пішли танêи. А за танêами піхота. Це назива-
ється “приêритіє”. Або поперед піхота, а ще й артілєрія б’є, яê óже 
[нерозбірливо]. А таê одна піхота, яê їх в своїй одежі! [Нерозбірли-
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во]. Я слóжив [нерозбірливо] в Германії… [19]49-й ãод, [19]50-й ãод, 
[19]52-й ãод... У êоãо бóло три ãода, а нам пошти по чотири слóжив.  

Голод! Голод бóв ó [19]33-мó. У [19]33-мó не дóже я баãато… А 
тоді ще в [19]47-мó бóв! Це вже послє войни. Таê сêазать, це ісêóст-
венно бóло зроблене. У [нерозбірливо] бóло все. У [19]47-м ãодó я 
вже бóв ó Запорожжі. Кончав шêолó ФЗО. [Нерозбірливо] біля до-
менной пічі. Востанавлювали доменнó, шо сталь плавили. Тоді бóла 
êарточна сістєма. Карточна сістєма, в нас счіталась “ãаряча” робота, 
êіло двісті хліба полóчали. А діти, шо в шêолó – ті п’ятсот ãрам. 
[Нерозбірливо]. А рабочі бóли по êілó, а “ãарячі” – êіло двісті. На 
день. Отаêа êарточêа, а тоді різали талон. А тоді…  

А, [нерозбірливо], мать, після войни. А тоді понравилось, остав-
ся. Шахта бóла таêа, яê підвал. І то ми по дві неділі проробили там. 
Нам не понравилось: давайте, махньом! А сюди тільêи приїхали, 
додомó, а їхав товарняê, танêи побиті везли на Запорожжя. Ми в 
танêи позалазили [нерозбірливо]. А тоді там на шахтó принімали, 
пішли на шахтó [нерозбірливо]. На поãонний метр – три [нерозбір-
ливо]. В нас на поãонний метр – тринадцять, дванадцять! Та шо ж 
це? [Нерозбірливо].  

Вообще-то, я можó трішêи розêазати. Сêельêа населялася, в ос-
новном, óниз. Ото понизó. А потом населялась, це таê, по розêазам 
стариêів, êоториє тіêали от пана. Оце понад ãори, і тóда, на степ, на-
зивалася пансьêа земля. А тóда, плавні бóли, ото де Каховсьêе во-
дохраніліще… Тóт бóли плавні. Люди тіêали од панів. І ото по низó 
поселялись. Занімались, нó, сêотоводством, рибó ловили. Пани сю-
ди не êасались, бо то на їх території [нерозбірливо]. А потом пості-
пєнно піднімались, ото [нерозбірливо], бóла церêва дерев’яна. А по-
том постепенно начало село отож населяться наãорó. Там січас риб-
êолхоз, нанизó, то там ранше, êажóть, бóла розправа. На низó, яê 
ото сільсовєт, то тоді бóла розправа. Називалась… А таê це ж во-
но…А Сêельêа сама назвалась Сêельêа, потомó шо вона поміщаєть-
ся в рівчаêи – то воно бóло в сêелях. Шо воно тóт рівчаêи – то воно 
бóло в сêелях.  

А то шо раньше, то розêазóють, їздили ноччю ті, яê їх, чóмаêи. 
Чóмаêи яê їздили, то бóли ще дерев’яні êоãті. Тільêи з êріпêоãо де-
рева. Тоді змазані [нерозбірливо]. Колеса бóли з êóсочêів [нерозбі-
рливо]. Бóли з êóсочêів [нерозбірливо]. І то вони, яê доїхали десь, а 
їм нада бóло тóди, на тó сторонó Дніпра переїхать, а їх не пóстили. І 
вони поїхали отож сюди через Сêельêó, низом. А Сêельêи не бóло 
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ще… Тóди, на Ніêополь. Там переправа бóла, бо їм нада бóло на сто-
ронó. В Запорожже. Запорожжє тоді ж бóло Олеêсандрія… Та їх пи-
тають, де ж ви ночóвали? Кажóть, отам і отам, ó сêелях. То там бóло 
село понизó. Чóмаêи шо ранше їздили. Ото Сêельêа таêа. А то таêі 
дóжчі стариêи бóли… Таê óже одходять óже... Оті чóмаêи і назвали 
село Сêельêи. Шо населявся, населявся низ, і в сêелях ото воно та-
êе, рівчаêи…  

[Кажóть, шо спочатêó не бóло панів]... Яê óчастоê може десь тóт 
бóв, а земля йоãо на ãорі. А нижче ãори люди ото там населялися, 
заводили сêотинó, рибó ловили. Ото тóт плавні бóли… А вони [не-
розбірливо]. У бібліотєêі бóла êнижêа, таê її… Називалися “ходаêи”. 
Ото прийшли їх тільêи шість сімей. Там Папóча, Ромащенêо… Їх 
таê і називалося хóторêи, “ходаêи”, значить... Шість фамілій бóло. І 
то Шевченêо занесені, і то далі, далі… [Від яêоãо пана вони óшли]… 
А хто зна? Це ж Василівêа – там пан бóв Васильєв. Там замоê ото 
построєний, там він і досі. Тоді Попова – там пан бóв Попов. Тóди, 
там за пороãи, там, де Кинêриновêа – Канêринов бóв. Це на їхні 
імена.  

Таê [розêазóвав] дід. А то я êнижêó брав. А Сêельêа [нерозбір-
ливо]. З дороãи êладбіще ó нас, за асфальтом дороãи, за асфальтом. 
Там êолись стояло, стояло чотири вітряêи. То вітряêи – то ж сама 
дешевша бóла та, енерãія. Вітер подóв… Та немає, êладбище там!!! 
Отóт на низó êладбище… Тьотêа мені сêазала, де дід і баба похова-
ні… А таê я не помню... Нема ні одноãо. Січас розорили таê… Війна 
ж началася… Наші одстóпали, німець одстóпав! Отаêо... Не бóло та-
êоãо, яê оце зразó! [Нерозбірливо]. Все під розвал попав!  

Там бóло три птичниêи… Та нема! Там бóдяêи ростóть!!! Нема 
цьоãо і признаêó. Колхозні бóли! Колхоз. Нó, січас же ó нас оце зе-
млі розділили. Тільêи шо сприйшов, ходêа бóла, оце ж прєдсідатєль 
чи яê…  

Рівчаê, а то, шо до войни – там моãила… Ті, ото бóãри… Бóв êва-
драт, трава не росла, вроді яê хто вистрóãав. Отаê êвадрат і видно, 
шо земля порóшена [нерозбірливо]. Чабанів підміняв [нерозбірли-
во] ми там приãорнем, впораємось тóди. І хто з нас хотів! А тоді то 
моãила яê ото ó виді êолодязя – таê порóшена, наче, земля зверха. І 
êоли два парня… Оце недавно, ãода, може, три… Отêопали… Я поди-
вивсь, таê один чорна борода таêа, а дрóãий рижий. Два. Таê вони 
молоді, вони з бородами. Я подививсь, прийшов. Дóмаю: “Рєбята... 
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Отаêе вêопать...” Таê воно ж нада сісти, шоб видно бóло, де той êва-
драт. 

А хто зна, шо там бóде… Коли вже ото Маячêа і розêопêи там 
робили. Ті археолоãи, чи яê? Таê вони моãилó там яê розêопали 
[нерозбірливо]. Таê яê розêопали там моãилó, тоді доêопались êа-
менні [нерозбірливо]. І тоді вже їх відтіля óдалили. Визвали мілі-
цію. Міліція тó ж плахó одêрила. А там порізаний очерет, нó, êо-
миш, і оце підвал отаê ó сторонó. Вони ж триêóтниê хотіли построї-
ти ó таêих... Ото ó таêи моãилах. Ото вони натрапили.  

А тоді я ще однó леãендó розêажó. Тóт, прямо в степ, бóла – та 
вона й зараз там – траêторна бриãада. Там моãила, розêазóвали… 
Висоêа моãила. Таê це бóли предêи… Моїх... Моãо батьêа та родичі. 
Шевченêи. У мене фамілія Шевченêо. І ó тоãо діда, Вишняêа, бóла 
êнижêа, êажóть. Таêа товста. І ото бóло там шо хóторів, [нерозбір-
ливо]. Садоê і ото моãила – більш нічоãо не бóло. А êоли дід отó 
êнижêó взяв, то [нерозбірливо] моãили, тоді на дрóãій сторінці ті 
моãили в розрєзє. Шо там положено, ó їй. Нó, ото ж, êажóть, батьêо 
взяв, отложив, [нерозбірливо], населявсь, цей Шевченêо. І пішов. 
Недовãо побóв і прийшов. Нó, з вечора. Коли батьêо розêазóє, шо 
тільêи начали посеред моãили êопать ямó. [Нерозбірливо] тільêи 
виêопали, і виêопали – тиêва. Отаêа очеретяна, два óха. Здорова. 
[Нерозбірливо]. І то повна монєт золотих. Вони ж ото принесли до-
домó, яê висипав, êаже, пачêó на стіл, яê ãлянóли [нерозбірливо] 
золотих êопійочоê, моніт. Єщо раньше ж… Батьêо пересчітав їхній і 
вислав в Америêó. Ото все. Америêа йомó вислала траêтор і моло-
тілêó. Ото хліб молотить. А траêтор і плóã... Таê совєтсьêа власть, 
до êолеêтивізації, Росія, чи яê йоãо… Таê [нерозбірливо]. Но траê-
торів ó нас не бóло. Но êóпляли… А він двох старших синів послав 
на êóрси. І êончили вони же ж êóрси, а траêтор він êóпив в Амери-
ці. І ото, êажóть, начали землю оброблять траêторами. Люди зійш-
лись, [нерозбірливо], то ж воно лóче. А тоді ж началась êолеêтиві-
зація, [нерозбірливо]. Забрали траêтора і молотілêó. А молотілêа та 
називалася [нерозбірливо]. Пас наêидався, яê ти в êóрсі дєла. [Не-
розбірливо]. І повипóсêав тоже ті молотарêи [нерозбірливо]. Вона 
дєлає тищó сто оборотів в минóтó. Хароші молотарêи! Зерна хара-
шо. [Нерозбірливо] треба бóло реãóлірóвать. І я бóв помошниêом ó 
одноãо парня. Після войни. Біля молотарêи.  

А заêопали [це êлад], це ж, êажóть, тóрêи бóли. Тóт тóрêи оста-
вляли… Це ж земля тóрецьêа бóла. Раньше земля тóрецьêа бóла… 
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Нó, мабóть, не встиãали з собою… Вони ж… Казали, тóт бóла річêа 
Кінсьêа… Конêа проходила. Таê десь бóв затоплений êорабль, він 
невелиêий. Із золотом. І тóрêи і раньше давали нотó, шо ми Конêó 
вичистим, і шо найдем, те заберем. Но наші не розрешили. У 
ярó…Там тополя стояли. Тоді яр іде отаê [нерозбірливо], а тоді таê 
одна вєтêа на востоê. А тóт отаê шпиль. Таê там, де тополя жили, 
той, стояли, там жив тесть мій. Жени батьêо. То ще до війни і після 
війни він жив. Там, там ото, де вище, бóв ставоê. У ставêа бóв оãо-
род êолхозний. [Нерозбірливо]. І з ставêа там бóла трóба вставлена, 
і вставив, одêрóтив. А оті рóчьї, шо ставоê [нерозбірливо]. І ото ж 
таê стали [нерозбірливо]. І ото пішло [нерозбірливо] êоровó завер-
тать, ó восêресєніє… Утром, êаже, чи перед обід. Каже, êоли ãлянóв, 
ноччю поêопані ями. Там він, яê розêазав, їх зразó видно, де. Нó, таê 
десь, отаêо во… Значить, в одномó місті виêопано, потом в дрóãім… 
Метрів, наверно, [нерозбірливо]. Тоді – в третім, аж під верхом ви-
êопана. І видно отож попіл, отож золою, попілом печатêа, бочоно-
чоê стояв. [Нерозбірливо]. А хто вибрав? [Нерозбірливо]. Усліпó ж 
êопать. Усліпó тоже є êопать... А це ж ó êоãось дані бóли, шо приї-
хали, виêопали… Я, по-моємó, êазав, страшно троãать. Там бóли 
[нерозбірливо] бóдто зробив хто далі… Там зразó верба таêа товста. 
Аж тóди вãорó. І там бóли таêі підвали, наче пороблені. Таê тóди 
німці підво… під’їжджали машинами, таêі брезентом êриті, і вони 
ще бóли обставлені, шпалами. Шпали це ж просмолені, а тоді [не-
розбірливо]. Я êазав, давайте, підемо, поêопаємо… Може, [нерозбі-
рливо]. Нó, êанєшно, це ж, мабóть, ãраната таêа, чи там шо… А воно 
ж там латóнь, ніêель, бронза… Йоãо нада іслєдовать. А пройшли ж 
ãода. Йоãо тільêи тронь! [Нерозбірливо]. Стояв ó лісі ãоспіталь бóв, 
нó, і наші, таê вони западна сторона, ото ж западна, і там бóло баãато 
наêопано ãлини, таê яê під шêолою, вони шось той, оце ж рили. То-
ді навозино бóло êаміння, êамінь, а потом ото задєлали і êончили. 
Таê я êолись êазав, нó, тóт бóв дереêтор шêоли, бóв один, êазав ви 
знаєте шо, от таê і от таê. Кажó тóди надо, а він: “Та вроде міньорів 
визвали, вони ходили з отим міноісêатєлем”. Та êажó: “Він в [19]47-
м”. Я йомó êазав проêопать траншею. От таêо от, земля ж бóде рих-
ла, тóди далі, і тоді можна êопать. Там шось є під шêолою. Ото ж 
ми, пацанами бóли бачили, німці баãато землі. Отой, а тоді êаміння. 
А потом ото задєлано і êончилось. Таê воно ні êомó не нóжне.  

Розрили траншею. Траншея таêа вóзеньêа, зробили трóбó. Там 
чи ãаз дóмали проводить. А тоді [нерозбірливо] снаряди. Оце ж той, 
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шо êопав. [Нерозбірливо]. Це бóла оêація [нерозбірливо]. А німець, 
яê одстóпав, там стояли ó них та, орóдія. А снарядів, оце ж винтов-
êи, там êóча бóла! А де вони вже наші знайшли, шо знаряди таê ле-
жали… Де вони ділись. То, може, вони попали в землю, ото їх тільêи 
одрили. Трошêи тóди далі, бомба бóла на степó. Пацанами бóли, таê 
сêидали, мабóть, німецьêі самольоти сêидали штóêи три. Нó, де шо 
там позасттрявали в землю. Ми прийшли – там тільêи дірêи. Таê 
вони і стоять десь. [Нерозбірливо].  

Запорозьêі êозаêи обитали ó плавнях. Відпочивали. Кóріні стро-
їли хароші. Яêі холостяêи бóли, ті ото êóрінівці, [нерозбірливо] ро-
ãозом вêривали. Їсти варили надворі. А в êóріні наносили лози. Їх 
повстя бóла, повстя, з овечої шерсті. [Нерозбірливо]. А вони і овець 
держали, воли держали. Нó, биêи виращóвали, êастрірóвали їх, ото 
називалось воли. Пасіêою занімались. Риболовством. І вони ж самі 
êожи чинили, êожóхи шили. Запорозьêі êозаêи самі ремесниêи бó-
ли. Одним словом, óсім оцим вони занімались. Отаêої. [А êóди ж 
вони поділися]… То пороз’їжжалися… Чи вимерли… Тóт же ж ра-
ньше…  

Та ото ж бабêа одна розêазóвала, шо êолись ще старóха розêазó-
вала. Нó, а тóт то êазали наші, шо êвадрат таêий, шо там трава не 
росла. В чєм дело, шо не росла трава і ото та, а тоді ж пробóвали êо-
пать, таê êопали, я ж тобі розêажó от таê от, таê яê оце і ви робите. І 
ото ж для поêойниêа значить. А то, шоб êрестом значить може тóт 
ілі тóт. Я тóт, оце де там розêопêи робили, а сюди наперед трошêи 
там метрів сêіêи, там моãила. Я звоню ж, той Харитонова водив, по-
êазóвав. Тó хатó яê строяв мені теж êазав, ó [19]15-м ãоді. Таê нó, 
той, ямó оце де вальêи, оце ж де êачали на хатó, таê êазав тесть, там 
два сêелета виêопали. Таê êазав біля одноãо бóла та череп’яна лю-
льêа. Находили ви череп’яні люльêи? А я находив, невеличêа таêа, 
нó, череп’яна і вêинóв ó те, та в ящиê де інстрóменти, а тоді побив. 
Ото там êлючи то молотêи. Аби де-небóдь поêлав, те шоб вона той. 
Раньше ж то бóли череп’яні люльêи. Черепяна люльêа, а тоді про-
волочêа мідна і ще таêа, оце проширював він те, димоход, шоб не 
зосорявся [сміється]. От таê ото біля люльêи приêрóчено...  

[А то Тóрецьêий ãорб]... А, осьо. Таê сêільêи воно ж в посадці, та 
росте посадêа, таêа шо. Ото ж той парень êазав тоже поêаже той, 
бóãор мій. Там же яê лєãенда є, таê оце ти, де ви бóли, і я Павлові 
розêазóвав. Кажó: “У вас же там время є”. От там верба таêа товста, 
оце пєрвий родниê, де êамінь біжить, то єсть з під êамення вода іде. 
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Тóт стоїть, барєньêа, росте, таêа товста і барєньêа. Ото ж ãнєт по-
літератóрномó, êрасні плоди, таêі там êосточêи, таê êажóть шо от 
там десь ілі із барєньêи, ілі возлє барєньêи, нó, ото таê мені люди, а 
то ж стариêи. Заêопане золото, тиêва. Таê тільêи мол, шоб нó, таê 
метр і... Отêопать êоло êрóãом і ото ãлибоêо воно ж той, там êолись 
жив Грóзинсьêий, ото де дереза називали, Грóзинсьêий, це бóв ó 
пана пасічниê. Там бóла пасіê, нó, пасічниê, той поãрібниê, той під-
вал таêий.  

Оте, він бóв не пан, а бóв сторіж пансьêий і він занімався пасі-
êою, нó, стеріã пансьêó пасіêó. А тоді от той сторіж, яê роздóв êади-
ло, там ото ж вода біãла, нó, ж вода вона. І він ото ж êóпив êоні, на-
чав заніматься, от там розорав сêлаптиê землі, поливав самотєêом, і 
він виращóвав чим, овощі там і продавав. А тоді, тóт êазала, тóт óже 
вмерла тітêа одна, êаже пасла в ньоãо êоров і один дядьêо тóт він же 
êаже, мóжиê ходе там ото ж, дивиться ж, воно бóãорêи таêі, а тоді 
êаже, таêа моãилêа невеличêа і ото ж вечером пішов розêопав, вона 
óтром ото ж поãнала чи êоров чи телят. Каже, видно, шо тиêовêа 
стояла і ото виêопав і забрав. Кажó, значить в ньоãо бóли дані яêісь, 
êаже на томó. А ця ото ж бабóшêа розêазóвала, пасла êоров і êаже 
одна змія, ото приспособилась, вилізе ó êорови по задній нозі і за 
дойêó й сосе êоровó. Та я ото ж йомó сêазала, а він êаже: “А ти ось 
присліди і те, нó, візьмеш лозинó чи êирпича і вбий змію, ãадюêó 
цю”. Я êажó, óбила, ãóêнóла йоãо, поêазала, а він мені êаже дав пя-
терêó золотó. Нó, не знаю, п’ять рóблів, яê дві êопійêи, золоті. Ото 
ж лєãенда таêа ж, ото там жив той, а тоді він там. Ні, вже яê та нача-
лась рєволюція і йоãо розêóрочили. Пани тоді повтіêали, а він же яê 
той сторіж бóв пансьêий.  

Та хтозна ж в яêоãо пана... Нó, от тóт êазали, шо він сторіж бóв, а 
він жив [нерозбірливо] держав, ото там де ви палатêами, там ото 
дереза на оцю сторонó, де шлях із ãори. Таê там дереза і там єсть мо-
ãилêа, ото êажóть там хата бóла, êонюшня йоãо все, ото все цьоãо ж 
сторожа. Нó, він там óже роздóв, добре бóв. Таê він ще і робочих 
там держав. Нó, оце ж жінêи пололи там отеж овощі, а мóжиêи, він 
по-під ãорою сіяв ячмінь, там просо, от таêе, на степ він не ліз, а по-
під ãорою. Таê мені теж бóло розêазóють, êажó: “А шо він платив 
оце ж людям”. Він êаже: “Нó, оце в êосовицю, яê хліб óберать, мó-
жиêам платив рóб ó день, а жінêам платив 20 êопійоê, 15 êопійоê”. 
Кажó: “Таê, а шо можна êóпить”. Кажóть, за трояêа, можна бóло êó-
пить хорошоãо волошêа, нó, волош, це він яê баран, тільêи êастрат. 
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Хоть хороші ялові сапоãи, тоді ж резини не бóло, а яловені, êожані. 
Оце ж за трояêа. А жінêа, ото яê заробе за три дні, там 75 êопійоê чи 
80, значить може набрать собі на êохтó, оце три, тоді не метр бóли, а 
аршин. Аршин менший ніж за метр. Оце три метри матерії на êохтó, 
ілі платочоê там êóпить, запинаться. Тож êажó: “А водêа сêільêи 
стояла?” – я ж бóв до всьоãо. А він êаже: “А водêа, оце яê бóтилêи 
сейчас із вином, це називала êварта, 75 êопійоê”. Ото стояла, а яê 
менша значить дешевше.  

Оце яê плавня ж бóла тóт, яê плавня, люди бóли ó плавні, жили 
там. Нó, [нерозбірливо] бóли таêі, ото він зарплатó жде, ãроші яêі, і 
він оце ó село вийде, наêóпе телят, нó, малих. Він там може штóê 
восьмеро чи десятоê і в плавні. У плавні їх виращóє, зімою і ãода 
два, три, а тоді ж вони вже взрослі, тоді той продає і за те ãроші. А 
потом яê оце ж, бóло яê зразó баче іде по вóлиці, то динями прода-
ють, то те, то те, почти людей немає. А він оце ж ó плавні живе, вий-
де в село і йде ото ж, побаче яêоãо таêоãо, нó, свобідноãо. І êаже: “Ти 
знаєш, шо наймись до мене водêó пить”. Не, це таêі бóли. А той же 
дóма, нó, яê. Нó, значить, а бóли, може де ви бачили, яê ото бóтилêа, 
а четвертя, три с половиною літри. Ото називалась четверть, водêа. 
І ото він четверть водêи êóпóє, водêи, заêóсêи, і ото десь в холодêó 
посідають і п’ють. І п’ють таêими маленьêими чарочêами. Це êа-
жóть сьодні бóдем ãóлять. Нó, ото ж, нó, йомó плавні немає там та-
êоãо êлієнта. Таê оце поãóляли сьоãодні, випили четверть, там вони 
і поснóли. На дрóãий день повставали, він опять бере четверть вод-
êи і êаже, а сьоãодні бóдем пьянствовать [сміється]. А пьянствовать 
стаêанами, здоровими. Ото налили собі, йомó по двом стаêани ãар-
êнóли, попереêидались, проспались. На третій день óстає, витяãає 
йомó трояê, ото за ті дні, шо водêó з ним пив. І пішов собі, ото ви-
йшов тóт і пішов опять ó плавні [сміється]. Ото таê люди жили. На-
ймались водêó пить, я êазав тепер би цюêнóв, таê місяцями бóли 
біля тебе [сміється] аби тільêи óспівав êóплять. Тоді яê в армію ви-
ряжають чи шо там, таê яби неділь дві або три.  

Нó, раніше ж виряжали, ось і свайби раньше ж бóли. Таê пили ж 
таêими маленьêими чарочêами і от яê êажóть, яê дві або три четве-
рті, тóт в нас дід один бóв, я і з ним óсе ó степó і êанали êосили то, 
нó, і бóрян. Таê, а він бóв оцим, яê ото ãармонь, а він на бóбні ãрав. 
Бóбнарем, таê êаже: “Ах, свайба бóла, три четверті водêи бóло”. А 
тепер êажó, оце яê дочêó отдавав, не знаю, заміж в Запорожье, ó ме-
не на Бабóрці дочêа. Таê ото літрів 200, дóмаєш, самоãонêи та ящиê 
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сêоêо êóпленої та ящиêів несêольêо пива брав, і то дóмаєш чи хвати 
чи ні. Нó, і не баãато...  

[Раніше яê хати бóдóвали, на низó]... У [19]57-м ãодó виселя-
лись. Ото ми жили на низó до [19]57-ãо ãодó. А сêільêи там строїли 
хат, не знаю я. Змило óже детêа, немає і міста тоãо, аж от там, нó, яê 
тобі сêазать. Оце ви стежêою, яê ото ходили тóт на розêопêи, таê 
там óже êрóча таêа, видно метрів тисяча. Ото ж яê ви проходите, 
там за êолодязь бóв, яма таêа, а там ãрóша êолірована, а я ше тóди 
далі жив, таê там óже і ãорода і тоãо. Нó, вóлиця ж бóла, ó мене хат 
бóло в один ряд, тільêи тóди, а сюди ото ж бóли там під ãорой, та 
там хата, та там. Нам же ж таê, оце яê виселяли, оце три тищі запла-
тили ãрошей, а тоді три тищі, мені давали хата невеличêа бóла, ма-
ла, шість тисяч з лишнім, а тоді три тищі, яê от те розвалеш, óсе 
óбереш і дерево вирóбають, там де ями, шоб оце [нерозбірливо] 
проволêами óсе заãладиш, тоді визвеш êомисію, те нó, по томó, по 
санстанцію, і ота êомисія óтвердить, і тоді остальнó сóмó виплачó-
вали денеã, послідню вже. Ото таê. Там тільêи я проходив, нó, видно 
ще не впа[…], а може той, таêий бóв чайниê, от таêово вишêи таêий, 
мідний, êрасна мідь. Я йоãо на причілêó на хаті заêопóвав, бóло ó 
мене радіо, прийомничиê “Тóла” на пітанії, таê я робив зазємлєніе. І 
ото той чайниê ó землю заêопóвав і провід же, таê він те, одчипив 
він, а той чайниê, ото палêою тóт над êрóчею, яê óпав [нерозбірли-
во] під êрóчею мабóть, ото по томó. Та óже воно, хат, хат вже нема і 
признаêó. Ото. 

А от таêо, нó, ãлинобитні. Ви бачили яê ó селі хатó строять? Нó, 
це ж робилися таê досêи, зверхó. Бачив, ото на стінó ставився цо-
êоль, а тоді ж ото досêи, а досêи, нó, ясно шо досêи не роз той, десь, 
і от таêо [нерозбірливо], а тоді досêи ото вистанавлювались, а ярма 
відціль, а в серединó ото ж вальêи і êаміння. А оце ж êóхня ó мене, 
от таê ми без досоê, ото êаміння, а жінчин брат бóв, óмер óже тоже, 
самий êрайнім жив, таê він ото ж облочêовóвав мені, та êаже: “Да-
вай трошêи той, стінó рóбаємо, оце ж, шоб êирпич лóтше ж той, сті-
нó”. Кажó: “Слóхай, стінó тóт ти не врóбаєш ні за шо”. Він: “Чо-
ãо?” – “Та я, – êажó, с траêтора ãóсениці тóди вêлав”, óêлав [смієть-
ся], óêлав, êажó вальêи, а тоді ж башмаêи з траêтора в заміс. Тóт 
соêирою [сміється]. Кажó: “Лóтше давай цоêаля добав, а стінó тóт 
ти не врóбаєш, ні за що”.  

Фóндамент тоді саман робили. Нó, саман, оце ж з тоãо, солома і 
ãлина. А фóндамент я витяã сюда. Та там де оце ви, де ви, стояли 
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êолодêами, таê тóди далі таê бóãор там, таê óже то лісничєство, яê 
заорало, таê там видать хата бóла. Хата от таê построєна і таê вєра-
нда. І êамінь бóв счесаний, но тільêи переêладений, бóло ãлинено. 
Тоді ж цементó й не бóло, а може й бóв. То ми тоді большєнство 
строїли ж таê. Пісоê і ізвість. А ізвість ãасили, бóло яê ж раньше, то 
занімались дядьêи, таê ото ізвість яê заãасе, нó, ямó здоровó, тоді 
êажóть, êóпóє êоровó, десь таêó нó, староãо або êоняêó і ото її ріже і 
вêида тóди в ямó. І вона ізвість її з’їдає, все оте. А тоді для êлєйêос-
ті, а тоді ото ãода через два через три ó тó ізвість з песêом і êладóть. 
Це яê ото цемент, цемент ти бачиш, ось тóт ó нас весной, тóт над 
[нерозбірливо] розêóрочили, розібрали, таê мать її щас осінью 
строяли. Таê її, яê оте строїли там фóндамент оце бóло заêладемо от 
таê шар êірпіча, тоді поверх êірпіча розствор, марêа 600, а тоді звер-
хó тóлью, а тоді смолою заливали, ото під óсю отó підошвó, а тоді 
разів нєсêоêо, а потом розводи роствор, там бóла бетономєшалêа, 
роствор робили марêа 800, цемент. А марêа 800 це вона іде на [не-
розбірливо] тіêи, це ж він яê схватиться, таê зелений, таêий шо. Це 
ж цемент êóда надо. І ото зробили і воно осадêó начало давать, дали 
стіни трещєни і вода начала. Тоді обмазóвали жидêим стеêлом, шоб 
не бóло ж. Кончилось оце ж. Там трансформатор стояв. І в транс-
форматорі бóло 600 êілоãрам êрасної міді, її п’ять рóблів êіло. От за 
600 êілоãрам взяли хтось три тищі ãрошей. От таê, і ото êажóть 
провода познімані, êончилось ото таêе.  

Ганяли вівців на зімó, ото в плавнях. Зімóвалось. Казали [нероз-
бірливо]. Таê ó їх овець бóло!!! А на літо вони йшли в Марóполь. 
Марóполь – це тепер ãород Осіпенêо. Марóполь. Но я там не бóв. 
Чи велиêі [нерозбірливо] чи балêи, шо вони на літо йшли з вівцями 
ó Марóполь. Ото тóда. У їх бóли найняті люди – чабани. Таê ото 
чабан [нерозбірливо] одежó ó хазяїна, таê ó йоãо, ó чабана по триста 
штóê овець бóло собственних. Да, ó óщєльє вони ходять. А один дя-
дьêа – вже нема – розêазóвав, бóв ó них чабаном. І їх бóло, êаже три 
брати. Три брати, і в їх бóло двадцять восім тисяч овець!!! Ти пред-
ставляєш? Двадцять восім тисяч!!! Перед êолеêтивізацією. Перед 
êолєêтивізацією... Таê ó їх бóло шесть тисяч êараêóрсьêих матоê. 
Караêóрсьêих – це сиві. Вони яê оêот зроблять, тиждень пройде, 
вони яãнят різали. Яãнята, смóжêи, продавали. Ото в ãенералів, па-
пахи, воротняêи – то називалось… Бóли ж таêі, шо êóпляли… Бóли 
êóпці таêі, шо находили. А овець доїли, робили бринзó. Із овечоãо 
молоêа бринза…  
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Сêельêи ж тóт… А на зімó вони приходили сюда… У плавні зімó-
вали. Зімóвалися в плавнях. Сіно в людей, то заêóпляли сіно. Заêó-
пляли ó людей êóêóрãóзó. Перед оêотом, шоб піддержóвать матêи, 
шоб матêа сильна бóла, шоб молоêа давала, то розêазóвали, чабан 
êóпóє продóêти… Яê хазяїн… Яê оце три брати бóло, то вони держа-
ли овець двадцять восім тисяч. Нó, êазали молдавани. Нó, видно, 
десь з Молдави… Звідтіля. [Нерозбірливо]. У їх отож три брати… 
Нó, бóли таêі, шо по восім тисяч овець, по дев’ять. Коні, тачанêа – 
то основна ж бóла сила. Тоді ж машин не бóло… [А бринзó продава-
ли]… Бринзó солили. [Нерозбірливо]. А на літо бóло йдóть ó Марó-
поль. Наймали людей, стриãли овець.  

[Бóли таêі шо стриãли овець]… Аяêже ж?! І то все врóчнó. То ó 
êолхозі бóли машинêи, і тоêом. [Нерозбірливо]. Чабани таê пома-
ãали йомó… [Нерозбірливо]. Но то бóло тисяч до трьох. Я пас, мать, 
ãода два чи три бідняêів… Ти знаєш, шо таêе бідняêи? Нó, от, оце 
перед тим… Яãнята яê таêі вже чималі… Яãнят одлóчают, а матêи 
остаються. Тоді барани, одлóчають барани… Нó, десятêа три бóло 
чи більше… Яê оце надо осіменять матêи, баранó чіпляв фартóê та-
êий на пóзо, на спинó зав’язóвав. Він ото ходе, яêа йомó хоче – він 
же чóє – і ото чіпляється. Тоді ловлять êрючêом, [нерозбірливо] 
таê. І ісêóственно осіменяють. Ісêóственно для тоãо, шоб лóчше со-
рта бóли. А сєм’я полóчали в Молочансьêомó. За сєм’я платили. А 
ото я пас [нерозбірливо]. Но зато платили харашо. Мабóть, рóблів 
сот п’ять ó місяць я полóчав тоді. Я їх… Но êажен день. 

[Ми бринзó не робили]... Та êолхоз то робив. Нравилось. Таêа... 
Яê свіжа, то аж таêа… Рипить на зóбах. Тоже десь сплавляли 
шерсть. От ж шинелі, сóêонне таêе. А таê одіял сêільêи? По тó сто-
ронó Василівêи, яê їхати, то за Василівêó, там на бóãор, та таê налє-
во – там бóли прийомні пóнêти. Шерсть приймали. Там бóли чó-
êи – преса. Пресóвали їх в чóêи. А тоді чóêи возили на ваãон. І êаж-
дий êолхоз старався, шоб первим сортом. Яê перший сорт, êолхоз 
більше ж ãрошей за неї… Тоді тоже підмазêа бóла. Бо не помажеш, 
не поїдеш.  

Держали [овець], нó, вже на степó тіêи, менше. Держали, яê і 
плавні затопили. Оце ãода два чи три не стало. [Нерозбірливо]. Білі 
бóли. А яêі вони... Білі бóли. Я ó тих породах не êасався. Самі білі 
бóли. Бóли таê, êой-де чорна, рідêа, або ряба… Но доêазóють, таê 
шо, вєтєнарія, шо воно йде яж ó дев’яте поêолєніє, виêидається. 
Таê, яê і люди: батьêо таêий бóв, а… Анеêдот êолись… Значить, пої-
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хала жінêа на êóрорт. [Нерозбірливо]. І жили, жили, нема в їх дітей. 
Тоді поїхала на êóрорт. Чоловіê одпóстив. І там забеременіла. І за-
беременіла од тоãо чорноãо, шо ото неãри, чи яê… Вона дóма: хоч би 
дитина бóла нормальна. Нó, родилась дєвочêа, таêа, яê мати. І оця 
дєвочêа, яê виросла і вийшла заміж, і родила – чорний мальчиê. А 
той же мóж: де ти бóла? І мати призналася, шо це я винóвата. Воно 
бач, яê перейшло! А чи правда чи…  

[Розважались яê тоді]... То сóсіди… Діти сиділи в êомпанії… Той 
морãнóв. Той мóжиê сидів, ãрав, пішов [нерозбірливо]. То нам ма-
маня розêазала [вона вже вмерла], нó, таêа старóшêа, із чоловіêом, 
яê сóсіда випиває, її ãóêне. І вона, чоловіê ó неї пішов до однієї ж… 
Таê яê ó нас ото забор із êамня… А він вечіром… Сапоãи розбóв і по-
ставив за забором. А сам в носêах пішов, тихеньêо. Постóêав ó віê-
но, вона одêрила. А дрóãий, він же сидів, дивився. Взяв йоãо чоботи, 
ті, шо він зняв, і одніс йоãо жінці. Одніс ото. Жінêа взяла заховала. 
А він же ж своє діло зробив, прийшов, постóêав. Жінêа одêрила, 
мовчêи. Баче, шо він ó носêах, мовчить. Утром на роботó. Він встав, 
пішов, чоботи вбóв. Пішов. Приходе, êаже: день, два, три? А жінêа 
êаже: а де ті чоботи, шо ти ходив? А він [нерозбірливо]. Винóвата 
оста… Жінêа êаже: “Нó, мамо а в чоботи шо ти ходив”, хай, êажóть, 
опять [нерозбірливо], а я винóвата останóсь [сміється]. Єта êаже, 
бóло воно сêіêи сонце світе, стіêи воно і. Таê шо і тоді бач, шо весе-
ло бóло і не застали раньше, до войни оце бóло. І яê тільêи там, 
щось чóть, оце до шістнадцяти ãод ó êіно не пóсêають. У êіно, даже 
до êлóба не, бо за тебе старші є. А тепер телевізор óêлючив і дивиш-
ся óсі підряд...  

Казали ж ото ж, один дядьêо розêазóвав оте, яê нема йоãо óже 
óмер. Каже, нó, раньше ж êлóба яê не бóло, а називалися досвітêи, 
досвідêи, чóли яê це робилось. Нó, оце ж в дядьêа десь, примерно, 
моють хатó таêó, здоровó і ото ж молодеж ходе ãóлять тóда. Нó, там 
же йомó шось платять, êлóба не бóло, нó, а надо ж бóло молодеж, це 
особенно зимою.  

Нó, в хаті, яê внóтрі. Нó, от тоді ж лави, таê і ослін, ото ж сêа-
мєйêа довãа, стіл, êаãанець це ж тим êарасіном світили. Нó, місто 
бóло. Нó, і ото ж парень один за те, входе, нó, запізнився, ті ж óже, 
пізно, десь одинадцять може часов ночі, а êорови бóли ото, нó, таê 
та êошара, а тоді повідêами, тóди наніч êорови заходили. А він êа-
же, а хто це ó вас таê пізно êоровó хтось доє. І ото ж томó хазяїєнові, 
а воно ж, тож відьма.  
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Каже ж ото, пішла до людей і доє êоровó. Нó, і це те, ото ж хазя-
їн її прихватив, і ото ж завів же ó хатó. А вона ж проситься, вона ж 
êажóть, тоже привращається в сóчêó, нó, оцей в собаêó. А він óзяв і 
ото êажóть тім та от таêово соêирою лапêи оце ж передні от таê 
трошêи одрóбав. Коли от то на óтро сóсідêа, нó, ті пальці забинто-
вані, ото ж трандить шось. А дрóãий, êазали, впіймали, таê тó на ãо-
лові вистреãли оце з передó волос, таê вона óтром прийшла ото ж 
êаже, отдайте мій волос. А оце ж та êнижêа... І в взяв з березової ло-
зи березó і рвать, і ото відьма зразó сêазала, чоãо ãоните êоровó бе-
резовою лозиною. Оте, êажóть, зразó те, я розêазóвав чи ні.  

Я, мабóть, не розêазóвав, оце одна баба яê óмерла, а ми, а ó доч-
êи óмер чоловіê і дочêа перейшла ж оце до мене. Нó, пройшло ж, 
може, десь з ãод, óтром ми встали. От таêо оце от тóт носовий пло-
точиê простелений, і на платочêó п’ять êóчеê землі, не розêазóвав 
вам, ні? П’ять êóчоê землі. Оце земля ця береться на êладбиші в 12 
часов ночі з ãроба і оце приноситься і посипане. Щоб в рóêи яê во-
зьмеш, оце яê дочêа боліє, ми її рóêи не троãали. Оце все собрав я 
оте все, ãóêнóв сóсідів і от там облив êарасіном чи не êарасіном, а 
тим он шо êрасêó розводить, ацетоном. І спалив все оте. А тоді я хо-
див оте тóт в Сêельêи, там он є, той може і можна і молодий, нó, 
священиê, батюшêа. Я ходив до ньоãо та розêазав, а він êаже в рóêи 
нєльзя брать. А тоді через врємя вийшов, п’ятеро яічоê таê четверо 
от тóто бóло, от там, а одне заêотилося ó двір, я ж ото дóмаю, звідêи 
воно взялося. Тоже я йоãо, тож ó рóêи не троãав, на лопатó і облив 
ãорючим і спалив. Таêе надо все палить, ото таêі люди. На все спо-
собні. А я ж ото дочці êажó, таê це не все, це должні ãлинó êолотить 
навхрест, тоді ãолêи сипать, це ділов должні баãато робить. Нó, це 
надо все одроблять. Голêи то маãнітом, ãлинó тó змітать чи змивать, 
шоб не бóло, от те людина на все способна. Щоб от тебе пощезли, 
помер. То воно одне все те.  

А робиться на шо? Це я таê óже ó после, яê жінêа óмерла, нó, сó-
сіди ж ото зійшлись, нó, помоãли ãотовить. А я ото по трóнó поїхав, 
то êомóнхоз бóв тоді ото ж, тóди ж на êладова. Це ó нас трóнó дава-
ли безплатно. М’яса десь 15 êілоãрам давали безплатно, таêа допо-
моãа. А остальне óже тоді сам, то тóди, то тóди. А дочêа оце ж тóт, а 
шифанери ото ж от тим, а вона êаже, нó, діточêи заміж отдавав, 
внóê отдавав і повний шифанер барахла. Яê то є, то є дóмала, яêа 
шоб, шоб я її оце взяв оце ж оті вдови, одна бóла вдома, і дрóãа вдо-
ма, нó, без чоловіêів. А вони тепер ідóть тільêи б шоб потяãти. А я 
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êажó, ні, ó мене таêоãо нема намерєнія. Нó, дочêа їсти варе, стирає і 
діло êончино. От, а те роблять, шоб я, шоб пощез, оце робиться зем-
ля з êладбища береться. Колись одна ó нас тóт ось ãород держала, та 
êаже, це яêби тóт ó Сêельці може хтось і розêазав, а то êаже в Доне-
цьêі. Та ото ж повезли чи êавóни чи шось чи дині ми, êавóни, ма-
бóть, повезли продавать. Каже підходе циãанêа, і ото ж êаже: “Дай я 
тобі поãадаю”. “Вона в мене ãрошей нема”, а вона мені êаже 20 êопі-
йоê, ото стояла хлібинêа раньше. “Та мені на хлібинêó даси” і то ж 
êаже, таê вона êаже оце ж дивиться на неї, êаже: “Ти таê з чолові-
êом поãано живеш, êаже яê оце нема, шо ти йоãо не бачиш, хтозна 
нó, яê”. Нó, він за тобою, вона ж взамін, яê тільêи на ãлаза вона, êа-
же, порізали б одне одноãо. Вона тоді і êаже, вот з êладбища взята 
земля, от тільêи з родствениêів і принесена оце на хвіртêó і хрестом 
посипана. Це робиться ó 12 часов ночі. І вона таêи розійшлась з чо-
ловіêом, нó, циãанêа êаже, ото êаже ж циãанêа êаже: “В тебе двоє 
дітей, мальчиê і девочêа”. А я êажó, троє. А вона êаже: “Не переби-
вай, ти слóхай, шо я тобі êажó”. Циãанêа, яê вона зна. Чи таêе ощó-
щєніе ó людини, êаже, шо я їй сêазала троє, а вона та не слóхай тоãо, 
êаже, ти слóхай, шо я тобі розêажó. Яê бóдто ото ми по сóсідствó 
жили, таê яê вона... Мені ó Запорожі одна êазала, таê вона яêось на 
долоні оце дивилась і оте êаже отево жила оцевочêи продольна, оце 
аж сюда і êаже: “Ти дідó до 90 ãод житимеш”. Та êажó: “Cерце бара-
хлить, óже êажó сêоро, óчора видно давление таêе бóло...” 

От тоді, яê êорови заболіють ãóêають до вєтєринара, от цьомó, 
шо я не петрають, а діда ãóêають, шоб дід помоãав. Яêі заãовори, нó, 
то діло моє... Це молитва можна яê таê, чи інаше шось направлю. 
Помоãа, воно ж люди, нó, óверєні, знають, шо. Нó, яê оце сêазать, 
нó, я роблю яê на молодиêа, чи яê оце місяць повний, а тоді начина-
ється щербляê. На óщерблєніе місяця. А таê – ні.  

Колись тóт ó нас тітêа жила, таê, тóди далі, ó неї два сина і один 
син óчителем, нó, теж ãрамотний парень, зараз óчителює, чи в Дніп-
ро… Не знаю, а один тóт ó Запорожье, ото ж приїхав, бородавêи на 
рóці. Я зробив, êончилось. Оцей же брат йоãо приїжжя, êаже: “Схо-
ди до діда Василя”, – він та. “Я до врачів ходю, вони êажóть”, – та 
врачі, це болі та розіãнавсь, теж сóсідсьêий. А тоді таêе ж прийшов. 
Прийшов, я йомó поробив. Він êаже матері: “Не вірю я врачам, вра-
чи пеêли, випіêали їх, а воно ще дóжче, – êаже, – дядьêо зробив, не 
побачив де і ділось. Не пеêло, ні боліло”. Кажó: “Надо ж óма на все”. 
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А мене стариê вивчив один, чóжий. Нó, надо підход до человєêа. 
[У ньоãо не бóло синів]... Нó, в батьêа бóли êоє-яêі розêазóвав, ото 
там таêа то таêа трава. Єсть трава, оце зразó тільêи на Велиêі Кóчó-
ãóрах, називається, чай, Іван-чай. Вона êóщиêи таêі, êорінь от розп-
лесêаний, от таêий приятний чай і признаний він жєнщинам волоси 
мить, хорошо волоси тоді ростóть. І, нó, вона приятна таêа, таê тóт її 
ж немає.  

Це мій батьêо, таê êолись дома на ãорищі, на ãорі ще хата бóла, 
оце ж під совхозом і от там аж, бачили майсьêа насосна, тóди ж далі 
там майсêа насосна. Там є дві балêи, а я ото сижó, пацаном бóв. По-
лізó на ãорище, найшов таêа сóмочêа, там бóли, нó, яê тобі сêазать, 
яê табаê-махорêа, ото. Нó, êорінці таêі і я ó батьêа êажó: “Шо то за 
трава?” А він і êаже: “Оце од яêоїсь трави êорінці, раньше бóла хво-
роба сибірêа”. Вона і тепер єсть, вдрóã чоãо, таê спалюють і êоровó і 
ото яê ó êладові óсе. Кажóть, оце травою оце проêолювали êоняці 
ãрóди, от ті êорінці затяãали і воно тільêи ãрóди, ото нó, опóхоль і 
все проходило. І ото ж я êажó: “А êопали її де?” Каже: “Копали ото 
навпротів Первоãо Мая”, там, а не поêазав яêа. І таê я, а тоді я бабó 
однó питав, нó, таêа ж стара óже бóла. Каже: “Я не знаю цієї трави”. 
Кажó, нó, тóт мені інтересно яêа ж трава, шо він êаже вона оттóтось, 
тільêи навпротів нас. Ото тóди за ãородами, єсть трава, нó, яê тобі 
сêазать, вона похожа на листя з вишні, êрóãленьêа. І ото таêа завбі-
льшичêи. Яê її вівця з’їсть – миãом хана, от таêа ядовита. Ото я вів-
ців підміняв чабанів, бóло й êажóть, обминай оцю балêó, бо вівця 
отії травичêи ото з’їсть, отих листочêів. от таêа ядовита ãадость. 
Там от таêа дива, листочêи таêі похожі на яãоди і моментально. А 
ото ж бачиш дрóãе дєло.  

Нó, раньше ж вєтєнарів не бóло. От тóт то, може, де находили, от 
тóт ó рівчаêó є, от там де та тóди яê ó ярі єсть, ó рівчаêах де êрасної 
ãлини або білої, там валяються таêе êристала, таêі яê соль наче, 
встрєчали ви от таêе. Ні, таêе яê соль, êристали от таêі. Йоãо єсли 
перепалить, нó, баночêа êонсервна і воно робиться таêе біле, біле-
біле. І тоді мимо тоãо осипать рани, вєтєнар один не вилічи, а я мо-
жó оце. Нó, мимо рани оце помазав чимсь, і ото тим засипав три ліс-
тіêа, а вєтєнари не в êóрсе дєла. Це ж раньше їм лічили. А тоді ж 
єсть таêе, там де хверма, от таê яê ãриби, може бачили, êрóãле. Це ж 
ãриб êрóãле, тільêи воно тóди, яê настóпиш, воно пширê от таêе. 
Нó, воно вроде таêе, яê перцовêи, ото тим рани тоже засипать. Це ж 
раньше ж молитва єсть, шоб рана заживала, молитва є, от цьоãо, мо-
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литви ж є разні. Бо êолись тóт тітêа óже óмерла, нó, вона таêа яê я. 
Чи соêирою шось, êажó: “А нó, давай я по той, пошепчó тобі”. А во-
на:“У мене є”. І баби ж тоді вчили, і діди вчили, всі прислóхались. 
Нó, вона ж передається, шоб молодшомó, а старшомó нєзя переда-
вать. Бо воно не піде в пользó. А яê молодший за мене, тоді значить. 

Та [передавав] дочці, таê вона не. То в нас тóт бóв один дід, він 
баãато êоє-чоãо знав. І в ньоãо син бóв, помер óже. Таê він êаже: 
“Тато вивчіть мене”. А він êаже: “Ти ж дóрний, тобі не можна цьоãо” 
[Сміється]. Оце поняв. [Не всім можна]... Ото ж він. Ні, він дід це 
знав. Таêе шо й розêазóвать йоãо. Оце моã мóжчинó спортить, поня-
тно, і моã і наладить. А синові êаже: “Ти ж дóрний, цьоãо робить, не 
надо”. Не передав він синові. Бóло ж разні молитви, ось тóт ó нас 
один бóв, таê ходив він до девêи. А тоді шо її взяв дрóãий, взяв дрó-
ãий, вона ото пожила, пожила і бросила. А він отой шо до неї не той, 
нема дєла. Він тоді: “Света нó, шо, êаже, нажила”. Іди, до ньоãо при-
йшла, троє дітей аж. В мене один є сеêрет, та [нерозбірливо] óмер 
óже, дочêа заміж яê вийшла він тóт хат через дві, а він слóжив на 
матроса-подводніêа, і ото вони восем ãод пожили на Бабóрці, а дітей 
нема і вони розійшлись. І він ото до неї, ти рóсявова, ти то ось таêа, 
то таêа, нó, мені дотці не óдобно розêазóвать, шо він облóчивсь, ти 
понімаєш, шо він це він облóчєніе. Їм даже не êажóть цьоãо ж, воно 
те, таê бесплодніê. І тоді ото ж вона розійшлась, він óзяв дрóãó, то-
же дітей нема. А вона êомóсь дрóãомó, той óже онóêа, та дев’ять 
êласів êончила оце, сей ãод, дев’ять êласів, це вже бóде в десятий 
ходить. Понятно. Ото він êазав, ти таêа і таêа, а ти ж не ãожий. От 
таê, а він же дóмав, я моряê, я ãерой, ãерой, а їх таêих баãато. Оже-
нився, а дітей немає. А я êажó доцчі, тоді дóмаю вже, пойняв, êажó, 
тобі ж нєльзя, нó, невдобно розêазóвать, шо він полóчив облóчєніе і 
ото і все. Шоб ви понімали. Ото таêе яê молнія мир бóла, це ж атом. 
І êончилось, все. 

[А ходю збираю травó]... Трави, ідем поêажó... То береãиня, то із 
оêації ветêи, а то ось, яê йоãо сêажи, пижма. А це яê ó дітей ãлисти, 
або шось потрійне ілі ãной. Оце ж дітêи, отдихаю, бачиш, тóт. Тóт 
м’ята, тóт іще [нерозбірливо] разні, по тó трав чередó ще, дід не хо-
див, нó, êоли ви прийшли. Оце трав-череда, це вообще можна чай 
заварювать, він приятний яêий запах. То м’ята, а це ось іззадó, вед-
меже óшêо, то чай, ото разне. То щавчиê там мой пóть, тоже трава, 
разне, те ó дєд таêий. Дєд [нерозбірливо] бачиш, шо не встанó, поêи 
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ти óслóжиш, бачó [нерозбірливо] все росте [нерозбірливо] жили і 
послóхав той і пожалóйста. 

 
 

[Нечет] Катерина Федорівна, 1929 роêó народження,  
с. Сêельêи Василівсьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Тóт народилися, тóт... [Мати зі Сêельоê]... Тоже таêа ó сім’ї, ó 

ãолод і Полтаві бóла, сêрізь їздила отаêа дочêа бóла, з ãолодó вмер-
ла. [У 1933-мó]... Батьêо Бриê Федір Гриãорович, 1899-ãо [роêó], 
партізан старий. [Ще на Першó світовó воював]... Він не офіцер. Він 
не офіцер. А оце шо тіêи офіцерсьêó одежó надів. Я ось винесó êар-
точêó, вам поêажó... [19]17-ãо ãодó. Воював. Бóв ó тоãо, яê йоãо ото 
бóло, ó Махна, і бóв ше, ше яêось бóв, шо називали [нерозбірливо]. 
У Махна, а тоді ше яêось. Ше яêийсь. Бóв там. Тоді батьêа взяли, 
признали, батьêо надів офіцерсьêó одежó, десь вони признали, шо 
Махно, батьêо бóв таêий ó мене... Ось я вам ше êарточêó, батьêо бóв 
вóсатий таêий, êрасивий. Признали, шо Махно. Зачинили батьêа. І 
на рострєл. На вішалêó. А яêось óдалося йомó, шо вивели йоãо на 
опознаніє, шоб взнать, це, це полêоводець, чи ні? Нó, а батьêа êа-
же – товпа ж народа бóла велиêа – батьêо яêось таê сêазав, шо [не-
розбірливо] пішов, пішов і пішов воювать! Толпа посóнóлася, і таê 
йомó вдалося втеêти. Остався живий.  

[А яê êолхоз створювали]... Та вже êазали, шо бóла в нас êобила 
і її [приїхали] забрали. Коровó забрали. І при німцях êорова бóла, 
забрали êоровó... Забрали êоровó. Таê же, óсе, і таê вони пішли в 
êолãосп. Таê і робили... Батьêо таê і на сêальній робив, і сêрізь таê 
робив ото... А мама ж тоже ж в полі. Я ше бóла, я ж з [19]25-ãо. Мені 
шо, шо розêазóвав êоли батьêо про те ж... Яê бóли таêі люди, шо хо-
дили [нерозбірливо], забирали... Пшеницю! Оце пшеницю... Заби-
рали все! Нó, да, таêих ж, баãатіїв. Кóрêóлів, да. Не сêажó... [Може] 
баãато бóло, може ні... Нó, а виселяли, розêóрêóлювали, шото... За-
бирали все...  

[У нас не бóло]... Не бóло нічоãо. Безêопійні бóли. Батьêо бідняê 
називався. Середняêи це ото, шо жили дóже... А яê бідняê, то це од-
на êобільчіна, та плóã, та êоровêа одна. Це бідняê бóв, де бідніше. А 
де êóрêóлі, там... Ото таêе. От.  
                                                           
1 Опитування провели О. Мірущенко, Н. Сурева (серпень 2001 р.). Дешифрувала 
аудіо-запис та створила транскрипт В. Ликова.  
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[У 1933-мó ãолод бóв]... Баãато, баãато померло. І мій дєдóшêа 
óже, і бабóшêа і таê з померли з ãолодó, їх поховали óдома, в ãороді. 
Таê, êинóли їх поãріб, поãріб завалився, там, підвал... Ноãами 
вверх... Бо ãолодні самі бóли. Це в [19]21-мó... А в [19]33-мó тоже 
ãолод страшний бóв. Це вже в [19]33-мó, а ó [19]21-мó ó папи бóла 
сім’я, тоже поїхали, поїхали десь не в Полтавó, а ше яêось є, чи Орі-
хов, ше яêось... Вони поїхали, а захворювала жінêа, і ото забрали і 
ото на станцій там на яêійсь, та êажóть, виêопана таêа яма, і діти ж 
там. І ото яêі заболіють – яê халєра... Вони прямо таê êидають їх 
тóди... І ото батьêо з жінêою, двоє дітей, вêинóли... А батьêо ше 
яêось остався, ó томó, в поїзді. А тоді шо яêось попав ó той, ó бож-
ницю, а батьêо ж бóв, бачите, êрасивий. А ше ж молодий. І там дві 
дєвêи бóли, вхажóвали, і вони до йоãо пристали. І вони йоãо вилечі-
ли. Батьêо розêазóвав... І вони йоãо вилечіли і швидêо отправила до 
своãо ãорода... У цьомó... Не в Полтавó, а яê же... Забóла вже... У Че-
рніãів! І одправили бистреньêо до своãо [родó]. Батьêо там вижив 
ото... А вони, ці дєвêи, стали їх шóêать, а їх вже немає... Видно, тож 
заболіли!.. От, і тоді батьêо приїхав додомó. Оце вже яê він приїхав, 
да... А дома вже не бóло ніêоãо. Один остався племениê, племениê 
остався з чóжими людьми. Уже в хатó перейшли чóжі люди, пле-
мінниê остався. Вони йоãо там ãодóвали êістêами з риби, шо він і 
óмер. А батьêо, êаже, шо таêа борода бóла ó мене, здорова, бóв заро-
зший, таêа борода бóла чорна. Я яê виãлянóв, êаже, а той племінниê 
êаже: “Ви батьêо?!” А всі тоді біãом з столó, та до йоãо, а він же óже 
ж сêазали, шо отаê і отаê. І батьêа вãробили, і це і хлопця там óже... 
Поêи повиãоняли їх, все... А тоді вже мама приїхала із тоãо, з Пол-
тави і вони таê яêось зійшлись, шо óдвох. І стала ó них одна сім’я, а 
нас двоє, брат і я осталися. [Брат 1926-ãо роêó народження]... 

[Батьêо] воював в цю войнó, óсе врем’я. Бóв за Поповій, де оце 
тóтечêи та, замоê, та, Попова. Яê почали забирать, а батьêо парти-
заном бóв. І батьêа подали на розтрєл. Батьêо партизан. Батьêо за-
ховався. Вони батьêа хотіли забрать, батьêо сховався. А потом мене. 
[У селі бóли предателі]... Та оце ж! Таêі ж бóли, шо повидавали пар-
тізанів... Бóли... [Книш] бóв [нерозбірливо], оце в Сêельêі. Та пові-
сили, повісили. Яê прийшли вже наші, це рóсьêі, на площадь отам 
біля êлóба, êажóть – це я-то не бóла дома – а êазали, шо оцей попа-
вся, забрали...  

Яê німці, яê óже прийшли, таê тоді вже й там хати пливли... Ко-
ні... Вони зірвали плотінó, а там ше бóли люди... Усе!.. Це висоêо... 
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Отóт ó нас êамні, висоêо, стала вода. Баãато людей потопилося, й 
сêотó, й всьоãо...  

А потом мене óже в Германію забирать. Нó, і батьêо вернóвся... 
Кажóть – не поїде вона, поїдеш ти. Поселили нас там ó [селі] ми там 
і ночóвали там, а на óтро шо ж – нада їхать. На Поповій нас зãрóзи-
ли... Це отаêіх. [19]25-й ãод забирали,оце ó Германії оце тóт. Шо 
[19]25-ãо рождєнія. Первий забирали двадцять читвертий, тоді вже 
й двадцять п’ятий, а тоді вже й двадцять шостий. Оце в етат. Я, [па-
рень] із хóтора, махнóв мені, шо я бóдó тіêать [нерозбірливо]. Нас 
підводами везли, і ото через Василівêó, чи на Поповó, а там же воно, 
чи ви не знаєте, там дороãа яêа. Там рівчаêи, ті, ãаї таêі, і він махнóв 
мені. А я тоді сêочила з підводи, êаже: “Я по-большомó”. І пашол, 
там ó [ãаї], вже там. А подрóжêа побачила, та й собі за мною. Кри-
чить: “Підожди”. А тóт óже ті поліцейсьêий, там їхали та побачили. 
А він тоді – яê хочете, я сам, бо вже за тобою біжить валêа. [Нероз-
бірливо]. Нó, я тоді шо ж, óсêочила, та до мене. У тóт поліцай [не-
розбірливо]. Хтозна, хто яê. Нó, повернóлися. На Поповій стали 
ãрóзить, ó ваãони і батьêо бóв, видав партізанів і тоже бóв таêим же 
[нерозбірливо]. І її óхватив тим, а я ж бачó шо остаюсь! Вона мене 
видала, я остаюсь! А я тоже за нею, а тóтечêи поліція побачила і за-
вернóла. Завернóла, ото таê я вернóлася, а там ó мене є [нерозбір-
ливо]. 

Я работала там. [Це в Австрії, в 1943-мó році]... Да, да! Да, да... 
То ж нас óже завезли аж ó Австрію. Уже Германія наповнена бóла, 
видно, нами. Таê вони óже, видно, в Австрію нас. Та там нас бóло 
дванадцять дóш. Дванадцять дóш там нас бóло. Це ми таêечêи шо 
це... 

Нó, яê вернóлася óже ж Австрії тóди, ми там отож бóли, партіза-
ни прийшли, і розбили отряд німців, і нас забрали. Забрали, а ми 
отпрашóвались, шоб взять одежó, бо яê прийдóть бóло партизани, 
то [нерозбірливо]. Одежó свою посêидають, а там таêі воші. Шо ж 
зробиш... А ми попросились, шо возьмем одежó. Вони нас отпóсти-
ли, êажóть, шо, а завтра ми ввечері прийдем. Хвате робить німцям, 
ідіть ó партизани. Тіêи ми прийшли ж ото додомó, êоли тóтечêи со-
нечêо стало сходить, дивимося óже [нерозбірливо]. І оце тóт і нас 
забрали. Забрали, і там бóв один із Польші, чи той, западний óêраї-
нець. Каже: “Сейчас вас óсіх ó лісі – пó-пóх-пóх-пóх-пóх. Постре-
ляють”. Нó, завели нас ó ліс, допрашóвали, яê вас брали партізани, 
шо вони розбили таêий отряд, міст там, чи яê. Нó, допросили, а тоді 
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[нерозбірливо]. Там не розстрілювали, а везли на станцію. На стан-
цію привезли, óêинóли нас ó ваãони, таêі отêриті, здорові ваãони, 
одêриті стояли. І там стояв один есесовець із автоматом, на дверях. 
І оце ми три дні побóли там, ó тих ваãонах. А потом стали нас вести, 
óже стали балаêать, разãовори почались. Бóли ó ваãоні люди й з 
Італії, й із Франції, вроді їх оце ж призначено на те.  

Призначені, шо вроді оце їх призначення. [Нерозбірливо]. Зразó 
яê бóдóть вести, там під тією, під Італією, єсть таêий рівчаêи, вирви, 
шо вони оце тóди везóть, а тоді ваãони виêлючають, і ваãони тóди 
летять, і ото люди там поãибають. Там поãибло людей хтозна-сêіêи. 
Оце везли нас тóди. Стали ми в [нерозбірливо], недалеêо нас довез-
ли, êоли остановився ешалон, і тóт же êрóãом бомби рвóться і [не-
розбірливо]. Коли ж по томó передає: “Товаріщі рóсьêіє! Хто з вас 
ще є! Ви освобождьониє анãлійсьêими війсьêами, бóдьте щасливі!” 
О! Боже! Тóт радості зробилося! “Товарищі!” Це ж він не тіêи по-
рóсьêи передавав, на разних язиêах. Радощі страшне! Один таê зãи-
нається, дрóãий дереться на йоãо, тóди дивиться. Поставили [нероз-
бірливо], а менші тóди те. Вона êаже, шо оцей ó нас, шо стояв, під-
няв рóêи вãорó, автомат, êаже, êинóв і стоїть, êаже, шеренãа страш-
на. А орóжіє êидають, êаже. І отож стояли ми там, ждали, шо бóде. 
Потом об’явили, шо поêамість нічоãо, обождіть. Нó, ми там ше сто-
яли. А потом прийшов, і рóшив ваãон той... І повезли нас аж ó Іта-
лію.  

У Італію привезли, там ó один дом нас зãрóзили, дали нам їсти, 
хто там óже їсть, чи шо. Хлібчиêа потрохó, і яêоїсь баланди там, по-
їли. Люди, яêі там жили, яêось, там приносили нам êой-шо, о. А тоді 
нас отправили в ãород Неаполь. В Італії. Город Неаполь, там бóв 
велиêий – велиêий лаãєрь. Там бóло восім тисяч... [Город Неаполь, 
в Італії. Город Неаполь. Там бóв велиêий-велиêий лаãерь. Там бóло 
восім тисяч] оце, салдатів оце, чи плєнних. Нó, яê? Плинних оцих 
оциво [нерозбірливо]. Нó, ми там, мабóть, два с половиною місяці 
бóли... Італійці нас êормили. Кормили харашо. Харашо [нерозбір-
ливо]. Підем полóчать [нерозбірливо], яê ãливêа. Посêладаєм, не-
сем назад. Приймають, нам дають дрóãó. Таêó, шоб їли, таê стали 
óже бросать нам êонсерви êой-яêі. Таê сêазали, шо ви розêривайте, 
все êóпляйте, шоб ви їли. А êóхарі наші бóли. Кóхарили... Вони ви-
давали оце [нерозбірливо]. Сиділи вибирали нас... Е, це нас бóло, 
мать, шіснадцять чи сімнадцять дівчат... І оце êомандіра нам дали. І 
оце він нас обóчив, по-воєнномó. Видали нам воєннó одежó. Анã-
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лійці. Все, обмóндірованіє [нерозбірливо]. Нó, все-все, для армії. І 
оце він нас óчив. “Анó, запивай!” Мовчать. “Анó, запєвай!“ – êри-
чить на мене. А я й забóваю [нерозбірливо].  

Та я вже те... Уже все. [Нерозбірливо]. І оце співаєм – “Од Мос-
êви до самих до оêеанів. До сєвєрних морєй...” Або: “Страна моя, 
Мосêва моя, ти самая любімая...” Ото чеêаним, в ноãó вже вивчили-
ся – раз-два-три... Раз-два-три... І таê, êрóжатся [нерозбірливо]. 
Отаê хватаються за рóêи, целóють [нерозбірливо]. Забавляються. У 
ãороді Неаполі над морем. Ходили êóпаться. Вода сольона. А тіêи 
бóв [нерозбірливо] вмиваємося, яê óже сêóпаємося. [Нерозбірливо] 
êомандір наш. А тоді в êлóб. А тоді [нерозбірливо] наші ряди бóли 
напереді, те... А потом почали êричать солдати, шо може там є бать-
êо, або брат!.. Шо це ми? Свої люди і наче тих, яêихсь... Боїтеся сво-
їх людей. Ми тоді êричать: “Хто із Запорозьêої області! Хто з Київ-
сьêої? Хто? Сюди, дєвочêи!” І ото нас ото розберóть по містам. А 
тоді ми виходимо, êомандір óже біля дверей. Станове посерьодêі, 
веде нас ó лаãерь.  

[Нó, з Австрії яê повернóлись]... Нó, яê повернóлися, на допроси 
це ж нас визивали... На допроси... Нó, ó Василівці ж. Аãа! [Дмитрин] 
бóв. Забрали доêóменти. Там же нам їх більш не повернóли, там вже 
ми і осталися без доêóментів. Нó, да!!! Допрашóвали. Таê шоб те... 
Неплохо, допросив та й óсе... А... Аãа. А яê переїжяли ãраницю, таê 
тіêи стояли там дві жінêи яêісь, таê êричали: “Шо, предателі! Вер-
таєтесь додомó!!!” [Нерозбірливо]. А вони оце шо, і, і êаміннями 
êидали. І... А тоді тоже предатєль яêийсь бóв, шо нас почали із то-
ãо... Шо нас оце із ãорода, тищó êілометрів пішêи йти. Сêазали: бó-
дете іти пішêи. Ми тільêи вирóшили пішêи, нас вели ж óже...  

Там же, ó томó, ó Італії ше. В Італії. Коли поїзд, шо понад жиліз-
ною дороãою. А вже яêісь бóли там більші мене – там же разні люди 
бóли. І ліêарі, і вчителі... Нó, всяêі вчені, де бóли в плєнó. Кажóть: 
ото наш поїзд пішов. То по нас прислали, а він же ж пішов... Нó, вже 
ж одішли от станції. А до станції зосталося там шось небаãато, чи 
двадцять êілометрів... Таê, а тепер нам нада тóди прийти. Тоді ви-
слали нам машини... І ото... Таê вони яê приїхали машини тóди, таê 
яê звели два офіцери, матюêалися, шо оце людей таê вислав. Разні 
бóли [нерозбірливо]... У нас...  

А тоді тóтечêи забрали мене на востановлєніє тоãо, [нерозбірли-
во], там работала. В Запорожжі. Січас після Германії У [19]45-мó. 
Осінню óже [нерозбірливо][побóвали], я повернóлась. А тоді ж по-
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бóла дома. А зімою почали нас отправлять. Зимою я там, і в êанйоні 
бóли там, рóбали êамінь... Не платили! Не платили! Кóшать дава-
ли – і все. [Нерозбірливо]. А потом ó палатêах... У палатêах замер-
зали тоже. Робили... Мабóть, зімó оце ми перебóли. А потом яê при-
йшли додомó. У êолãосп яê пішли... У êолãоспі робили. Я ж дояр-
êою бóла, і пташницею бóла. Я все таê. І ланêовою, все пололи. Нó, 
трóдодні, а тоді ж наприпослідêó хліб видавали. Хто шо заробив. І 
трохи ãрошей там. Нó, тих ãрошей, шо там нам видавали – ті облі-
ãації бóли. Обліãації – хоч яê хоч, а двісті пятдесят. А де їх óзять, 
ãрошей? А ото, шо заробив, – вивернóв... І все. Хтозна-êомó. А тоді 
вже пішло лóче... 

[Яêі розваãи бóли]... Ні, не бóло! Яê я бóла, не бóло нічоãо! Я на 
роботі. Вивезли з êоровами в степ. Я там... Ото ходимо по лóãам. 
Там лóãи... Там танці... На ãармоню ãрать, хто óміє. А ми співаєм, та 
босюêа танцюєм. Оце таê, аж пиляêа летить. Ото таêечêи, ото таêа 
розваãа. А то ні, не бóло. Це вже, яê я вийшла заміж... Тоді вже êлóб 
построїли, стали в êлóб ходить...  

[А яê весілля]... Да!!! Да-да! О! Оце ж танцюють, вибивають!.. 
На êонях. Посідіють на тачанêó. Тачанêа таêа... Їздили ж в церêвó 
ж... Це бóла тóт церêва... Я ше вінчалася. А тоді в нас тóт де êлóб, 
стояла тóт церêва... Таê розбили її!.. До войни, до войни! Розбили 
[нерозбірливо]. Розбили церêвó.  

Я таê знаю... Нó, êазав, шо построїли внизó, біля води хати тіêи 
бóли. А тоді вже начали постєпєнно трошêи переходить тóди на 
верх, строїться... Почали потрохó, а потом зовсім більша почала 
Сêельêа бóть. А тоді вже, яê стали затоплювать її, шо стали рóбать, 
тоді вже люди стали переселяться, ішли віттіво. Ото там новосьола, 
і там новосьола. І оця вóлиця тóт добавилась.  

Нó, ми тоже жили в плавні, яê оце ж затоплювали. То вже я ж 
прийшла із Германії, а óхожор мій, оце ми при німцях познаêоми-
лися, йоãо, мене забрали в Германію, а йоãо ж в армію забрали. А 
тоді він прийшов з армії і ми поженилися. І таê же бóло трóдно... А 
в плавні, там же там садовили ãороди, хто хочеш, і садови, шо хо-
чеш. Да, все росло. Аби тіêи сила бóла. Нó, і ми там же...  

[19]47-й ãолод бóв, бóло плохо, а там бóв мій той, брат двоюрід-
ний, та êаже – переходьте в плавні. Та ми і пішли в лесничество. Він 
взяв таêó хатинó низеньêó, таêó [нерозбірливо]. Нó, оце ж ми пе-
рейшли тóди ó плавню і ó нас бóла тьолочêа, а тоді вже êоровêа. Він 
ó лісничистві робив, а я ж тоже ж таê, ãороди садила, ãороди садо-
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вила. Нам давали п’ятнадцять сотоê.. А ми вже, це де розриєш ó, ó 
томó... Лози, лози ж таêі бóли, верби, лози. Ідó, таêі верби страшні 
бóли, там лоза, а там місцинêа отаêа, розрию – посадила êартоплю. 
Там тоді розрию, посадила ті, бóряêи, чи êапóстó, помідори. Нó, 
всьоãо насадила, таê шо стало. Гарбóзи там... Нó, все.  

А тоді той, êорзини чи сапетêи плела, óчилася [нерозбірливо]. 
Сама [тêала] оці êорзини. Вже навчилася тêать на станоê, із роãозó. 
Корзинêи ці, êошелêи. І ото наб’ю і пашол. І ноччю... І оце ж той, 
сіно êосили, то тошо. І таê ми обжилися. Тоді стало не лисничество, 
а той... Лєспромхоз. І нас стали, вирóбóвали, випилювали дерева, 
вирóбóвали і нас стали виселять. Аж ó [нерозбірливо]. [А баãато там 
людей ó плавнях бóло]... Баãато. Хóторêи бóли. Де ми жили, там, 
мабóть, ще шість чи сім хатоê бóло. Тóди далі Помийниця назива-
лася отаêа річêа, річêа ãлибоêа, а яê яма, називалася Помийниця. 
Кілометрів вісімнадцять [звідси]. Помийна називалась. Там дві ха-
тêи бóло. Потом оце велиêий, та, Вовча називалось, там вовêів бóло 
баãато... Називалось Вовче. Нó, да! Там п’ять чи шість хатоê бóло. 
Оце хóтороê таêий, називалось Вовче, бо там вовêі бóли, і назвали, 
її ж назвали Вовче.  

А тоді стали затоплять і нас оце те, в Кременчóê! А я êажó в те... 
В Кременчóê стали виселять. Це Полтавщина... Ні, там же ліс є. Там 
ліс. У лєс, таêий яê і тóт, таêий і там ліс. У ліс стали... Нó, ми, яêось 
шо шось не те... А вже оце, то пчьолêи бóли, виращóвали... І ото ми 
там... А тоді придбали трошêи ãрошей і оце êóпили оцю хатинó, ми 
вже два рази її перестроювали. А бóло ж хазяїн, і помер. А я оце [не-
розбірливо] осталась. Тóт бóла хата. Бóла, тіêи поãаненьêа. Таêа, а 
це ми вже її óбрали, та зверхó поставили її. Кришó, і верандó поста-
вили, і обдєлали її.  

[В плавнях] ловили, рибó, ловили. Там, там там бóли êарасі, щó-
êи, лини оці таêі здорові наче ãадюê... Баãато. Оце ж таêі висихають 
озерчата. Таêа невелиêа, яê оце двориê. А вони ãлибоченêе таêе. 
Висихла, нó, висихала ж, а риба ж там. Рóêами прям. Припреш, а 
тоді не знаєш, шо з нею робить. Та на те, та і на продаж ó Бєлєньêó. 
Оце де Бєлєньêа за Дніпром... От Бєлєньêої там бóло восім êіломе-
трів. 

Таê ото... Заносили тими пілотêами тó, оце отó [нерозбірливо] 
óãорó... Та хтозна... За тих. Да, насип. Гора. Висоêа-висоêа. Є, січас 
вона є, в плавні там! Оце аж там вона, ше, ше незатоплена. Кóчóãó-
ри. Там вона ше не затоплена. Це тóт є ось Кóчóãóри Велиêі і Малі. 
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А то велиêа ãора там... Там êладовище бóло. І оце яê ми яê затопляє 
плавню, виїжжяєм тóди. Корова берем, все хазяйство, на тó ãорó. Яê 
це спала вода... Оце ж почне вода... І в хатах... У хатó все вода йде... 
Все, виїжжай. А то в Бєлєньêó почали виселяться... У [19]56-м. Да, 
почали в Бєлєньêó виселать. Прийшов лєйтєнант, а я сиділа, êор-
зинó плетó. А він êаже: “Шо ето дєлається?” А я êажó: “Корзинó 
[плетó], ãніздо собі дєлаю! Яê бóде вода, то почеплю, та сядó, [не-
розбірливо]!” Сидить, сміється! Каже: “Цьоãо [нерозбірливо] не бó-
деш! Не влізеш!” [Сміється]. Кажó: “А êоровам он вимостили”, – 
таêа, нó, êонюшня бóла – це там ліси, наплели стовпи позаêопóва-
ли, тóди ото êоровó, свиней... Бо яê вода, вони самі там стоять... “А 
я, – êажó – одна, ось сюди вілізó, та й поїхав!” 

А тоді поїхав ó ãород, а там мій дядя... Вєтінаром бóв. Таê êаже: 
“До одної зайшов, а она плетьот êаêóю-то, – êаже, – êорзінó. А я 
спрашиваю, – што ви дєлеєтє? А вона êаже: “Гніздо сєбі плетó”. Он 
плете... [Сміється]. А дядя пита: “Та я êазав, шо це Ніна! Це моя...” 
Каже: “А яêа вона?” – “Та таêа, маліньêа, – êаже, – вся”. – “То 
моя, – êаже, – племінниця”. “Чіво ж ти не сêазав, шо там є племін-
ниця?” Попросив молоêа, а я, я ж êажó, не те, боялася... Лейтенен 
прийшов... Ми собі хатó êóпили, ми ранше вибралися. [Таê, а бóло 
таêе, шо почали затоплять, а люди ще не виїхали]... Нó, а тіêо ж óже 
яê зовсім стали затоплять, тоді всих óже виселили... Виїхали понад 
той біê Дніпра, понад цей біê Дніпра зараннє. Не за ãод, а таê, місяці 
за два, шо бóдóть óже плавню затоплять... А тоді вже затопляли таê 
от лили... Оце... А! Оце яê зірвали плотінó бóли...  
 
 

Нечет Катерина Федотівна, 1929 роêó народження 
с. Сêельêи Василівсьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
[Моє дівоче прізвище] Нечет Катерина Федотовна. Ніна Нечет, 

то двоюрідноãо брата дочêа. От там над ãорою. Да двоюрідної сест-
ри. Мій батьêо і її батьêо рідні бóли. А ми двоюрідні. [Нерозбірли-
во], Ніна це вже дочêа її [нерозбірливо]. Ото Нечети, то вся моя рі-
дня.  

[Розêазóвали там за революцію]... Нó, оце ж воно перед войною 
бóла революція, а батьêо мій бóв з 1901 ãода. Таê йоãо забрали в 
                                                           
1 Опитування провели Н. Сурева, О. Мірущенко (2 серпня 2001 р.). Дешифрував 
аудіо-запис та створив транскрипт О. Пашненко. 
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еваêóацію, вже [нерозбірливо] êончалась. Розêазóвав шо, все він 
там бóв шо день ó день [нерозбірливо] в Петербóрзі [нерозбірливо]. 
І êаже в нас êомандір таêий хороший, êаже пішли далеêо од тоãо, 
êаже, давайте хлопці заспіваємо “Ще не вмерла Уêраїна” [нерозбір-
ливо], êаже, таê [нерозбірливо] прийшли óвечері до байраê, а óтром 
óстали, êомандира немає. І не знають, де він дівся. [Нерозбірливо], 
співали пісні “Ще не вмерла Уêраїна, ні слава, ні воля”. Це, батьêо 
помер, мені бóло п’ять ãод. А це він матері розêазóвав, яê прізвище 
[нерозбірливо].  

Яê êолхози орãанізовóвали, я ще мала бóла. Мама розêазóвала. 
Про êолхози, поотбирали землю, êоні, все зіãнали в êолхоз, все за-
брали. Таê вони і виїжджали із села. Тóт [нерозбірливо] бóла, давно 
вони вже померли. Нó, вони сперва виїхали, пережили зімó, óже за-
бóла яê йоãо [нерозбірливо]. Посьолоê бóв таê я ще мала бóла і бра-
тіê менший в мене бóв. Я знаю, що посадêа і в посадці [нерозбірли-
во] пасти. А мати пішла до батьêа на роботó, а я підпирала двері, ãа-
рбóзами êотила, щоб той не прийшов до нас. [Верблюд], нó, дитина 
бóла.  

Нó, оце ми перезимóвали, приїхали додомó сюди, ó свою хатó. 
[Нерозбірливо] óже нічоãо. І батьêо сперва не хотів, таê вони тільêи 
наêладали, тільêи зерно стать і тоãо, шо немає. І приходили ó хатó, 
це я вже сама бачила. Бабóшêа хвора лежала. Тоді, яê ото ями дов-
бали в хаті, бабóшêа ж померла [нерозбірливо], я ще бóла мала, по-
хоронó не бóло. А мамина бабóшêа вмерла вже яê [19]67-й [нероз-
бірливо] сто ãод бóло. Прийшли дядьêи в плащах і начали довбать 
[нерозбірливо] полів не бóло тоді, долівêи ми називали. А я êрича-
ла, боялась. Зерно шóêали, люди ховали. Здавать ніхто не хотів, в 
êоãо бóло ховали і в ямах і де хоч. Зачиняли і [нерозбірливо]. Ще 
сóсідêа є, старша мене, таê розêазóє, шо в їх в хаті збиралися ті шо, 
шóêали зерна. Шо де найдóть, êаже, весь поварять, попечóть і п’ють, 
ãóляють. А людей позачиняли в той, в êоморó. Тих, шо не найшли 
нічоãо. А я, êаже, підêралася, побачила, де їхній êлюч, пішла одімê-
нóла ночью. Вони п’яні, а я êаже [нерозбірливо] тіêаю. Таê вони 
зв’язали її. За те одêрила [нерозбірливо]. Робилось страшно. А те-
пер не дають землю, ой, ãоре.  

А прабабóшêа ж батьêова тóт óмерла, ще п’яти ãод не бóло. [Не-
розбірливо] помню шо, шо баба здорова бóла. Помню яê ями долба-
ли, в дворі, я êричала чи не в дворі [нерозбірливо]. Ми êричимо на 
лежанêі, сидимо, а вони і мати розêазóвала, взяли óтеêли ж в плавні 



345 

таê те її ãолодовêа, óже дожилися, шо один мешечоê ячменя ó плав-
нях. То рибêи впіймає, то шо, то ше ãрошей зароблять [нерозбірли-
во]. Із Сêельêи приїжджали забрать ті, бóли ж таêі чи êомóсь от-
дасть чи сам аби в êоãось забрав. [Нерозбірливо], таê êаже мóжиêи 
вроде [нерозбірливо], а ми ж земляêах [нерозбірливо]. [Нерозбір-
ливо] величеньêі, êажóть, яê тільêи побачóть, шо їдóть êіньми сюда, 
то біжить нам ізвещайте. Аãа, це мамêа êаже приїхали, мішоê тіêи 
ячменю стоїть, один схватив і на ãарбó. А я ж êажó: “[Нерозбірливо] 
в мене ж четверо дітей”. Він êаже, тіêи на ãарбó поêлав і рóшать, а я 
êаже ляãла, він тільêи [нерозбірливо] положе, а я стянó, а тóт мó-
жиêи біжать [нерозбірливо], таê вони яê ãлянóли, шо мóжиêи бі-
жать, і в поãоню. І не взяли даже ячменю. Дрóãий раз приїхали і за-
стали мóжиêів. Зайшов один êаже до нас і розêазóє за êоней, яêі і те 
дрóãе, от тільêи надо забрать, це не твоє заслóжене там, нó, видóмó-
вали шось. А батьêо сидить і брат менший, в мене батьêо бóв висо-
êий, здоровий. Каже, вислóхав, êаже всі заêони ви розêазали. А він 
êаже, батьêо ãрамотний, вони заêони [нерозбірливо], шо остались. 
На брата êаже: “Юрêа, а нó, держи двері!” – та він щас êаже [нероз-
бірливо] дав дера. Таê вони êаже вирвали двері [нерозбірливо], бо-
ялися. Каже: “Ще раз приїдете – без ãолови останетеся”. От таêе 
твориться. Таê яê і сейчас – хто хоче той і [нерозбірливо]... 

[Нерозбірливо] дитинó наãóлянó…. [Нерозбірливо] взяли поса-
дили. [Шóêали до чоãо причепиться]... Да, причепилися, не здав 
êвасолю значить. [Навіть питали чоãо її знайти не можóть]... Нó, 
спеціально, і сейчас спеціально роблять чоãо хочеш. [Нерозбірли-
во], êатастрофа, Уêраїна [нерозбірливо] на два ãода. А жінêа захво-
ріла, тіф, один. Положили в Запорожье, ó больницю. І вона в ãаряч-
êі бóла [нерозбірливо], а сина тоãо забрала мати назад. А він при-
йшов з тюрми, а жінêи нема. І тоже ж свої розтяãли, шо де бóло в 
землянці. Коровó брат óзяв, нó, той óзяв, там хатó [нерозбірливо] і 
все розібрали. Таê він приїхав же в Сêельêи, а тóт брати ó ньоãо 
[нерозбірливо]. Таê баба осталась в селі, а [нерозбірливо], а мати 
пішла заміж, а тоді брат народився, забрали і мене. Яê раз перед 
войною. Я в шêолó, в п’ятий êлас перейшла, один êвартал походила, 
заболіла тоже. Яêби не бросила, то п’ять êласів би êончила. Нó, во-
на мені не нóжна [нерозбірливо]. 

Я в п’яти ãодах, батьêо вмер мій молодим, а я таê тільêи, в очах в 
мене, знаю, шо чорний бóв батьêо. Ото ж ãолод бóв, сіяли óже, ãо-
лод бóв. Сіяли на степó ячмінь весною. І мóжиêи на жерстині жари-
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ли той ячмінь і ото ж [нерозбірливо] їдять, нó, ãолодні ж бóли. А я 
êаже, до їх підійшов. А вони êажóть, Кóзьма Федотович, поêóштóй, 
яêе добре. І êаже, я жменьêó от таê óзяв, потер, êаже, і з’їв. А ãолод-
ний бóв і приêлючився тóберêóлез êишечниêа, [нерозбірливо] по-
пав і батьêо бистро óмер. Мені бóло п’ять ãод і він óмер. От таêе, 
діти мерли, страшне. Оце за місяць, троє дітей óмерло і батьêо. Чо-
тири дóші за місяць óмерло. Да, сестра і два брати і батьêо, оце óме-
рли в один місяць. Таê мати ó постелі лежала, дóмали, шо вона óже 
не оживе. Всіх поховала, одна êаже, бóв застрахований батьêо, на-
чинали страхóвать, то шо. Лежить хворий та і êаже, Надьêо [нероз-
бірливо], я тобі однó Катьêó оставлю на потехó. Бачиш, одне за од-
ним померли.  

Ото таê ми осталися з матір’ю і бабóшêа материна з нами. І ãо-
лод і холод. Тоді мати пішла робить ó êолхоз, доярêою. А ми з ба-
бою дома. Мати пішла за дрóãоãо заміж, вибрались із Сêельêи ó 
плавні, тоді із села тіêали ó плавні. Це десь, ще я мала бóла. Да. 
[Нерозбірливо], êолхози началися. 

[Нерозбірливо], люди більше тіêали ó плавні. Ото ліс, плели êо-
рзини і ото мій же жених [нерозбірливо] матір забрав, а з бабою ос-
талася, до чотирьох êласів походила в шêолó [нерозбірливо] оце 
дивлюся і падаю. Малоêров’я признали. Я в п’ятий êлас перейшла, 
êвартол походила і не змоãла вчиться [нерозбірливо], а тóт і война.  

[Нерозбірливо], оцей не рідний батьêо, [1]900-ãо ãодó бóв, а 
[1]900-й ãод, то тоді ж брали, а тоді начались совети наверно [не-
розбірливо] і йоãо не взяли в армію. Тоді, яê оця война заãриміла, 
йоãо взяли в той, лазарет. До тих, до больних, до ранених. І вже ні-
мці, яê пішли [нерозбірливо], а він в Запорожі бóв, лазарет. Бóв в 
Запорожі, óже ж одстóпали наші. І êаже, несó солдата і питаю, від-
êіль. А він відтіль і відтіль. “А де німці?” Каже: “Та німці по п’ятам 
ідóть за нами”. Дóмаю, та це далеêий чоловіê, він не поместó мені 
êаже. Не вірив, êаже. Коли правдó цей солдат [нерозбірливо]. Та 
вже êоло Запорожья. А ми бóли в плавні, я, і мати, і брат от цьоãо 
батьêа, маленьêий. І об’явили, шо Кременчóê перервали [нерозбір-
ливо]. А ми в плавні жили. І вечером, яê пішла война чи та вода. 

Прорвало плотинó, таê матері [нерозбірливо] êоровó ж, а ми на 
полиêó спимо, на дворі. [Нерозбірливо]. Я êрізь сон почóла, шо 
щось наче реве, а воно таê вода ішла, шо прямо бóрлила, ревла. Я 
проснóлась, темно, темно і начала êричать, не поймó, де я. Коли чóю 
мати обзивається: “Катя, Катя, ми їдемо всі”. Яêийсь там мóжиê ó 
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неї оêазався, і лодêó взяли і по оцій [нерозбірливо] приїхали по нас 
та забрали там бóла [нерозбірливо] і вона на возвишеном місці, іще 
оплетина і ото тóди êоров позводили, поприв’язóвали [нерозбірли-
во], стояли. А пором одірвався, начали переправлять êорови, через 
пором. А вона таêа [нерозбірливо] бóла, шо яêий [нерозбірливо] 
там от таêий. І не видержав і перервався чи десь витерся, шо êоров 
[нерозбірливо] спасли [нерозбірливо] породи. Корови ото стояли 
аж [нерозбірливо] на березі нас вивезли [нерозбірливо].  

Таê ми виїхали і на березі розêлали [нерозбірливо] та поляãали. 
Я просипаюсь, мацнóла, ãребінêа немає. Оце таê в детстві більше 
помниш, чим [нерозбірливо]. Коли і батьêо підійшов, а йомó яê ото 
сêазали шо [нерозбірливо], а він, ó мене ж ó плавні сім’я [нерозбір-
ливо], вони сêазали тільêи тóди і назад. Таê він êинóвся їхати, воно 
то і не далеêо Кóшóãóм, оце Запорожье. Поїзд же не ішов, по шпа-
лах прибіã і ото нас на березі найшов. Назад ó плавні відвезли, вода 
óже одійшла. А сам пішов [нерозбірливо], а йоãо óже немає. За ніч 
óвезли воєнні, а тóт і [нерозбірливо], він не знає [нерозбірливо] ви-
рвався од їх. Прийшов ó плавні [нерозбірливо], а тоді ми [нерозбір-
ливо] стріляли [нерозбірливо]. 

Да, виїхали ми при німцях [нерозбірливо], а батьêо став парти-
занам помоãать [нерозбірливо], êóпив êонячêó, бричêó. І оце яê ве-
чір, дóмаю нó, че той батьêо, êожноãо вечора їде, і яê вроде бере ри-
балить. І мати хліб пече, óтром óстаю, батьêо дома. Чóю [нерозбір-
ливо], а воно оêазóється [нерозбірливо]. А вони йомó мармишêи 
давали. А він êаже, [нерозбірливо] вечір [нерозбірливо] томó, томó 
[нерозбірливо]. Я розêидала, не дивлячись, шо воно. А тоді моãо ба-
тьêа німці схватили, обдóрили людей, [нерозбірливо] і сêазали, хто 
піде соняшниêи êосить, той різать, тоãо не тронем, хто бóде дома – 
бóдем заберать ó Германию. Мóжиêи, яêі бóли де, пішли соняшни-
êи і вони обдóрили [нерозбірливо], забрали. І забрали нашоãо бать-
êа. А тóт і нас еваêóірóвали, об’явили, шо збирайтеся [нерозбірли-
во]. Німці тіêають óже і нас ãонять. Комó ми нóжні бóли. Та батьêів 
же брат бóв і êоні ó ньоãо бóли [нерозбірливо] êолхоз розділили. 
Поділили êоні вже все, ãод проробили в êолхозі, не в êолхозі, а в 
[нерозбірливо]... 

Німці, яê зайшли, поле і бричêи роздали людям. І заставили ро-
бить нас. Нас повиãоняли, бóли ми аж ó Роãачове, знаєш, де Роãачо-
ве. Тóди оце, Орлянêа, Білозірêа, Переможне, а тоді Роãачове [не-
розбірливо], село здорове. Нó, Роãачиê називається томó шо воно, 
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яê вам сêазать, нó, [нерозбірливо] рівчаêи, роãачиêом і назвали. І 
ото ми там під êонвоєм втеêли. А хто не втіê [нерозбірливо]. На 
нашій бричêі [нерозбірливо]. А дядьêо таêий хитрий тай êаже [не-
розбірливо]. А йомó ніяê тіêать, êонвої переслали на нашó бричêó і 
він з одним доãоворився, ось прийдемо в Роãачиê, от тóт ó мене в 
первім провóлêó живе сестра, можна я заїдó на ніч до неї. А óтром я 
приїдó [нерозбірливо]. Той взяв і забрав [нерозбірливо]. Тільêи дя-
дьêо повернóв ó провóлоê. І всі за ним. І завернóли і нас. Прийшли 
тóди на пóнêт, начали [нерозбірливо]. А мамêа пішла та êаже [не-
розбірливо] дядьêо. Сюди поãлядайте, яê тільêи ми êоні запряжем і 
бóдем їхати бистро бросайте очерідь і тіêайте за нами. Коли диви-
мось дядьêо розвернóв êоні, а êонвої поставали там шось і своє [не-
розбірливо], а ворота ж отêриті. І він вилетів і êоні [нерозбірливо]. І 
балêа, через балêó і на дрóãó вóлицю висêочив і за хатою став, шоб 
сюди не видно нас бóло. А за нами ще дві підводи, одніє лоша везе, а 
одні волами ідóть. І засêочили [нерозбірливо] деревина бóла, ãарба 
зачипилася. Таê ми побіãли рятóвать, а відтіль німці стріляють. Таê 
вони вернóлися, завернóли. А ми в степ попали.  

Поїхали ми ó степ, нас направили роãочансьêі, шо в степó ó них 
там домиê есть і землянêа і сêотина там êолхозна. Ми ще [нерозбі-
рливо] êачани ломали. [Нерозбірливо]. Коли вдрóã, ми поселились 
в домі. Стріляють, снаряди рвóться, прибіãають німці, виãнали нас з 
хати на двір. [Нерозбірливо] пóлі свистять, ми êричимо діти, а цей 
дядьêо, шо нас віз, тоже ж з нами, взяв, êоні німці забрали. А він 
зброю поховав там [нерозбірливо] бóли, він взяв та поховав їх. Ні-
мці до ньоãо збрóю дай, а він êаже: “Я не знаю, брали ж німці êоні і 
забрали, немає”. Стріляють, б’ють нас, виãнали з хати, ó землянêó 
поêазали нам, ідіть. Тільêи перейшли в землянêó, а відтіль виãо-
нять – радіо проводять, телефон проводять. Кóча ãною і ми між ни-
ми і ãнояêою [нерозбірливо]. А тоді трошêи перебили. Таê той дя-
дьêо витяã збрóю. А êорови êолхозні повиãонювались, стояли там і 
êорови і воли, таê піймали êонячêó, запряãли вола і êоровó. Отó 
бричêó, ото шо нашó і вони німці поêазóють, на Ляпатихó. Поêазó-
ють дороãó [нерозбірливо], а ми виїхали на Ляпатихó, а тóт соняхи. 
Дядьêо êрóтнóв тими збрóєю своєю ó соняхи. Я ще êоров тоãо, мати 
êаже налиãай, слідом біжить êорова. Ми їдемо, êорова. Сêотина то-
же боялася. Каже: “Налиãай”, – може вона нам бóде, я взяла і êоро-
ва пішла до мене і я за підводою з êоровою ідó. До Роãачиêа доїжа-
єм, нас, нам поêазóвали на Ляпатихó, а ми до Роãачиêа, шоб ближче 
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додомó. Доїжаєм до Роãачиêа, танêа німецьêа стоїть. Танêісти по-
чали по нас стрілять. Вони, я поняла сейчас, оце вони спеціально 
стріляли, ляêали нас. Вони з танêа нас розстріляли [нерозбірливо], 
таê все время перелет, перелет. А тóт балêа і ми в тó балêó [нерозбі-
рливо] сêотиною, а воно темніє і затихло. Через [нерозбірливо] і ми 
не ворóшимось, сêотина води хоче, цілими днями ходила ãолодна. 
Там êолодязь бóв, і мати з дядьêом з одним, по манесеньêó тяãнóть, 
шоб він не сêріпів, êолодязь. По очереді напóвають сêотинó. Стало 
розвидняться, мóжиêи ãородами полізли в село, êажóть нема.  

Ми ото виїхали та [нерозбірливо] довезли. Мабóть там місяць 
ми бóли. Наші не зайняли Роãачиêи, ми бóли на [нерозбірливо] і 
нас [нерозбірливо]. Я бóла молода, тільêи взросла. Яê прийдóть на 
оêоп виãанять [нерозбірливо] хóденьêа. Яê ó день стою [нерозбір-
ливо] на оêопи, і давали в рóêи мерзлó землю довбали. А один раз 
попався видно [нерозбірливо] тоже всяêі і він над нами [нерозбір-
ливо] замітинó млентаж êопать. І ми верхній шар [нерозбірливо] 
збили, а він стоїть і êаже: “Мама”, – поêазóє ляãай. Рóсьêі. І таêе 
придóмав, ми один шар збили [нерозбірливо] і до землі [нерозбір-
ливо] і чóть розãовори наших солдатів. Ми плаêали страшне. І ні-
мець êоло нас, не троãав нас [нерозбірливо] він сам поêазав [нероз-
бірливо] і понині помню. Голос яêийсь [нерозбірливо], не ãармонія, 
а на ãóбі. Гармошêи. Грає, а дрóãий êричить: “Гришêа ãрай, шоб і 
моя мамêа почóла!” А ми тóжимо. Ото таêе бóло. А до домó ішли 
цілий тиждень з Роãачиêа. Солдати тóди їдóть, а ми на зóстріч іде-
мо.  

Трохи і на êóхні робила ó німців. То ãоняли на оêопи, а то не 
стали ãанять, мене стали ховать. Заходе óтром німець, ми сіли сні-
дать, нічоãо по-рóсьêомó не понімає [нерозбірливо], нó, вообщем яê 
він нам розêазóвав, шо ми поняли на êóхні. І нас чотирьох забрав. 
Прийшли на êóхню, на їхню. Той же ж êладовщіê їхній, німець, [не-
розбірливо]. Прийшов і êаже, ми вам дамо бóмажêи бóдóть на оêо-
пи, вам взять. Ви поêажете ці бóмажêи і вас ніхто не троне. Шоб ми 
вас не шóêали, ви щоб êажде óтро приходили на роботó, а вечером 
додомó. Дав бóмажêó і вас ніхто не троãатиме. Дóмаю, яê іти землю 
довбать, то êартошêó чистить на êóхні ж, леãше. Або води натяãать, 
ото таêе заставляли. То пол помить, шêола бóла і ото [нерозбірли-
во]. 

[А шо вони там їли]... Таê, тó, оце яê ми прийшли, він, êаже, ми 
бóдем вам пайоê давать. На óтро і додомó на вечер. Нó, прийшли 
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оце хлібина, яê і в нас печóть. Ми ж тоді пеêли хліб, а тепер бóлочêи 
печóть, наче яê пироã розрізане, êóсочоê êовбаси, а шо ж іще. Оце 
по êóсочêó масла, хліба і êолбаси. Оце поїли óтром, а вечором бóде-
те іти додомó дам, і помажите там. І на бóмажêó він записóє, а ми 
пайоê взяли з йоãо рóê і êажемо, ми більше не прийдемо. А бóмаж-
êи не дав нам. Люди не ходять на оêопи, а ми бóдем підчиняться 
німцям. На óтро ãоняють на оêопи, а ó нас бóмажêи немає. Ми по-
ховалися, та на ãорище та в тóалет, то тóди, то тóди. Пройшли, нада 
йти [нерозбірливо] êаже, чоãо позно прийшли. А ви ж нам бóмажêи 
не дали. А він сиãналив на оêопи, а ми ховались. Він тоді отдав нам 
бóмажêи і оце ãонять на оêопи, ми поêазали [нерозбірливо]. В мене 
братіê маленьêий, я іще шось з’їм, а шось йомó принесó. [Нерозбір-
ливо].  

Порозбивали шêоли, насіння понасипане, семочêи, засипана 
шêола, це ж наші насипали. Німці êришó знімають, немає ж [нероз-
бірливо] немає [нерозбірливо]. Дома поразбирали, оце ми жили на 
êватирі в одних [нерозбірливо], оце зайдóть німці, хазяйêа в одній 
êватирі, а ми в дрóãій. Подивляться людей баãато, таê вона заради 
нас спасла хатó, раз баãато людей. Яê зайдеш в êомнаті, там пóсті, то 
заêривають хатó і стелю знімають [нерозбірливо]. Спалили Роãачиê 
[нерозбірливо]. Не бóло [нерозбірливо]. А ми насіння тоãо наноси-
ли баãато. Тоже [нерозбірливо], на мішечêи і носим. До хазяйêи і 
проса наносили, просо і товêли. Насіння потовчем, семочеê нажа-
римо, ото таê тоді [нерозбірливо]. Топили насіння, насіння êрóпне, 
тепер таêоãо немає. Прямо таêе [нерозбірливо] насіння і топим на-
сінням. Оце прям, трошêи, трошêи. А воно ãорить, яê розãориться 
насіння, цілий день ãорить.  

А весною вже наші [нерозбірливо] прийшли. Ми б прийшли 
швидше, таê мати в черевичêах, а воно ãрязюêа бóла, і це не повез-
ло. Роãачиê там саме чорнозьом – і дощ пройде, й не замерзне. Ма-
шина не іде, там баãато осталось [нерозбірливо]. Вже ми поняли, шо 
тіêать, воно понятно бóло. Таê віêно на вóлицю [нерозбірливо], зе-
мля і машини ãорять, оце ж, вид, чи не сподівались наші [нерозбір-
ливо]. Роãачиê бóв внизó, а тóт, по-моємó, під Роãачиêом ãора, тіль-
êи наші солдати вийшли, а ті [нерозбірливо] дивимось машина ãо-
рить на дорозі [нерозбірливо] солдат біжить [нерозбірливо] і ó нос-
êах біãли солдати, оце яêий не, ó їх обóві не бóло. [Нерозбірливо] і 
вже розвидняється, а вони біжать, а ми êажем: “Аãа парні, аãа, наї-
лися вашоãо хліба”. [Нерозбірливо] дивимось [нерозбірливо], о, іде 
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наш солдат. Старий один, а один молодий. Таêий молоденьêий, ãо-
дів може сімнадцять чи вісімнадцять [нерозбірливо], шо прийшли 
еваêóвати і він вернóвся з армії, там бóв [нерозбірливо] ноãа ото êа-
лічна [нерозбірливо] ранений бóв. Не довезе нас на степ, і оце див-
люсь, нічоãо я йомó не êажó, все время дивлюсь на ньоãо. Він помі-
тав та êаже: “Чо ти таê в мене вдивляєшся?” Кажó: “Ти знаєш, шо, 
от таê і от таê, ми бóли в Роãачêó, ішов солдат старий і молодий і я 
êажó таê óдивилась, шо точно ти ішов”. Каже: “А на яêій вóлиці?” 
На центральній, êажó, вóлиці. Кажесь, тільêи наш дом минóли і 
опять [нерозбірливо], шо опять немає. Каже: “То я і ішов централь-
ной вóлицей”. Яê би я знала êажó, шо [нерозбірливо] пішла до тебе, 
нó, чи він пішов рядом, я ж не знала йоãо вообще. Баãатеньêо стар-
ший, ото таêе [нерозбірливо] пережили баãато.  

Оце прийшли ми ó мартó, сороê четвертоãо ãода, ще война ішла, 
яê ми із фронта прийшли. Я зразó пішла в êолхоз робить. Ким я 
тільêи не бóла, і в бриãаді, і свинарêою, і стаханêою, і доярêою. Ким 
тіêи не бóла. Поêи до пенсії доїхала, а ноãи тепер не ходять.  

[А дід мій...] А він же на войнó попав в еваêóацію яê прийшов, 
ми прийшли аж весною, а вони тóт десь раньше вирвались з бою. 
Приїхав, і зразó матері êаже [нерозбірливо] давай мені, я пішов. 
“Солдати, – êаже, – в хаті, просять, та ми при часті заберем тебе і 
все. Я пішов воювать, і ото довоювався, шо [нерозбірливо] вибили 
ж, там отбите, там ранене”. Прийшов же ж, вже êолхози, вже нічоãо 
тóт немає. В лазареті довãо лежав і додомó не попав, батьêи не дó-
мали, шо він живий. Він може за войнó менше розêазать томó шо, 
він не чóє ж, ви питайте.  

[Оце поженилися]... В [19]51-мó [нерозбірливо]. Яê бóло, йоãо 
батьêи баãатші бóли, а ó мене ж і батьêа нема, неньêи, даже хатó 
строїли, я строяла хатó сама. Після войни план пóстий, а мамі де 
аби бóло построїться, ми на êвартирі жили. А председатель êартош-
êó брав в оце время, а може [нерозбірливо]. Та поже, сêазав, шо вас 
план строїться. Ми з матірю тяãали з êолодязя водó, за ãородами. 
Ноãами місили, саман робили. Мати ще здоровеньêа бóла, тачêó 
найняла, за три дні êопала ãород [нерозбірливо] перевезли і земля 
бóде, строїли і не виêлали [нерозбірливо]. Де ми бóли на êватирі, 
хазяїн прийшов з войни сліпий, і ще ми там оêазалися, і ото де хо-
чеш, земля [нерозбірливо] бóдем строять хатó. Колхози, в êолхозах 
начали бриãадó робить [нерозбірливо] строїли êомó надо. Всі не по-
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строїли та дерева немає [нерозбірливо]. Це вже ми строїлись [не-
розбірливо] де батьêи. Це вже ми [нерозбірливо]. А тоді не дай Боã.  

[Нó, построїлись]... Ото ж от êолхоза ми сêлали саман і зимó 
стояли самі стіни, нема ж дерева, нема з чоãо зробить. А тоді верхній 
шар, воно ж ãлина, розêисло, штóрнóли, дрóãий раз сêлали. І в по-
садêах тоже êрали, бо не можна ж бóло рóбать посадêó, а дерево ж 
лежить, нарóбала мати. У однієї жінêи стойлечоê. [Нерозбірливо] 
тоді ж бóло плавні. Бóло дерево, не рівне, нó, а, дерево. Понастеляли 
стелі, це ж нема, нема [нерозбірливо] робить, нема чим білóвать. Я 
одна [нерозбірливо]. Таê óже вони рідноãо батьêа брат, êаже: “При-
йдеш в посадêó [нерозбірливо], де хорошó [нерозбірливо] напиляем 
перед вечером, а ти найди таêоãо дядьêа, шоб привіз, то шо заãото-
вили, шоб ночью йоãо не оêазалося, бо ще і сóдить бóдóть”. Ми [не-
розбірливо] понарізали, понаêладали [нерозбірливо] приêрили. І 
мені один візовий обіщав, êаже, яêщо надо бóде, êаже я за всяêó ці-
нó зроблю. Прийшла на бриãадó вечером, óже [нерозбірливо] поóбі-
ãали [нерозбірливо] стояв. Бриãадір [нерозбірливо], я до бриãадіра 
от таê і от таê, надо дерево нам привезти. А він [нерозбірливо] хто 
хоче хай. А посилать ніêоãо не бóдó [нерозбірливо], а Леоненêо де, 
той шо обіщав. Він êаже дома, а він живе не далеêо. [Нерозбірливо], 
а я ідó і стежêи не бачó. Дóмаю, яê óже Мишêа отêаже, це все про-
пало. Підходю, шо таêе, êажó от таê і от таê, ми напиляли, а я пита-
ла, ніхто не хоче. А він êаже: “Чоãо ти їх питала, я ж тобі сêазав, шо 
я зроблю”. Прийшов на бриãадó, давай на бриãадіра, давай мої êо-
ней. А він: “Ні, вони виморені”. А він êаже: “Я берó свої êоні, ти по-
няв мене?” Дав êоні, бричêа таêа, [нерозбірливо] мачта [нерозбір-
ливо], ãарба називалась. І поїхали в посадêó. Зразó прийшли, ніде 
ніêоãо близьêо нема, воно от села далеченьêо. Наêлали на бричêó, 
приêрили бризиêом, а тепер êаже: “Іди попередó вдоль дороãи і ди-
вись з Василівêи або Василівêó, ніяêа машини близьêо немає, і ма-
хнеш мені”. Я вийшла, ãлянóла близьêо немає машин, йомó махнó-
ла, а сама через дороãó. Таê êоні добрі, він перелетів через дороãó, 
воно ж і не бóло машин, а от таê зробили бóãор, [нерозбірливо] там і 
там [нерозбірливо] êоні не виїхали. Перелетів через і до посадêи і 
над посадêою в село. Обминóли [нерозбірливо].  

От таê ми строїлись. Я сама і хатó сêривала, робила. Бачила, яê 
люди роблять [нерозбірливо] очерет вêривали. [З очеретó робили]... 
Це тоді не бóло черепиці та шифера. Це той я помню [нерозбірли-
во], ото ж я сама пішла в плавні і найшла хороший баêай, таêий хо-
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роший. Не розіãнóлася, до êолін лежала за день, це ж [нерозбірли-
во] спина болить, обв’язана [нерозбірливо] і ото лежала на хатó на 
[нерозбірливо] за день. Тоді ж не бóло моря, бóло плавня. Колхоз 
наш [нерозбірливо] плавня бóла, нема, соломи нема чоãо. В плавню 
поїхав, лози нарóбав і топи. Та, ой, Боже, хіба можна все розêазати. 

В [19]56-мó затопили [плавню], в [19]56-мó. А в плавнях не бó-
ло тоді вже людей, вони собирались затоплять, випилювали дерева, 
лозó вирóбóвали, все óбирали люди і вийшли із плавнів. І затопили 
за [нерозбірливо]. Плавні затопили, óже там ніêоãо не бóло. Зроби-
ли море, а тоді [нерозбірливо] топлива, можна вóãілля бóло не êóп-
лять, поїхати, нарóбать [нерозбірливо] лози [нерозбірливо]. І риби-
на, тоді риби бóло. Оце затопляєм ми сьоãодні, а постепенно вода 
óбовляється і літом [нерозбірливо], хто óãодна нам ловив. Дрóãі 
[нерозбірливо] і [нерозбірливо] нема нічоãо в мене [нерозбірливо]. 
Тóт яма хороша ãлибоêа і тóт, а по середині цвях. Яê їздили, а воно 
ще водичêа бóла і повибивало êолії. Доходю до êолії, а вона, води 
там óже от таê, а вона от таê рóшиться вода. А тоді бóли ó нас [не-
розбірливо], в’юни, риба в’юни. А та довãа, сіреньêа і лóсêи немає, 
тільêи ãоловêó одріжеш і êишечêи вийшли і жар, таêі добрі. А в ме-
не ні в шо і взять [нерозбірливо], вони пищать. [Нерозбірливо] там, 
де ворóшиться, там раз виêинó на береã, і виêинó. Навиêидала, таê я 
в êосиночêó вв’язала і в фартóх, а вони живóчі. Ідó, ідó, а він вилазе 
з фартóха [нерозбірливо].  

Може, хто і полював, нó, в нас там [нерозбірливо], де ми жили, ó 
плавнях. Там [нерозбірливо] робили там мóжиêи, êорзини плели 
[нерозбірливо], ãороди в нас там, яêі хоч, сêільêи хочеш займай ãо-
рода. Вода зійшла, садови, земля сира. Корови держали, свині, пти-
ця. Оце вода прибóває весною, а êóри óже самі знають, ó êóрниêó 
сидять. Вода óже залила, óже хатó затопило по віêна, нам надо ви-
бираться на лодêи, на бóãор, там є таêий, ми êазали êóчóãóри. Там ó 
нас шалашиêи на літо, от ми на воді їх, тільêи вода залили сêрізь, 
êóри на сідалі сидять, їхали на лодêі, ціп-ціп, вони всі поплиãали в 
бóдêó і не ловили їх. 

Каждó веснó прибóдь води. Тільêи до береãа до бóãра до тоãо, 
торêнóли, êóри, óже вони знають, êóди ходять. Корови прив’язані 
стоять, бо вода ж êрóãом. Поїдемо, верби ж висоêі, а ó їх [нерозбір-
ливо] ó водó, ãілочêи óже зелені, наломаєм ãілочоê, êоровам приве-
зли. Яê тільêи вода спадає, шо ãряди поêажóться, одвязóємо êоров і 
вони самі на ãрядó, а вечером ідóть додомó. Це наче в череді бóло. 
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Таêа жизня бóла. Таêе, чоãо тільêи, хорошоãо немає там, все поêóш-
тóвали. 

[Свиней вирощóвали в плавнях]... Не баãато, [нерозбірливо] для 
себе. Аãа доãóдóється, що [нерозбірливо], ріжóть. Корова, теля, сви-
ні [нерозбірливо] êоней держали. Вода залела, підїхали до êóрниêа, 
ціп-ціп-ціп. А там землянêи в нас бóли і сад. Нó, плетене, стобчиêи 
таê переплітають [нерозбірливо] виплели, поставили, обмазили і 
[нерозбірливо], землянêа. І [нерозбірливо], дров баãато бóло [не-
розбірливо], я любила і зимою ходить [нерозбірливо]. Це лисиця 
бóла, а вовêа не бóло. Гадюê баãато бóло, я боялась [нерозбірливо] 
êрóãом трава [нерозбірливо] стежечêа і те [нерозбірливо]. Не бóло 
ó хаті. А таê ідеш стежêою, оãлядашся, яê ãлянóла, ãадюêа от таê 
наче плиãа за мною, таê я яê побіãла, втеêла от неї. 

[Яê до Сталіна]... На ньоãо не ображали, ніêоли [нерозбірливо]. 
Сталін та і все. А, яê помер – траóри робили. У мене брат двоюрід-
ний, êомóніст, таê плаêав, приходив до нас, нема Сталіна. Та на 
Сталіна десять Сталінів [нерозбірливо], а тепер, тоді бóв хороший, а 
тепер шо хочеш. [А Хрóщев]... Я і сейчас [нерозбірливо] тоді хоть 
пожили при Хрóщеві. Яê êажóть, той [нерозбірливо]. 

Село ще построїлося, яê пани ще бóли. До революції, пани бóли. 
Таê оце Василь, пан бóв, ó ньоãо люди робили там, тиждень [нероз-
бірливо] два тижня. А тóт цілина бóла [нерозбірливо]. Яêийсь пан 
взяв на видó там построївся, тепер же ж воно [нерозбірливо] і 
об’явив, хто до мене перебіжить, перейде, бóде тиждень мені робить, 
а два тижня собі [нерозбірливо]. І оце мій рід перший поселився. 
Тоді вони не Нечети бóли, це вже Нечети, баба моя пішла за Нечета. 
Нечет стала. А тоді Ромашови чи Ромащóêи. Вони ó Василівêі і бó-
ли, жили і знали, шо той пан таêó волю дає і решили, там же ж, це ж 
робочі там. І хтось там сêазав, панó [нерозбірливо], таê він поставив 
стражó на ніч, шоб не втеêли. А мої пращóри бóли таêі величеньêі, 
сильненьêі. Взнали, шо їх стережóть, взяли та повязали тó стражó 
всю. Позав’язóвали роти і сім’ю забрали і одежó забрали і поїхали 
[нерозбірливо]. А тоді óже почали, на низó, щас там залито, бóли це 
сперва, [нерозбірливо] не бóло, на низó бóла вóлиця в два ряди, од-
на до береãа, одна під вóл[…]. І ото перві населялися моя рідня. Це 
вже мені мама розêазóвала матері, а мати їй розêазóвала історію. І 
їх придрожнили Ходóни. Що ходили от пана ê панó, де лóтше. [Не-
розбірливо], тоді фамилій мало признавали, ó êаждоãо на вóлиці. 
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Призвіщ тóт, фамилій [нерозбірливо]. Нó, понімаєте, хто яê себе 
повів, таêе і призвіще. А я ж все время бóла ó плавнях. Я тільêи за-
бóваю, яê мати називала батьêо мій [нерозбірливо], весною êоропи 
[нерозбірливо] тільêи таêі на шию. І холодно, ó валенêах один при-
йшов. В таêих валенêах, а тóт êороп недалеêо, таê він êинóвся за 
êоропом і в валенêах в водó [нерозбірливо], а мати яêось назвала 
[нерозбірливо], а яê назвала óже забóла. І таê і приêріпилося. А Хо-
дóни, тоãо шо от пана до пана ходили. І сейчас їх [нерозбірливо] і 
тоже не Ходóни, я вже Назаренêо. Моя материна бабóшêа не білян-
сьêа, вони приїзжжі, вони приїзжжі. А тóт не знаю [нерозбірливо].  

[А яê розважались] [нерозбірливо] на санêах з ãори. Нема ãори, 
сніãó наносем [нерозбірливо], а нема саноê, êóраїнó натоптала, сіла 
на êóраїнó [нерозбірливо]. Нó, бóр’ян таêий, сейчас йоãо немає, êа-
зали переêоти поле, називали. Тепер же йоãо немає, я не бачила.  

[А êоли вже дівчата таêі бóли, на вечорниці, на поседелêи зби-
рались]... Я до тоãо не дожила. У дев’ятий êлас ходила ж, мене ó 
плавні забрали, там [нерозбірливо] хат. Це патіфон мій батьêо êó-
пив цей, це [нерозбірливо] хатó і патіфон. І пластиноê чи п’ять чи 
шість [нерозбірливо] і то êаждий вечір [нерозбірливо]. “На ãорі ве-
рба рясна”, чóли таêе. Ото найінтересніша [нерозбірливо]. Женщи-
на, но óже забóла яêа. А з дрóãоãо боêó пластинêа [нерозбірливо] 
“Любив, подарóйте [нерозбірливо]. Допер, шо сам не вмер, а вона 
мені ще вчинила, панича полюбила”, оце вона під êінець бóла. Реãо-
тó стільêи [нерозбірливо]. Да, панича полюбила. А тепер бóдó êаже, 
êричать, на все село ãóêать, а тоді оце, оце перечитóє, а теля не зãа-
дóє. Кажó [нерозбірливо]. 

А німці, яê прийшли, ми вже в село виїхали сюди і ховали, той 
патіфон. І хтось сêазав за патіфон. Ми тоді вже не вêлючали йоãо. 
Прийшли, перерили і все [нерозбірливо]. Хто-то підêазав, шо є па-
тіфон. Всяêе бóло. Ми прийшли в тó хатó. А хазяйêа перейшли до 
нас [Нерозбірливо]. 

Свеêрóха [пряла]. Я прийшла [нерозбірливо], в мене баба пряха, 
сêалер, підстілêи тêала. Бабóшêа моя, бабóшêа. [Мене вчила]... Я 
вже заміж пішла, то я вже не сідала, я ж на роботі всеãда, в мене ж 
[нерозбірливо]. А яê заміж пішла, зима [нерозбірливо], а баба та ма-
ти, тêала всьомó селó [нерозбірливо] лежали [нерозбірливо] вони 
хорошо робили, таê тêать баãато бóло. У їх всеãда [нерозбірливо]. 
Тоді мати приходе моя та êаже: “Я вже не можó, мамêа [нерозбірли-
во], зимою хай нічоãо не робе, хай прийде допліта, те шо дали і наó-
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чем і забирай верстат і бóде робить”. Таê я ще попотêала людям. [А 
таê баãато тêали по селó]... Баãато [нерозбірливо] баби. 

Мати моя приїхала. Приїхав двоюрідний брат, воно яêраз ãолод 
бóв, ото [нерозбірливо]. [І вони з Черніãова сюди]... Да, бо [нерозбі-
рливо], а тіêи чоãо оêазалося, мій брат, материн двоюрідний брат, от 
тóт на заробітêах бóв. Я не знаю, де він заробляв, це ж ще моєї мате-
рі брат, а батьêо хотів матір отдать за баãатоãо, в маãазині робив, 
продавцем, баãатий бóв. А мати не хоче йоãо. Прийшли старости, а 
мати сêазала, я не підó. Таê батьêо побив матір [нерозбірливо], а я 
êаже пішла до тітêи [нерозбірливо] плачó, не можó яê. А батьêо пі-
шов [нерозбірливо], а тітêа êаже: “Таê, Коля їде ó той, яê він сêазав, 
ó Таврію на роботó”, поêи батьêа дома нема, пішов на охотó, він пе-
реодівся і тіêать. І мати ж то осталася [нерозбірливо] взяла, êаже, 
переїдьте [нерозбірливо] із тим братом двоюрідним поїхали, там 
ãород [нерозбірливо] вони сімнадцять êілометрів [нерозбірливо] 
називається, називається [нерозбірливо]. І вони сіли в поїзд, приї-
хали в Київ зразó, а в Київі пересажóвалися [нерозбірливо]. І вони 
там [нерозбірливо] їхати сюди, а батьêо з охоти прийшов, пойняв, 
це вона втеêла за [нерозбірливо], я щас доженó і на êоні і на станцію 
[нерозбірливо]. Каже [нерозбірливо] посердився [нерозбірливо], де 
дочêа [нерозбірливо]. І приїхав подивиться і понаравилось. Поїхав 
[нерозбірливо], а воно таêе бóло, яêраз революція мати êазала [не-
розбірливо]. Привіз всю сім’ю сюди, не êватир, а сам поїхав ще êое 
шо взять, і там йоãо óбили [нерозбірливо]. Каже [нерозбірливо], 
менше мене і понаравилось жить, а êаже поїдó назад, не бóдó я тóт 
жить, вони мене êацапêою називають.  

З Полтави [нерозбірливо], я вже оце яê мати вмерла, найшла 
[нерозбірливо] взяла написала. Таê там моя тітêа десь Надьêа єсть, 
може ви знаєте [нерозбірливо] не рідної тітêи [нерозбірливо]. Коли 
вони мені освітили, і от там і от там твоя тітêа Надьêа живе, вона 
сама і дали адрес. І начала я переписóватися, і тітêа до тоãо [нероз-
бірливо] шо я оце одна в хаті, дітей немає. Приїжджай, може тобі 
понаравиться, я тобі все отдам [нерозбірливо], дóмаю, хочеться на 
родинó подивиться [нерозбірливо] брата своãо [нерозбірливо] по-
дивились на родинó, а тітêи вже немає. Оце весною вона мені напи-
сала шо і яê, а я дóмаю, нó, шо бóдó писать, яê не бачила [нерозбір-
ливо], а тоді вже надóмала їхати і написала… 
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Остроãляд Марія Іванівна, 1929 роêó народження, 
с. Сêельêи Василівсьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
[Остроãляд] Марія Іванівна [19]29-ãо [роêó], тóт народилася. І 

батьêи. Батьêо в мене сам сирота, а мати – сêелянсьêа, дід і баба бó-
ли [нерозбірливо]. Батьêи в мене в Михайловêі, батьêо – в Миха-
ловêі, а мати сêелянсьêа. Василів[сьêоãо районó] Михайлівêа, [не-
розбірливо], Михайлівêа – це сюди, там бóли хóтора таêі, раньше 
бóли, малі таêі хóтора, Драні називали на їх, там люди, мало людей 
жило, там п’ять-шість хат бóло, пішêом ходили, не їздили ні маши-
ни, ніде. Серед степó... Один [хóтір] Шевченêо називався, один 
Драний хóтір називався, Терн, Терн та Терновêа називали, це там їх 
нема, вже все позносили, нема нічоãо там тепер 

В [19]41-м, це до війни. Дóже харашо все давали. Нам дали хліба 
тоді, нам дали хліба тоді баãато, таê шо ж ми, ми тó хатó повисипа-
ли... Колхоз, êолхоз роздавав, óсе роздавали яê начали нас бомбить 
[нерозбірливо]. Яê нас бомбили... А після війни вже не стали. І в 
ãолоді бóли. І в холоді бóли. В чомó ми ходили? [Нерозбірливо]. 
[Німців пам’ятаю]... Ходили по хатам, зерна надавали [нерозбірли-
во] яêі забрали ваêóіроваться...  

Голод бóв, ãолод бóв, в [19]47-ім ãолод бóв, [19]48-й, а [19]33-й я 
не помню. Голод бóв. [Баãато людей померло]... Баãато. Нашоãо ро-
дó дóже баãато. А ãолод же ж, êанешно, бóв. Знаєте, тоді бросали, 
дітей вивозили, ó поїзд садовили, а там хто хотів той яê, ó нас бóла 
тóт одна жєнщіна, вона жила [нерозбірливо], двоє дітей і поїхали 
[нерозбірливо], вони яê виросли приїхали до неї, вона сêазала [не-
розбірливо]. Бачили там таêа сêала там, яêий рівчаê?.. То бóвало 
там дітей êладóть під рівчаê [нерозбірливо], та ãолодні ж люди нема 
хлібó [нерозбірливо]. А ãолод яêий бóв, пацюêів били на степó [не-
розбірливо] То ж пацюêи бóли, а то є на степó ховрахи, це [нерозбі-
рливо]. У плавні таêоãо дóже не бóло, потомó шо там дóже [нероз-
бірливо] бóло баãато, там не бóло таêоãо дóже [нерозбірливо]. 

Плавня, яê вам сêазать, плавня бóла таêа: озеро бóло, там річêа, 
оце в нас, де січас залито водою, там вода, ото плавня, понад желіз-
ною дороãою там бóла ó нас річêа, називалася Конêа, там в однім 
річêи єсть тóрецьêа та, êорона. Це тóрецьêе, це тóрêи тóт вроді їхня 
земля тóрсьêа, а на Лисій ãорі, там [нерозбірливо]. Лисою ãорою 
                                                           
1 Опитування провели Р. Молдавський, Н. Швайба (серпень 2001 р.). Дешифрува-
ла аудіо-запис та створила транскрипт Д. Аванесян.  
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там êорабль [нерозбірливо] затоплений, вони просили виêопать, но 
наші ніхто їм не дав, ніхто не дає, таê воно яê пройшов, вони прой-
шли. А плавні бóли, там бóв сêот, там жили люди, там жили, нó, во-
бщє. Рибó ловили, яêа це січас оце ловлять, а тоді ти забрела, сêи-
нóла юпêó з себе, зав’язала вóзол, потяãла по вóзлó та ловила рибó. 
Яê вода замерзла, льод замерз ó озері, озеро тоді отаêе бóло, назива-
ється дóхи – нó, це пробила, пробивають, рибó ловлять. Таê шо 
пробив, а вони яê навилазять – виêидай, сêіêи тобі хочеться. Сêіêи 
тобі хочеться бóло! Нó, тепер йоãо немає, верби бóли страшні. Пла-
вні, там хóдоби бóло сêіêи. А яê же! Городи бóли там в нас, порóби 
бóли, сіно êосили, óсе тоді, птиця бóла [нерозбірливо]. 

Лодêа. Нó, оце на латахах і це êача, êачêа нанесла, [нерозбірли-
во] набрала [нерозбірливо] і попливла далі. Виїхала, виїхала на ãря-
ди, а на ãряді тóт [нерозбірливо], це не можна в мирó бóло передать 
[нерозбірливо], а яê зірвало перемичêó в войнó, таê баãато людей 
[нерозбірливо], затопило [нерозбірливо] таê там партізанів баãато 
[нерозбірливо]. 

Заходьте бóло до, там називається ãряда, нó, [нерозбірливо], во-
ди нема, [нерозбірливо], можеш ãород садить, можеш ні, можеш 
сêотиняêó свою, êорів, нó, яê це тобі розêазати. Це ж ти знаєш по 
телевізорó яê поêазóють раньше, напнóла там два. Три, чотири [не-
розбірливо], обставила сіном [нерозбірливо], роãози бóли [нерозбі-
рливо], це все по жізізній дороãі [нерозбірливо], êрили хати, не бó-
ло ще хати з шифером, і черепиці не бóло, тоді бóли під соломою і 
під роãозою, і під очеретом. Оце зв’язóвали два таêих êóльêи і оце 
наêривали хати, стара хата по вóлиці Шевченêо, оце стара. Оце то-
чно бóли наші всі хати, а таê оце вже тоді [нерозбірливо], оце забо-
рів, оце заборів не бóло нічоãо. 

Господарювали в плавнях. Господарство велиêе бóло, êоні тоді ó 
êажнім дворі бóли êорови і êоні. А земля бóла таêа. Вони самі зем-
лю там занімали [нерозбірливо], самі, хліб молотили, простелали 
êотêи [нерозбірливо], оно [нерозбірливо], оно в нас один стоїть êо-
тоê, ото тóди желізо забите, а тоді причепляли [нерозбірливо], і êо-
тêом молотили хліб, самі вони молотили, самі вони віяли, таêі бóли 
віялêи, насипали, віяли їх, а тоді вже там сêіêи їх приїдóть [нерозбі-
рливо], сêіêи їм бóло положено здать хліба, приїхали. А бóли таêі, 
яê ото Махно, êоли залітали, забирали хліб, вони розêазóвали, шо 
бóли забирали. А ноччю їздили [нерозбірливо], бóло моя мама си-
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дить шиє там то êожóхи, то те [нерозбірливо], ото пан приїжа, тача-
нêою і ото. 

Нó, а таê же ж нó, шо. Тоді ж не таêо, тоді ж бóло хіба таê, яê сі-
час одна дитина в сім’ї, тоді жили по двенадцать – по тринадцять 
дітей. Нó, яê я вже пішла в [19]50-м ãодó заміж, вони [нерозбірли-
во], нема ніêоãо, по двоє, по троє, по четверо людей, я одна бóла са-
ма наймолодша, старі бóли самі. Ходили по рибó, чоловіêи. Ви на 
низ не ходили? Там бóв міст. Там бóла таêа Конêа, там ото сядеш, 
яê оце ми сидимо з вами і ото таê [нерозбірливо], а тóди ж переїж-
джають люди в плавні і сіна ãарбами везóть. Дрова возили. Уãля не 
бóло – солома, êóрай і дрова, а [нерозбірливо], відро яê натопиш 
[нерозбірливо]. А батьêи жили ó плавнях жили [нерозбірливо], в 
êóренях [нерозбірливо], хто зімою бóв там, а хто виходив на зімó 
сюди. 

Озера бóли... Там бóв і той [нерозбірливо] і Плетениха, і Дóрний 
і Лиман, [нерозбірливо]. А біля мостó, де ми сиділи оце, ноãами бо-
втали, отаê тóт не переãин, а осюди на êрай вроді вода чиста, тіêи 
вона біжить і біжить. Яê тіêи оце хтось ходить – то вже всьо. [Не-
розбірливо], êоні пішли [нерозбірливо] – то вже нічо не видно. 
[Нерозбірливо]. А таê, залите все – ви нічо не можете йоãо найти. 
Шо люди вам розêажóть, то ви самі бачили, інтересно подивіться 
самі. Оце ж моєї матері, старший брат, дядьêо, вони це жили на 
плавні, вони мене малою забрали. Оце ãóлять ходили, оце яê на фе-
рмó їдеш там називається Помийниця... Озеро. Да. Ходила пішêом 
через плавню в ãород. В Запорожьє. Там переїхали [нерозбірливо], 
там перейшла через ãряди, там те, те, те. Оце вони встанóть óтром... 
Землянêи бóли ó плавнях, землянêи бóли, то в землянêах ліси поп-
летені таêі, землянêі оце êоні, êорови, нó, все, шо є. [Хатина бóла з 
землі]... Вони жили, батьêи ó хаті, тóтово.. 
 
 

Лієвсьêий Володимир Гриãорович, 1930 роêó народження,  
с. Сêельêи Василівсьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
[Лієвсьêий] Владимір Гриãорович, [з 19]30-ãо. Всі [зі Сêельоê], і 

мати і батьêо. Матирене, оце де мастерсьêа - план бóв, а батьêів ось 
ближче. [Сміється]. Діда, Гриãорій Іванович, а тоãо Ниêифор, а по 
                                                           
1 Опитування провели Г. Шахров, Н. Швайба (серпень 2001 р.). Дешифрував ау-
діо-запис та створив транскрипт О. Пашненко.  
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батьêові óже й не знаю. [Батьêо бóв 18]94-ãо. Інвалід бóв батьêо 
[нерозбірливо]. [А мати бóла з 18]96-ãо. Нó, за діда я не можó сêа-
зать, а материн же... Тоже не знаю, яê по батьêові. Він зі Сêельоê, 
оце йоãо дворище. А жив на хóторі, оце [нерозбірливо]. Шевченêо. І 
він дожив до 99-ти ãод, не бóв в больниці. Прийшов сюди, пішов ó 
больницю, шишêа на ãолові росла, дали йомó бóтилêó леêарства, 
він випив за больницей, приходе із бóтилêою пóстою, і наріêав. 
[Нерозбірливо] випив, може мені средне жить, а я набрехав... [Він 
помер] в [19]60-х ãодах, там не можó, я знаю, шо в [19]47-м ãоді оце 
ж приходив до нас, поãода таêа бóла, дóбова. [Нерозбірливо] я б те-
бе óдержав, но сліпий óже êаже, не бачó. Ідó ж по водó [нерозбірли-
во]. [Яêе ãосподарство бóло]... Не знаю. Я помню про советсêó 
власть, а батьêо... 

[Плавня бóла]... А чоãо ж, пам’ятаю. Там і жили в плавнях. Люди 
однаêово жили, що на ãорі. Там оãороди просто бóло. Плавня бóла 
вообща, сêот бóв там. Всі êорма, оце ж все воно шло ó плавні. Це 
весною бóло от таêе море, розливалось, êажнó веснó. Це плавня по-
степенно вона, одвозили [нерозбірливо] дояроê ото там все время 
[нерозбірливо]. Донецêа, обично, область, несêольêо областей тóт 
находились [нерозбірливо]. Завезóть тóди, бросять і ото до осені 
вона ніде не піде, на том місті, де її приêормлюють.  

Це ж Конêа перва, потом [нерозбірливо] от та бóла, бóла Пойда, 
Осоêи малі, Осоêи велиêі, лиман яê же йоãо, лиман Дóрний один, і 
лиман не знаю яêий, просто лиман. Лиман, а цей здоровий лиман, 
лиман Дóрний. [Нерозбірливо] ти знаєш, яê лиман цей називався? 
Нó, оцей. О, Лисий. [Нерозбірливо], а цей Дóрний, да.  

 
 

Головêо Василь Юхимович, 1932 роêó народження,  
с. Сêельêи Василівсьêоãо районó Запорізьêої області1 

 
Мої батьêи тóт народилися. Тóт вони жили. Тóт, ó Сêельêах, тóт 

і... Тоже ж таê, зразó, яê томó... Колхозів же ж не бóло зразó. Потом 
ó êолхози ж то зіãнали, таê ото... Землі не бóло в їх. Це вже потом, в 
промартелі бóла земля. Нічо. Корзини плели ранше. Це вже сóчас-
ниêи. Плели це в плавні вони зімою, вони плели. Зріжóть різêó, до-
ма везóть ó Михайлівêó і продають там ці êорзини, от... 
                                                           
1 Опитування провели В. Марчук, Н. Сурева (6 серпня 2001 р.). Дешифрувала 
аудіо-запис та створила транскрипт Т. Молдавська. 
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В плавнях озера, все бóло! Там озер дóже баãато бóло. Їх яê на-
зивать, таê... Нó, приблизно... Хрещатиêи бóли! Клоêóнêа річêа бó-
ла, Лопóшна бóла! О. Нó, баêаїв там разних бóло, озер, лощини!.. 
Баêаї... Нó, таêе ж саме, яê річêа, тільêи менше. Ариê таêий, ми на-
зивали. І оце там риба бóла всєда. Риба... Вода спадає... Нó, по весні 
вода прибóва, таê яê, оце зараз в море, пошти, оце поêи… Весною. 
Потом вода сходе, і ми там ãороди садим óже. Вода сходе, ãороди 
садим óже. А риба остається в озерах, і ловим тоді вже наêривач-
êою. Не вóдêою, таê, наêривачêою. Наêривачêа, отаêо плететься 
наêривачêа. Отаêа заввишêи. О... Біз дна. А тоді чмоê! А тоді на-
êриваєш йоãо – вона заторохтить, рибина. Яê є рибина, вона по то-
мó – дрип, і, і ловиш. О... [Бóли] щóêа, êарась, лин, оце таêа.  

Озере, озера здава... Нó, є, то балêа Хомина. Оце зразó ж йде, оце 
ж за селом, Мала балêа. Потом Хомина. Дальше балêа. Потом слє-
дóюща Дашисьêа балêа. І там же ж Дзержинсьêа. Хто йоãо, відêіль 
воно це взялося... А це вже... А то вже Маячансьêа балêа. То Маячêа 
село.  

[Коней там пасли в плавнях]... Тóт вода. А там ãряди! Тóди êо-
ней виãаняють, вони там... Тóди їх завозять дóбами. Дóб таêий, чи 
лодêа, здоровий... І завезóть тóди, да. І вони там на випасі. Понят-
но? Пасóться там. А êонюхи, напримєр, чи сторожа, чи яê би на-
звать, чи пастóхи. Вони їздять. На сóтêи поїхав, попас, приїхав. Чи 
на сêіêи, нó, на сêіêи вони там доãаварюються. Там êóрінь, óсе там ó 
їх, і пасóть.  

Тóт Базилевич яêийсь приїхав. Він з-під Києва дето-то приїхав... 
І начав оце мебелью заніматься, начали набирать людей. От бриãадó 
таêó, вони начали робить. І вон óперед-вперед нас робили. А ми пі-
шли до них óчениêами... Це в тридцять першомó ãоді. Це в нас тóт 
бóло проїзводство, мебельний цех. Воно от Запорожжя бóло. Про-
мартєль бóла, вона бóла ше промартіль. Вона десь в тридцять пер-
вом ãоді, заснóвалась. І тóт плели êорзини, от, мебель робили, стóла, 
віниêи в’язали, понятно. Це батьêи наші. А потім вже ж і ми пішли 
тóди, в етó самó. Учениêами сначала бóли. У цехó. В нас та чоловіê 
сємдєсят робили, в цехó, мебель цю... Віниêи робили один цех, а ми 
мебель робили. Проізводство ó нас, бóло сєльсêе хазяйство бóло... 
Промартіль!  

Вобщем в тридцять пєрвом. А ми вже ж пішли, після войни. У 
сороê сідьмомó, робить тóда. Учениêами, і таê воно... Я шофьором. 
Послєднє врем’я. Плавню заêрили. [Всьо] заêрили, шофьором я 
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бóв. На мебельном. Нó, тóт вже ми перейшли на те, на таêó мебель. 
Це, із лози, перейшли на ãарнітóри. От Запорожья. Да, яê плавню 
заêрили, тоді пішли. Ми перейшли... Нас передавали... Кóди нас ті-
êи не передавали. Тоді аж ó Запорожья передали. В Запорозьêó ме-
бельнó фабриêó. Ми там... Послідні двадцять сім ãод я робив. Нó, я 
шофьором... Деталі возив, тóда, назад, сюда... Заставили нас там 
êреслиêи робить. Помню, êреслиê, там, самі по собі, там хватаєш, 
спинêó робить, там те, се... 

Да, то оце да! Да, да! Я сам придóмав! Там ми таêих не робили, 
оціх не робили! От, ні êреслів, ні êачалоê ми не робили! От, після 
войни ж не бóло нічоãо, стóла одні êлепали, і всьо. Прості! То вже 
стóло, то видóмане. А ми просте, отаêе, ось яê маненьêе!.. Отаêе, яê 
маненьêе! Простіньêе... А тіêи воно велиêе. Оце таêі ми êлепали. І 
ото план, і план, і план!.. І ото таê, ноãою êинóв, êинóв... Нó, êонве-
єр. Не то шо, яê все сначала робе: той вилêó робе, той подстилêó ро-
бе, той спинêó робе. Той сідініє прибив, і той пішов, те, полачили 
йоãо там, обжиãнóли, полачили.  

Оце первий раз яê óїзжяєм – найдóть, начальництво найде, де 
лоза є, шоб не... Масів велиêий бóв. На неділю їдемо. Це чоловіê 
двадцять. Це тóди завозимо êатьол, êóбов на шість êатьол таêий ве-
лиêий, шо варить отцó палêó, от. Ми їдемо тóди. Копаєм землянêó. 
Вирили землянêó, от. Ставимо êатьол, от. Нó, êатьол там привозять 
машиною. А ми їдем волами. Волами, продóêтів, на неділю, значить 
їдемо. Кóхарêа... Кóхарêа з нами їде, от. І тоді ето... Дівчата їдóть, 
читирі дівчат – отó палêó шêóрить. Оце біля êотла вони вчотирьох 
стоять... Корó з неї зняли. Да. Оце ми êатьол óстановили, виêопаєм 
землянêó. Сіна наносим, нари там поробим, і на неділю. Оце êóхар-
êа варе нам ãалóшêи, два рази на день. Оце ми цілий тиждень їмо 
ãалóшêи. І це в сóботó додомó їдемо. І це ми безплатно їздили, а тоді 
стали нам платить, за проїзд. Воно тóди день, назад день. Да. Нó, 
волами ж. Це ми óтром поêи в понеділоê зберемося, ãолови потой – 
і поїхали. Поêи тóди, нó, це êілометрів п’ятнадцять, тóди їхать... Да, 
мости [там]! Баêаї там, переїджяєм через водó там. Нó, це вже вода 
яê спаде, вже ж менше. Нó, а переїзжяєш ж. А і зімою, тоже ж. У 
сніãó, замерзши їдемо. Яê по той, ó цехó робим. Там-то на моторах... 
Потом обратно їдем на заãотовêó. Ми таê робили... 

[Почав займатися лозоплетінням] з сороê сідьмоãо ãодó. З óче-
ниêа... Наóчили, і таê став робить. Учениêом... І таê ó старших. По-
êазóвали, і далі, й далі, й далі, постєпєнно. Нó, [навчиться] можна й 
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за день. [Нерозбірливо]. Заêаз бóв, ми стóла робили. Заêаз, яê то 
заêаз ми робили. Кресла робили. По два êресла в день. У нас, це я 
імію в видó, це я сам іздєлаю, а там же ж машинêа. Палêó він моче, 
там заãотовêа, ми ідем [нерозбірливо] ãотоває. На фабриêі. Я дє-
лаю – в мене все. Гвозді принесли мені, все. По два êресла... По во-
сім часов работаю.  

З чоãо починаю... З хрестиêа починається перве діло. Любе стó-
ло. Хрестиê, обрóч. [Нерозбірливо]. Ножêи, ножêи... Нó, оце ж снаб, 
снабженець нам виділяє. Він одбирає, напрімєр, палêó, на любе де-
таль там. Хрестиê, хрестообозêа, пострєлêа, спинêа – разне палêа, 
дєтальêа. Товща, тонша. Він заãотовлює, її [сóше]. 

Нó, нó, не всю мочить нада. Например, ножêи – тіêи побрисêать, 
вони роздаються. Потомó, шо єслі вона сира – її сêіêи не ãни, вона 
не спóститься. А єслі таêи трошêи сира – чóть-чóть проãнóв [нероз-
бірливо]. Таê шо нас цьомó не вчили. Це я сам все придóмав. Нас 
ото óчили план давать, о. Вміть план давать. Нó, в основномó... За-
êаз рідêий бóв, например, ó нас ó êлóбі бóв – сценó видєлóвать... Це 
для себе. Заêазóють... План – стóлья бóв. І ото робили їх... Яêби бó-
ла лоза А щас її нема ж. Там ó балêі єсть, таê там вообше страшно 
тóда лазить. [нерозбірливо]. Там ше є, ó нас робе. Лозó. Тільêи ж 
тонêо. А не товсто, лозó. Оце я ножиêом її на, на той, отаê же наêо-
лю, отаê же, і оце, і оце êолю, оце на четверо, на четверо поãано, там 
в мене на три є. І оце три раз розêолов. Потом в машинêó. І оце за-
êрив. Забрав додомó. В машинó вêинóв. Понятно. І оце сюди зає... І 
вона чиста. Понятно? Отам отход ононо... Таê вона щас чиститься. 
А яê не чиститься, таê тоді варять.  

[А яê Каховêó затопили]... Та нó, яê, óже ж плотинó, ставили, 
Каховêó. Бриãади бóли, вирóбóвали лозó, верби. Вирóбóвали все 
[нерозбірливо]. Нó, вирóбали ж [нерозбірливо]. Каховêó постави-
ли... Нічоãо немає щас. І риби бóло навалом, а щас нема нічоãо. 
Яêий мальоê бóв, при плавні, яêий мальоê ó плавні зародився, риби 
зразó яê завели – риби бóло навалом. Года три-читирі. А це не стало 
риби, і... А сщас вообще. Це ж, ставêи, виращóвали мальоê, стали 
виводить, і мій син став там... Нó, нема ж ãрошей – нема мальêа. 
Нема... 

Я знаю, шо оце, ранше, оце розêазóвали. Оце в нас Кінсьêа тóт 
бóла, це ж море. А то річêа, Конêа. Оце проходила. Таê оце Дніпро-
петровсьêа область бóла. Границя бóла. Оце... Таê оце яê шось там 
на те, надóхори, десь шось óêрав, або вбив шось – і ото тіêи Кінсьêó 
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перейшов, переплив – всьо. Уже ніхто тебе не возьме. То вже Дніп-
ропетровсьêа область, всьо, êончилось. Понятно? Оце таê ми... Ба-
тьêи розêазóвали.  

[А ще в нас там по селі є дразнять, одних Жаби дражнять... Дрó-
ãих Ходóни]... Нас Оãирі. Да, на наших, оце, на рід êазали... А хтоз-
на!.. Чоãо... Ось Кириêи! Тоже нєізвєсно...  

[А яê війна почалась... Німець]... Розіãнав. Колхози зразó розі... 
розпалися. А потом обратно розпалися, а потом обратно таê зійш-
лися, о. І êолєêтівно таê робили. Нó, дав землю. Роздав по, по óчас-
тêó. Це шо дома, то і в степó дав. Понятно? Нó, там сотих по три-
дцять. Каждомó бóло. Ми садили там... Садили, е, нó, бóли тоді êа-
вóни, дині там таêіє, я не знаю. Оце наділи давав таê. І значить, шоб 
сторіж сторожóвав там, таê значить ми наділи отаê понарізóвано, 
êаждий. Зразó садовиш там понад êраєм êартошêа, чи шо, потом 
êавóни, дині, там оцей, помидори садиш. А далі і êóêóрóдзó садиш. 
А тóт сторіж сидить на вишêі. Йомó видно, отаêо, він все баче. Шоб 
êóêóрóдза не заслоняла, а оце ж оãороди, низьêо, низьêо... Нó, оце 
давав наділи. А ото партізани бóли в плавнях, хто видавав партиза-
нів! Тóт ó нас один видав партизанів – йомó дали два ãеêтари землі 
за це.  

Нó, плавні... То яê [нерозбірливо]. Це вже ó войнó тóт партізани 
бóли, це в же ó войнó. А таê бóло ні. [У войнó] тóт бóла, да. Та, бóло 
двінадцять ãод. Да, бóли в оêóпації. Тóт яê наші відходили – от, 
одійшли, тоді ми тóт при німцях бóли, от. Нó, мóжиêи-то пішли на 
фронт, а от самі сім’ї таêі – діти і жінêи, от, пооставалися. А тоді 
вже яê німців ãнали, тоді вже ми пішли ó плавню. Там ховалися, 
днів, навєрно, десять, ó êóщах. От німці ж ãнали, нас забирали, ви-
ãаняли в еваêóацію... Забирали, виãаняли, і ми запряãали êоров... 

Та, нó, бóли й партізани, бóли й в нас таêі, знаєте... Аби названіє. 
Шо то за партизани. Їх êинóли, самольотом... Парашóтісти, да. Їх 
вибросило. А один бóв, один тіêи бóв із Жержинсьêоãо. Знаêомий. 
Нó, от, йоãо, видно, там же ж іслєдовали, шо він знав план плавнів, 
расположеніє... І вибросили йоãо. Нó, на шо вони їх вибросили, аж ó 
лісó, там вибросили. Там ãряди бóли, все, і мій батьêо бóв там, êоні 
пас, о. І вони бачили. Батьêо мій їхав êийêом там, і бачив цих пара-
шютістів. [Кияêом – це лодêою]... [Лóêóнêою, ще її називають]... А 
вони ж сиділи, оці парашютісти. Спóстились. Нó, вони хотіли сюди 
вийти. На сóшó. Нó, êóди ж ти вийдеш, ó плавню, вода, ти ж, заливи 
êрóãом, ти ж не перепливеш. Нада, і автомат же ж, мать, нести за 
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собой. Ше ж рюêзаê. Таê же ж ãолий не випливеш. Це ж далеêо. І 
оце із батьêом бóв напарниê, шо êоні пас. Вийшов і заявив. Нó, він 
отсидів. Йоãо сóдили, він отсидів, êанєшно. 

О. І оце ж ці партизани. І вони начали виходить сюди. А цей же 
заявив, а тóт поліція, міліція, німці, оêрóжили всі, óвесь береã, оце ж 
начали їх ловить. Нó, шо ж... Половили, вони перепливали ото там. 
Автомат один бросив в водó, переплів. З автоматом по воді важêе ж, 
він бросив. Тоді йоãо піймали, там автомат той. Тоді вже йоãо заêó-
ли в êайданах, ниряли, пóсêали, шоб він найшов, де той автомат. 
Нó, там хлопці плавали харашо – нó, наші, селянсьêі – таê ниряли, 
найшли автомат. Нó, шо то за партизани? Здався один... Лодêою 
підїжяють. Він з автоматом стоїть, а до йоãо лодêою підїжяють, за-
бирають. Нó, яê забирають, нó, ти ж з автоматом? Нó, êóди ти, да? 
Таê він здався, ото виваляв би. У засідці ж! Вони до мене пливóть!  

А то наші партизани бóли. Воно знаєш, яêось... Воно ж фронт яê 
перейшов, воно ж предатель считалось... Бо ми ж тóт, ó плєнó, ó 
плєнó бóли. Понятно? Ми вроді винóваті. І дітвори, й матері. Де ж 
вони дінóться? І таê яê предателі. І мóжиêів хватало, і вдіті ото в 
ãраждансьêомó, і за Балêи їх вибили ото. А де хто бóв партизан – 
ходив ото, це ж ó плавні бóв, з пов’язêою цією... Ті не поãнали тóди. 
Тóт побóли, сюди, тóди-сюди. Понятно? А воно перемеженилось, і... 
[Ті чоловіêи, ті шо остались тóт ó войнó, їх всіх постріляли]... Тóт 
виваляли пошти всіх. Даже молоді хлопці, двадцять шестий ãод, їх 
не можна бóло ше на фронт – перебила пошти половина, а тоді оді-
звали їх. Тоді начали на óчьобó їх... Двадцять шестий ãод, молоді 
хлопці. Нó, це таêе бóло. Тóт оце ж, моя, моя жінêа – дрóãа вже, в 
мене жінêа вмерла, це я женився на дрóãій – вона там живе... Таê її 
мати їздила їздила, підводою поїхала в Балêи, і ото ж чоловіêа 
взнала по одежі, ó êóпі. І ото забрала йоãо й повезла додомó. Чоло-
віêа й брата. Обох óбило отам. В підводó вêинóла й повезла, похо-
вала тóт на êладбіщі... Ото їхали тóди, забирали своїх... Узнавали... 
Та шо ти... Варварсьêи. Та й вобще Уêраїнó, вобще Сталін хотів ви-
слати. Та йомó êажóть: “Ти шо? Шóтиш? У нас же не хвате ваãонів. 
Всю, всю Уêраїнó вивести в Сибір”. 

В сороê сьомомó... Є... Тяжоло, êанєшно, бóло. Ето, нó, люди па-
цюêи їли, нас пацюêи називали їх. А яê їх сщас називають? Ета... 
Яê? Яê же?.. Водяні êриси. Щóри ще на їх êажóть. Нó, в нас пацю-
êи... Видра іначе. Видра іначе. Їли. Ховрашêи їли. Нó. Бóло-бóло, 
êонєшно. Нó. Мало ó нас тóт померли. Тóт бóла сім’я вимерла одна, 
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і дрóãа та, мати вмерла. [Голод бóв в сороê сьомомó році]... Забрали 
óвесь хліб, виêачали, і всьо. Не оставили нічоãо. І всьо. Сталін óсе 
виêачав. І ãолод... 

Нó, ãолод... В тридцять третьомó бóв, да... Їздили батьêи в ãород, 
по хліб. Їздили, привезóть, а тоді по êóсочêó ділять. Нам давали... 
Це я, да... В тридцять третьомó шось мені тоже таê, вроді, вроді й я 
помню оце. Нó, це мені три ãоди бóло... Нó, вроді... 

[А яê Сталін вмер лóчше трошêи стало]... Канєшно ж лóчче! Да! 
Саме мені оце, на моїй жизні, мені саме лóчче понравивсь Хрóщов. 
Оце одлиãó він дав, свобода бóла, тоже саме. Хоч вистóпав добре. 
Яê дає, таê... [Налоãи поодміняв]... Да! Все поодміняв. Це ж бóло 
після войни. Шо, шо недорьод, шо те!.. Коровó ось яê держиш – дві-
сті шістдесят літрів молоêа отдать нада бóло. Нó, це по жирності яê 
воно підійде! По жирності нада бóло там чотирі і п’ять сотих... Яê 
підійде. Таê ще доносювать по жирності нада. До триста носить.  

Сороê êілоãрам м’яса. Двісті êрашаноê. І овоща давай ще. І оце 
деревина росте – то начали вже дерево вирóбóвать – деревина, з де-
ревини давай. І шо під деревиною – і те давай. Тоді начали вирóбó-
вать дерево.  

[Хрóщов поодміняв]... Да! Нó, перве, перве Малєнêов бóв. Ма-
лєнêов зразó став. Малєнêов одмінив. А тоді Хрóщов. Хрóщов вже 
одêрив Сталіна, вже пішли, пішли... Нó, Малінêова тоже бистро 
зняли, а чоãо?.. 

[Кажóть, шо Хрóщов начав êоров забирать, в піісят сьомомó ро-
ці]... Та!.. Чóв... Та! Не бóло цьоãо! Чо це він забирав? Ото він там 
одно вещь запоров трошêи з хлібом. Шо бóло êóêóрóдзи баãато на-
сіяно, а тоді начав вроді ó той, пшеницю êóêóрóдзою мінять. У той, 
ó хліб. А êóêóрóдзи бóло! Боже мой! Фóражó!.. Яêі там êорови от-
нять? Свиней держи сêіêи хоч. Фóражó бери. В степó їдь, і êóчі ле-
жать êóêóрóдзи. І мені понравився тоже. Хрóщов мені... Бóло таê... 

[А за Брежнева] таê, воно ішло і йшло!.. Нó, Брежнєв добивав 
óже. Це в же я точно знаю, шо добивав. Бóло воно непоãано, а воно 
ресóрси стіêають, стіêали, стіêали... Там ми за ãраницею задолжали 
баãато при йомó, він набрав долãів, от. І вже я, ось той, ó дев’яностім 
ãоді... От êажóть, бóло там, ó дев’яностім ãоді. Таê я вже, мати вмер-
ла в мене, ó дев’яностім ãоді, таê я не моã êóпить на... Уже в маãазі-
нах не бóло нічо. Не моã êóпить на те, на поховання. У нас нада бó-
ло поховать, тіêи те, ó маãазін, списоê, тоді дадóть, водêó дадóть... 
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Недавня Катерина Християнівна, 1932 роêó народження, 
с. Сêельêи Василівсьêоãо районó Запорізьêої області1. 

 
Недавня Катерина Християнівна. [Я з 19]32-ãо. Батьêа бóло 

звать Дібров Християн Павлович. А мати Дібров Ганна Маêсимов-
на. Дівоча фамилія матері бóла Ільченêо Ганна Маêсимовна. [Вони 
бóли] 1899-ãо. Батьêо й мати. Материн батьêо [рóдаêоп], всю жизнь 
проробив. А батьêів батьêо [нерозбірливо] до революції. Мабóть, 
[нерозбірливо] держали, êосили [нерозбірливо]. 

Розповідали [про революцію] таêе шо [войни бóли]. Жили вони 
в плавні. Кажóть: “Утром білі, [потом] êрасні”. Нó, [революційна] 
[нерозбірливо]. Ховалися óсі, в сіно, в сарай. Бо боялися. Банди бó-
ли, вирізали, не дай Боже, êаê. Я не знаю там, шо за [нерозбірливо]. 
[нерозбірливо], собиралися й, різали ото [нерозбірливо]. [Нерозбі-
рливо] êазали, собиралися ото шайêами й ото вирізали. Таê, êазали 
мамêа, шо ховалися в плавнях оце ось. А ноччю, êажóть, мóжиêи в 
[землянêах] не ночóвали. [Нерозбірливо]. 

Комóна [бóла] [нерозбірливо]. А, [нерозбірливо]. Батьêо, він 
[вєтінаром], а мати [нерозбірливо] робили. А тоже ж бóло [нерозбі-
рливо]. [Нерозбірливо], êоровó забирали оце [нерозбірливо]. Яê на 
полях, оце [нерозбірливо]. А тоді êомóна, êомóна і о таê ото в нас і 
називали. А тепер хоч [нерозбірливо]. 

[Яê війна] [нерозбірливо]. Я вже взросла бóла, мені бóло вже 
десять, одинадцять, в [19]42-мó мені бóло вже десять ãод, в [19]43-
мó. Одинадцять, дванадцять. [нерозбірливо]. Наше дєтство рано 
êончилося, ми вже взрослі бóли, бо ходили ж на работó. Я [нерозбі-
рливо] робила. От батьêа не стало, батьêо [нерозбірливо] в [19]43-
мó році, батьêо й брат, а я сама старша бóла, нас п’ятеро дітей і мам-
êа, небаãато [нерозбірливо], от. І німців помню харашо, êрасних 
знаю, [нерозбірливо] стояли, проходили [нерозбірливо]. 

[Нерозбірливо] отóди далі, на мост, на четирнадцятий. Бóла 
[нерозбірливо] там [нерозбірливо] і проїхали. Значить, ми там ді-
тьми бóли, а там [нерозбірливо] бóла, лазили ж там, [нерозбірливо] 
êрóãом, нó, яê. [Нерозбірливо] ще одно бóло. Гóдóть, ãóдóть трасою, 
ãóдóть, ãóдóть. [А звідêи], от не знаю, чорт йоãо зна. Ми біãали ди-
вилися, матациêлами їхали [нерозбірливо]. Ми близьêо не підхо-
                                                           
1 Опитування провели Р. Молдавський, Н. Швайба (1 серпня 2001 р.). Дешифру-
вала аудіо-запис та створила транскрипт В. Ликова.  
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дили, бо боялися, бо êажóть [нерозбірливо]. І ото тіêали. А тóт óдо-
ма з [нерозбірливо]. Гóдóть, ãóдóть, матациêли верещать. [Нерозбі-
рливо] і êричать: “Паньонêа, паньонêа, отворь! Яйца, êóри, малаêо”. 
Мамêа не одêрила. Вони поãатили, поãатили в двері, і поїхали. А 
тоді вже ж, яê оті проїхали. А ми на дрóãий день вже встали з дітьми 
і пішли по селó. [Нерозбірливо] стояли êóхні в нас, дивилися, зна-
чить, шо це таêе. [Нерозбірливо] в нас тóт садоê таêий хороший бóв 
[нерозбірливо]. Коні бóли здорові, таêі [важêовози]. І палатêи ста-
ли [нерозбірливо]. Жарили, жарили, бросили ó палатêах, стали [не-
розбірливо]. Аãа. А вони приїхали. [Нерозбірливо], ãармати повез-
ли. Нó, помню я [нерозбірливо]. А тоді поїхали вони. А тоді дрóãі 
заїхали А тоді брата моãо брали в Германію Три рази тóт при нім-
цях. А він тіêав [нерозбірливо]. [Нерозбірливо] мамêа êорзинами 
там заставили, то ж приêазали нам [нерозбірливо]. 

[Брат] в сьомий êлас ходив. Аãа. А батьêо, значить, êрасні яê од-
стóпали там, батьêа [нерозбірливо], óзнали, тими [нерозбірливо] 
їхали, [нерозбірливо], ото ãнали тóт [нерозбірливо]. Батьêо бóв за 
ãлавноãо. [Нерозбірливо], доїхали до Сталіно і там [нерозбірливо] і 
вони під [нерозбірливо] там і [нерозбірливо]. А тоді вже зима при-
йшла [нерозбірливо]. Яê вони називались, [нерозбірливо], а вони 
таê під [сêирдами] бóли. [Нерозбірливо] приїхали, німець один і 
переводчиê дрóãий. Автомати через плечо, бóв з наãаном. [Нерозбі-
рливо] розстріляю. 

Нó, êаже, виїхали в ãолий степ. А сêирди лежали, нó, солома 
[нерозбірливо]. [Нерозбірливо], робив біля êоня, мамêа в êолãоспі 
[нерозбірливо]. Нó, а êоли êрасні прийшли, брата забрали. На дрó-
ãий день êрасні [нерозбірливо] прийшли. На дрóãий день, [нерозбі-
рливо] брали і повернóли в тюрмó. Забрали [нерозбірливо]. Батьêо 
поãиб, брат первий [нерозбірливо]. На дрóãий день забрали, на тре-
тій день [óбили]. Нó, той, ми [нерозбірливо]. Мамêа через [нерозбі-
рливо]. А батьêо, батьêо похований ó [нерозбірливо]. [Нерозбірли-
во] бóла баãато ãод назад, [нерозбірливо]. І ото там братсьêа моãила, 
і там óже вони поховані.  

Та помню я. Коли батьêо в нас вернóвся [нерозбірливо]. [Не-
розбірливо] плавні ж там бóли. [Нерозбірливо] озеро називалось, 
ãлибоêе. Батьêо там робив. Аãа, оце ж [нерозбірливо] пасти. Коли 
óже одстóпали, а там партизани бóли, там [нерозбірливо], баãато їх 
бóло там. Самольот наш впав. Оце парашóтісти. [Нерозбірливо], нó, 
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таê оті ж хлопці бóли парашóтісти. [Нерозбірливо], пішли вони в 
партізани.  

Не наші. От я розêазóю, [нерозбірливо], вже тоãо дядьêа нема 
давно. [Нерозбірливо] і нашли вони парашют, з тим же ж чоловіêом 
[нерозбірливо]. Батьêо і êаже: “Давай переріжем напополам”. [Не-
розбірливо], забрали [нерозбірливо]. [Нерозбірливо], таê мамêа 
[біля йоãо], ходили, яê óже прийшов [нерозбірливо]. [Нерозбірли-
во] ходили, [нерозбірливо]. 

Нашоãо батьêа Дібров Християн Павлович. А то напарниê. Ме-
дведенêо. Да. [нерозбірливо] óмерла, діти померли. Аãа. А наш ба-
тьêо, значить, оце баãато там на [нерозбірливо] бóло [нерозбірли-
во]. І там ото, видно, з цими хлопцями вже знюхався. [Нерозбірли-
во] ãолодні бóли [нерозбірливо]. Дóмаю, батьêо тіêи пішов, аãа, [не-
розбірливо], пішов, я вже не бачила êоли, нас спать відправили. Ко-
ли вже мамêа розêазóють, яê óже êрасні прийшли, то батьêо бóв 
зв’язався з цими партізанами. Вони ж оті хлопці, яêих позбивали, 
вже ж бóли партизанами, там баãато бóло. Там може й наші бóли з 
ними. Бо знали все. А сóсід ó нас бóв [нерозбірливо]. До войни за-
брав [нерозбірливо] в армію, Шóрêо Рябов, вони [нерозбірливо], 
недавно вмер, [нерозбірливо] Коли перемичêó розірвали, Дніпроãес 
розірвали і навіть [нерозбірливо]. І ото два ãода німці бóли, два ãода 
сêитався, ранив собі рóêó бóв. Альона [нерозбірливо], тóт бóла ó 
нас Яêовенчиха, вона [нерозбірливо]. Казали, вже вмерла. Уже нас 
óчила після войни. А ó войнó оце в німців бóла переводчиêом. Їде, 
бóло, на [нерозбірливо], на [нерозбірливо], їде. Комендант і вона. 
Бачить бачила, êоло [нерозбірливо], боялися. Альона [нерозбірли-
во] наша. Переводчиêом робила. Молода, êрасива. [нерозбірливо] 
вона бóла з цим Шóрêом, ото ж [нерозбірливо]. А Шóрêо цей êад-
ровий охвіцер бóв. І вона, значить, зна, шо вони балаêають і Шóр-
êові передавала, а Шóрêо вже передавав ó плавні ото ж нашим сол-
датам. А [ó цьоãо] Шóрêа сестра бóла. З [19]31-ãо ãодó, [Ольêа], по-
дрóãа моя – ходили в шêолó. Аãа, і заносила пісьма [нерозбірливо]. 
Шóрêо писав, а вона. А вона йомó ж передавала Таê я знаю, шо її 
êолись [нерозбірливо]. Коли, êоли Шóрêо ж цей з однієї хати в дрó-
ãó [нерозбірливо], і рóêа ото перебита. Таê оце я знаю оце, тоді êра-
сні яê прийшли, я знаю шо прийшла. Оце [нерозбірливо] влаштó-
вали, мóêи, біла-біла, а мóêа та бóла із тоãо, з [êвасолі]. Бо баба 
блинів нам напеêла, а вони таêі, ãливêі. Таê оце той Шóрêо.  
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ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

 
Абриêоси, 19, 29, 148, 217 
Авіаційний завод, 83 
Авіація, 83 
— див. літаêи 
— див. льотчиê 
Автобóс, 91, 222, 241, 256, 309 
Автомат, 97, 105, 107, 166, 226, 

339, 364, 365, 368 
Аãроном, 170, 185, 214, 276, 

317 
Адміністративно-

територіальні одиниці  
— див. волость 
— див. ãóбернія 
— див. область 
— див. повіт 
— див. посьолоê 
— див. район 
— див. хóтори 
Аêація, 79, 150, 192, 244, 325, 

335 
Аêтивісти, 15, 16, 20, 122, 144, 

152, 232, 336, 344 
Алюмінієвий завод, 224 
Америêанці, 114, 291, 292, 309, 

311 
Анãлійці, 339 
Армія (війсьêо) 
— див. авіація 
— див. Біла армія 
— див. Велиêа Вітчизняна 

війна 
— див. війна 
— див. війсьêêомат 
— див. війсьêова слóжба 
— див. війсьêовополонені 
— див. війсьêовослóжбовці 

— див. ãромадянсьêа війна 
— див. зброя 
— див. матроси 
— див. мобілізація 
— див. моряêи 
— див. офіцери 
— див. Перша світова війна 
— див. проводи в армію 
— див. радянсьêі війсьêа 
— див. солдати 
— див. танêи 
— див. флот 
— див. Червона армія 
— див. шпиталь війсьêовий 
Архів, 7, 9, 10, 23–25, 227, 235, 

262 
Атомна елеêтростанція, 230 
Баба (бабóся), 9–11, 15–20, 

26, 28, 39, 55, 59, 61, 74–
77, 81, 93, 118, 126, 147, 
151, 152, 159, 166, 170, 
178, 184, 186, 188, 193, 
197, 220–223, 233–235, 
240, 250, 256, 268, 302, 
307, 309, 313, 322, 326, 
332–337, 344, 346, 355, 
357 

Бавовна, рослина, 128, 139, 
167 

Базар, 27, 123, 124, 150, 183, 
208, 285, 303 

Баêлажани, 229 
Балалайêа, 141, 183, 264, 303, 

307 
Балêи, 26, 30, 68, 102, 127, 131, 

136, 157, 167, 248, 250, 
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318, 329, 334, 348, 349, 
361, 363 

Баптисти, 18, 19, 118, 121, 146, 
148, 215, 269, 307 

— див. штóнди 
Баран, 326, 330 
Батьêи, 9, 19, 30–34, 39, 51–

53, 58, 64, 69, 71, 78–81, 
92, 121, 123, 132–136, 
146, 149, 150, 158, 160, 
164, 168, 170, 174, 176, 
178, 182, 183, 195, 212, 
213, 219, 222, 232, 233, 
240–243, 250, 254, 264, 
280, 281, 284, 298, 300, 
317, 351, 352, 357, 360, 
364 

Батьêо, 10, 15, 16, 18, 24, 25, 
34, 39–49, 59, 65–68, 75, 
79, 81, 82, 90, 92, 94–101, 
103, 115–125, 128, 131, 
134–137, 141–145, 150–
153, 158–160, 162–166, 
169–175, 178, 179, 184, 
187–190, 193–196, 198–
201, 203, 207–209, 211, 
212, 214–217, 220–223, 
225–227, 232–236, 239–
246, 255, 261, 263, 268, 
270, 272–276, 281–287, 
294, 298–300, 304, 307–
310, 315, 318–320, 323, 
324, 334, 336–338, 340, 
343–347, 351, 352, 355, 
357–360, 364–367, 369 

Батюшêа, 56–58, 60, 68, 118, 
119, 145, 146, 149, 175, 
192, 298, 332 

— див. церêва 

Баштан, 28, 82, 102, 157, 160, 
198, 229, 242, 315 

— див. êавóни 
Бичêи (биêи), 16, 284, 325 
Бібліотеêа, 20, 33, 322 
Бідність, 26, 31, 41, 50, 128, 

134, 135, 140, 143, 155, 
156, 160, 173, 174, 179, 
182, 206, 220, 242, 244, 
270, 284, 336 

Біла армія, 12, 13, 82, 94, 121, 
140, 170, 203, 281, 286, 
367 

Більшовиêи, 214 
— див. êомóністи 
— див. партійці 
Болãари, 296 
Бомбардóвання, 22, 23, 105, 

187, 224, 236, 248, 325, 
339, 348, 357 

Борошно, 42, 43, 101, 127, 160, 
187, 236, 289, 369 

Борщ, 5, 29, 43, 51, 52, 76, 89, 
93, 104, 180, 193, 201, 
217, 290, 298 

Бочêа (діжêа), 89, 91, 148, 150, 
151, 179, 216 

Брат, 11, 16, 24, 39, 41, 49–51, 
54, 58, 67, 78, 81–86, 88, 
99, 100, 117, 123, 134, 
142–144, 147, 150, 154, 
160, 161, 163, 166, 170, 
172–179, 181, 184–187, 
193, 195–197, 199, 201, 
208–210, 212, 221, 226, 
242, 243, 254, 256, 261, 
280, 282, 287, 291, 298, 
299, 302–305, 309, 328, 
330, 337, 340, 341, 343, 
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345, 346, 350, 352, 354, 
356, 359, 365, 367, 368 

Бриãада бóдівельна, 199, 363 
Бриãада êолãоспна, 28, 134, 

165, 168, 174, 182, 189, 
199, 206, 236, 238, 299, 
313, 351, 352 

Бриãада траêторна, 97, 317, 
318, 323 

Бриãадир, 14, 69, 96, 101, 168, 
230, 235, 236, 255, 262, 
301, 302, 352 

Бринза, 189, 229, 245, 329, 330 
Бричêа, 84, 85, 121, 126, 144, 

154, 184, 222, 226, 239, 
300, 319, 347, 348, 352 

— див. тачанêа 
Бóблиêи, 58, 79 
Бóбон, 264, 303, 327 
Бóзина, 131 
Бóзоê, рослина, 24 
Бóрêи, 19, 88, 201, 217 
Бóряêи, 19, 52, 131, 159, 180, 

200, 267, 295, 310, 315, 
342 

Бóхãалтер, 107, 185, 188, 189, 
193, 201, 214, 276, 288, 
300, 306, 314 

Вальêи, 30, 128, 140, 156, 220, 
254, 328 

Валянêи, 155, 157, 225, 308, 
355 

Варениêи, 59, 148, 201 
Варення, 29, 77 
Ведмеже вóшêо, рослина, 335 
Велиêа Вітчизняна війна, 16, 

19–25, 39, 45, 66, 83, 85, 
87, 97–101, 104, 117, 119, 
125–128, 135, 136, 142–

144, 155, 160, 161, 164–
167, 171, 176, 181, 195, 
197, 201, 212, 216, 219, 
221, 224, 236, 237, 240, 
243, 248, 261, 262, 283, 
301, 311, 319, 320, 337, 
346–351, 357, 364, 367 

— див. армія (війсьêо) 
— див. бомбардóвання 
— див. війсьêовополонені 
— див. війсьêовослóжбовці 
— див. еваêóація 
— див. зброя 
— див. êонцентраційні табори 
— див. мародери 
— див. медсестра 
— див. мобілізація 
— див. німці 
— див. оêопи 
— див. оêóпація 
— див. остарбайтери 
— див. партизани 
— див. поліцаї 
— див. поранені на війні 
— див. поховання заãиблих на 

війні 
— див. радянсьêі війсьêа 
— див. рóмóни 
— див. солдати 
— див. табір 
— див. танêи 
— див. фронт 
— див. Червона армія 
Велиêдень, 16, 17, 56, 57, 60, 

61, 97, 98, 118, 123, 145, 
146, 148, 183, 263, 304 

— див. пасêа 
Велосипед, 96, 135, 154 
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Верби, 75–78, 81, 145, 156, 165, 
170, 213, 228, 253, 265, 
267, 299, 314, 315, 324, 
325, 342, 353, 358, 363 

Верблюди, 244, 344 
Весілля, 34, 35, 50, 92, 95, 145, 

156, 169, 173, 175, 192, 
200, 206, 210, 213, 215, 
219, 265, 276, 298, 327, 
341 

— 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, 192 
Ветеринар, 195, 330, 333, 334, 

367 
— див. ліêóвання тварин 
Вечеря, 16, 17, 203, 217, 304, 

317 
Взóття, 27, 55, 128, 173 
— див. бóрêи 
— див. валянêи 
— див. тóфлі 
— див. черевиêи 
— див. чоботи 
— див. шиття взóття 
Вид роботи (заняття) 
— див. бриãадир 
— див. вихователі 
— див. вчителі 
— див. доярêа 

— див. êоваль (êовальство) 
— див. êомбайнер 
— див. êонюх 
— див. êóхар 
— див. ланêова 
— див. обліêовець (óчьотчіê) 
— див. рибаê (рибалêа) 
— див свинарêа 
— див. траêторист 
— див. чинбар 
— див. чоботар 
— див. чóмаêи 
— див. шофер 
Видри, 365 
Вино, 159, 200, 216, 275, 304 
Виноãрад (виноãрадниê), 303, 

304 
Вихователі, 95, 98 
— див. дитячий садоê 
Вишивання, 62, 64, 74, 191, 

194, 211 
Вишні, 148, 334 
Вівці, 27, 28, 39–45, 50, 52, 78, 

82, 89, 90, 106, 124, 136, 
137, 163, 183, 189, 191, 
218, 229, 234, 244, 246, 
278, 287, 296, 302, 325, 
329, 330, 334 

— див. баран 
Вівчар (чабан), 28, 90, 189–

191, 322, 329, 330, 334 
Відьми, 69, 91, 92, 115, 116, 

148, 149, 231, 306, 331, 
332 

Війна, 6, 10, 15, 44, 47, 50, 53, 
56, 66, 79, 85, 102, 111, 
112, 116, 121, 129, 137, 
139, 145, 151, 156–159, 
163–168, 175–178, 182, 
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183, 188, 190, 194, 196, 
207, 208, 213, 230, 238, 
246, 251, 252, 264, 270, 
271, 278, 280, 289, 292, 
300, 303, 304, 307, 309, 
312–315, 318, 322, 324, 
331, 341, 343, 361, 362, 
366, 367 

Війсьêова слóжба, 9, 10, 15, 18, 
26, 41, 82–85, 100, 102, 
106–110, 118, 124–127, 
140, 143, 145, 153–155, 
158, 159, 164, 169, 173, 
174, 177, 178, 181, 189, 
190, 194, 195, 199, 202, 
215, 221, 233, 261, 262, 
265, 268, 271, 272, 278, 
284, 292, 294, 299, 300–
305, 308, 321, 341, 344, 
346, 351, 368, 369 

Війсьêовополонені, 66, 110, 
121, 127, 135, 151, 160, 
161, 177, 181, 186, 214, 
216, 224, 237, 287, 292, 
339, 365 

Війсьêовослóжбовці, 47, 70, 
80, 86, 107, 347 

— див. ãенерал 
— див. êапітан 
— див. лейтенант 
— див. майор 
— див. офіцери 
— див. полêовниê 
— див. сержант 
— див. солдат 
Війсьêêомат, 84, 106, 124, 127, 

154, 265, 271 
Вінчання, 118, 156, 191, 193, 

215, 234, 341 

Вітряêи, 131, 133, 322 
— див. млин 
Віялêи, 44, 53, 95, 143, 358 
Вовêи, 89, 93, 130, 221, 229, 

278, 279, 342, 354 
Вовна, 63, 78, 190, 191, 325, 

330 
Водосховище (Каховсьêе мо-

ре), 9, 12, 26–28, 31, 32, 
66, 70, 88–90, 123, 130, 
132, 137, 149, 156, 159, 
178, 181, 185, 190, 197–
199, 206, 210, 218, 228, 
235, 238, 239, 251, 253, 
262, 265, 267, 293, 295, 
306, 313, 321, 353, 363 

Воли, 121, 124, 126, 128, 142, 
163, 168, 173, 188, 203, 
212, 219–222, 232, 235, 
252, 253, 271, 292, 325, 
348, 362 

Волость, 214 
Ворожіння, 58, 59, 71, 201, 202, 

219, 220, 231, 307, 333 
Воші, 165, 338 
Врожай (врожайність), 22, 

101, 128, 136, 247, 249, 
267, 271, 282, 284, 320 

Вóãілля, 75, 201, 209, 213, 292, 
353, 359 

Вóличні прізвища (прізвись-
êа), 12, 35, 48, 90, 93, 94, 
100, 131–133, 140, 141, 
149, 220, 235, 239, 255, 
268, 269, 354–357, 364 

Вóлиця, 5, 17, 18, 26, 28–31, 
51, 66, 79, 90, 93, 108, 
118, 128, 131–133, 136–
142, 146, 151, 155, 164, 



 375

168–170, 172, 175–178, 
183, 195, 206, 225, 228, 
231, 243–246, 251, 255, 
262, 264, 266, 270, 276, 
280, 296, 297, 300, 302, 
310, 313, 314, 318, 327, 
328, 348–351, 354, 358 

— див. êвартал 
Входини, 182 
Вчителі, 17, 20, 24, 29, 33, 54, 

55, 83, 95, 97, 99, 102, 
103, 133, 183, 184, 187, 
189, 224, 301, 303, 304, 
333, 340, 369 

В’юни, риба, 229, 353 
В'язання, 194 
В'язниця, 71, 95, 186, 192, 195, 

292, 345, 368 
Газети, 33, 116, 181, 267, 316 
Газ, 267 
Галêи, птахи 77 
Галóшêи, 198, 217, 362 
Гарба, 44, 47, 68, 94, 134, 136, 

176, 179, 183, 237, 253, 
277, 281, 311, 345, 348, 
352, 359 

Гарбóз, 29, 52, 55, 164, 170, 
179, 184, 196, 315, 342, 
344 

Гармонь, 48, 91, 92, 158, 183, 
211, 235, 264, 303, 307, 
327, 341, 349 

Гас (êеросин), 72, 331 
Гвинтівêа, 81, 82, 84, 108, 125, 

227, 325 
Гвоздиêа польова, рослина, 28 
Генерал, 11, 102, 110, 114, 167, 

230, 304, 329 

Гідроелеêтростанція, 137, 272, 
293, 363 

Гітара, 141, 264, 303, 307 
Глечиê (ãорщиê), 31, 45, 52, 

67, 93, 107, 217 
Глина, 14, 30, 59, 128, 140, 156, 

157, 177, 254, 334, 352 
Голова êолãоспó, 27, 53, 54, 69, 

81, 88, 96, 103, 153, 156, 
162, 167, 170, 179, 184, 
185, 188, 190, 224, 253, 
254, 261, 267, 273, 274, 
277, 285, 298–301, 303, 
311, 317, 322, 351 

Голова сільради, 24, 103, 162, 
165, 185, 186, 193, 194, 
205, 237, 269, 274, 275, 
301, 304 

Голод, 6, 42, 51, 93–95, 104, 
110, 123, 128, 135, 164, 
174, 179, 205, 209, 243, 
251, 261, 264, 282, 283, 
289, 291, 336, 345, 346, 
356 

Голод  1921 роêó, 42, 43, 82, 
123, 207, 208, 309, 337 

Голод 1933 роêó, 16, 19–21, 26, 
45, 83, 95, 100, 101, 122, 
123, 144, 160, 161, 167, 
169, 171, 184, 188, 198, 
215, 222, 228, 232, 236, 
244, 246, 281, 288, 310, 
321, 336, 337, 357, 366 

Голод 1947 роêó, 26, 154, 168, 
188, 198, 215, 232, 237, 
248, 249, 271, 272, 281, 
283, 321, 341, 357, 365, 
366 

Голóби, 206 



 376

Горище, 40, 45, 46, 50, 62, 76, 
97, 152, 219, 232, 302, 
334, 350 

Горілêа, 26, 57, 59, 69, 106, 159, 
169, 193, 217, 275, 280, 
327, 366 

Горіхи, 156, 300 
Городи, 19, 26, 29–32, 47, 65–

67, 81, 83, 102, 123, 129, 
131, 137–139, 145, 166, 
174, 179, 181, 189, 196–
199, 206, 210, 213, 228, 
229, 238, 240, 245, 252, 
253, 277, 280, 285, 294, 
296, 310, 315, 320, 324–
328, 333, 334, 337, 341, 
349, 351, 353, 358, 360, 
364 

Городина  
— див. баêлажани 
— див. баштан 
— див. бóряêи 
— див. ãарбóз 
— див. дині 
— див. êавóни 
— див. êапóста 
— див. êартопля 
— див. êвасоля 
— див. оãірêи 
— див. помідори 
— див. цибóля 
Горох, 19, 26 
Горошоê дóхмяний, рослина, 

28 
Господарство, 13, 15, 17, 22, 

27, 31, 36, 94, 121, 133, 
143, 152, 172, 173, 192, 
196, 207, 232, 252, 261, 

268, 287, 288, 343, 358, 
360 

Гості, 29, 30, 202 
Греêи, 279, 296 
Грижа, хвороба, 202 
Гріх, 112–115, 119, 120, 148, 

219, 220 
Громадянсьêа війна, 6, 12, 13, 

41, 42, 46, 78, 81, 82, 94, 
100, 121, 133, 143, 151, 
160, 170, 203, 223, 281, 
286, 336, 358, 367 

— див. армія (війсьêо) 
— див. Біла армія 
— див. Червона армія 
Гроші, 17, 26–31, 35, 39, 41, 43, 

53, 58, 71, 83, 84, 91, 93, 
98–101, 120, 128, 129, 
151–153, 156, 160, 166, 
168, 174, 178–180, 183, 
191, 198–201, 206, 215, 
220, 222, 224, 228, 235, 
238, 242, 249, 253, 262, 
266, 272, 274, 284, 285, 
287, 288, 292, 302, 308, 
311–313, 316, 317, 323, 
326–330, 333, 341, 342 

Грóзини, 67, 131, 250, 326 
Грóші, 30, 31, 52, 148, 217, 304, 

328 
Гóбернія, 11, 90, 221 
Гóляння (досвітêи), 16, 17, 39, 

40, 47–51, 79, 92, 131, 
141, 145, 158, 175, 177, 
191, 192, 201, 211, 263, 
275, 276, 279, 309, 331, 
355 

— див. дівчата 
— див. дозвілля 



 377

— див. парóбêи 
— див. хлопці 
Гóси, 39, 42, 52, 124, 150, 154, 

252, 299, 307, 310, 314, 
316 

Гóцóли, 304 
Двір, 31, 41, 44, 50, 53, 79, 90, 

93, 96, 123, 132, 158, 166, 
173, 175, 217, 247, 249, 
270, 348, 360 

День Перемоãи (Дев'яте Тра-
вня), 24 

Депóтат, 159, 163, 166, 167 
Дерева  
— див. аêація 
— див. верби 
— див. ãоріхи 
— див. дóб 
— див. маслини 
— див. осоêір 
— див. персиêи 
— див. тополі 
— див. черешня 
— див. шовêовиці 
— див. яблóні 
— див. ясен 
Деревій, рослина, 318, 335 
Дзвони церêовні, 91, 118 
Дині, 139, 318, 327, 333, 364 
Дитячий бóдиноê, 25, 65 
Дитячий садоê, 27, 95, 152, 

167, 182, 288 
— див. вихователі 
— див. діти 
Дівчата, 10, 16, 19, 31, 34, 44, 

47–49, 58, 61, 63–65, 69, 
73, 77, 78, 81, 82, 106, 
111, 142, 147, 154, 157, 
158, 162, 172, 174, 182, 

184, 185, 191, 192, 194, 
196, 197, 204, 219, 231, 
233, 242, 246, 249, 251, 
254, 256, 261, 264, 265, 
274–276, 303, 306, 309, 
313, 317, 331, 333, 335, 
337, 339, 355, 362 

Дід, 9–19, 23–26, 30, 31, 36, 39, 
55, 61, 81, 90–93, 99, 117, 
131, 132, 138–142, 147–
151, 157–160, 168, 170, 
171, 174, 178, 180, 185–
188, 192, 193, 197, 207, 
208, 210, 212–215, 219–
221, 224, 230, 236, 239, 
240, 250, 256, 261, 268, 
269, 280, 281, 286, 288, 
299–310, 313, 315, 318, 
322, 323, 327, 333, 335, 
337, 351, 357, 359, 360 

Діти, 10, 11, 15, 17–19, 21, 22, 
26, 28–32, 39, 40, 42, 45, 
47–49, 51, 56, 65, 70, 73, 
74, 77, 81, 94–96, 98–101, 
106, 118, 121–123, 126, 
135, 141–143, 145, 149, 
150, 152, 157–162, 164, 
166–168, 172–177, 179–
182, 195–200, 203, 207, 
209, 214–220, 223, 224, 
232, 233, 242, 274, 277, 
285, 299, 300, 304, 309, 
312, 316–319, 331, 333, 
335, 337, 345, 346, 356, 
357, 359, 364–367, 369 

— див. дівчата 
— див. іãри та іãрашêи 
— див. дитячий бóдиноê 
— див. дитячий садоê 
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— див. дівчата 
— див. êазêи 
— див. піонери 
— див. сироти 
— див. хлопці 
— див. шêола 
Дніпробóд, 82, 83, 209 
— див. Дніпроãес 
Дніпроãес, 137, 151, 209, 238, 

268, 283, 289, 305, 337, 
338, 343, 369 

— див. Дніпробóд 
Дозвілля  
— див. бібліотеêа 
— див. ãазети 
— див. ãості 
— див. ãóляння (досвітêи ве-

чорниці) 
— див. іãри та іãрашêи 
— див. êарти ãральні 
— див. êіно 
— див. êлóби 
— див. êнижêи 
— див. мóзичні інстрóменти 

(мóзиêа) 
— див. пісні 
— див. танці 
— див. телевізор 
— див. радіо 
— див. фóтбол 
— див. шахи 
— див. шашêи 
Доêóменти, 25, 43, 46, 84–87, 

105, 106, 124, 126, 161, 
168, 175, 180, 184–186, 
195, 197, 244, 282, 283, 
340, 349, 350 

Дороãи (шляхи), 105, 108, 161, 
180, 200, 247, 264, 294, 
305, 317, 322, 348, 350 

Дощ, 179, 180, 189, 315, 350 
Дочêа, 15, 16, 23, 25, 41, 50, 54, 

76, 81, 85, 90, 92, 106, 
117, 123, 126, 143, 145, 
149, 171, 175, 179, 189, 
206, 216, 219, 238, 249, 
270, 276, 277, 287, 300, 
304, 318, 327, 332–336, 
343 

Доярêа, 174, 182, 312, 313, 341, 
346, 351, 360 

Дріжджі, 159 
Дрова, 45, 50, 52, 75, 106, 136, 

165, 183, 191, 196, 201, 
209, 211, 213, 242, 253, 
270, 287, 294, 312–315, 
359 

Дрóзі (подрóжêи), 64, 111, 
125, 158, 159, 174, 188, 
199, 206, 243, 273, 280, 
307, 317, 338 

Дрóжêи та боярин, 192, 193 
Дóб, 206, 234 
Дядьêо, 16, 51, 81, 82, 87–91, 

126, 141, 153, 162–165, 
170–173, 184–187, 196, 
197, 204–209, 221, 227, 
255, 275, 281, 287, 299, 
301, 303, 305, 326, 329, 
331, 344, 348, 352, 359, 
369 

Еваêóація, 22, 24, 45, 51, 97, 
102, 136, 161, 162, 166, 
167, 179, 180, 212, 237, 
248, 265, 290, 302, 320, 
344, 351, 364 
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Еêзема, хвороба, 212 
Еêономія, ãосподарство, 230 
Еêспедиція, 5, 6, 36, 157, 158, 

250, 279, 305, 323 
Елеêтриêа, 29, 34, 272, 274, 

285 
Елеêтростанція  
— див. атомна елеêтростанція 
— див. ãідроелеêтростанція 
Євреї, 97, 102, 111, 151, 219, 

225 
Жебраêóвання, 19, 23, 95 
Жито, 82, 139, 159, 196, 216, 

221, 270 
Жінêа, 9, 16, 41, 45–48, 56, 67, 

78, 85, 86, 91, 102, 106, 
107, 110, 117, 121, 125–
127, 129, 132, 143, 152, 
164, 171, 173–176, 180, 
185, 188–191, 196–199, 
201, 202, 226, 254, 269, 
274–276, 312, 324, 327, 
331, 332, 334, 337, 340, 
357, 364, 365 

Заводи, 14, 15, 22, 25, 82, 83, 
91, 102, 106, 124, 145, 
153, 167, 212, 249, 254, 
291 

— див. авіаційний завод 
— див. алюмінієвий завод 
— див. "Запоріжсталь" 
— див. черепичний завод 
Зайці, 89, 93, 130, 278 
Залізниця, 82, 106, 111, 161, 

246, 347, 357 
— див. поїзд 
— див. станція залізнична 
Заміжжя, 6, 43, 49–51, 58, 62, 

65, 70, 83, 90, 143, 145, 

151, 154, 159, 168, 172, 
174–176, 180, 181, 185, 
186, 189, 192, 197, 198, 
203, 210, 220, 238, 241, 
274, 276, 300, 309, 313, 
317, 327, 331, 335, 341, 
345, 346, 355, 359 

Заможність, 27, 41, 45, 48, 64, 
78, 99, 122, 134, 135, 142, 
155, 160, 169, 172, 173, 
177, 192, 211, 218–220, 
223, 228, 233, 243, 250, 
288, 292, 293, 301, 303, 
310, 351, 356 

— див. êóрêóлі 
— див. середняêи 
"Запоріжсталь", 83, 238, 240, 

285 
Заслання (виселення), 14, 15, 

43, 44, 92, 95, 96, 111, 
134, 172, 226, 282, 300 

Засóджені, 16, 18, 41, 226, 227, 
303, 365 

— див. в'язниця 
— див. репресії 
— див. сóд (óстанова) 
Засóха, 129, 135, 136, 142, 179, 

189, 289, 315 
Затоплення плавнів, 6, 12, 26, 

132, 156, 176, 190, 211, 
228, 237, 238, 241, 259, 
277, 293, 313, 314, 341–
343, 346, 347, 353, 358, 
363, 369 

— див. плавні 
Зберіãання м’яса та сала  
— див. соління м’яса та сала 
Зберіãання овочів  
— див. êонсервóвання 
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— див. соління овочів 
Зберіãання фрóêтів та яãід  
— див. варення 
— див. сóшіння фрóêтів овочів 

яãід 
Зброя, 23, 46, 47, 67, 71, 81, 

127, 152, 301, 339 
— див. автомат 
— див. ãвинтівêа 
— див. рóшниця 
Звіробій, рослина, 240 
Зв’язоê  
— див. пошта 
— див. радіо 
— див. телевізор 
— див. телефон 
Земля, 12, 22, 32, 40, 41, 53, 68, 

82, 87, 90, 121, 122, 125, 
133, 143, 145, 149, 152–
154, 158, 160–163, 170–
173, 183, 185, 197, 206, 
213, 222, 223, 228–235, 
240–243, 247, 250, 261, 
265, 266, 286, 287, 320–
322, 326, 342, 344, 349, 
354, 358–360, 364 

Землянêа, 78, 129, 303, 345, 
348, 354, 362, 367 

— див. хати 
Зерно, 19, 41, 42, 82, 91, 106, 

128, 187, 231, 302, 312, 
313, 344 

— див. хліб (зерно) 
Зернові  
— див. жито 
— див. êóêóрóдза 
— див. овес 
— див. пшениця 
— див. ячмінь 

Зима, 32, 33, 55, 62, 74, 76, 79, 
84, 108, 123, 130, 164, 
176, 202, 209 

Злочинність, 16, 18, 41, 44, 45, 
71, 78, 93, 103, 107, 108, 
116, 152–155, 170, 219, 
223, 233, 250, 269, 300, 
302, 363, 367 

— див. засóджені 
— див. мародери 
— див. сóд (óстанова) 
Знахарство (бабêи, шептóхи), 

69, 70, 73, 91, 92, 116, 
117, 141, 169–171, 214, 
231, 232, 240, 255, 256, 
306, 307, 318, 319, 333–
335 

— див. хвороби та їх ліêóвання 
Зовиця, 70 
Зять, 15, 101, 152 
Іван-чай, рослина, 334 
Іãри та іãрашêи, 14, 17, 21, 27, 

32, 71, 92, 194, 211, 303, 
355 

— див. ляльêи 
— див. м’яч 
Іêони, 16, 18, 31, 64, 162 
Іêра риб’яча, 229, 239 
— див. риба, зберіãання 
Інваліди, 16, 22, 23, 86, 94, 100, 

102, 140, 144, 145, 180, 
190, 228, 229, 246, 293, 
351, 360 

Інститóт, 111, 190, 227, 230 
Інфарêт, 34 
Італійці, 339 
Кабан, 130, 158, 304 
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Кавóни, 28, 29, 93, 140, 184, 
185, 201, 214, 218, 229, 
312, 318, 333, 364 

Казан (чавóн), 43, 62 
Казахи, 250 
Казêи, 71 
Калмиêи, 302 
Каміння, 14, 123, 170, 182, 213, 

231, 235, 254, 272, 273, 
297, 305, 306, 317, 323–
325, 328, 338–341 

Камса, риба, 284 
Капітан, 84, 107, 108–110 
Капóста, 52, 101, 123, 203, 217, 

295, 310 
Карасі, риба, 75, 76, 89, 138, 

229, 342, 361 
Кар’єр, 14, 26, 90, 91, 98, 99, 

210, 265, 272–274, 276, 
317, 341 

Карти ãральні, 92, 204, 220, 
230 

Картêова система, 240, 249, 
321 

Картопля, 19, 29, 31, 52, 101, 
123, 136, 165, 180, 189, 
199, 210, 216, 217, 224, 
228, 247, 248, 290, 295, 
298, 310–312, 315, 342, 
349, 351, 364 

Кацапи, 297, 356 
Качêи, 124, 198, 229, 241, 243, 

252, 278, 299, 310, 316, 
358 

Каша, 5, 43, 51, 202, 290, 311 
— див. мамалиãа 
Квартал, 15, 26, 28, 30, 36, 91, 

102, 118, 130, 142, 159, 
168, 169, 177, 235, 251, 

255, 257, 285, 307, 345, 
346, 367 

— див. вóлиця 
Квартира (êвартирóвання) , 

100, 107, 111, 145, 162, 
166, 181, 303, 312, 350, 
351, 356 

Квасоля, 19, 27, 29, 52, 122, 
203, 315, 345 

Квіти, 151 
— див. бóзоê 
— див. соêирêи 
— див. тюльпани 
Кероãаз, 201 
Кирпич, 51, 52, 75 
Китайці, 106 
Кіно, 141, 263, 311, 331 
Кладова, 126, 152 
Кладовище, 18, 24, 36, 67, 131, 

133, 141, 157, 184, 222, 
231, 250, 254, 264, 269, 
305, 306, 322, 333, 343, 
365 

Клімат, 32, 189 
— див. дощ 
— див. засóха 
— див. зима 
— див. приêмети 
— див. сніã 
Клóби, 29, 33, 36, 91, 92, 98, 

141, 145, 160, 183, 231, 
233, 254, 256, 263, 264, 
331, 337, 340, 341, 363 

Книжêи, 20, 27, 33, 55, 56, 103, 
112, 113, 117, 119, 121, 
204, 234, 297, 322, 323, 
332 

Князь, 10, 11, 67, 233, 250, 281, 
305 
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Коваль (êовальство), 160, 163 
Ковбаси, 27, 44, 262, 267, 298, 

304, 350 
Кожóх, 75, 78, 79, 117, 165, 

169, 309, 325, 359 
Козаêи, 11, 230, 268, 279, 296, 

325 
Кози, 124, 280, 314 
Колãосп, 6, 13–16, 20, 22, 25–

29, 36, 41, 43–46, 53, 57, 
67, 85–87, 89, 91, 94–97, 
101, 102, 121–125, 127, 
129, 131–134, 137, 138, 
142–145, 150, 152, 156, 
158, 160, 163, 166, 167, 
169–172, 174, 175, 178, 
179, 181–186, 188–191, 
193, 195, 197–203, 205–
208, 213, 214, 218, 225, 
226, 228, 230, 233, 236, 
238, 240, 242–244, 247, 
249, 252, 261, 262, 267, 
268–271, 273–276, 278, 
280, 282–288, 292, 294, 
297–299, 310–314, 317–
320, 322, 324, 330, 336, 
341, 344, 346, 348, 351–
353, 357, 360, 364, 368 

— див. бриãада êолãоспна 
— див. еваêóація 
— див. êолеêтивізація 
— див. меблева фабриêа (цех) 
— див. оплата праці 
— див. рибоêолãосп 
— див. розêóрêóлення 
— див. ферми 
Колãоспна адміністрація, 255 
— див. аãроном 
— див. бриãадир 

— див. бóхãалтер 
— див. ãолова êолãоспó 
— див. ãолова сільради 
— див. депóтат 
Колеêтивізація, 6, 13, 45, 82, 

121–124, 129, 134, 135, 
152, 222, 230, 243, 282, 
288, 319, 323, 329 

— див. розêóрêóлення 
Колодязь, 26, 138, 179, 190, 

195, 199, 317, 328, 349, 
351 

Колоністи, 67, 103, 111, 197, 
215 

Колядóвання, 17, 58, 203 
Комбайнер, 87, 182, 293 
Комбайни, 87, 212, 309, 312, 

316 
Компот, 52, 193, 201, 203, 217, 

298 
Комсомольці, 14, 16–18, 24, 

162, 163, 166, 181, 183, 
231, 238, 273, 310 

Комóністи, 18, 87, 112, 153, 
164, 165, 186, 188, 225, 
301, 354 

— див. більшовиêи 
— див. партійці 
Комóністична партія, 21, 106, 

164, 176, 188, 273 
Коні, 23, 40–44, 53, 67, 68, 82–

85, 94–97, 102–106, 116, 
122–125, 142, 143, 154, 
161–163, 165, 168, 172, 
176–179, 185, 186, 188, 
189, 196–198, 203, 206, 
212–215, 219, 222, 223, 
230, 232, 235, 237, 243, 
250, 252, 256, 261, 264, 
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268, 270, 282, 285, 287–
290, 292, 298, 300, 305, 
307, 310, 312, 319, 320, 
326, 329, 330, 334, 336, 
341, 345–348, 352, 354, 
356–361, 364, 365, 368 

— див. лоша 
Коноплі, 32, 62 
Консерви, 27, 240, 302, 339 
Консервóвання, 28, 148, 201 
Конфліêти на селі, 67, 280, 281 
Концентраційні табори, 86, 

165 
— див. табір 
Конюх, 14, 179, 361 
Конюшні, 53, 72, 75, 98, 179, 

198, 287, 326, 343 
Коржі, 29 
Коровай, 192, 193 
Корови, 27, 31, 39–41, 44–47, 

50, 52, 59, 65–68, 75–78, 
82, 86, 89–94, 98, 115, 
124, 131, 137, 142, 150, 
152, 154, 160–163, 167, 
168, 172, 176, 179, 182–
188, 191, 196, 198, 203, 
207, 210, 212, 215, 222, 
229–232, 243, 248–252, 
265, 271, 278, 282, 285, 
287, 288, 300–302, 310–
313, 317, 318, 324, 326, 
329, 331–334, 336, 341, 
343, 345–348, 353, 354, 
358, 364, 366, 367 

— див. бичêи (биêи) 
— див. телята 
Коропи, риба, 138, 156, 355 
Косарêи, 127, 176, 312 
Косовиця, 39, 176, 183, 292 

Кофта, 78, 327 
Крашанêи, 17, 60, 61, 148, 217, 

225, 229, 307 
— див. яйця 
Кріпацтво, 11  
Кривці, рослина, 318 
Кролі, 27, 32, 249 
Крóжево (мереживо), 31, 63 
Крóпа, 101, 151, 245, 246, 265, 

315 
— див. манна êрóпа 
— див. просо 
— див. рис 
Кóêóрóдза, 19, 26, 28, 40, 42, 

67, 82, 105, 126, 128, 136, 
159, 167, 177, 185, 223, 
228, 240, 280, 295, 307, 
315, 330, 348, 364, 366 

Кóми, 16, 129, 158, 159, 175, 
202, 304, 306, 309 

Кóнжóт, 139 
Кóрай, 123, 359 
Кóри, 42, 52, 121, 124, 147, 150, 

153–156, 284, 298, 299, 
353, 368 

Кóрінь, 78, 180, 325, 359, 361 
Кóрêóлі, 14, 15, 134, 160, 173, 

175, 196, 214, 288, 336 
Кóрорт, 85, 222, 228, 331 
Кóтя, 17, 60, 203, 211 
Кóхар, 5, 45, 183, 318, 339, 349, 

362 
Лавêа (ослон), 31, 48, 331 
Ланêа, 41, 53, 54, 96, 125, 159, 

174 
Ланêова, 167, 212, 238, 341 
Ледарі, 14 
Лейтенант, 105, 107, 167, 343 
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Лини, риба, 75, 76, 89, 229, 
342, 361 

Лисиці, 89, 93, 130, 278, 354 
Листи, 7, 43, 86, 111, 124, 271, 

272, 287 
Ліжêо, 13, 50, 75, 164, 167, 175, 

285 
Ліжниê, 50, 63, 74, 75 
Лід, 27, 239, 358 
Ліêарі (ліêарня), 73, 81, 86, 94, 

95, 99, 103, 106, 124, 141, 
151, 156, 168, 171, 177, 
197, 202, 212, 232, 240, 
256, 268, 297, 333, 337, 
340, 360 

Ліêóвання тварин, 169, 170, 
231, 256, 334 

— див. ветеринар 
Ліс, 75, 87, 104, 108, 130, 136, 

169, 191, 208, 210, 213, 
226, 228, 233, 245, 250, 
264–266, 294, 295, 324, 
342 

Лісництво, 19, 83, 87, 123, 131, 
143, 145, 242, 266, 282, 
294, 300, 329, 341, 342 

Літаêи, 97, 121, 153, 248, 264, 
291, 325, 364, 368 

Ложêа, 30, 170, 271, 304 
Лоза, 6, 13, 14, 53, 88, 129, 130, 

137, 149, 175, 176, 181, 
191, 206, 211–214, 223, 
225, 228, 241, 252, 253, 
270, 285, 313, 315, 325, 
342, 353, 362, 363 

Лоцмани, 305 
Лоша, 41, 144, 154, 163, 310, 

348 
Льон, 218 

Льотчиê, 114 
Ляльêи, 14, 20, 21, 72, 194 
Лящ, риба, 89 
Маãазин, 16, 27, 65, 74, 78, 151, 

155, 187, 189, 192, 194, 
208, 213, 236, 243, 266, 
267, 273–275, 314, 315, 
366 

Майор, 110, 268, 272 
Маê, 32, 74 
Маêарони, 315 
Маêітра, 66, 198, 232 
Малярія, 84, 95, 179, 195, 196 
Мамалиãа, 43 
Мандоліна, 264, 303 
Манна êрóпа, 83 
Мародери, 151, 223, 286 
Маслини, дерево, 216 
Масло, 27, 59, 66, 83, 148, 159, 

179, 225, 285, 350 
Масляна, 59 
Мати, 9, 10, 12, 16–25, 30–36, 

39–42, 45, 48–50, 59, 62–
66, 72–75, 79–85, 88–95, 
98–102, 105, 113–116, 
121–125, 136, 141, 145–
152, 154, 159–161, 164, 
166, 168, 170–176, 179, 
180–186, 188, 190–196, 
198–201, 203, 207–210, 
212, 215–220, 225, 233, 
234, 238, 240, 242, 244–
246, 251, 261, 263, 265, 
269–271, 275, 286, 287, 
290, 298–303, 309–311, 
313, 318, 319, 331, 336, 
344–346, 348–352, 354–
356, 359, 360, 365–369 

Матроси, 47, 335 
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— див. моряêи 
Мачóха, 319, 320 
Машина, 28, 46, 70, 85, 86, 96, 

98, 103, 105, 115, 136, 
139, 188, 192, 196, 200, 
204, 218, 239, 252, 253, 
291, 293, 300–302, 306, 
316–319, 324, 330, 340, 
350, 352, 357 

Меблева фабриêа (цех), 14, 
25, 87, 125, 129, 137, 155, 
160, 174, 175, 181, 182, 
241, 285, 286, 308, 313, 
361–363 

Меблі, 13, 14, 25, 31, 34, 87, 88, 
129, 175, 181, 182, 241, 
361–363 

— див. лавêа (ослон) 
— див. ліжêо 
— див. сêриня (сóндóê) 
— див. стілець 
— див. шафа 
Мед (бджолиний), 29, 79, 126, 

139, 150, 155, 159, 170, 
224, 300, 304, 306 

Мед з êавóнів, 29 
Медсестра, 151 
Мило, 62, 127, 306 
Міліція, 166, 269, 323, 365 
Міст, 86, 154, 165, 183, 247, 

251, 252, 271, 293, 295, 
359, 367 

Місто, 15, 25, 82, 98, 101, 175, 
202, 256, 284, 290, 291, 
308–313, 319, 329, 337–
340, 343, 359, 366 

Млин, 28, 48, 130, 133, 139, 
152, 198, 216, 235, 317, 
369 

— див. вітряê 
Млинці, 29 
Мобілізація, 23, 51, 105, 106, 

126, 127, 135, 161, 164, 
195, 201, 202, 208, 227, 
236, 320, 368 

Моãили (поховання), 18, 32, 
68, 78, 91, 157, 158, 184, 
250, 279, 296, 305, 306, 
322, 323, 325, 326 

Молдавани, 89, 244, 246, 296, 
330 

Молитви, 17, 19, 55, 56, 60, 62, 
112, 113, 121, 146, 147, 
162, 169, 170, 214, 333–
335 

Молодь, 22, 25, 53, 141, 148, 
182, 183, 202, 214, 230, 
251, 264, 270, 298, 331 

Молоêо та молочні страви, 43, 
60, 61, 65, 82, 84, 89, 95, 
96, 107, 120, 148, 170, 
179, 187, 197, 202, 215, 
216, 245, 249, 285, 289, 
301–304, 311, 313, 316, 
329, 330, 343, 368 

— див. бринза 
— див. масло 
— див. сир 
— див. сметана 
Молотарêи, 134, 182, 219, 323 
Молотьба, 39–41, 81, 122, 128, 

139, 143, 160, 168, 176, 
183, 197, 221, 222, 271, 
312, 358 

Молочай, рослина, 318 
Море, 84, 340 
Морозиво, 27 
Морс, 52 
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Моряêи, 84, 199, 284, 335 
— див. матроси 
Мотоциêл, 161, 302, 367, 368 
МТС, 87, 127, 292 
Мóзей, 7, 24, 31, 33, 90, 193, 

262, 289, 317 
Мóзичні інстрóменти, 96, 158, 

173, 191, 193, 224 
— див. балалайêа 
— див. бóбон 
— див. ãармонь 
— див. ãітара 
— див. мандоліна 
— див. патефон 
— див. сопілêа 
М’ясо, 52, 68, 76, 89, 120, 121, 

217, 240, 284, 292, 304, 
307, 332, 366 

— див. зберіãання м'яса та са-
ла 

М’ята, ослина, 335 
М’яч, 21, 92, 194, 211 
Набожність, 53–56, 59, 69, 

111–121, 146, 147, 162, 
277 

— див. церêва 
Наãороди, 7, 16, 23, 25, 27, 83, 

84, 98, 168, 184, 189, 238 
Наймана праця (батраêóван-

ня), 43, 47, 81, 121, 151, 
160, 173, 192, 203, 215, 
230, 236, 244, 250, 326, 
327, 330, 356 

Наречена (молода), 34, 49, 50, 
192, 193, 265, 279 

Наречений (молодий), 34, 192, 
193, 265 

Народні традиції  
— див. весілля 

— див. ворожіння 
— див. входини 
— див. знахарство (бабêи, ше-

птóхи) 
— див. êолядóвання 
— див. пісні 
— див. поминêи 
— див. похорон 
— див. проводи в армію 
— див. щедрóвання 
Національності  
— див. америêанці 
— див. анãлійці 
— див. болãари 
— див. ãреêи 
— див. ãрóзини 
— див. ãóцóли 
— див. євреї 
— див. італійці 
— див. êазахи 
— див. êалмиêи 
— див. êитайці 
— див. молдавани 
— див. німці 
— див. поляêи 
— див. рóмóни 
— див. рóсьêі 
— див. татари 
— див. тóрêи 
— див. óãорці 
— див. óêраїнці 
— див. циãани 
— див. чехи 
— див. чеченці 
Національності, народні назви  
— див. êацапи 
Невістêа, 15, 18, 39, 40, 48, 52, 

65, 66, 70, 73, 75, 163, 
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174, 175, 179, 196, 197, 
202, 215, 226, 288 

Неврожай, 110, 122, 123, 128, 
135, 168, 184, 249, 281, 
293, 366 

— див. засóха 
Недоêрів’я, хвороба, 346 
НЕП, 43, 89, 134 
Німці, 15, 17, 21–24, 45, 46, 67, 

82, 85, 86, 94, 97, 100–
105, 108, 111, 118–121, 
125, 126, 135, 136, 144–
147, 151–154, 161–171, 
178–180, 186, 187, 192, 
197, 203, 208, 212, 216, 
220, 224–227, 236, 237, 
240, 245–248, 261, 264, 
265, 270, 271, 277, 278, 
286–289, 298, 301, 302, 
309, 311, 320, 322–325, 
336–339, 341, 346–350, 
355, 357, 364, 367–369 

НКВС (КДБ), 22, 127, 154, 
166, 167, 228 

Новий ріê, 20, 169, 175, 183 
Няньêа, 66 
Область, 5, 22, 25, 33, 39, 81, 

85, 92, 99, 102, 121, 132, 
136, 141, 159, 170, 172, 
178, 184, 185, 195, 203, 
207, 212, 214, 220, 232, 
236, 240–243, 253, 254, 
261, 263, 266, 268, 281, 
286, 299, 300, 304, 309, 
319, 336, 343, 357, 359, 
360, 363, 364, 367 

Обліãації, 26, 128, 200, 249, 
257, 311, 312, 316, 341 

Обліêовець (óчьотчіê), 185, 
189, 206, 214 

Овес, 40, 104 
Оãірêи, 28, 96, 180, 201, 210, 

216–218, 267, 298, 310 
Оãорожа, 31, 58, 81, 103, 124, 

358 
Одіяло (êовдра), 50, 63, 75, 78, 

201, 307, 330 
Одрóження, 9, 16, 41, 49, 66, 

85, 92, 118, 126, 129, 150, 
154–156, 158, 172, 173, 
181, 185, 190, 211, 222, 
265, 270, 274, 276, 284, 
292, 320, 341, 351 

Одяã, 21, 27, 42, 55, 62, 63, 78–
81, 83, 103, 128, 154, 155, 
173, 177, 182, 205, 291, 
301, 310, 338, 339, 354, 
365 

— див. êожóх 
— див. êофта 
— див. êрóжево (мереживо) 
— див. пальто 
— див. платêи 
— див. плаття 
— див. сорочêа 
— див. спідниця 
— див. фартóê 
— див. фóфайêа 
— див. швейна машина 
— див. штани 
Ожина, 77 
Озера, 6, 12, 19, 76, 77, 88, 89, 

98, 123, 131, 136, 138, 
140, 169, 187, 210, 223, 
224, 229, 238, 244, 251, 
252, 265, 266, 281, 283, 
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293, 296, 310, 315–317, 
342, 357–359, 368 

Оêопи, 104, 144, 180, 181, 227, 
236, 240, 274, 289, 349, 
350 

Оêóпація, 15, 17, 21–24, 126, 
161, 208, 264, 299, 364 

Олійниця, 28, 130, 317 
Олія, 28, 29, 120 
Онóêи, 71, 106, 149, 155, 166, 

180, 184, 219, 236, 308, 
313, 332, 335 

Опалення, 51, 353, 359 
— див. вóãілля 
— див. дрова 
— див. êирпич 
— див. піч 
— див. солома 
Оплата праці, 17, 22, 26, 27, 39, 

43, 53, 61, 62, 91, 98, 121, 
144, 151, 156, 160, 170, 
174, 181, 191, 194, 200, 
220, 270, 284, 292, 308–
311, 316, 317, 326, 327, 
330, 341, 357, 362 

— див. обліãації 
— див. трóдодні 
Оранêа, 122, 249 
Орли, птахи, 77 
Освіта (шêільна), 20 
— див. вчителі 
— див. освіта професійна (се-

редня та вища) 
— див. писемність 
— див. шêола 
Освіта професійна (середня та 

вища), 186, 206 
— див. інститóт 
— див. писемність 

— див. óніверситет 
— див. ФЗО (ФЗУ) 
Освітлення, 20, 201, 237, 316 
— див. ãас (êеросин) 
— див. елеêтриêа 
Оселедці, риба, 120 
Осоêір, 211, 253, 299 
Остарбайтери, 7, 22, 181, 226, 

227, 237, 246, 247, 283, 
289–291, 311, 338–341, 
368 

Офіцери, 9, 85, 102, 107, 157, 
221, 225, 308, 320, 336, 
340, 369 

Очерет, 30, 130, 177, 223, 239, 
242, 289, 323, 352, 358 

Пайоê, 20, 83, 84, 110, 127, 144, 
154, 174, 198, 210, 232, 
245, 246, 321, 349, 350 

Пальто, 311 
Пам’ятниêи, 255, 306 
Пани, 12, 121, 133, 151–153, 

218, 233, 250, 252, 295, 
321, 322, 326, 354, 355, 
359 

— див. поміщиêи 
Параліч, 170, 181, 288 
Пароплав, 221, 228 
Партизани, 12, 13, 21, 24, 87, 

96, 97, 103, 104, 125, 126, 
136, 152, 160–165, 170, 
171, 180, 186, 187, 205, 
208, 223–227, 237, 263–
265, 290, 300, 301, 336–
338, 347, 358, 364, 365, 
368, 369 

Партійці, 174, 183, 218 
— див. більшовиêи 
— див. êомóністи 
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Парóбêи, 91, 251 
— див. хлопці 
Пасічництво, 39, 40, 44, 65, 79, 

138, 139, 150, 153, 155–
158, 170, 183, 238, 253, 
289, 299, 300, 305, 315, 
325, 326, 342 

Пасêа, 17, 145, 146, 148, 214, 
317 

Паслін, рослина, 52 
Патефон, 355 
Пенсія, 86, 88, 99, 144, 152, 

156, 189, 197, 238, 249, 
313, 351 

Переселенці, 11, 50, 133, 138, 
149, 230, 354, 355 

Персиêи, 201 
Перша світова війна, 41, 82, 

100, 143, 159, 186, 214, 
222, 223, 261, 287, 336 

Перше Травня, 158, 177, 183, 
191 

Петрів батіã, рослина 318 
Печиво, 18, 20, 27 
Пиво, 276, 328 
Пиріжêи, 29, 52, 55, 193, 203, 

215, 217, 309 
Пироãи, 29 
Письменність, 14, 15, 20, 53, 

54, 81, 96, 99, 112, 168, 
173, 179, 189, 199, 201, 
214, 218–221, 345 

Пияцтво, 51, 59, 68, 69, 106, 
110, 173, 183, 192–194, 
216, 263, 267, 307, 318, 
327, 344 

Підвода, 222, 237, 246, 247, 
252, 320, 338, 348 

Піонери, 14, 17, 18 

Пісні, 47–50, 54, 58– 60, 71, 92, 
96, 141, 183, 188, 191, 
193, 202, 211, 242, 247, 
248, 251, 252, 264, 298, 
303, 304, 340, 341, 344, 
355 

Піст церêовний, 52, 60, 61, 76, 
113, 120, 121, 203 

Піч, 31, 45, 49–52, 62, 75, 89, 
192, 201, 216, 217, 225 

— див. êероãаз 
Плавні, 6, 12, 14, 16, 19–22, 26, 

39, 44, 50, 65, 74–81, 86–
89, 94, 97–104, 110, 122–
126, 129–131, 136–142, 
150–154, 157–165, 167–
170, 174–181, 186–189, 
191, 196, 206, 208–211, 
213–218, 222–234, 237–
244, 252, 253, 262, 265–
267, 270, 277, 278, 281, 
283, 285, 287–290, 299, 
303–306, 310, 314, 315, 
320, 325–330, 341–347, 
352–362, 364, 368, 369 

— див. водосховище (Кахов-
сьêе море) 

— див. затоплення плавнів 
— див. лісництво 
— див. лоза 
— див. меблева фабриêа (цех) 
— див. повінь 
— див. роãоза 
Платêи, 74, 231, 327 
Плаття, 19, 25, 30, 62, 72, 93, 

194 
Племінниêи, 24, 43, 142, 163, 

337, 343 
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Плетіння, 7, 53, 264, 266, 283, 
362, 363 

Плотва, риба, 150 
Плóã, 44, 53, 96, 168, 196, 222, 

249, 323, 336 
Повидло, 29 
Повінь,  136, 213, 137, 252, 267, 

343, 353, 360, 361 
Повіт, 11  
Поãріб, 148, 337 
Податêи, 35, 122, 125, 200, 249, 

288, 366 
— за дерева, 284, 366 
— молоêом, 249, 366 
— м’ясом, 249, 366 
— яйцями, 249, 366 
Поїзд, 23, 45, 47, 82–85, 98, 

107, 209, 290, 291, 321, 
337–340, 356, 357 

Поêрова, 173 
Поліцаї, 86, 103, 162, 163, 166, 

227, 303, 338, 365 
Полêовниê, 100, 106, 308, 320 
Полювання, 19, 77, 81, 89, 93, 

130, 136, 229, 252, 279, 
316, 353, 356 

Поляêи, 165, 235 
Поминêи, 17, 18, 69, 80, 193, 

263, 332 
Помідори, 28, 81, 123, 159, 201, 

210, 214, 267, 310, 342, 
364 

Поміщиêи, 11, 39, 52, 230, 263 
— див. пани 
Поранені на війні, 16, 23, 85, 

86, 94, 97, 100, 125, 127, 
164, 166, 171, 181, 197, 
203, 222, 227, 272, 291, 
346, 351, 369 

— див. шпиталь війсьêовий 
Поросята, 121, 150, 153, 284, 

310 
Посадêи, 28, 67, 102, 105, 182, 

213, 249, 250, 320, 325, 
344, 352 

Посівна, 39 
Посóд, 76, 154 
— див. ãлечиê (ãорщиê) 
— див. êазан (чавóн) 
— див. ложêа 
Посьолоê, 90, 132, 138, 169, 

213, 240, 279, 344 
Поховання заãиблих на війні, 

23, 24, 46, 97, 102, 171, 
184, 187, 365, 368 

Похорон, 34, 35, 81, 269, 296, 
332, 337, 344, 366 

— див. êладовище 
— див. поминêи 
Пошта, 16, 33, 41 
— див. листи 
Придане, 26, 50, 193 
Приêмети, 73, 91, 116, 149, 

202, 231, 288, 322 
Проводи в армію, 51, 158, 194, 

200, 327 
Прополêа (поління), 32, 40, 

45, 161, 265, 314, 317, 
326, 341 

Просо, 326, 350 
Прядіння, 32, 48, 49, 62, 190, 

191, 355 
Птахи диêі 
— див. ãалêи 
— див. орли 
— див. сороêи 
Птахоферма, 256, 322, 341 
Птиця домашня, 94, 124, 353 
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— див. ãóси 
— див. êачêи 
— див. êóри 
Пшениця, 17, 19, 40, 53, 82, 94, 

101, 102, 106, 128, 139, 
154, 159, 177, 179, 182, 
198, 222, 270, 283, 287, 
292, 293, 307, 336, 366 

Пшоно, 84, 100, 101, 232 
Радãосп, 83, 130, 244, 334 
Радіо, 29, 181, 200, 251, 252, 

267, 305, 328, 348 
Радянсьêа влада, 12, 20–24, 

43, 44, 87, 100, 103, 108, 
112, 163, 183, 187, 218, 
221, 223, 228, 234, 282, 
323, 360 

— див. НКВС (КДБ) 
Радянсьêі війсьêа, 24, 45, 103, 

105, 110, 114, 153, 157, 
163, 171, 180, 208, 290, 
322, 360 

Район, 5, 12, 22, 24, 39, 81, 89, 
92, 99, 106, 121, 122, 132, 
134, 141, 144, 145, 159, 
170, 172, 178, 184, 195, 
203, 206, 207, 212, 214, 
220, 232, 236, 240–243, 
253, 261, 263, 268, 281, 
286, 299, 309, 316, 319, 
320, 336, 343, 357, 359, 
367 

Раêи, 229 
Революціонери, 13, 300 
Революція, 81, 82, 90, 91, 121, 

133, 138, 160, 168, 178, 
214, 218, 219, 222, 250, 
300, 301, 304, 319, 326, 
343, 354–367 

Ремесла домашні (заняття)  
— див. вишивання 
— див. êрóжево (мереживо) 
— див. пасічництво 
— див. прядіння 
— див. тêацтво 
Репресії, 13–15, 95, 97, 147, 

172–175, 186, 188, 196, 
282, 298 

Риба, 19, 26, 75, 88, 89, 98, 100, 
120, 129, 136–138, 142, 
150, 152, 158, 181, 187, 
198, 199, 203, 210, 215, 
226, 236, 238, 243, 244, 
266, 267, 277, 278, 281, 
283, 289, 294, 296, 304, 
305, 310, 313–317, 322, 
342, 345, 353, 359, 361, 
363 

— див. в’юни 
— див. êамса 
— див. êарасі 
— див. êоропи 
— див. лини 
— див. лящ 
— див. оселедці 
— див. плотва 
— див. сазан 
— див. соми 
— див. сóдаê 
— див. товстолобиê 
— див. щóêи 
Риба, зберіãання  
— див. іêра риб’яча 
— див. соління риби 
— див сóшіння риби 
Рибаê (рибалêа), 12, 13, 19, 26, 

44, 74, 88, 123, 129, 138, 
181, 187, 205, 218, 222, 
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224, 229, 235–239, 261, 
265, 266, 281, 283, 294, 
305, 313, 321, 325, 347, 
358, 361 

— див. сітêа рибацьêа 
— див. ятері 
Рибоêолãосп, 13, 25, 26, 88, 89, 

96, 138, 140, 152, 185, 
202, 222, 235, 236, 239, 
250, 251, 267, 283, 286, 
307, 310, 313, 316, 321 

Рис, 17, 128, 139 
Рицина, рослина, 67 
Різдво, 17, 18, 48, 56–58, 61, 

203, 217, 304, 317, 319 
Річêи, 6, 12, 40, 45, 62, 76, 81, 

90, 91, 94, 98, 110, 123, 
124, 130–132, 136–138, 
149–152, 169, 173, 178–
183, 186, 190, 191, 197, 
206, 210, 213, 221, 223, 
228, 229, 235, 247, 248, 
251–253, 265–267, 270, 
294, 295, 301, 307, 315, 
317, 324, 342, 357, 360–
363 

Роãоза, 74, 75, 138, 140, 199, 
213, 222, 232, 239, 242, 
244, 245, 274, 283, 289, 
308, 314, 325, 342, 358 

Розêóрêóлення, 6, 40–44, 134, 
163, 170, 226, 283, 326, 
336 

— див. аêтивісти 
— див. заможність 
— див. заслання (виселення) 
— див. êолãосп 
— див. êóрêóлі 
— див. репресії 

— див. середняêи 
Розправа, 269, 321 
Рослини диêорослі  
— див. бóзина 
— див. ведмеже вóшêо 
— див. ãвоздиêа польова 
— див. ãорошоê дóхмяний 
— див. деревій 
— див. звіробій 
— див. іван-чай 
— див. êривці 
— див. лоза 
— див. молочай 
— див. м’ята 
— див. ожина 
— див. паслін 
— див. петрів батіã 
— див. роãоза 
— див. терен  
— див. хміль 
— див. чабрець 
— див. череда 
— див. шавлія 
— див. щавель 
Рóмóни, 153, 302 
Рóсьêі, 10, 11, 102, 123, 165, 

226, 227, 237, 297, 337, 
339, 349 

Рóшниêи, 31, 64, 74, 194, 226 
Рóшниця, 89, 152, 252, 279, 

280, 309 
Рядна, 19, 31, 50, 63, 64, 201, 

217 
Сад фрóêтовий та яãідний, 15, 

26, 28–31, 52, 154, 183, 
189, 200, 201, 206, 213, 
214, 217, 234, 273, 314, 
323, 354, 368 

— див. дерева 
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— див. фрóêти 
— див. зберіãання фрóêтів та 

яãід 
Сазан, риба, 156 
Сало, 18, 29, 68, 121, 126, 146, 

157, 216, 224, 225, 240, 
307 

Саман, 182, 328, 351, 352 
Самоãоноваріння, 150, 200, 

216, 304, 327 
Сарай, 81, 186, 190, 226, 244, 

283, 367 
Сватання, 49, 70, 169, 210, 219 
Свеêри, 50–52, 65, 70, 73, 74, 

163, 172, 173, 176, 177, 
190, 197, 198, 202, 215, 
316, 355 

Свинарêа, 174, 175, 316, 351 
Свині, 27, 82, 89, 94, 104, 147, 

154, 206, 223, 234, 241, 
242, 287, 288, 295, 302, 
306, 307, 316, 343, 353, 
354, 366 

— див. êабан 
— див. поросята 
Свиноферма, 175, 189, 316 
Свічêи, 72 
Свята, 16, 17, 57, 145, 177, 214 
— див. Велиêдень 
— див. Вечеря 
— див. День Перемоãи 
— див. Масляна 
— див. Новий ріê 
— див. Перше Травня 
— див. Поêрова 
— див. Різдво 
— див. Спас 
— див. Сьоме Листопада (Жо-

втневі свята) 

— див. Трійця 
— див. Хрещення 
Середняêи, 40, 41, 44, 122, 134, 

214, 244, 336 
Сержант, 85, 271 
Сестра, 10, 11, 16–20, 22–25, 

30, 34, 36, 39, 43, 47, 63, 
71, 74, 81–83, 94, 101, 
116–118, 125, 126, 135, 
136, 147, 149, 151, 152, 
154, 158, 170, 173, 184, 
185, 188, 189, 192–196, 
211–214, 221, 244, 246, 
263, 264, 270, 271, 274, 
275, 286, 288, 296, 301, 
304–306, 309, 311, 313, 
316, 318, 346, 348, 369 

Сибірêа (сибірсьêа язва) 214, 
334 

Син, 10, 15, 16, 23, 39, 41, 51, 
56, 65, 69, 70, 85, 90, 112, 
117, 118, 121–126, 143, 
149, 151, 153–161, 163, 
166, 170–175, 179, 190, 
194–197, 202, 203, 211, 
215, 218, 219, 230, 249, 
256, 261, 270, 277, 280, 
281, 286, 287, 303, 304, 
308, 309, 323–335, 345 

Сир, 59, 66, 148, 216 
Сироти, 25, 173, 185, 219, 244, 

261, 275, 309, 310, 357 
Сівалêи, 53, 154 
Сіль, 58, 74, 286, 303 
Сільрада, 15, 17, 35, 40, 43, 79, 

84, 99, 106, 122, 124, 152, 
157, 159, 162–166, 171, 
177, 180, 193, 206, 221, 
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235, 237, 270, 282, 301, 
305, 321 

Сільсьêоãосподарсьêі роботи  
— див. êосовиця 
— 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. зовиця 
— див. зять 
— див. мати 
— див. мачóха 
— див. невістêа 
— див. онóêи 
— див. парóбêи 
— див. племінниêи 
— див. свеêри 
— див. сестра 
— див. син 
— див. сироти 
— див. тітêа 
— див. хлопці 
— див. чоловіê 
Сіно, 53, 74, 107, 127, 130, 131, 

137, 141, 153, 165, 176, 
177, 180, 183, 186, 198, 
207, 210, 218, 232, 238, 
242, 247, 252, 277, 285, 

294, 296, 312–315, 330, 
342, 358, 359, 362, 367 

Сітêа рибацьêа, 75, 88, 181, 
229, 239, 265, 266 

— див. ятері 
Сêарб, 31, 32, 157, 158, 295, 

305, 306, 323–326, 358 
Сêелі, 11, 132, 321, 322 
Сêриня (сóндóê), 19, 50, 70, 

71, 93, 246, 288 
Сливи, 30, 148, 183 
Сліпота, 45 
Сметана, 193, 285 
Сніã, 200, 202, 207, 208, 224 
Соêирêи, êвіти, 28 
Солдати, 11, 46, 47, 80–82, 102, 

104, 107, 110, 124, 154, 
197, 204, 223, 272, 289, 
299, 303, 339, 340, 346, 
349–351, 369 

Соління м’яса та сала, 217 
Соління овочів, 216, 217, 310 
Соління риби, 75, 89, 229 
Солома, 30, 41, 42, 51, 52, 58, 

72–75, 89, 139, 140, 154, 
156, 158, 177, 182, 190, 
213, 248, 271, 353, 368 

Соми, риба, 26, 229 
Соняхи, 40, 62, 102, 228, 270, 

315, 348 
Сопілêа, 173 
Сорãо, рослина, 241, 313 
Сороêи, птахи, 77 
Сорочêа, 42, 62, 74, 84, 108, 

110, 154, 194, 205, 225 
Спас, 76 
Спідниця, 74, 78, 79, 219, 233, 

358 
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Станція залізнична, 22, 23, 47, 
84, 95, 106, 111, 130, 161, 
217, 218, 224, 245, 266, 
271, 303, 337–340, 356 

Староста (посада), 126, 221, 
224, 225, 227, 303 

Степ, 40, 66–68, 82, 87, 91, 98–
103, 122, 123, 126–131, 
136, 149, 150, 161, 164, 
176, 188, 195, 197, 222, 
230, 237, 238, 243, 247, 
248, 252, 261, 264, 285, 
286, 296, 297, 314, 321, 
323–327, 330, 341, 348, 
351, 357, 364, 366, 368 

Стілець, 175, 176, 182, 241, 
285, 319, 363 

Страви обрядові  
— див. êóтя 
— див. пасêа 
— див. поминêи 
— див. свята 
Страви повсяêденні та свят-

êові 
— див. борщ 
— див. бóблиêи 
— див. варениêи 
— див. варення 
— див. ãалóшêи 
— див. іêра риб’яча 
— див. êаша 
— див. êовбаси 
— див. êомпот 
— див. êоржі 
— див. маêарони 
— див. мед (бджолиний) 
— див. мед з êавóнів 
— див. млинці 

— див. молоêо та молочні 
страви 

— див. морозиво 
— див. морс 
— див. м'ясо 
— див. олія 
— див. печиво 
— див. пиріжêи 
— див. пироãи 
— див. повидло 
— див. риба 
— див. рис 
— див. сало 
— див. сметана 
— див. сóп 
— див. óзвар 
— див. хліб 
— див. цóêор 
— див. чай 
— див. юшêа 
— див. яйця 
Стрічêи, 17, 34 
Сóботниêи, 18, 68, 69, 117, 

118, 146, 307 
Сóд (óстанова), 303 
— див. засóджені 
— див. êонфліêти на селі 
Сóдаê, риба, 266 
Сóп, 245, 246 
Сóсіди, 17, 19, 26, 30, 31, 34, 

41, 42, 45, 49–54, 58, 59, 
65, 70–74, 76, 80, 91, 97, 
101, 126, 136, 146, 149, 
195, 198, 200, 202, 218, 
220, 225, 243, 261, 280, 
281, 285, 307, 308, 316, 
319, 331–333, 344, 369 

Сóшіння риби, 75, 89, 210, 229 
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Сóшіння фрóêтів овочів яãід, 
27, 29, 31, 52, 104, 148, 
153, 216, 217 

Сьоме Листопада (Жовтневі 
свята), 102, 103, 158, 162, 
169, 177, 183, 191 

Табір, 224, 240, 246, 291, 292, 
339, 340 

— див. êонцентраційні табори 
Танêи, 22, 208, 320, 321, 349 
Танці, 48, 49, 57, 92, 96, 131, 

141, 158, 264, 303, 341 
Татари, 221, 296, 302 
Тачанêа, 87, 92, 102, 105, 156, 

192, 193, 196, 215, 218, 
300, 330, 341, 359 

— див. бричêа 
Тваринництво, 186, 262, 321 
— див. вівці 
— див. воли 
— див. êози 
— див. êоні 
— див. êонюшні 
— див. êорови 
— див. êролі 
— див. свині  
Телевізор, 29, 97, 331, 358 
Телефон, 348 
Телята, 78, 89, 91, 154, 198, 

215, 238, 249, 278, 310, 
326, 327, 341, 354 

Терен, рослина, 30 
Техніêа сільсьêоãосподарсьêа, 

15, 22, 44, 53, 239, 292, 
312, 317 

— див. віялêи 
— див. êомбайни 
— див. êосарêи 
— див. молотарêи 

— див. МТС 
— див. сівалêи 
— див. траêтори  
Техніêóм, 151, 276 
Технічні êóльтóри 
— див. бавовна 
— див. льон 
— див. рицина 
Тиф, 63, 142, 179, 345 
Тіê, 102, 122, 197 
Тітêа, 10, 13–18, 22, 23, 49, 61, 

65, 101, 115, 116, 125, 
126, 149, 151, 164, 172, 
185, 214, 220, 275, 287–
290, 318, 326, 333, 335, 
356 

Тêацтво, 48, 50, 62–64, 355, 
356 

Товстолобиê, риба, 267 
Тополі, 324 
Торãівля сільсьêа, 26, 27, 36, 

40, 54, 57, 89, 93, 127, 
129, 139, 150, 173, 180, 
183, 198, 218, 222, 236, 
239, 273, 283, 284, 287, 
329, 330, 333, 342, 356, 
360 

— див. базар 
— див. маãазин 
— див. ярмароê 
Траêтори, 32–34, 53, 127, 136, 

156, 161, 167, 179, 214, 
228, 237, 261, 271, 289, 
292, 293, 314, 316, 320, 
323, 328 

Траêторист, 66, 127, 128, 164, 
176, 183, 292, 293, 312, 
318 

Транспорт  
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— див. автобóс 
— див. бричêа 
— див. велосипед 
— див. ãарба 
— див. дороãи (шляхи) 
— див. залізниця 
— див. машина 
— див. мотоциêл 
— див. пароплав 
— див. підвода 
— див. поїзд 
— див. тачанêа 
Трійця, 57, 146 
Трóдодні, 29, 53, 96, 127, 128, 

135, 183, 188, 200, 233, 
284, 292, 310, 311, 316 

Тóберêóльоз, 24, 346 
Тóрêи, 269, 279, 295, 323, 324, 

357 
Тóфлі, 182, 234, 308 
Тюльпани, êвіти, 31 
Тютюн, 334 
Уãорці, 100 
Узвар, 31, 148, 217 
Уêраїнці, 97, 155, 235, 237, 

297, 309, 338 
Університет, 5  
Урядниê, 270 
Училище, 25, 95, 224, 272 
Фабриêа, 14, 22, 155, 311, 363 
Фартóх, 353 
Ферми, 27, 127, 137, 189, 198, 

239, 247, 255, 313, 334, 
359 

— див. птахоферма 
— див. свиноферма 
ФЗО (ФЗУ), 154, 205, 224, 

321 
Флот, 16, 24, 25, 84 

Фотоãрафія (êарточêа), 7, 14, 
18, 31, 41, 60, 82, 96, 129, 
157, 187, 192, 193, 289, 
309, 336, 336 

Фронт, 21, 24, 85, 97, 104, 106, 
161, 164, 208, 221–224, 
226, 227, 248, 252, 262, 
270–273, 283, 301, 351, 
364, 365 

Фрóêти  
— див. абриêоси 
— див. вишні 
— див. ãрóші 
— див. зберіãання фрóêтів та 

яãід 
— див. сад фрóêтовий та яãід-

ний 
— див. сливи 
— див. яблóні 
Фóтбол, 33, 149, 263 
Фóфайêа, 19, 25, 55, 108, 284 
Хати, 15–17, 22, 26, 30, 31, 34, 

41, 42, 45–49, 51, 53, 66, 
71, 75, 94, 98–101, 109, 
116, 118, 130, 143, 148, 
157, 161, 166, 170, 173–
175, 182, 185–187, 190, 
192–195, 197–199, 201, 
202, 210, 213, 220, 226, 
235–238, 248, 263, 264, 
283, 288, 290, 295, 305, 
310, 313, 320, 326, 328–
332, 337, 342–344, 348, 
350, 354, 357, 369 

— див. землянêа 
— див. êóрінь 
— див. меблі 
— див. опалення 
— див. піч 
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— див. рядна 
Хати бóдівництво та ремонт, 

30, 51–53, 90, 106, 128–
130, 140, 144, 145, 149, 
150, 156, 171, 177, 178, 
182, 199, 210, 232, 235, 
239, 240, 244, 253, 254, 
274, 277, 286, 293, 299, 
313, 314, 325, 328, 329, 
342, 351–353 

— див. вальêи 
— див. землянêа 
— див. очерет 
— див. саман 
— див. цеãла 
— див. черепиця 
— див. шифер 
Хати óстрій, 22, 30, 31, 49, 52, 

53, 64, 75, 98, 155, 156, 
162, 164, 199, 204, 210, 
309, 334 

— див. ãорище 
— див. êладова 
— див. поãріб 
Хвороби та їх ліêóвання, 16, 

22, 33, 36, 39, 60, 61, 69, 
70, 73, 77, 78, 81, 88, 104, 
106, 117, 118, 123, 140, 
143, 152, 161, 165, 171, 
181, 195, 196, 199, 209, 
214, 231, 240, 241, 246, 
254, 268, 285, 300, 304, 
333, 334, 337, 344, 351 

— див. ãрижа 
— див. еêзема 
— див. інфарêт 
— див. малярія 
— див. недоêрів’я 
— див. параліч 

— див. сибірêа (сибірсьêа яз-
ва) 

— див. сліпота 
— див. тиф 
— див. тóберêóльоз 
— див. холера 
— див. холецистит 
Хліб (зерно), 5, 27, 101, 102, 

122, 125, 126, 144, 154, 
174, 176, 179, 183, 208, 
221, 224, 232, 233, 247, 
284, 288, 292, 310, 313, 
316, 323, 341, 357, 358, 
366 

Хліб (печений), 26–29, 39, 40, 
46, 48, 51–54, 58, 59, 74, 
75, 83, 91, 95, 98–101, 
107, 160, 164, 170, 177, 
188, 197, 215, 216, 224, 
228, 233, 240, 245, 246, 
249, 262, 274, 290, 307, 
310, 314, 321, 333, 339, 
350, 357, 366 

— див. борошно 
— див. дріжджі 
Хлопці, 19, 21, 23, 32, 34, 41, 

44, 47, 49, 54, 57, 58, 66, 
72, 73, 78, 81, 83, 92, 97, 
104, 106, 115, 118, 124, 
135, 142, 147, 153–155, 
168, 170, 178–181, 187, 
191, 192, 194, 197–200, 
204, 218, 226, 233, 246, 
255, 261, 264, 279, 284, 
286, 299–302, 304, 305, 
317, 331, 333, 337, 338, 
365, 369 

— див. парóбêи 
Хміль, рослина, 73, 150 
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Ховрахи, 357, 365 
Холера, хвороба, 337 
Холецистит, хвороба, 104 
Хрестини, 16, 18, 73, 145, 147, 

159, 175, 191, 192, 195, 
277 

— див. êóми 
— див. хрещені батьêи 
Хрещені батьêи, 192, 193, 256 
Хрещення, 263 
Хóдоба, 12, 22, 29, 39–44, 65, 

78, 82, 89, 92, 94, 98, 106, 
124, 128, 129, 136, 137, 
142, 149, 167–170, 177, 
181, 189, 191, 218, 223, 
229, 234, 238, 242, 253, 
262–267, 277, 287–289, 
294, 295, 315, 318, 322, 
338, 348, 349, 358, 360 

Хóтори, 39, 67, 78, 104, 129, 
147, 161, 162, 169, 172, 
174, 195, 196, 230, 252, 
265, 266, 285, 303, 320–
323, 338, 342, 357, 360 

Цар, 9, 26, 106, 121, 133, 157, 
159, 160, 221, 233, 305 

Цеãельня, 137, 254 
Цеãла, 20, 91, 177, 178, 254, 

262, 265, 298 
Церêва, 10, 16–18, 36, 54, 56, 

57, 59–62, 72, 90–93, 96, 
113, 114, 118, 119, 121–
124, 131, 145–148, 156, 
175, 180, 191–194, 202, 
208, 213, 215, 230, 233, 
234, 254, 255, 263, 277, 
297, 298, 305, 321, 341 

— див. батюшêа 
— див. ãріх 

— див. дзвони церêовні 
— див. іêони 
— див. молитви 
— див. піст церêовний 
— див. свята  
Цибóля, 96, 216, 217, 232, 282 
Циãани, 34, 71, 201, 306, 307, 

309, 312, 333 
Цóêерêи, 17, 18, 20, 27, 29, 34, 

43, 58, 240, 245 
Цóêор, 29, 120, 127, 151, 200, 

201, 217, 220, 302, 304 
Чай, 76, 79, 306, 335 
Чабрець, 28, 335 
Червона армія, 12–15, 22, 23, 

45, 47, 94, 103, 144, 152, 
170, 212, 281, 286, 367–
369 

— див. армія (війсьêо) 
Черевиêи, 141, 157, 308, 350 
Череда, рослина, 335 
Черепиця, 14, 15, 172, 173, 190, 

219, 240, 241, 253, 352 
Черепичний завод, 14 
Черешня, 15 
Чехи, 296, 297 
Чеченці, 234, 295 
Чинбар, 78, 89, 128, 157, 234, 

235, 325 
Човен, 84, 88, 169, 222, 229, 

235, 245, 289, 347, 353, 
358, 361, 364, 365 

Чоботар, 81, 88, 90, 153, 155, 
207, 234 

Чоботи, 58, 83, 88, 110, 155, 
167, 207, 209, 306, 308, 
327, 331 

Чоловіê, 24, 50, 51, 58, 70, 71, 
101, 118, 125, 126, 143–
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147, 152, 161–163, 169, 
175–182, 187, 188, 198–
201, 213, 219, 220, 237, 
254, 291, 312, 313, 316, 
317, 331, 332, 365, 369 

Чóмаêи, 286, 321, 322 
Шавлія, рослина, 318 
Шафа, 31 
Шахи, 32 
Шахти, 156, 309–312, 321, 367 
Шашêи, 32 
Швейна машина, 19, 93, 307 
Шиття взóття, 55, 88, 308 
— див. взóття 
Шиття одяãó, 19, 55, 78, 93, 

192, 194, 211, 307, 325, 
359 

— див. одяã 
— див. швейна машина 
Шифер, 15, 140, 178, 199, 254, 

265, 285, 352, 358 
Шêола, 5, 15, 19, 20, 24, 27, 28, 

32–36, 43, 54–56, 61, 72, 
93, 95, 99, 102, 105, 111, 
113, 124, 130, 134, 145, 
147, 149, 153, 161, 167, 
170, 173, 179, 181, 184, 
190–192, 195, 196, 201, 
202, 209, 212, 215, 219, 
224, 225, 232, 236, 242, 
254, 264, 270, 276, 289, 
298, 304, 306–308, 310, 
315, 324, 335, 345, 346, 
349, 350, 355, 368, 369 

 
 
 
 
 

Шовêовиця, 28 
Шовêопряди, 28 
Шоêолад, 22 
Шофер, 107, 199, 284, 302, 361, 

362 
Шпиталь війсьêовий, 23, 24, 

85, 86, 106, 127, 227, 324, 
346, 351 

Штани, 74, 77, 79, 84, 108, 110, 
233, 270, 284, 308 

Штóнди, 68, 69, 117, 146, 147, 
307 

— див. сóботниêи 
Щавель, 131, 229, 244 
Щедрóвання, 203, 211 
Щóêи, риба, 26, 75, 89, 98, 229, 

266, 294, 342, 361 
Щóри (пацюêи), 237, 357, 365 
Юшêа, 156, 158, 305 
Яблóêа, 28, 148, 217 
Яблóні, 30, 183 
Яйця, 17, 27, 29, 124, 130, 157, 

159, 214, 222, 243, 249, 
278, 332, 368 

— див. êрашанêи 
Ярмароê, 124 
Ясен, дерево, 206 
Ятері, 88, 129, 187, 229, 239 
— див. сітêа рибацьêа 
Ячмінь, 40, 82, 139, 270, 303, 

326, 345 
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 
 

 
Базилевич 361 
Базілевич Г. А. 175 
Батовсьêий Ілля 225, 226 
Берія Л. 228 
Бєздєнєжний Гриãорій 87 
Білоêрис Яêів, вчитель 103, 
187 
Божич Д. О. 232 
Бойêо А. 8 
Бойêо П. 8 
Бондаренêо І. М. 121, 247 
Брежнєв Л. І. 78, 99, 119, 147, 
155, 177, 183, 211, 267, 285, 
293, 316, 366 
Бриê В. М. 268 
Бриê І. Ф. 263 
Бриê К. М. 172 
Батьêо Бриê К. М. 
Гальченêо Митрофан 172 
Родичі Бриê К. М. 
Дядьêо Яêим 172, 173 
Дядьêо Петро 172 

Ванãа 116 
Васильєв 322 
Васильєва Катерина 219 
Вершина Серãій 69 
Володін 160 
Ворошилов 124 
Вранãель П. М. 82, 121 
Гальченêо А. О. 220 
Батьêи Гальченêо А. О. 
Юхим Петрович 220 
Анастасія Сидорівна (Сі-

ра)  220 
Родичі Гальченêо А. О. 
Дід Сидір 220 

Дід Петро Іванович 221 
Гальченêо А. Я. 99 
Гальченêо М. П. 27 
Гальченêо Яêим 61 
Гармашêа Тетяна 61 
Гармидер І. 7 
Головêо В. Ю. 360 
Головêо Ю. 8 
Горбачов 53, 119, 147 
Гриãорієва (Сіра) Марія 9 
Гринь М. Є. 132 
Гринь О. Г. 132 
Грінченêо І. О. 19, 79, 81 
Батьêи Грінченêо І. О.  
Омелян Павлович 81 
Варвара Паромовна (Рай-

на)  81 
Родичі Грінченêо І. О. 
Баба Тетяна 81 
Дід Павло 81 
Марія, сестра 81 
Дóня, сестра 81 
Варя, сестра 81 
Олена, сестра 81 
Катерина, сестра 81 
Лóêерія, сестра 81 
Килина, сестра 81 
Тетяна, сестра 81 

Грошина Є. О. 20 
Двірниê А. Т. 9, 10 
Двірниê Т. Т. 9, 10 
Дворниê Марêо 61 
Дєлєєв П. П. 87 
Єсен, поміщиê 52, 215 
Замóла Іван 246 
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Івченêо (Остроãляд) М. Ф. 
141, 149 
Батьêи Івченêо М. Ф. 
Федір 142 
Марія Андріївна (Івано-

ва)  147 
Івченêо 61 
Іріоãлó Ю. 8 
Калінін 82 
Канêрин А. 322 
Карпов 73 
Катерина II, цариця 11, 160, 
297 
Каченоê А. Г. 140 
Кащенêо Миêола 53 
Керенсьêий О. 42 
Кириченêо Галина 240 
Клімовецьêий Й. Л. 24 
Книш Дмитро, ãолова 163 
Книш Іван, поліцай 162, 163 
Кобилянсьêі, родина 189 
Крайниê 61 
Крайниê, ãолова êолãоспó 27 
Краснов 151 
Кóлиê І. 8 
Кóчерявий Радіон 103, 187 
[Лащенêо] Іван 84 
Лебеденêо (Папóча) Т. М. 
286, 299 
Лебеденêо [В. К.] 281 
Лебеденêо І. М. 286 
Ленін В. І. 27, 120, 238, 255, 
289 
Леоненêо 352 
Лиêова В. 8 
Лієвсьêий В. Г. 359 
Лютіêова Н. Г., вчительêа 29 
Мазараêа, пан 151 
Малєнêов 366 

Мао Цзедóн 107 
Марчóê В. 5 
Махіньêо І. Ф. 87 
Махно Н. 13, 42, 78, 81, 82, 
100, 133, 143, 151, 160, 203, 
223, 257, 281, 286, 336, 358 
Миêола, цар 159 
Миêоян 82 
Михайліченêо А. Є. 23 
Михайліченêо Є. 33 
Михайліченêо Миêола, полі-
цай 166 
Мільчев В. 5, 8 
Мірóщенêо О. 5 
Молдавсьêа Т. 8 
Молдавсьêий Р. 5 
Молчанов, начальниê штабó 
108 
Мóленêо Г. Д. 9, 10 
Мóленêо Д. Р. 
Мóленêо К. С. 9 
Мóленêо М. Х. 10 
(Мóленêо) Мотрона 10 
Мóленêо Т. П., вчительêа 10, 
189 
Мóленêо Х. Є. 9, 10 
Назаренêо Н. П. 186 
Недавня К. Х. 367 
Нечет В. Й. 246 
Нечет К. Ф. 12, 343 
[Нечет] К. Ф. 336 
Нечет М. М. 6, 39 
Батьêи Нечет М. М. 
Михайло Іванович 39 
Софія Миêолаївна 39 
Родичі Нечет М. М. 
Марія, сестра 63 
Настасія, сестра 63 
Уляна, сестра 63, 71, 77 
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Василь, син 69, 73 
Нечет Савêа 92 
Новицьêий Я. 37 
Ноженêо (Бондаренêо) Н. І. 
242 
Батьêи Ноженêо Н. І. 
Бондаренêо Іван Петро-

вич 242 
Бондаренêо [Галина] Па-

влівна 242 
Нóревсьêа В. П. 178 
Батьêо Нóревсьêої В. П. 
Кириченêо Павло Павло-

вич 178 
Родичі Нóревсьêої В. П. 
Дід Іван 179 

Оêопний Іван 56, 118 
Опанасенêо І. 12 
Остроãляд А. А. 243 
Остроãляд А. М. 10 
Остроãляд В. Н. 243 
Остроãляд Г. 36 
Остроãляд Г. П. 10  
Остроãляд К. 8, 10, 37 
Остроãляд М. І. 357 
Остроãляд П. А. 10, 14 
Остроãляд Т. В. 170 
Остроãляд Ф. І. 10 
Пальченêо Юхим 157 
Папóча М. 15 
Папóча М. П. 190 
Папóча М. С. 92, 159 
Чоловіê Папóчої М. С.  Пе-

тро Михайлович 161 
Батьêи Папóчі М. С. 
Нечай Савелій 159 
Анастасія [Іюдовна] 159 
Родичі Папóчої М. С. 
Дід Нечет Костянтин 159 

Папóча Петро Михайло-
вич – чоловіê 161 
Папóча О. Д. 10 
Пашненêо О. 8 
Петрова К. 8 
Петровсьêий 82 
Піддóбний А. 12, 13 
Піддóбний Іван 84 
Плюйêо В. Ю. 27, 236 
Поданенêо Василь 246 
Поданенêо К. Р. 203 
Батьêо Поданенêо К. Р. 
Радіон Антонович 203 

Попов В., поміщиê 11, 12, 90, 
153, 263, 297, 322 
Потьомêін Г., êнязь 11 
Прінь М. Є. 261 
Проêопенêо К. К. 214 
Родичі Проêопенêо К. К. 
Проêопенêо Ілля Гриãо-

рович, свеêор 215 
Райна В. Ф. 257 
Райна М. М. 257 
Райна П. 5 
Родоманов 83 
Ромашові (Ромащóêи, Рома-
щенêи, Ходóни), родина 12, 
132 
Рябов Шóрêо 369 
Рябовол 187 
Серãієва П. А. 212 
Батьêи Серãієвої П. А. 
Солодêий Афанасій Ана-

ньєвич 212 
Солодêа Дар’я Савелівна 

212 
Сидоренêо І. Т. 14, 299 
Сірий Г. П. 7, 20, 99 
Батьêи Сіроãо Г. П. 
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Пимон Сидорович 99 
Анна Яêимівна (Гальчен-

êо) 99 
Родичі Сіроãо Г. П. 
Дід Гриãорій 99 
Дід Гальченêо Яêим 99  
Андрій, брат 100 
Настя, сестра 100  

Сêоворода Г. 6 
Солодовниê Іван 219 
Спічêа 90 
Сталін Й. 101, 120, 135, 154, 
155, 177, 211, 216, 228, 262, 
267, 271, 284, 316, 354, 365, 366 
Сóрева Н. 5 
Тищенêо Павло 140 
Трошина Є. О. 309 
Тóрсьêа Т. М. 195 
Родичі Тóрсьêої Т. М. 
Син Саша 202 

Хрóщов М. 99, 128, 157, 177, 
211, 222, 228, 257, 262, 284, 
316, 354, 366 
Шальêо, траêторист 176 
Шарапов, ãолова êолãоспó 27, 
53, 69, 253, 261, 263, 267, 285, 
300, 317 
Шахров Г. 5 
Шахровсьêа Устіна 255 
Швайба Н. 5 
Шевченêо 53, 54, 203 

Шевченêо В. О. 213, 319 
Шевченêо Володимир 136 
Шевченêо І. В. 172 
Шевченêо І. М. 193 
Шевченêо К. Р. 184 
Батьêо Шевченêо К. Р. 
Радіон Антонович 184 
Родичі Шевченêо К. Р. 
Дід Уваров Іван Федоро-

вич 185 
Дядьêо Уваров Миêола 

185 
Шевченêо М. М. 207 
Батьêо Шевченêо М. М. 
Семен Яêович 207 

Шевченêо Н. С. 207 
Шевченêо О. Н. 184 
Шевченêо Т. Г. 177  
Шевченêо Юрій 301 
Шмарêо, родина 149 
Шóльãа 40, 41 
Щербина Н. З. 92, 97, 99 
Батьêо Щербина Н. З. 
Замóла Захарêо Кіндра-

тович 92 
Щербина П. Г. 92, 96, 97, 99 
Щербина П. Д. 23 
Щербина, êоваль 163 
Яворницьêий Д. І. 277, 279 
Яêова Ніна 162 
 

 
 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 
 
 

Австрія 121, 135, 160, 283, 338, 
340 

Аêимівсьêий район 315 

Америêа 15, 95, 135, 234, 235, 
240, 323 

Афãаністан 308 
Бабóрêа 154, 305, 335 
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Базар, сільсьêий êвартал (Ба-
зарниêи) 230 

Балабино, село 19, 266 
Балêи 40, 66, 97, 164, 165, 166, 

171, 180, 197, 214, 219, 227, 
236, 258, 271, 319, 320, 365 

Басаньêа, сільсьêий êвартал 
90, 130, 138, 140, 142, 165, 
183, 230, 239, 248, 251, 260, 
286 

Батрачêа, моãила 68, 91, 250 
Бердянсьê, місто 135 
Бессарабія 135, 290 
Біла річêа 197 
Біленьêе, село 44, 78, 137, 151, 

152, 242, 244, 266, 283, 296, 
342, 343 

Білозірêа 61, 277, 347- не ві-
домо яêа саме 

Білозірêа Велиêа 97 
Білозірêа Мала 62 
Блаãовіщенêа 180, 271, 319, 

320 
Блаãороддя 297 
Болãарія 135 
Борисполь 125 
Бородіно 10 
Бóряêова балêа 131 
Василівêа, село 9, 11, 16, 18, 

61, 67, 83, 86, 87, 90, 91, 97, 
101, 102, 106, 119, 121, 123-
125, 127, 137, 172, 180, 196, 
199, 202, 209, 230, 231, 232, 
233, 236, 241, 242, 245, 249, 
250, 253, 256, 263, 267, 271, 
273, 289, 297, 304, 314, 320, 
322, 330, 338 

Василівсьêий, район 5, 12, 39, 
81, 92, 99, 121, 132, 141, 159, 

170, 172, 178, 184, 195, 203, 
212, 214, 220, 232, 236, 240, 
243, 257, 261, 263, 268, 281, 
299, 317, 320, 336, 357, 359, 
360 

Велиêий лиман 76, 88 
Вершина, озеро 76 
Веселівсьêий район 297, 298 
Висоêа моãила 68 
Вовче, хóтір 342 
Вознесеновêа, село 90 
Волãа, річêа 305 
Восьмий êвартал 130, 168, 255 
Гніде Велиêа 252 
Гніде Мала 252 
Гніздець, озеро 296 
Горобець, озеро 76, 259 
Городище, моãила 78, 169 
Греція 157 
Гриãорове 238 
Грóзія 67 
Гóляйпілля 151 
Дашівсьêа балêа 68, 250, 361 
Дванадцятий êвартал 255 
Дев’ятий êвартал 130, 142, 255 
Дем’янêа, сільсьêий êвартал 

130 
Десятий êвартал 130, 142, 255 
Дзержинсьêа балêа 361 
Дзержинсьêе 52, 218, 364 
Диêа Нерва 296 
Діжêóвате, озеро 294, 296 
Дніпро, річêа 23, 45, 77, 78, 82, 

84, 90, 137, 151, 152, 154, 
165, 169, 218, 226, 229, 248, 
252, 264, 267, 290, 293, 294, 
295, 296, 314, 321, 342, 343 

Дніпропетровсьê, місто 85, 86, 
185, 186 
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Дніпропетровсьêа область 85, 
363, 364 

Дніпрорóдний 197, 271, 279 
Домашêи, озеро 224 
Донбас 25, 312, 313 
Донецьê, місто 302 
Донецьêа область 266 
Драний, хóтір 357 
Дрислівêа, моãила 68 
Дóрний лиман 76, 88, 359, 360 
Дьоãоть, озеро 294 
Ельзас 283 
Еристівêа, село 11 
 
Єãипет 117 
Єменсьêе 52 
Жовтнева, вóлиця 168, 175 
Заêарпаття 222 
Запоріжжя, місто 5, 15, 16, 18, 

25, 35, 73, 77, 82-84, 86, 87, 
90, 98,101, 102, 105, 106, 
110, 111, 118, 124, 136, 151, 
154, 157, 176, 189, 195, 205, 
209, 210, 212, 222, 227, 231, 
240, 241, 249, 254, 262, 265, 
268, 282, 289, 294, 298, 304, 
305, 321, 322, 333, 340, 345-
347, 359, 361, 362 

Запорізьêа, область 5, 9, 23, 
33, 39, 81, 92, 99, 121, 132, 
141, 159, 170, 172, 178, 184, 
195, 203, 212, 214, 220, 232, 
236, 240, 242, 243, 254, 257, 
261, 263, 266, 268, 281, 299, 
336, 340, 357, 359, 360 

Запрóда, хóтір 320 
Затін, річêа 252 
Західна Уêраїна (Западна) 

106, 125, 241, 304 

Златополь, село 13, 35, 192 
Зоря êомóнізмó, êолãосп 13, 

25, 26, 27, 87 
Іванівêа, село 148, 171 
Інãóлець, річêа 45 
Італія 339, 340 
Кавêаз 134, 185, 227 
Казахстан 293 
Калóзьêа область 185 
Кам’янêа 61, 83, 87, 154, 294, 

295, 297 
Канêринівêа, село 87, 89, 322 

= Царêóт 87, 90, 130 
Карачеêраê, село 11 
Карпати 94, 106, 222, 223, 290 
Каховêа 137, 156, 167, 176, 

178, 229, 363 
Каховсьêе водосховище (мо-
ре) 6, 9, 12, 26, 206, 218, 251, 
253, 293 

Київ, місто 157, 170, 230, 304, 
305, 356 

Київсьêа область 132 
Кисляêове, озеро 296 
Китай 106, 107, 109 
Кінсьêа, річêа 40, 46, 62, 88, 

90, 152, 173, 178, 247, 252, 
266, 324, 363 

Клоêóнêа, річêа 138, 252, 361 
Комизнове, озеро 223 
Конêа, річêа 94, 98, 132, 137, 

149, 150, 169, 180, 181, 183, 
191, 210, 213, 221, 228, 229, 
251, 260, 265, 266, 267, 295, 
307, 324, 357, 359, 360, 363 

Копитона, озеро 224 
Короєдовêа, село 85 
Котошмалівêа, êвартал села 

130 
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Краêів 271 
Красна річêа 90 
Кременчóê 305, 342, 346 
Кривеньêе, озеро 259 
Кривий Ріã 151 
Крим 84, 91, 107, 108, 111, 129, 

135, 209, 221, 228, 230, 246, 
279, 301 

Кóрсьê 11, 297, 300 
Кóчóãóри Велиêі 136, 137, 

169, 237, 289, 320, 334, 342 
Кóчóãóри Малі 136, 137, 169, 

210, 277, 281, 342 
Кóшóãóм, річêа 252 
Кóшóãóм, село 84, 138, 170, 

289, 294, 299, 347 
Леніна, вóлиця 206 
Лепетиха 45, 187, 290, 295, 348 
Лепехóвате, озеро 259 
Лиса ãора 31, 237, 245, 247, 

295, 357 
Лісне 196 
Лозовате 131 
Лопóшна, річêа 169, 361 
Лос-Анджелес 114 
Лóãове 196 
Львів, місто 155, 271 
Львівсьêа область 304 
Мала балêа 68, 361 
Малий лиман 76, 88 
Малоêатеринівêа, село 85 
Маріóполь, місто (Марóполь) 

135, 142, 244, 245, 296, 329 
Марóщеê, місто 100 
Маяê, êолãосп 13, 133, 134 
Маячансьêа балêа 126, 131, 

361 

Маячêа, село 14, 35, 91, 105, 
106, 157, 158, 212, 269, 323, 
361 

Мелітополь, місто 69, 104, 106, 
108, 110, 129, 130, 136, 213, 
259, 273, 277 

Мелітопольсьêий район 316 
Мелітопольсьêий, повіт 11 
Миêолаїв, місто 290 
Мирó, вóлиця 206 
Михайлівêа, село 41, 43, 47, 

53, 82, 90, 93, 105, 118, 123, 
124, 130, 149, 150, 151, 157, 
192, 197, 230, 287, 297, 357, 
360 

Молдова (Молдавія) 89, 127, 
283, 290, 296, 330 

Молочансьê 330 
Молочна, річêа 110 
Монãолія 106 
Мосêва, місто 113, 151, 218, 

228, 284, 285, 340 
Неаполь, місто 339 
Ніêополь, місто 236, 322 
Німеччина (Німечêа, Герма-
нія) 7, 22, 67, 100, 127, 161, 
165, 181, 226, 227, 228, 237, 
246, 247, 283, 289, 290, 291, 
292, 311, 313, 321, 338, 340, 
341, 347, 368 

Ново-Дністровêа 206 
Новосьолов, вóлиця 206 
Одеса, місто 41, 84, 127, 152, 

170 
Одинадцятий êвартал 255 
Олеêсандрівсьê, місто (Олеê-
сандрія) 322 

Олеêсандрівсьêий, повіт 11 
Омсьê, місто 102 
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Оріхів, село 90, 96, 101, 106, 
173, 294, 295, 337 

Орлянêа, село 105, 106, 148, 
215, 234, 282, 314, 347 

Осоêи, річêа 360 
П’ятихатêи, хóтір 145, 172, 196 
П’ятнадцятий êвартал 130 
Павлоãрад, місто 84, 85 
Павло-Кічêас 305 
Партизансьêа, вóлиця 169 
Пасхальне, село 267 
Первомай, село 35, 230, 320 
Перемишль 271 
Переможне 347 
Петербóрã, місто 344 
Петроãрад 113 
Петроêовêа 85, 86 
Петропавлівêа, село 86 
Підсовєтсьêе, хóтір 196 
Пісêовате, озеро  131, 224, 259 
Пітинсьêе 195 
Піщана ãряда 131 
Плетениха, озеро 359 
Подвійна Гора 131 
Пойда, річêа 360 
Полоãи 133 
Полтава, місто 81, 221, 336, 

337, 356 
Полтавсьêа ãóбернія 11, 90 
Полтавщина 342 
Польща 106, 271, 338 
Помийниця, річêа 76, 77, 169, 

342, 359 
Попово, село 22, 47, 67, 81, 83, 

90, 98, 101, 146, 153, 218, 
230, 236, 237, 245, 246, 266, 
300, 302, 303, 304, 320, 322, 
337, 338 

Приморсьê 135 

Приморсьêий район 7  
Пришиб 209 
Пóть ê êомóнизмó, êолãосп 

13, 25 
Радянсьêий Союз (Совєтсêій, 
СССР) 135, 272 

Решетилівêа 90 
Рівненсьêа область 154 
Рівно, місто 125 
Роãатинсьêий район 107 
Роãачиê, село 22, 144, 248, 347, 

348, 349, 350, 351 
Розівêа, село 111 
Російсьêа імперія 10, 12 
Росія 129, 135, 159, 214, 281, 

302, 323 
Ростань, річêа 137 
Ростов-на-Донó (Ростов) 107 
Ростовсьêа область 185 
Рóмóнія 97, 100, 135, 161, 283, 

290, 301 
Саратов, місто 107 
Свинареві, озеро 223 
Севастополь, місто 25, 84, 284 
Середянêа, êвартал села 90, 

130, 140, 239, 251 
Сибір 107, 300, 365 
Сêельêи, село 5-14, 19- 21, 23, 

24, 30, 33, 35, 37, 39, 43, 44, 
54, 60, 61, 66, 67, 81, 84-86, 
90, 92, 99-103, 105, 111, 118, 
121, 123, 124, 128, 132, 141, 
142, 147, 149, 150, 153, 155, 
157, 159, 163, 170, 172, 178, 
180, 184, 187, 191, 192, 195, 
197, 203, 212-214, 219- 227, 
230, 231-234, 236, 240, 242, 
243, 257, 260-263, 267, 268, 
269, 271, 272, 277, 281, 286, 
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293, 297-299, 303, 312, 313, 
314, 320-322, 330, 332, 333, 
336, 337, 341, 345, 346, 357, 
359, 360 

Смоленсьê 272 
Собаêарня, сільсьêий êвартал 

90, 140, 222, 230, 239, 248, 
251, 260, 269 

Соловêи 14, 96, 282, 300 
Софіївсьêа, станція 47 
Сталінãрад 271 
Степна, вóлиця 206 
Степова Уêраїна 5, 36 
Сóха балêа 136 
Сьомий êвартал 130, 251, 255 
Таврійсьêа ãóбернія 11, 221 
Таврійсьêа, станція 217 
Таврія 356 
Терничêа 197 
Терновêа, село 97, 357 
Тернопіль 155 
Тернопільсьêа область 304 
Терпіння, село 316 
Тихоãрад 296 
Тоêмаê, місто 90 
Тринадцятий êвартал 130 
Тóльсьêа, область 16 
Уãорщина (Венãрія) 100, 135 
Уêраїна 20, 37, 86, 122, 135, 

235, 283, 290, 297, 304, 344, 
345, 365 

Федорівêа 10 
Фомина (Хомина), балêа 68, 

101, 250, 361 
Франція 230, 283, 339 
Хань, місто 106 

Харêів, місто 82, 83, 85, 147, 
224 

Харêівсьêа область 85, 266 
Харêівсьêа, ãóбернія 11 
Херсонсьêа, область 22, 290 
Херсонщина 88 
Химêи 131 
Цвітêова 320 
Червоний Запоріжець, êол-

ãосп 13, 14, 25, 87, 133, 134, 
137, 174, 175, 182, 185, 286 

Червоний партизан, êолãосп 
13, 87, 125, 134, 174, 182, 
184, 286, 312 

Червоний пóтиловець, êол-
ãосп 13, 14, 44, 87, 125, 133, 
134, 174, 286, 312 

Черніãів, місто 356 
Черніãівсьêа, ãóбернія 11 
Чехословаêія 106 
Чêаловêа 317 
Чорне море 84 
Чотирнадцятий êвартал 130, 

251 
Шевченêа, вóлиця 93, 255, 

262, 297, 318, 358 
Шевченêове, село 35, 39, 104, 

161, 162, 230, 320, 357, 360 
Широêе, село 229 
Шістнадцятий êвартал 130 
Шостий êвартал 168, 255 
Щавлева, балêа 131 
Юãославія 135 
Яêимівêа (Аêимівêа) 70, 213 
Янчеêраê, село 11, 90 
Яременêи 150 
Яри 131 
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Нечет Марія Михайлівна, 1908 р.н.    39 
Грінченêо Іван Омелянович, 1913 р.н.    81 
Щербина Петро Гаврилович, 1918 р.н., 
Щербина Надія Захарівна, 1924 р.н.    92 
Сірий Гриãорій Пимонович, 1918 р.н.    99 
Бондаренêо Іван Марêіянович, 1918 р.н.   121 
Гринь Олеêсій Гаврилович, 1919 р.н. 
Гринь Марія Єãорівна, 1920 р.н.     132 
Івченêо Марія Федорівна, 1919 р.н.    141 
Папóча Марія Савеліївна, 1919 р.н.    159 
Остроãляд Тетяна Власівна, 1920 р.н.    170 
Бриê Клавдія Митрофанівна, 1921 р.н.    172 
Нóревсьêа Варвара Павлівна, 1921 р.н.    178 
Шевченêо Катерина Радіонівна, 1921 р.н.   184 
Тóрсьêа Тетяна Матвіївна, 1922 р.н.    195 
Поданенêо Катерина Родіонівна, 1922 р.н.   203 
Шевченêо Миêола Мефодійович, 1924 р.н.   207 
Серãієва Палашêа Афанасьївна, 1924 р.н.   212 
Проêопенêо Катерина Карпівна, 1924 р.н.   214 
Гальченêо Андрій Олеêсійович, 1924 р.н.   220 
Божич Дмитро Олеêсандрович, [1925] р.н.   232 
Плюйêо Варвара Юхимівна, 1925 р.н.    236 
Кириченêо Галина, 1925 р.н.     240 
Ноженêо Надія Іванівна, 1925 р.н.    242 
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Остроãляд Василь Ниêифорович, 1920 р.н. 
Остроãляд Анастасія Арсентьївна, 1925 р.н.   243 
Райна Василь Федорович, 1925 р.н. 
Райна Марія Маêсимівна, 1927 р.н.    257 
Прінь Миêола Єфремович, 1926 р.н.    261 
Бриê Іван Федорович, 1926 р.н.     263 
Бриê Володимир Михайлович, 1926 р.н.   268 
Лебеденêо [В. Карпович], 1927 р.н.    281 
Лебеденêо Іван Миêолайович, 1927 р.н.    286 
Сидоренêо Іван Трохимович, 1927 р.н.    299 
Трошина Євдоêія Олеêсіївна,1927 р.н.    309 
Шевченêо Василь Остапович, 1928 р.н.    319 
[Нечет] Катерина Федорівна, 1929 р.н.    336 
Нечет Катерина Федотівна, 1929 р.н.    343 
Остроãляд Марія Іванівна, 1929 р.н.    357 
Лієвсьêий Володимир Гриãорович, 1930 р.н.   359 
Головêо Василь Юхимович, 1932 р.н.    360 
Недавня Катерина Християнівна, 1932 р.н.   367 
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