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БеРшадський  
РайоН

с. джулинка
Записав О. Головко 22 серпня 2009 р.  

у с. Джулинка Бершадського р‑ну Вінницької обл.  
від Головка Дмитра Івановича, 1931 р. н.,  

та Головко Марії Трохимівни, 1931 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Вечером на дорозі, на пе-
рекрьостку збиралися – і танцювали, співали. Грали-
ся, як то кажуть. Веселилися, як там хто вмів. [З якого 
віку батьки дозволяли дітям парубкувати й дівувати?] 
Десь в років вже штирнаціть. Буває, шо четверо чи 
п’ятеро нас, років по десять-дванадцять – вже другий 
гурт, свій. Та й там десь собі тоже граїмся. Оце так 
воно получалося. А  там мама: «До хати вже!». Всьо, 
вже треба до хати йти. [...] На дорозі вечерами збира-
ються бабки. Молодьож – отдєльно, це старша група, 
дітей було багато  – це молодша група дітей, там ді-
вчатка, а там бабки сидять. А дівчатка вчаться пісень, 
вже появилося радіо-капелюх, ма, як почули ту пісню, 
щовечора: «В скіки збираємося?» – «Вправлюсь, та й 
тоді!». І  розучуємо ту пісню. А  хлопці тоже співали, 
напрімєр, на свята колядували не так, як тепер. Тоді 
була Коляда, в нас у шопах порожно, бєдность, нічо-
го нема. І це в тих шопах збиралися і вчили колядки, 
і ті колядки ідеальні мали бути, не пропустиш і слова. 
І  під тим вікном їдна, там десь друга, і  з початку до 
кінця. А за ними, бо тоді ті комсомольці били звізду, 
та й це треба було охраняти, а вони з-за угла там десь 
ховаються. А тоді з-за угла кликнуть по тій звізді. Всі 
батьки, які могли, які мали інтєрєс, ходили охраняли 
цю звізду, шоб не побили її. То це колядували, а ми ж 
наблюдали, як вони колядують. [...] Баби зернята лус-
кали, напражать зернят, сядуть – то купи шкаралуп, 
а хлопці співають, дівчата співають, вчаться танцюва-
ти на дорозі, і такі танці там розкладають, шо... Клу-
ба не було, ніякого радіва, ніякого телевізора, нічого, 
ніхто нам не портив настроєнія.

шлюБНий вІк, фоРМи шлюБУ  [У якому віці зазви-
чай одружувалися?] Десь після двадцяти. А бувають 
моменти, десь і в вісімнаціть років. Можуть бути і 
[в] шіснаціть. [З якого віку незаміжню дівчину нази-
вали «старою дівкою»?] Це вже, наверно, після два-
дцяти п’яти. [Чи були подружжя, що мали значну різ-
ницю у віці?] Були. Чоловік старший від жінки. Бува-
ло, що й набагато. [Чи брали шлюб люди різної віри?] 
Віра, яка була, вона в нас християнська така вся. Тут 
в нас мусульман не було. Католики тоже проскакува-

ли, но дуже мало їх. У нас в селі то католиків не було. 
[Чи були євреї?] Да. [Чи вінчалися в селі?] Церкви не 
було, не вінчалися. При німцях, коли окупація була, 
тоді вінчалися в церкві, а  як при совєцкій власті, то 
не вінчалися вже  – просто розписувалися в районі 
в  ЗАГСі чи в сільській раді. [Чи були громадянські 
шлюби?] Таке могло бути, але такого наче не чути 
було навіть. Гражданський шлюб  – через то граж-
данський, шо не вінчаються, а  записаний, він зареє-
стрірований в ЗАГСі, але не вінчаний. То це як вінча-
ються, то це вже законний, християнський. [Як люди 
ставилися до повторних шлюбів?] Негативно стави-
лися. Але все-таки вони були, бо десь комусь винуж-
дєнно бути, понімаєш, десь в когось померла жінка  
чи чоловік.

ЖМеРиНський  
РайоН

м. Жмеринка
Записала І. Довгань 29 серпня 2008 р.  

у м. Жмеринці Вінницької обл.  
від Слободян С. І., 1960 р. н., 

родом із с. Кам’яногірка Жмеринського р‑ну 

дошлюБНе спІлкУваННя Вечором після закінчен-
ня господарських робіт збиралась молодь на вечорни-
ці. Дівчата і хлопці збирались разом на одному кутку. 
Сиділи на лавках, розказували гуморески, різні жар-
ти, грали на гітарі. Дуже часто молодь йшла до клу-
бу, співаючи по дорозі різні українські народні пісні. 
Одна з самих улюблених пісень була «Розпустили ку-
чері дівчата»:

Розпустили кучері дівчата,
Ще й підвели брови для краси.
Тільки ти роби, як вчила мати, 
Не обрізуй русої коси.
Хай вона росте густа та й пишна
Чорнобровим хлопцям на виду,
Я ж тобі, моя чарівна вишне, 
Сам троянди в косу заплету.
Кажуть, що дівчата однакові,
А моя дівчина не така.
Полонила серце юнакові, 
А ключа від нього не дала.

В клубі були танці, дивились кіно. Потім хлопці про-
воджали дівчат додому. Знайомства та вибір пари від-
бувались і в клубі, і на весіллях, де гуляла молодь.

вІННицька оБласТь
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6 ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ

с. Могилівка
Записала О. Осипчук 4 липня 2013 р.  

у с. Могилівка Жмеринського р‑ну Вінницької обл.  
від Глушка Ярослава Олеговича, 1986 р. н.

диТячІ ЗаБави Мама, папа, брат в мене старший 
і я. [Хто Вас виховував у дитинстві?] Мама з папою в 
більшості. А так літом ми постійно в бабусі були, бо 
мама, я помню, вона їздила вчилася, папа на роботу 
ходив. А ми у бабусі літом, всьо літо. Тако хлопці – су-
сіди були, ми [у] футбол грали, отаке. У «квач» грали. 
В «квадрата» грали з хлопцями. Стають, квадрат ма-
люємо, на асфальті в більшості. Стаємо по чотирьох 
кутках і б’ємо один до одного: хто пропустив п’ять 
раз, то вилетів. У «половини» ми грали, так ми його 
називали. Це двоє хлопців на футбольному полі ма-
ленькому, і товчемо того м’яча. Ми з папою гралися – 
м’ячом билися: хто вище підіб’є. То програвав проти 
папи, канєшно, всєгда. У «жмурки» грали в хаті, ну і 
на дворі грали, я  вспомнив. Зимою [в]  хокей грали, 
ходили на льод. Був проломався раз, так налякався, 
більше не грав. Мама не пускала. То купалися, хто 
дальше запливе, хто довше під водою. Всєгда махлю-
вали, канєшно. Нирнем плисти, наче під водою, а ти 
хочеш винирнути, поплисти дальше не під водою та 
й дальше запливеш. [Якими іграшками гралися в ди-
тинстві?] Машинками гралися. [До якого віку?] Ой, 
я  і зараз би не проти з ними погратися. Трактори і 
мотоцикли. Нам з братом було таке, що не мали мож-
ливості купити. Ну купляли, канєшно, а ми самі ро-
били з дерева. Там в бабусі був гараж, ми тільки там 
ошивалися. В основному ми робили з дерева. Робили 
прицепи до тракторів, такі, шо там колеса поверта-
лися. [...] Як войнушки грали, та й вигадували. Там 
той – німець, той – не німець, та й хто кого вб’є. Щось 
постійно німців вбивали. [Чи відвідували в дитинстві 
страшні місця?] Аякже. Хто ввечері піде на цвинтар, 
той герой, але, правда, боялися. Хто пішов туди, той 
вже фраєр.  [...] Ловили метеликів. Збирали ми суни-
ці, гриби. Ходили по гриби. Правда, назбираєш му-
хоморів, принесеш, бабка насвариться. На рибалку 
ходили часто, це було саме любіме заняття, тільки че-
каєш того вечора, бо рано не могли встати, щоб іти, 
чекаєш, поки трішки вечоріє, бо вечері добре риба 
ловиться, та іти ловити. [Чи розповідали в дитинстві 
страшні історії?] Помню, в принципі, одну. Щось там 
на горищі вроді би шаруділо постійно чи шо. Полізла 
мама – не вернулась, поліз папа – не вернувся, поліз 
брат – не вернувся, а на стелі в хаті появлялося чер-
воне п’ятно. Поліз туди й я, подивився – там сидить 
кіт, помідори душить, а вони на нього дивляться. [Чи 
будували в дитинстві будиночок?] Це було саме ціка-
ве. З дерева в основному, з досок будували. Було ще в 
бабусі такі великі куски бляхи, що ми навіть кришу 
зробили, застеляли землю там гарчінками, була така 
хатинка у нас. [Чи розповідали один одному анекдоти 
в дитинстві?] Ну, а чо’ ж не розповідали. Ішов хлопчик 
на рибу та й полінувався копати черв’яки. Написав на 
листочку: «Черв’як». Та  й закинув вудку. Чекає  – не 
клює, не клює, а тут бац – і клює. Витягає, а там та-
бличка: «Карась». Був колись журнал  – бабуся мені 
виписувала – «Барвінок», я там його вичитав. Ше та-
кий анекдот. Двоє сусідів, та й встав один ранком, та й 
йде на роботу, та й йде через город. А там межа, коло 

межі туалет. Біжить він туди, бачить – там кум. А там 
немає дверей. Він: «Ну, шо ж ви, куме, чого в Вас немає 
дверей?» – «А шо тут красти?» Це колись був самий 
козирний анекдот в нас в селі, всі розказували його. 
[Як часто відвідували бібліотеку?] Ну, ходив я трохи. 
Набрався книжок, та й валяються до цих пір дома, бу-
вало, пробував читати, но не получилось. [Чи ходили 
до кінотеатру?] А де він в нас в селі? Були привозили 
якось, «Том і Джері» показували. Ввечері трохи ди-
вилися [телевізор], зимою дивились, а вдень надворі 
грались, робили шось. [Які мультфільми полюбляли 
дивитися?] «Ну, погаді!»  – самий шикарний, «Том і 
Джері», «Справжні монстри», «Невгамовні» любив 
дивитись, «Гей, Арнольд» – оце він тоже був хороший.

виховаННя дІТей Лякали нас мама з папою: «Туди 
не йди, бо там бабай». Ну я постійно йшов, бо мені 
було інтєрєсно, який він, боявся правда, але брат 
був старший, то я за ним ішов. [У якому віці Ви по-
чали брати участь в обговоренні важливих сімейних 
питань?] Вже, наверно, в цьому віці, шо зараз, і то я 
так дуже вже говорю. [Яку хатню роботи виконували 
в дитинстві?] О,  мама заставляла пилососити  – я це 
не любив  – і пилюку витирати, і  прибирати, особін-
но в своїй кімнаті. Прутиком [мама] пальне раз, та й 
робив бігом. Я в шостий клас ходив, вже від свиней 
чистив, на город ходили. Зараз то сапаю почті я, бо 
мама з папою не мають коли. Косити бур’яни бабусі 
помагаю, в неї багато, вона вже не може. Води вине-
сти, зимою – дров, ну, це я помагаю. Ходив в колгосп 
в нас пас корови. Тоді тирсу складали, робив тоже, це 
чотири літа підряд робив. Нам там платили небагато. 
Получається, шо це робота ввечері, а ніхто старший 
не хотів іти на ту роботу, от нас – дітей – брали туда. 
[Одяг для Вас шили чи купували?] Ну, ми купляли, 
канєшно. Я ж був малий [молодший], то за братом до-
ношував, його одежу. [...] Бабусін борщ, канєшно, – це 
моя любіма страва, бараболя жаряна – це тоже. [Який 
був розпорядок прийому їжі?] Коли мама зловила, 
тоді їв, я так їв часто, шо воше. [Як Ви звертаєтеся до 
батьків?] На «ти». Я дуже не люблю, коли на «Ви» ка-
жуть, мені так не нравиться.

калиНІвський РайоН

с. павлівка
Записала І. Гудзь у вересні 2014 р.  

у с. Павлівка Калинівського р‑ну Вінницької обл.  
від Стаднік Катерини Михайлівни, 1949 р. н.

шлюБНий вІк [У якому віці одружувалися раніше ді-
вчата й парубки?] Мені здається, шо такої вікової ка-
тегорії не було, а коли пора прийшла, було таке, шо й 
в сімнадцять, і в шістнадцять, і в двадцять, але уже в 
двадцять п’ять щитався старий парубок. А зараз вже 
такого немає. 

дошлюБНе спІлкУваННя [Чи проводилися вечор-
ниці?] У нас дома були, Паламарчуків, Івана Купала я 
з дитинства помню, гільце, дівчата збиралися, тільки 
трохи старші, це щороку чекаєм, коли це гільце рва-
ти можна. Всі хватають: хто відірве від того гільця 
гилячку. І я знаю, шо ми з хлопцями [...] оце додому 
прибігли вночі – і на гоїрки, бо це гоїрки мають рости 
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дуже гарно. І шо там ше? Вишні були, чіпляли дівчата 
всьо. Зараз багатьох з цих дівчат геть нема, вже нікого. 
[Хто проводив вечорниці?] Були і дівчата, і хлопці, але 
організовували тоді дівчата. Незаміжні. [Чи трапля-
лося, щоб молоді пари жили без шлюбу?] Ні-ні! Ніко-
ли такого не було.

поЗашлюБНІ дІТи [Як ставилися до позашлюбної 
дитини?] Таке то дуже рідко могло бути. Це вже піз-
ніше пішло, а в давнину рідко таке було. До них нор-
мально відносилися, а матір «покриткою» не назива-
ли. Ні, ні. Я такого не пам’ятаю. На протязі п’ятдесяти 
п’яти років – це я вже добре пам’ятаю – такого точно 
не було. То ше за Шевченка таке було. 

РоЗлУчеННя [Чи розлучалися раніше і як ділили май-
но при розлученні?] Шось я і не пам’ятаю, шоб хтось 
розлучався... Може, десь хтось розлучався... А-а-а, 
брат двоюрідьний. Вже дочка в технікумі вчилася. Ну, 
то як поділили майно? Вони нічо’ не ділили, не було 
шо ділити. Потім його хата осталася, там жила сестра 
його рі́дьня. Були розводи, але дуже мало. Мого одно-
літка батько як розводився, корову забрав та й пішов.

пРийоМНІ дІТи Я  з двійнят. Жили ми незаможно. 
В нас був брат і нас двоє. Мене дві сім’ї хотіли забра-
ти, такі далекі родичі. Папа сказав, шо може, але шо 
ж скажуть люди, а мама сказала: «Ні за шо не відам!». 
А на вулиці в нас було, шо взяли, він був фронтовик 
без ноги, він сам шив чоботи, – і вони взяли дитину, 
1958 року – Таня – зараз моя подружка. Їй дуже довго 
не говорили, шо вона нерідня, і коли їй сказали, то для 
неї це була трагедія. Зараз вона звідси виїхала, але до 
неї відносилися, як до рідної. [...] В нас було, шо взя-
ла рі́дня сестра племінницю – в сім’ї їх було четверо, 
ну, там було важко, а в її сестри не було дітей, то одне 
дитя взяла вона за свою. То вона її виховала.

левІРаТ [Якщо жінка овдовіла, чи міг брат чоловіка 
одружитися з нею?] Запросто. Так, міг звичайно, на-
віть знаю такі випадки, навіть є і зараз, і раніше було. 
І в Павлі́вці є таких випадків багато, навіть нещодавно 
так було. І в Калинівці було, шо невістка залишилася в 
сім’ї і вийшла заміж за його брата.

с. сальник
Записали Н. Жмуд та О. Головко в червні 2009 р.  

у с. Сальник Калинівського р‑ну Вінницької обл.  
від Рабенчук‑Ломакіної Світлани Олексіївни, 1944 р. н.,  

Вовк Олени Дмитрівни, 1939 р. н.,  
Гедза Віктора Миколайовича, 1960 р. н.,  

Гаврилюк Ганни Гнатівни, 1939 р. н.,  
Жереб’юка Миколи Івановича, 1930 р. н.,  

Харчук Ганни Леонтіївни, 1921 р. н.,  
Харчука Івана Йосиповича, 1918 р. н., 

та Зубко Фросини Самуїлівни, 1925 р. н. 

МайНовІ вІдНосиНи в сІМ’ї, РодиННІ пеРекаЗи  
[Ви народилися в с. Сальник?] Я виїжала, але це моя 
дідівщина. [Чи було таке, що землі передавалися по 
материній лінії?] В нас не було такого, но от з тієї сто-
рони, де моя бабушка, вона віддала кусок землі своїй 
дочці. Дочка построїла хату. Це ця хата, тільки вона 
була під соломою. Це було в 1952–1953 році. Тут жила 
тьотя, мамина сестра. Потом тьотя продає цю хату і 
виїжджає в Київську область. Тут одні люди жили, 
другі, потом я на кінець її відкупила. І знову вона ста-

ла, як говориться, наша. Мама померла, брату остави-
ла цю хату. Брат віддав мені хату, а забрав собі пай – 
розійшлися. [У  прадідуся] було п’ять синів. Кроме 
мого дєдушки, було ще чотири сини. То мій дєдушка 
Євменій остався на обійсті, де батьки, – він самий мо-
лодший був. Семен пішов сюди – тут рядом живуть. 
Ксенофон  – туди, а  Міша з Денисом  – за городами. 
На нас по-улічному говорили Ріжки. Прадід Матвій 
роздав синам. Він ще встиг роздати до коліктівізації. 
А вже дєдушка мій закінчив Санкт-Петербурзьке во-
єнно-медичне училище. І була та Перша фінська вій-
на, і після війни прийшов женився на моїй бабушці. 
Бабушка моя із роду Потоцьких, із роду поляків. При-
віз сюди як невістку її. Вона була така полячка, така 
тендітна, вона ніколи в спідниці не ходила, завжди 
в платтях. Як її було вісімдесят шість років, як вона 
помирала, казала: «Мені спідниці не треба. І фартуха 
мені не треба. Я ніколи не була задрипана». Наскільки 
у неї був польський гонор! Наших ховали у вишитій 
сорочці, корсетці, фартусі. Я  пішла по лінії україн-
ській: я встаю і забула, чи я вмилася. Вона – ніколи! 
Причесалася, вмилася. А  дід мій був врачом в селі. 
То у 1929 році хатинка [в нього] така була довгенька, 
велика. І як ці брати розділилися, то кожен кусок цеї 
хати забрав. [Чи жили в одній хаті по дві-три сім’ї?] 
Це велика сім’я була. Розділяли порівну, а молодший 
лишався на батьковім [обійсті]. По сорок соток роз-
ділив. [...] Як я родила дочку, то в мене мама страш-
но плакала. Чоловік в армії – і я родила дитину. Жін-
ка – як тягар, все воно відбивається на цій жінці. Нас 
двоє було [дітей]. Мама вийшла другий раз замуж, 
в мене молодший брат був. Мама в мене була простач-
ка. А я змалку була енергійна. Коли брат народився, 
мені було одинадцять років. Ми жили: на два тижні 
чекушка олії – то ужас був! Чоловік в армії, дитинка 
маленька, город великий – сорок соток. Тоді такі роки 
були, що забирали дітей, у кого немає батьків. І взага-
лі, в кого троє і більше дітей, їм предлагали інтернати. 
Вона [мати] відправила брата в інтернат в Прилуку. 
А він пішов до батька свого. Він [брат] такий спокій-
ний, врівноважений. У нас велика різниця в характе-
рі. До нього раз приїхала з малою, з мамою [в інтер-
нат]. Приїхала до нього, а  він мене за ноги схватив, 
став на коліна: «Свєточка, я  буду тобі Юлю глядіти, 
я  буду добре вчитися, тільки забери мене додому. 
Я тут не буду!». Забрала я його додому. Там буде вид-
но. Бідні дуже були. Кажу до мами покійної: «Я його 
більше туди не відправлю. До вісьми класів якось про-
тягну вдома, а дальше захоче вчитися – буде». Йду в 
магазин, купляю йому сумку, костюмчика – йде він в 
школу. Так він закінчив школу Сальницьку і закінчив 
медінститут. 

дошлюБНе спІлкУваННя [Чи ходили на вечорни-
ці?] По-перше, якшо в хаті є дві-три дівки, то могла 
йти тільки старша дочка. Молодша не піде в ту ком-
панію, де старша сидить. Це говориться, шо менша 
бере старшу під себе. [З  якого віку починали вихо-
дити на вулицю?] Це залежало від самої [дівчини]. Її 
могло бути п’ятнадцять, а в голові було, як двадцять. 
Хлопці пізніше [ходили на вечорниці]. Вісімнадцять-
двадцять років – самий розцвіт. А дівчата: старша се-
стра є, менша йде в другу компанію, де менші. Пере-
ступати – окремі випадки. А другі випадки були, що не 
дозволяли меншій виходити заміж. [Що відбувалося 

КаЛиНІВСьКиЙ  РаЙОН 
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на вечорницях?] Я знала ці вечорниці? Для мене воно 
було віддалене, як Олегу [брату] женітьба. Я читала 
дуже. Вилізла на гору, свічку ставлю і читаю. Гукають. 
А мама каже: «Її нема вдома». Це одна сторона. Друга 
сторона: ми дуже бідно жили. У нас не було тих тер-
нових хусток. А вони ж всі [дівчата] позав’язуються, 
аж душаться. Ніхто не виходив без хустки на вулицю. 
[Як] дівчина, [то] назад [зав’язує], а якшо менші, то 
під бороду. Як вийшла замуж, то замолодичувалися. 
Дівчина тільки наперед [зав’язувала]. Коси в мене 
були такі, як праник – це, шоб прати більо. Отак його 
вибивали, як праник, грубе, таке покручене. Я  не 
страдала тим, шо в мене не було хлопців. Бідні були. 
Мій батько загинув на війні, [мати] вийшла другий 
раз замуж, мені було шість років. Хороший батько 
був. Я йшла в школу переростком, у вісім років. [Як 
раніше хлопці залицялися?] В принципі так, як зараз, 
тільки не нахально, не так нагло. Як сподобалась ді-
вчина, на воротах вона повисіла – це вже можна даль-
ше воріт іти. Парубок в хату заходить. Спершу сам 
не йде, бере з собою друга  – вони помаленьку вти-
раються. Батьки дивилися на сім’ї: якшо твій бать-
ко п’є, то це доказано вже. Але шо б там той батько 
не робив, доця хоче – то тато вище не скоче. Гуляли, 
ходили, зустрічалися. В  шістнадцять років я ходила 
під клуб. А тут Галя була – вона довгенько замуж не 
виходила. Вже двадцять два роки  – треба виходити 
замуж. Менші дівки наступають на голову. Були дві 
менших сестри, то вона фактіческі мусіла виходити 
замуж.  [...] [Як називали за Вашої молодості «вули-
цю»?] [Ходили] «на велику дорогу», або «на вечор-
ниці». Йдем на глиняники  – де кар’єр. Ми ходили, 
[в] хокей грали ночний – місяць світе, ми вночі граєм 
в хокей. Тоді було веселіше в сто раз. Співали. Їде під-
вода, везе жінок на бураки. Шо туди їдут співают, шо 
назад. А зара’ де? Не чути ні їдної пісні. Шоб вийшов 
хтось, заспівав. [Раніше молодь мало пила?] Воше по-
чті не пили. І батьки забороняли, і самі не хтіли. Тоді 
виходили на вулицю, збиралися, шось робили. Зара’ 
молодь коло комп’ютера сидить, заторможені капі-
тально. [На вечорницях дівчата] вишивали і кружева 
плели. В хаті. Вишиваєм, плетем, то хрестиком. Спі-
ваєм. То одна одній косу заплітає. [Що робили хлоп-
ці?] Дивилися на нас, повивалюють очі та й дивлять-
ся. Тоді було не так, як теперечка, шо прийшов да вже 
цілуєш. А там буде баба з різкою і дядько з батогом 
стояти. [...] Вечорниці, вечоринка. От, напрімєр, мій 
брат їден був гармоніст. І це туто старесенька хаточ-
ка, як німці після войни спалили хату. Мама із сарая 
зліпила, но якийсь цей двір був такий веселий. Це 
туто біля скамейок танці, поназбирується дівчат з цеї, 
з цеї вулиці – танцюют. Зара’ нема. Танцюют до пів-
ночі, аж мати виходе, розганяє. Так весело було. Схо-
дилися до хати і вишивали зімою, як цей піст був, і не 
ходили до клубу. Як піст був, і дівки йдуть в клуб, то 
старі сміються: о, бач. Осуждают: гулящі в піст у клуб 
ідуть. Збиралися по хатах, шили рушники. Я сама хо-
дила вишивати. Колись же ж не було цего матір’ялу, 
з  коноплів ткали і мотали.  [...] Вулиця. Гуляємо, ба-
лалайка ця грає. Хлопці сидять грають, а дів чата гу-
ляють. У нас на роздоріжжі був такий горбок, дуже 
збираються туди, та й йдемо гуляємо. Раньше на роз-
доріжжі дівчата і хлопці гуляють до півночі. А зара’ 
тішіна, клуб є, но він пустий, ніхто не йде. Той десь у 
городі, той там, а той там. Нема копаній. [...] Не було 

клубів, ходили ми, дівчата, оце в нас є вулиця туди 
до Рушка, це зараз ця вулиця – по центральній. Зби-
ралися хлопці, дівчата. На гармошці хлопець грає, на 
балалайкє. Танцюють, співають. 

В кінці греблі шумлять верби, що я насадила.
Нема мого миленького, що я полюбила.
Нема його і не буде – поїхав в Одесу,
Сказав: «Дівчинонько, рости на другу весну».
Росла, росла дівчинонька та й на мілі стала,
Ждала, ждала козаченька та й плакати стала.
Плачте очі, плачте карі, така ваша доля.
Полюбили козаченька...
Не я його полюбила – полюбила мати.
Та й веліла за нелюба рушник піддавати.
Один дала, другий дала, на третьому стала,
А четвертим, білесеньким, рученьки зв’язала.
Шовком шила, шовком шила, золотом рубила.
Не для того козаченька, шо моя мама любила.

шлюБНий вІк, «сТаРа дІвка», «сТаРий паРУБок»  
Я  в  двадцять років вийшла [заміж], як вже дваціть 
їден, то вже, кажут, «сива». [Чи були ранні шлюби?] 
Нє, мати не розрішала, батько й мати. В ті роки я тоже 
знаю, шо в дваціть, після двацяти [років]. [...] Постоє 
трошечки, бо батько зара’ виходе: «Ану, до хати!». 
Всьо, в двінаціть часов я вже в хаті. Зара’ всю ніч хо-
дять, кричат. А «сива» – це стара дєва. [У якому віці 
хлопець вважається «старим парубком»?] Двадцять 
чотири  – двадцять п’ять [років]. Я,  шоб не насміха-
лися, в  двадцять чотири [роки] женився.  [...] [Якщо 
дівчина довго не виходила заміж, як її називали?] 
«Стара дєва». Нормально до неї ставилися. Вона не гу-
ляща, в неї пройшов отой пік, коли вона могла вийти 
заміж. Всьо треба робити впору. Кажуть, шо ніколи 
не пізно. А парубка засуджували. Чого він не женить-
ся? Одна причина. Він повинен бути ініціатор. Міг і в 
двадцять п’ять років женитися. В тридцять років – це 
вже старий парубок. В мене вже в сорок три роки не 
було місячних. Зато в одинадцять – було. Це вже не від 
людей залежить. [...] [Як ставилися до «старих дівок» 
та «старих парубків»?] Не так то обсуждали, судьба 
якась є. А ше ж таке є в народі, напрімєр, ось в мене в 
сусідстві машина парубка забила, три роки назад. Він 
родився з своєю судьбою. Судьба ж у нього десь є, то 
хай та дівчина попробує вийти заміж, єслі це її судьба. 
Ви понімаєте, як це воно від Бога назначається? Лю-
дина формірується всередині. І  її, як-то каже, назна-
чає Бог, і судьбу, і всьо, всьо. [Людина може за життя 
щось змінити?] Вона може шось змінити, но воно вже 
не так іде. Но вже дівчина осталася, чи він би був би 
на ній женився, но він родився з судьбою, судьба. От 
та пара є. От та дівчина погибла молодою, її назначе-
ний якийсь хлопець. Можуть і не женитися, не вийти 
заміж. Не те, шо може, а є. [...] [Чи були випадки, коли 
свати приходили до молодшої доньки, а  віддавали 
старшу?] У нас в Сальнику є таке. 

поЗашлюБНІ сТосУНки [Позашлюбні стосунки] 
були. Післявоєнних дуже багато було. Чоловікові 
було прощє. Жінка  – «гуляща», «курва», «прости-
тутка». Чоловік – «курвай». Все залежало від того, як 
себе поведе дівчина. В нас тут була одна через дорогу, 
Надя – гарна. Хлопець приходе до хати, вона зразу на 
стіл [накриває]. В  неї всігда шось в загашнику було: 
чарку, їсти. Ходив той Міша, ходив. Хата одна була, 
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не було комнатів: старші [діти] сплять на печі, менші 
тоже десь там. А  вона там товклася-товклася. А  той 
Міша бачить, шо вже хвать йому, та й покинув. А вона 
бєрємєнна. То як родила дитинку, то такі пасмуги по 
тілі дитини були. Затискала. Вона родила ту дівчинку, 
таке позорище було на село. Таке цей Міша прийшов 
і забрав її. Потом ше двоє дітей у них родилося. Вона 
ше живе, він уже помер. [Як карали таких жінок?] Об-
мазували ворота сажею, двері, хату. Батьки могли ви-
гнати, но у нас не було такого звірства. Моя ровесні-
ца вела такий спосіб життя, вона сама себе покарала. 
Вийшла заміж за якогось. Родила від нього дівчинку, 
оставила в дєтдомі. Він покинув жінку. Радіомехані-
ком працював. Непоганий такий був, але воно ж одне 
до другого присасує. Ту дівчинку забрали калиновські 
люди. Потом вона опять від нього забєрємєнєла, ро-
дила хлопчика. І всьо-таки він женився на нії. Хлоп-
чик цей остався коло неї. Ця жінка виїхала жити у 
Вінницю. Потом вона найшла дочку. Та дочка – копія 
мама: алкоголічка. Хлопець живе в Донецькій облас-
ті. Так вона собі життя скалічила. Було це 14 января, 
сніжок припав – [вона] замерзла. Пропала. Сама себе 
людина наказує. Бог наказує. 

поЗашлюБНІ дІТи [Чи бувало так, що дівчата наро-
джували позашлюбних дітей?] Бувало. На таких дів-
чат казали «химера», а  на дітей казали саме більше 
«байструк». Щиталися нижчим, шо не батьківське. 
[Чи казали, що в позашлюбних дітей щаслива доля?] 
Одна в житі покинула байстручка. А йшли з Вінниці 
з електрички, чуют: кавкає в житі дитина. Найшли, 
і вона то шо нада живе. Тамара Марусіна найшла і за-
брала до себе. Петро Поляк тримав. Покойний, його 
вже нема. А та, шо викинула, то її не стало. Забрала, 
бо жалко, і так вона її виховала. «Найда» казали на ню. 
Її [дівчинці] сказали, шо це не твої батьки. А вона ска-
зала: «Це мої, бо вони мене вигодували». Буває, шо ві-
тчим чи мачуха буде луче, чим батько. Не та мати, шо 
родила, а та, шо вигодувала. [...] [Чи за Вашої молодос-
ті жінки робили аборти?] Є всякі. Такі жінки оборти 
не робили. Таке робе, шо воно собі нагуляло. Казали 
на неї «простітутка». [Як ставилися до таких жінок?] 
Погано. [Їх брали потім заміж?] А певно, є такі самі 
хлопці. 

фоРМи шлюБУ [Чи були цивільні шлюби?] Були. 
У нас недавно чоловік помер, вони прожили тридцять 
п’ять років в громадянському шлюбі. Він покинув 
своїх троє чи четверо [дітей], прийшов на її п’ятеро. 
Просто жили. Прийшов в приймаки. Вона прийня-
ла. [...] [Що Ви думаєте про цивільні шлюби?] Збіглися 
і розбіглися. [Це погано?] А  шо ж, харашо? Алімен-
ти, як вона, напрімєр, остається з дитиною, вони ж не 
присудюються, це таке. [За Вашої молодості були такі 
шлюби?] Тоді зовсім такого не було. [А якщо сходили-
ся вдова і вдівець?] Всьо равно, вони роблять якось, 
шоб було розписано, законно. 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї [Хто головний у роди-
ні – чоловік чи дружина?] Як хитра жінка, то жінка, 
а якшо ні, то він. Треба ним керувати, бо як він буде 
керувати, не таке буде. От як вона керує. У мене стар-
ший син, то ним керують, як хотять, бо він такий. 
І доч ка керує, і жінка керує. А він – хай керують, аби 
йому погано не було. [...] В хорошій [сім’ї] – обоє [го-
ловні]. В поганій – то чоловік. То не так гвоздь заб’є, 

то не те, то начинається. От ми обоє прожили. От цю 
хату побудували і ту. Старша дочка з Вінниці приїжає, 
а середульша – тут, а найменша – в Калинівці. 

сІМейНІ вЗаєМиНи [Це правда, що невістка – чужа 
кістка?] Так кажуть. Є  невістки, є  така людина, шо 
може, чи я винна, чи не винна, чи свекруха, треба, 
шоб губа затерпла. І невістка має мовчати, і так само 
свекруха, якшо треба. А  то крики, бійка якась, воно 
вже не так. 

пРийМак [Чи важко живеться приймакам?] Це за-
лежить від того, в яку сім’ю попадеш. Не є закон, але 
воно домінує. Люди знають, що це приймак. В цьому 
йде оцінка. Це приймак. Якшо прийшла невістка, то 
вона прийшла в невістки. Невістка – чужа кістка. Не 
знаю, як з правами. [Хто більше має прав – невістка чи 
приймак?] Вони, навєрно, на рівних, не мають прав. 
Здобувають право, коли вони одружилися. Все зале-
жить від чоловіка, як він себе поставе. В  мене тут є 
Петро, ці, шо купили в мене город, вона у невістках. 
Вона не чуствує, шо вона невістка, навіть при живій 
свекрусі. Баба їм там відділила [землі], вони построї-
лися. Вона хазяйка. Це страшне жити разом. [Чи чули 
про таке, що через сім років треба зарубати півня?] 
Зарубати півня – це вже хазяїн буде в дворі, вже кон-
чилося його приймацтво. Через сім років. Не знаю 
чого. Зіли цього півня  – вже не приймак. А  на неві-
сток не розпространяється.  [...] Я  був в приймаках. 
Тяжка [доля]. Ти працюєш, но воно не твоє. Ні разу 
воно не твоє. Так постійно. От пробув я дванадцять 
років – і всьо равно воно не твоє. Кажуть, шо сім років 
пройшло, то ти вже «зачуха» – зав чужим хазяйством. 
Як півня зарубуєш, то хазяїн будеш. Ти хоч корову за-
ріж, хоч свиню, – всьо равно не твоє. Скільки би там 
років не жив – не твоє. [...] Приймаку було луче, чим 
хазяїну. Його не будили рано, його не зачіпали, спиш, 
то спи. [А хіба йому не доручали найбруднішу робо-
ту?] Це неправда. Все зависить, який сам, які батьки. 
Мені повезло, дуже. Була берегиня, її вже нема, мама-
теща. Це для мене батьки. Це все плескання язиками 
про тещу, анекдоти. Це все нормально, потому шо це 
життя. Все завісить від конкретної людини.

виховаННя дІТей [Чи Ви карали своїх дітей?] Толі-
ка свого била раз-разом. Тікав з школи. Треба розуму 
вчити. Мене хотів батько раз набити, шо я велосипед 
забрав, а йому треба було на діжурство їхати, то мама 
не дала, но це було один-єдиний раз. Він хотів мене 
ремньом вдарити, то мама заступилася і получила за 
мене. [...] [Хто більше займався вихованням дитини?] 
Більше мама, канєшно. В  мене було два сини, но я 
мала два чоловіки. З першим ми розвелися, за друго-
го я вийшла так саме. З  другим я тоже шлюб брала, 
і  в  мене від нього син  є. Я  їх воспітувала одна, шоб 
він у мене тако листочок, Боже сохрані. Так настрої-
ла з дєтства. Колись виміняли часи, менший виміняв, 
приніс, то він за ті часи так получив, він до сіх пор 
помне. А зара’? [...] Карали [дітей]: і словом, і різкою. 
В мене старший був як накурився маленьким, я била, 
на коліна поставила. Він не курив, доки не виріс. Всьо 
равно треба добре держати хлопців в руках. А тепер 
треба і дівчат добре держати. Вони такі тільки з роз-
коші, воно маленьке, а йому – те й те. [...] Ми не били 
[дітей]. Можна вдарити, як провинилося. [...] От були 
такі врємєна, а зара’ кажут, шо дуже горе. А от вже ма-
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ленька дитина має лісапєта, їде. Возьме купе дитині. 
Вже наші діти всьо равно того не знають, шо зара’. Бо 
таке время було, ну, за шо купем, як нема нічого. 

подРУЖНя ЗРада У нас є такі, шо навіть тікали, ви-
їжали з села. Одна виїхала, одбила від жінки чоловіка, 
то тоже мала восьмеро [дітей]. Всих поженила, чоловік 
помер. То вона в церкву ходить псалтирі читати. [Як 
зраджена жінка могла помститися тій, яка відбила в 
неї чоловіка?] Билися, волосся виривали. [Як карають 
таких невірних?] Б’ються, шо хочте є. І було, і є таке. 
Приходе і вікна б’є, і всьо на світі. [Частіше зраджують 
чоловіки чи жінки?] Жінки, чесне слово жінки. Це чо-
ловік може в таком случаї піти, а жінки... [Чи могли 
бути інтимні стосунки між кумами?] Ну да,  є. Їм не 
можна, бо од Бога гріх. Дуже родичі, заміняють рідних 
батьків. [Чи міг чоловік покинути дружину й піти до 
куми?] Є. І зара є. І тут є. Люди погано ставляться, об-
зивають. 

РоЗлУчеННя [Чи часто розлучалися за Вашої мо-
лодості?] Було їх всьо равно менше, цих розлучень. 
Якесь бідніще життя було. Зараз якесь розкішне. Не 
можна нічого сказати, шось тільки, зразу: «О, то я пі-
шов!». На свадьби нанесуть цих грошей, шо машини 
купляють. Шо він не знає, не відає, де ці гроші взя-
лися, а вже машина. Він поїхав сюди-туди, куди йому 
наравиця. Це тільки із-за того, шо краще життя. А як 
раньше не було шо їсти в достатку, то воно було не до 
тих жінок. Оженився – та й живе. 

липовецький  
РайоН 

смт липовець
Записала Н. Гутник 2006 р.  

у смт Липовець Вінницької обл.  
від Гутник Олени Петрівни, 1966 р. н.,  

та Охотської Зінаїди Леонтіївни, 1939 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Збиралися компанія-
ми ввечері. Збиралися на вулиці, приходили хлопці 
з сусіднього села разом з гармошками, грали на гар-
мошці, а дівчата танцювали. Танцювали всі босими, 
бо було дуже добре танцювати босими ногами, осо-
бливо коли була роса. Це було на посьолку. А  далі 
йшли на село дивитися кіно, а  після кіна знов були 
танці під гармошку. Также їхали велосипедами в лі-
сок, називається «Дубина», на День тваринника, там 
було багато молоді, особливо хлопці, там танцювали, 
співали і бігом назад додому на часи. Справляли різ-
ні свята. От на Андрія збиралися хлопці і дівчата в 
одній хаті. Спочатку дівчата пекли калиту і млинці, 
млинці виносили надвір і клали перед голодною со-
бакою, і чий млинець собака перший з’їсть, та вийде 
заміж першою. Потім приходили хлопці, і  знов всі 
веселились, танцювали, співали, шуткували. Після 
празнування з хлопцями йшли на горби з санями і 
лижами, з’їджали, падали, провалювалися в ополон-
ки, мерзли. Потім йшли додому з парубками і ще на 
вулиці гуляли. Якщо вже було дванадцять часов, мати 
брала патика і розгонила всіх по хатах. Також зимою 
йшли на лід сковзатися, хлопці возили на санях ді-
вчат. Так всі віддихали. [...] Я ходила в восьмий клас, 

то вже парубки водили додому. Та як там водили, так 
балувалися і то, щоб батько і мати не знали. Та де там 
батько, а й сусіди. А бувало з вечора гуляємо, а вже в 
десять-одинадцять часов треба було бути дома. А вже 
як дванадцять, то мати може й в хату не пустити. Так 
ото всі стараються вже в одинадцять бути дома. Було, 
всі йдемо в клуб, а  там дівчина танцює з дівчиною, 
а хлопці розпаровують. Один раз танцюють з одною, 
другий раз  – з другою, і  так пару разів. Потом йде-
мо вже по домах, так хлопець побалакає про місяць і 
зорі, та вже я біжу до хати, бо вже дванадцять часов, 
та так тихенько, щоб мати хоть не почула. На другий 
раз ідемо, і він вже предлагає: «Давай будемо дружи-
ти». Як нравиться, то дівчина каже, що будем, а як ні, 
то буде шось брехати. Як нравиться, то він вже прихо-
дить кожний раз і купляє білети в кіно, йдемо в клуб 
на танці. А от пішла я [в] клуб, і тут мені понравився 
ще кращий, помаленьку вийшла з клубу і втекла раз, 
другий, щоб поняв, що я не хочу з ним бути, і йду вже 
другою стежкою, щоб не догнав, бистро прийшла до 
хати, погасила свєт і лягла спати. А  на другий день 
знов йду в клуб і вже завойовую того, який нравить-
ся, та й вже цей проводжає, а другий доганяє, і ство-
рюється драка. Також був ще один спосіб знайомства 
з парубками. Так писали записки і передавали одна 
другій до хлопців. Було дуже інтересно, а не так, як 
зараз, познайомилися і зразу вже женяться. Органі-
зовувалися в нас компанії, бувало, окремо дівочі і па-
рубочі. З другого села приїхали чужі хлопці і хтіли з 
нами, тоїсть з нашою компанією, дружити. Ніяких ек-
заменів і випробувань не відбували. А як були святки, 
то ті чужі, які приїжали, виставляли могрич. [...] Ми 
гуляли дуже просто. Це була п’ятниця, субота, неділя, 
ми йшли до клубу, в кіно, дивилися різні фільми, осо-
бливо любили індійські фільми. Ото як подивимось 
кіно, наплачимось, і тоді нас чекають танці. Ми дуже 
любили танцювати. Спочатку танцювали під духову 
музику, потім  – під естрадну. Після танців ще гуля-
ли по селі. Хлопці проводили дівчат додому, а  гуля-
ючи по селі, хлопці грали на гітарах і співали. Якщо 
було літо, то плавали на лодці. Наприклад, якщо було 
якесь свято, таке як Івана Купала, то вбирали всі ра-
зом купайлицю, збирали гроші, йшли в магазин по 
харчі і потім в одного дома справляли свято. Так ми 
проводили вільний час. [...] В кого були строгі бать-
ки, то дозволяли відвідувати вулицю, коли я була у 
сьомому класі, і то якщо я закінчила все «на п’ять» в 
школі. Але старший брат не пускав мене гуляти, ка-
зав, що ще мала. Дозволяли перебувати на вулиці до 
десяти-одинадцяти часов. Якщо вже одинадцять ча-
сов, то мати чи баба бере палицю і розганяє по хатах.

виховаННя дІТей Таких явищ [дошлюбних сексуаль-
них стосунків] не було, а якщо і були, то досить рідко. 
Це вже зараз молодь стала, так би мовити, більш роз-
кованішою, і уже в тринадцять чи чотирнадцять років 
народжують дітей. А тоді такого не було. За дошлюбні 
статеві стосунки покарання було найсуворішим. [...] 
Але були й такі батьки, яким це було байдуже. Також 
досить жорстоко карали за пияцтво. Так, якщо міліці-
онер побачить на вулиці п’яного, то зразу примушува-
ли заплатити штраф і забирали на п’ятнадцять суток. 
За неповагу до старших найгіршим покаранням було 
побиття. Після прочуханки вже не хотілося більше 
огризатися до старших.
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смт Турбів

Записала Л. Буртник 15 липня 2009 р.  
у смт Турбів Липовецького р‑ну Вінницької обл.  

від Тарабанчук Віри Оверківни, 1942 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Зустрічались у клубі, 
інколи збирались на вулиці. Дівчатам  – 15–17  років, 
хлопцям  – 16–18  років або коли приходили з армії. 
[Знайомилися] у клубі, на вулиці, на вечорницях. 
[У  якому віці дівчина вважалася «старою дівкою»?] 
Років у 28–30. [У якому віці хлопець вважався «старим 
парубком»?] Приблизно у 30–35 років. 

диТячІ ЗаБави Я  була одною дитиною у сім’ї. Най-
більше часу проводила із сусідськими дітьми та дво-
юрідними братами і сестрами. В полі грали в «квача», 
«доганяли», «жмурки». Любили стояти коло води і 
дивитись на неї. Коли дивишся на воду безперервно, 
то крутиться голова і тоді падаєш у воду. Ходили ку-
патись до річки, і там на воді грали в «доганялки» – 
намагались догнати одне одного. [Узимку] любили 
грати «фургало». Посеред льоду забивали кілок, до 
нього на мотузці прив’язували сани. Потім сідали на 
сани і розкатувались доти, доки не випадали з санів. 
Була в мене гіпсова куплена лялька, ведмедик, також 
робили ляльки з кукурузи, гарбузів. Старший брат 
двоюрідний допомагав робити ляльки. Брали неве-
личкий м’ячик, потім викопували яму, відходили на 
певну відстань і потрібно було попасти до неї м’ячем. 
З  печі стрибали на солому. Коли грали в «жмурки», 
то закликали: «Бобре, бобре, заховайся добре, бо як 
спійму – шкуру здійму. Занесу до пана – зроблю бара-
бана». [...] Відвідували цвинтар, іноді по ночам. Розпо-
відали страшні історії про мерців, про нечисту силу. 
Якщо чорний кіт перейде дорогу, то потрібно кинути 
камінець. [Бібліотеку відвідували] раз на тиждень. 
[Книги –] романи історичні. [Дивилися фільми по те-
лебаченню:] «Два товариша», «Свадьба в Малинівці», 
«Свинарка і пастух».

виховаННя дІТей Мила посуду, прибирала в хаті, 
мила поли. Пасла гусей, виганяла корову в череду, са-
пала город. Коли добровільно, коли примусово. З шес-
ти-семи років. Одяг в основному перешивали із до-
рослих, іноді купували. Прикрашали одяг липчицею, 
карали [коралі] робили з рябіни, шипшини, водяної 
лілії. [До батька й матері] звертались лише на «Ви».

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї Жінки мили поли, ва-
рили їсти, прибирали. Чоловіки могли принести води, 
справити чи зробити потрібні речі в господарстві. 
Діти мили посуд, прибирали. Тримали у господарстві 
корову, курей, гусей, свиней. Діти пасли гусей і курей, 
жінка доїла корову та давала їсти, чоловік вичищав у 
хлівах. Чоловік був головою родини. [Чи міг чоловік 
виконувати жіночу роботу?] Якщо чоловік хороший, 
то виконував, коли жінки в нього не було, чи вона 
хворіє, можливо, якщо хотів помогти. [Чи жінка ви-
конувала чоловічу роботу?] Виконувала, якщо була 
вдовою або чоловік ледачий і нічого не хотів робити.

РодиННе повсякдеННя Мама працювала у колгос-
пі за трудодні. Влітку вставали в шостій годині ранку. 
Взимку вставали приблизно о  сьомій. Лягали спати 
приблизно у годин одинадцять вечора. Вставала вран-
ці – допомагала мамі, потім ходила гратись і [в] обід 
годувала худобу. Після школи прибирали в хаті, мили 

посуд. Було просте господарське мило і ароматне ту-
алетне, яким милися. Волосся мили сирим яйцем, си-
роваткою, у воді із трав, інколи милом. Милися раз на 
тиждень. [Як боролися з паразитами?] Дустом поси-
пали волосся і обв’язували хусткою голову або кера-
сином мили голову. [...] Був власний будинок, він мав 
дві кімнати, кухню, кладовочку. Продукти зберігали в 
погребах, також копали глибокі ями і засипали в них 
лід, у  цих ямах зберігали продукти ціле літо. Посуд 
мили біля річки. Прали за допомогою господарського 
мила і пральної дошки. Якщо взимку, то речі сушили 
на горищі, надворі вивішували, коли була гарна пого-
да. Прасували праскою, яка розігрівалась за допомо-
гою дерев’яного вугілля. Їжу готували в печі. Будинок 
освітлювали керосиновою лампою. Постільна білизна 
була домоткана і самошита. 

МогилІв-подІльський  
РайоН

с. лядова
Записав О. Головко 15 липня 2013 р.  

у с. Лядова Могилів‑Подільського р‑ну Вінницької обл.  
від Середецької Надії Юстимівни, 1928 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Як ми були молоді, то ми 
на пляцові [збиралися]. Був такий старенький чоло-
вік, ми їму давали по три яйці (не мали грошей), він 
соглашався нам грати. А  на барабан в нас грала ді-
вчина. То вона не брала з нас нічого, лиш грала. Каже: 
«Я буду вам грати, а ви гуляйте». І ми там на тім пляці 
гуляли. І там і «вулиці», і «гайка» співали – усьо. У нас 
було дуже весело! Бідні, голодні, дрантиві. Боже, шоб 
я мала, шо я зараз маю!? Я не мала. 

диТячІ ЗаБави Ставали рядочком тако у круг, скіки 
нас є – десіть чи скіко. Там баби приходять та й див-
ляця, як ми там судим. Там одна [зі старших жінок] 
каже: «А я тоже стаю, мені тоже цей, платочок». Смі-
ємся та й даємо їй платочок. А  вона виходить та й 
йде вже гуляти, бо ж ми їй дали платочок – це в нас 
така була ігра. Оце тако грали: як мені дали платочок, 
а коло мене друга – вона не получила платочка. Вона 
тікає, я доганяю. Було весело, времена такі були. А за-
раз цего нема. Зараз клуб і всьо.

виБІР паРи До мене хлопиць ходив два роки. Каже: 
«Надя, сьогодні кіно хароше». І якраз припало на май. 
А я прийшла із церкви. А мама в мене була нерідна, 
то вона хотіла дати мене за того хлопця, а я його не 
хотіла. Я хотіла цего і дурна, шо послухала. Треба було 
мені піти, впасти на коліна перед його мамою і татом. 
Він гарний – цей, шо я пішла за нього. Но я не пішла 
за того, шо любила, шо два роки ходив...

с. Немія
Записав О. Головко 15 липня 2013 р.  

у с. Немія Могилів‑Подільського р‑ну Вінницької обл.  
від Пачапинської Галини Іванівни, 1937 р. н.,  

родом із с. Слобода‑Яришівська Могилів‑
Подільського р‑ну 

дошлюБНе спІлкУваННя Вечорниці такі були: 
хлопці ходили до дівчат до хати. І це так, каждий пер-
ший, допустім, перший хлопець – це вже його дівчи-

МОГиЛІВ-ПОДІЛьСьКиЙ   РаЙОН
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на. Но ти не маєш права сказати, шо це його дівчина. 
Приходять десіть, дванаціть хлопців, шо й нема де 
посадити, хати ж маленькі були. І це тепер, допустім, 
стільці є, крісло, а тоді – хата, в тій хаті живут, а то 
сіни – такий коридорчик, а та хата – чиста, там нема 
пічки, там не палиця, там холодна. То в цій хаті [жит-
ловій частині] усі повинні поміститися: і баба, і дід, 
і діти. І хлопці прийшли до дівки, то хто де: дід десь 
там на печі, за пічкою, десь так. Шо ні діда, ні баби, 
ні тата, ні мами не видно, лишень ці. А  ше ділили 
цю жилу комнату, де там піч є, і там ше була кухня. 
Може мама, тато просидіти на кухні, бо нема де, бо 
хлопці прийшли до дівчини. А вони сидять тако, як 
оселедці, один коло одного, і  начинают по одному 
виходити. Дівка повинна стояти у дверях, проважа-
ти кажного. І той: «Василю (чи Микито, чи як там ше 
називаєця), не стій довго, скоріши». І це по одному, 
скіко там, два-три часа посиділи, розказуют байки 
там про русалок, і про шо вони тільки, вони про всьо 
піднімут, і шоб сміятися. От посміялися вони і всьо, 
по одному виходят, виходят, а  той, шо його дівка, – 
він останній виходит, він всіх хоче відправити, шоб 
вони її не обідили, поганих слів не казали... Колись 
боялися слово сказати, ну, шоб не сказати того сло-
ва поганого. [...] Пряли, була прядка, і  в мене була 
прядка, збиралися. В нас там, на кутку нашому, була 
хата, там кажний день пошті були люди, приходили. 
І заходят і з дітьми, і самі. А в неділю, не можна ро-
бити в неділю, то приходили поговорити. Приходили 
з усього кутка, приносять новості, знаєте, усні ново-
сті, нічого ж не писане. Розказували, шо де робиця, 
там всьо знали. І пряли там, приходили, та пряде, та 
скидає із снувалки; була куделя, на куделі там пряжа, 
веретено принесе з собою. А потому ше бере дві-три 
веретені, скіко вона напряде. То це приходили, пря-
ли дівки. А хлопці є хлопці, прийдут, вкрадуть всьо. 
Та й мішають прясти. Ті то скажуть, от, приходять до 
одної дівки, це мені розказували, шо прийшли багато 
хлопців, а мама її робить голубці. А вони принесли з 
собою клубочок шерстяних ниток та й тихенько десь 
там в кармані тримають. Та й кажуть, як вона назива-
лася, а, Варвара: «Ми Вам поможим голубці робити». 
А він взяв той клубок та й в капусту закрутив і по-
клав туди, у казанчик чи горщик, чи куди. А вона не 
заметила. Він так робив, шоб вона не побачила. Коли 
прийшлося їсти, а женіх її був голова колгоспу. При-
йшлося, а вона кинула, а він: «Це шо це ти мені кину-
ла?». А вона взнала хто та й каже сусідці: «Тодошко, 
твій Миколай наробив голубців та й пов’язав шерстя-
ними нитками, шо мене чуть не вбив». Так шо хлоп-
ці є хлопці, вони любили і пошуткувати, і розказати, 
і посміятися. [Коли починалися вечорниці?] А вечор-
ниці – то тако, як перший раз, як-то каже, зоря впала, 
зійшла зірка, та й вже прийшли. Приходит, постукав, 
прийшов ше той, постукав, баче, шо світло горит,  – 
ідут. І тако повна хата найде. А потім по одному, по 
одному та й виходят. [Коли починалися вечорниці?] 
В основному як вже позбирали з поля врожай [восе-
ни]. Літом ходили, то вже менше, бо той наробився, 
а той не має шо взути, таке...

виховаННя дІТей Йшли на поле  – співали і  йшли 
з поля  – співали. Це за радянської влади. Після ві-
йни вже, я  підросла  – йшла за маму на роботу. Бо 
треба було на городі зробити, а я то не зроблю, шо 

мама зробить. З ланкою, допустім: старші кажуть, шо 
тако роби і тако. Я стала і робила: чи сапала, чи під-
гортала, бо треба було і солому скиртувати. Всього 
було... В  основном молодьож була, дівки такі стар-
ші за мене на п’ять років, на вісім. Вони вже дівки 
були, а ми ше – дівчуки, як то кажуть, зелені ше були. 
Ми пішки ходили на роботу, нас не возили. Як ідеш, 
то десь два-три кілометри на ту площу, де ми маєм 
працювати. Ішли туди, звідти, і  співали. Шо ж, вік 
є вік: молоді до молодих співают, танцюют. А зараз 
шо? Старі вже.

с. яришів
Записав О. Головко 10 липня 2013 р.  

у с. Яришів Могилів‑Подільського р‑ну Вінницької обл.  
від Волошиної Ольги Гаврилівни, 1924 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя В клуб не йшли, бо клу-
ба не було. А церква, то церкву закрили, не пускали. 
А нам де дітися – на вулицях. Пісні співаєм, гуляєм! 
Грає гармошка, хлопці мали, виходили з гармошками, 
з бубоном, то ми співаєм, а потом гуляєм. Було весело, 
а зараз нігде діти не мають де дітись. Немає де дітись, 
йдут лиш красти. 

диТячІ ЗаБави В м’яча грали колись, в цу ́рки. То цур-
ку клали на камінь такий, вдариш – полетить. То цур-
ка була. А так-то, то в мяча бігали. Але цурки більше 
грали. І грали «каші», казали «каші». Ножом кидали – 
хто кинув вміліше. Колись мій пішов, каже: «Мама, 
я  йду “каші” грати в яму, в  рівчак!». Я  кажу: «З  ким 
йдеш?» – «Сам». То пішов, грав там та й загубив ножа. 
Приходе додому, кажу: «Де ніж?». А він каже: «Мамо, 
пес з’їв ніж!». Я кажу: «Як міг пес з’їсти жилізний ніж 
з колодочкою?» – «А так, з’їв і всьо! Я кинув, а він по-
думав, шо то хліб та й з’їв». І так, він вже виріс, вчився, 
і той ніж вимулив. А я принесла додому і кажу: «Диви-
ся, це той ніж, шо пес з’їв».

МУРоваНокУРиловецький 
РайоН

с. вербовець
Записав Б. Сауляк 19 серпня 2016 р. у с. Вербовець  

Мурованокуриловецького р‑ну Вінницької обл.  
від Боржемського Олександра антоновича, 1928 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Зара’ не почуєш ввечері 
в селі нігде нікого. А ми як ходили, то це [були] ве-
чорниці. Ходимо до одної дівчини ввечері: пішли, нас 
п’ять-шість в хаті. Посиділи час в неї – ідем до другої. 
І так ми за ніч (до двох часов [ночі]) до п’яти дівчат 
на вечорниці ходим. Ми співаємо, а ті [інші дівчата] – 
коло церкви ціла група співає. До двох часов в селі 
співи, крик. А зара’ не почуєш нігде нікого ноччю. На 
свято ходили, в одній хаті [збиралися]. Йдем на свято 
до дівчини. Берем по пляшці горілки. Заказуємо, шо 
ми на свято прийдемо, шоб вона зготовила. [І хлопці, 
і дівчата йшли?] Да. Весело було. [Чи можна було йти 
на вечорниці в сусіднє село?] А билися! Я раз пішов 
до дівчат в Любомировку: як нас зловили! Камінням 
ноччю [побили]. Та я думаю: «Нашо мені та дівка?». 
Мимо мене камінь пролетів, міг би вбити. Виноградне 
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було [село], Житники – ходили, там не били хлопці. 
[Чи брали щось, коли йшли на вечорниці?] На друге 
село [коли йшли], ніякої горілки не брали, там ми не 
пили. [З якого віку можна було ходити на вечорниці?] 
Вже п’ятнадцять років, шістнадцять. Як ми ходили в 
Житники, там гарна така дівчина була. І  був такий 
єдненький [хлопець], таких років [одноліток респон-
дента], але менший [за зростом]. То ми зайшли до тої 
дівчини, а  вона йому: «Ти чого прийшов? Тут твоєї 
дівки нема! Геть йди!» – відпровадила, [тому] шо ма-
ленький. А я сидю та так переживаю, думаю: «Зараз 
мене вижене!». Але не виганяли. Я вищий був.

шлюБНий вІк, «сТаРий паРУБок» Мені років 
було двадцять три – я тоді оженився. Одружувались 
як хто хоче, мона і раньше, мона і пізніше. В мене син 
в сорок років – неженатий. І не жениться. Зара’ всьо – 
вже не найде. Не хоче жениться, так собі ходе, блукає 
(якась така компанія [в нього], як він). Якась [жінка] 
була прийшла забрала його – побив. Вона пішла в мі-
ліцію заявила, то він втік в Березову [село]. Мав скіль-
канадцять жінок: там посидить трошки  – до другої 
йде, там посидить – до третьої йде, і так і проживає. 
Горілка кажен день: «Давай горілку!» – і всьо.

посаг Давали хто шо має. Шкаф, подушки – давали за-
конно. В кажного був сундук, окований желізом, шоб 
тримати шмаття, бо крали злодії. Зара’ ті тряпки ніко-
му не нужні, а колись то крали йшли. Бідно жили да й 
в каждого був сундук. Такі замки були інтересні. Такі 
замки зара’ не бачив: як закриєш, то дідька відкриєш. 
Такі оковані тако. Десь у кухні я поклав той старий за-
мок. «Куфель» називали. Їх зара’ вже ніхто не тримає в 
хатах, то старе, вже всі повикидали. [Чи давали синам 
придане?] Десь, може, давали синові, в нас нічого не 
давали. Бєдность була. Як вона [мати] дасть, як немає 
шо дати. Але були такі, шо мали, то ті давали хату десь 
якусь, шоб він вже мав [де] жити.

пРийМак Я одружився, а в батька нема де жить. І в неї 
нема де жить – троє дітей, хатинка маленька. Я зиму 
якось відбув, як кажуть, відмучився в них. «Шо будем 
робити? Де подітися?» – кажу. Куплю хату. Не виста-
чає грошей – шістсот рублів за цю хату. А шістсот руб-
лів – це зара шість тисяч. Нема грошей. Там вже «на 
пропій» давали по два, три рублі [на весіллі]. Не було 
де ті гроші взяти! Ну, я прийшов до батька та й кажу: 
«Батьку, тату, позичте мені грошей, бо я не буду в неї 
[дружини] жити, там нема де». Це він мені дав сто руб-
лів, я купив собі закуток. Не клав хату, бо не було гро-
шей (в  колгоспі робив, грошей не давали, тільки де 
по людях робив). То сю хату поклав. [Як складалися 
Ваші стосунки з тещею?] Я зиму пожив, то нічого було 
пока. А шоб довго жив, то були б скандали. Бєдность 
сильна була.

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї Например, у  мене 
було: я до неї [дружини] не ліз до плити. В мене було 
надворі: корова, свині – і я коло тих. Вона не касалася 
до свиней, до корови, а я не касався до неї. Наварить, 
кричить: «Йди вже обідать». Я кажу: «Я не йду, бо я 
ше не нагодував худобу». А в мене такий характер: на-
годую худобу, а тоді вже йду сам їсти. Кажу: «Почекай, 
не сідай». Отак в мене було. А є такі, були хлопці, по-
іначому жили. Я кажу: «В мене до худоби не знає вона, 
я сам». Часом, як мене дома нема, то вона накидає ху-
добі їсти. 

РодиННе повсякдеННя Не було на шо жити, не 
було шо вдівати. То зара’ всьо є, а то ж не було. Хо-
див в будній день в кращому, як в свято. Бо нічого не 
було готового. Брали в магазині мануфактуру. В нас 
були жиди в селі, сільно багато шо шили: піджаки, 
костюми. Було занесеш до неї [кравчині], та вона так 
довго [шиє]: скільки вона має роботи! Тяжко багато 
роботи мали. Жидів вопше мало було, побили їх. [Як 
зараз живеться молодим сім’ям?] Зара’ добре, тіль-
ки нема роботи. Мені добре, шо я получаю пенсію, 
а так – звідки жити? А молоді? Чого їм їхати в дру-
гу страну десь? Нема в нас роботи, вони їдуть десь 
в Італію, десь туди. От в сусіда отуто, її [невістки] 
мама – двадцять років в Італії (вже чоловік її помер, 
був голова сіль ради). І  вона знов збирається їхати 
в Італію. Пополнила [старшому сину] пасіку вели-
ку. Молодший син [теж] набрав трохи бджіл, десь в 
Києві чи де. Продає там і додому не тягне, не хоче  
тут буть. 

НеМиРІвський  
РайоН

с. салинці
Записала Т. Момот 20 лютого 2010 р.  

у с. Салинці Немирівського р‑ну Вінницької обл.  
від Кульчицької Галини Тимофіївни, 1930 р. н.

виховаННя дІТей Ой Боже, з  п’яти років [худобу 
пасли]. Можете собі представити. Даже моя дочка, 
я тоже пустила з п’яти років, це ж треба в ті ярі піти 
по ті акації, це ж рано вставати гнати. То вона попас-
ла тиждень, а я йшла на роботу, як побачила: хлоп-
чики всі сидять (це гурт був великий), сидять у карти 
грают, а вона від пшениці, всьой товар [худобу утри-
мує], не пускає в пшеницю, пасе, і  в руці така-го... 
Та й побачила, кажу: «Тамара, іди додому». – «А як 
корова буде?»  – «Корова,  – кажу,  – сама прийде». 
То я її відправила додому, а  сама пішла на роботу. 
Тоді на другий день організувала тут очєрєдь, шоб 
пожилі пасли, батьки пасли. Сьодня я відпасла, там 
друга, п’ята, набираю душ вісім-десять. І  з тої пори 
так тягнулися очєрєдя, поки аж не розсунулося село. 
[Чим діти займалися, коли пасли худобу?] Ой Боже 
мій, чим хоште. Треба за скотиною дивитися, шоб у 
шкоду не пішла, шоб десь і теля молока не забрало. 
А чого, гратися – вони і на полі граються. Хлопчики 
хтять в карти гратися, а  корови підуть у пшеницю. 
І хай наскоче брігадір або агроном. І зараз оформлят 
на правління і штрафанут батьків, та й всьо. І батьки 
ремінь тоді розпустили і хлопцеві чи дівчині дали, та 
й другий раз не буде грати в карти. [Чи часто карали 
дітей?] А шо ж, на каждому місці. Били, бо було труд-
но батькам жити, було багато роботи, та й мусіли 
робити. І реміня можуть дати, і палки можуть дати, 
і посварити. Шо хоште діти витворят. Шось десь по-
палити можут, десь якусь скотину відігнати, своїх 
братів чи сестер не доглянути. Всяко може бути. Як в 
якій сім’ї. Вже отут в п’ять років вже вона повинна за 
отим меншим дивитись. Десь поколисати, шоб воно 
не плакало, десь сосочку подержати; вже знала, шо 
це треба робити. 

НеМиРІВСьКиЙ  РаЙОН
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пІщаНський  
РайоН

с. Болган
Записав О. Головко 11 липня 2014 р.  

у с. Болган Піщанського р‑ну Вінницької обл.  
від Швець Ганни Кирилівни, 1936 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Колись отам, на тій 
стороні, де отой будинок, на тій площі була гойдал-
ка. Я помню, бо я навіть тоже кружляла по ній. Така 
була, як на неї кажуть  – карусель. Хлопці, дівчата 
стояли, а  хлоп[ці], хто за писанки, хто за крашан-
ки такі, кричали: «Така-то й така-то, на гойди!». Там 
були такі хлопці два, які запускали цю гойдалку,  і: 
«Така-то й така-то, на гойданку!». І  це таке було 
щастя, шо тебе парубок кличе туди. Ти йдеш туди і 
гойдаїся. Були і по селі такі гойдалки. У селі тоже за 
писанки, за яйці. Навіть тут, на горбі цему колись 
була, кажут, але я не помню цеї. Осьо туто, за цею 
мою хатою, там горбок є, і на тому горбку була тоже 
гойдалка. Али гойдалка така, як це сказати, при-
ватна, шоб мав яєчко, шоб мав ту писанку. [...] Чула 
таке, шо робили вечорниці, хлопці приходили, али 
шоб це так я в нього вникала... Я була дівчук. Знаю, 
шо лиш таке було. Шо на площах, по вулицях, де 
була молодь, збиралися. І  один грав на балалайку, 
а ми там сиділи збоку, такі діти, підлітки, і дивили-
ся на цю молодь. І вони грали «садовніка», так запо-
внилося мені. Дівчата ставали в кружок, а хлопиць 
один там у центрі грає на балалайку, а хлопці нази-
вают дівчат: «Ти – роза, а ти – акація, а ти – айстра, 
а ти – георгіна (або картопля – так колись в нас на-
зивали ці квітки)». І той хлопець казав: «Ой, я влюб-
льон!». А та каже: «В кого?». А він каже: «В розу!». 
Оце така гра була. І  вже та заходит туди в коло і 
вже там: «Ой, я влюбльон!» – «У каво?». Той каже. 
«У такого-то!». Чось по-рускі було тоді ця гра. І та 
знов обизвуїця: «У мєня?» – «Да, у тебе». Там знов 
начинає. І шо ше таке там було... Мені було дуже так 
дивно, шо одна така була з бідної сім’ї, і її чось лиш 
«горіхом» називали. Думаю, чо’ це її ни називают 
«розою» або «айстрою», а лиш «горіх». І ніхто ни ка-
зав, шо я влюбльон у горіха там, чи шо я влюбльон 
у яблуню, або ше шось, а лиш у розу, такі дівчата. Їх 
уже всіх нема, тих, яких я пам’ятала, шо вони там 
грали. То називалася площа «коло Марини», отака 
площа була. Це на тому кутку, за річкою, туда.  [...] 
Зимою ходили на оде ́нки. Це шоб була розмова там, 
щоб було якісь новини почути, то обов’язково бра-
ли куделю, веретено чи шось шити. І збиралися всі, 
вишивали чи прали, таке було. Спілкувалися, обго-
ворювали. [Де збиралися влітку?] На вулицях. А от 
в ниділю, тако йдеш селом  – там купа людей, там 
купа, лузают зернята, каміння поставлені, бо тут, 
слава Богу, камі ́нь хватає, і  це сидят тако вздовж. 
Типер цего немає, я не знаю. Осьо це горб, тут за-
вжди було тако, як не дванаціть чоловік, то трина-
ціть чоловік, у неділю. Це сиділи цілий день! Поїхав 
їздовий, ця моя свекруха, шо тут, вона навіть знала, 
хто то поїхав, які то коні. Аж на ту гору, отакий був 
цей горбок. «Вже гайда на горбок!»

с. дмитрашківка
Записав О. Головко 9 липня 2014 р.  

у с. Дмитрашківка Піщанського р‑ну Вінницької обл.  
від Вінявської Галини Фрезантіївни, 1932 р. н.,  

родом із с. Грабове Кодимського р‑ну Одеської обл.

дошлюБНе спІлкУваННя У нас в Кодимі, як я була 
там в 14 років, то в нас на кутку називався «шляхта», 
кожен вечір збиралася молодь. І був такий період, шо 
мене вигонили з танцю. А потом я стала вже такого 
віку, шо я вже виганяла малишів із танцю. Али кожен 
вечір під балалайки танцювали там. Але був такий за-
кон, що в годин дев’ять-десять ти повинна бути вдома. 
Які до мене ходили хлопці, вони повинні тільки до-
дому, до хати йти. Не на вулиці, а тільки в хаті! А вже 
я сюди приїхала, то парубки приходили такі вже, по 
25  років. І  вони тільки в хаті повинні бути. І  потом 
один із них, хто переможе, лишаїця і вже зо мною дру-
жив до нашого одруження, а решта вже ішли дальше. 
Та так, гуділо село. Відти, називаїця Кукули ́ [сусіднє 
село], до того кінця села  – весь час шумно, чути, де 
парубки ходять. 

дІвУваННя На Андрія, коли ше була там, вдома 
[у с. Грабове], то ми обов’язково ліпили галушки і ки-
дали: від якої дівчини собака перший схопить цю га-
лушку, значіть, ця першою вийде заміж. Кидали капці 
через хату: хто зможе перекинути перший, той вийде 
заміж перший. Така була молодость моя. [Чи хлопці 
знімали хвіртки в тих дівчат, які на виданні?] О,  це 
було! Це донедавна було, шо ці фіртки знімали і зано-
сили. Недалеко занесуть, десь у сусіда лишат ту фіртку. 
То це було дуже довго, донедавна навіть. Зав’язували, 
бувало, двері в хату, шоб не могли вийти. Зав’язували 
хвіртку – тоже було таке.

погРеБищеНський  
РайоН

с. круподеринці
Записала Н. Жмуд 22 травня 2008 р.  

у с. Круподеринці Погребищенського р‑ну Вінницької обл.  
від Сковрунського Леоніда антоновича, 1934 р. н.,  

Мельника Володимира Васильовича, 1951 р. н.,  
Саліженко Марії антонівни, 1930 р. н.,  

та Панасюк Євдокії Семенівни, 1930 р. н.

паРУБкУваННя Сюди я переїхав із Самгородка в По-
гребище. В мене во врем’я войни батьки як померли: 
батько на фронті погиб, мати померла, я остався коло 
тітки і дядька, вони були рідніми – брат і сестра. Та-
кого, шоб я дуже парубкував, не було цього заведено. 
Тоді була дисципліна. Тоді як тобі нема шістнадцяти 
чи вісімнадцяти років, то тебе геть близько не пропус-
тять. Даже в кіно не пустять. Стояли на дверах, прові-
рали білєти, приходили вчителі, діжурили. Може, і не-
всігда, бо невсігда тоже ходилося. Такої розкоші в мене 
не було, я старався помогти дядькові і тітці, братам, 
сестрам, шоб заробити кусок хліба. [...] Батьки ругали: 
«В одинадцять часов шоб дома був» чи «В дванадцять 
часов шоб була дома». П’ять чи десять мінут пізніше: 
«Де була? З ким була? З ким був? Шо робив?». [Правду 
казали?] Ну да. Як увернеш, а як потому узнали, шо 
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це було не так, то весь час наказували: «Ага, ти тоді 
обманув (чи обманула), сиди луче дома». Була в нас 
компанія така, вони собі збиралися отдєльно – стар-
ший возраст, вони собі мали одну там хату. Там гар-
мошка, балалайка. Там потанцюєм, поспіваєм. Буває 
й таке, шо приймуть меншого, молодшого. В  обшем 
тягнулися свій возраст до свого. Може, де й в друго-
му селі і не так було. [Чи був лідер у дівочій та хлоп-
чачій компанії?] Головний всігда є, в любій компанії. 
[Як його вибирали?] Хто, видно, міг совєт дати якийсь 
лучший. І  міг, як хтось не так виступає, приструни-
ти його, і коли по шапці дати. Значить, його уважали, 
шо він сам не позволяв лишнього і другим не давав 
цього. [Як їх називали?] Говорили по-вуличному, як їх 
звуть – такий-то і такий-то чи той-то, той-то. А шоб 
«лідер», «отаман» [називали]  – такого не було. [Як 
приймали новенького у свою компанію?] В мене в селі 
жінка приїхала з двома хлопцями: один  – возрасту 
мого, один  – менший. Вийшли тако, м’яча пограти, 
познакомилися. Того звуть так, того звуть так – от він 
у нашій компанії. Свій – та й все.

дошлюБНе спІлкУваННя [На яких інструментах 
грали?] На балалайці, гармошці. Співали, танцювали. 
Я відколи живу на білому світі, то ні разу не танцю-
вав. [Які танці були у Вашому селі?] «Полька», «Го-
пак». Люблю дивитися, як люди танцюють. Як я не 
танцюю, я  собі тако побалакав собі. Потом ше такі 
були ледащі, як я, шо не вміли. [У чиїй хаті збирала-
ся молодь?] Ну, не підете ви, допустім, в таку хату, де 
батьки будуть протів, чи хата маленька, шо нема де 
сісти. Раньше оце я помню: кужеля плели. Вони собі 
в одній хаті, невеличка, вони обачно вибирали, шоб 
кімнатка. Обачно так: сіни, хата і комната. Шоб більш 
така комната, шо і потанцювати можна. А  якшо лі-
том, то це надворі. Чи хлопець, чи дівчина ходить в 
цю компанію, вибираєш, шоб батьки не протів були, 
шоб не йти аж на край села, [щоб] всім ближче було. 
Потанцювали, повеселилися, а шоб там пиятики, хоч-
те вірте, хочте – ні [не було]. Хлопці ті, шо випивали, 
з ними старалися не общатися, не мати діла. Там, де 
п’ють, там і бійки, там і все. [...] [Де знайомилися хлоп-
ці з дівчатами?] Тут ми збиралися в хату їдну, ходили 
на вулицю. Там були дві падружки – з [19]32 і [19]28 
[року народження]. І я була там. [Хто дозволяв у тій 
хаті збиратися?] В неї була мати й батько. Дозволяли. 
Ходили на вулицю, приходили хлопці, проводили нас. 
Справляли і Андрея, калиту кусали. Я щитала кілки 
кописткою, в кого буду невісткою. На Маланки збира-
лися, ходили. Перевдягалися в якесь лахміття, Козу ту 
вводили до хати. [...] До старшої дівки ходили хлопці, 
вже йде співає. Ми первий раз збиралися, ми – менші, 
вона – старша. Вже й нас проводять хлопці другий раз. 
А то каже, шо я буду женитися, а я кажу, шо замуж 
не піду. [...] [Де хлопці й дівчата проводили свій віль-
ний час?] Прімєрно, проводили у клубі, ше був старий 
клуб, де зараз пам’ятник стоїть. За себе я можу ска-
зати, шо зразу після армії я пішов працювати. Всігда 
начиналися кінофільми в старому клубі – це в дев’ять 
часов. Як закінчили курси шоферів, тоді вже начав хо-
дити трохи по дівках – [у] вісімнадцять [років], а рань-
ше – такого не було. В школі як вчилися з п’ятого по 
восьмий клас, в Жовтневому школа була, восьмиріч-
ка, вроді там в класі влюбився. [...] [Парубки й дівчата 
збиралися] на вулиці, в клубі, була хата. Ходили туди 

на досвітки, ввечері пішли, там поседіли, побалакали 
і розійшлися. [Що то була за хата?] Будь-яка люди-
на живе там. Вона приглашає: «Приходьте до мене». 
Така жінка з дітьми, було в неї троє дітей. Вона сама, 
їдна, без чоловіка. До неї туди ходили. [Чому називали 
«досвітки»?] Бо ввечері – «досвітки» називалися. [До 
ранку сиділи?] Нє, хто тільки хоче. Були такі. Скільки 
хоче, стільки й сидить. [У якому віці батьки дозволяли 
донькам виходити на вулицю?] Було шістнадцять чи 
сімнадцять років. [А хлопцям коли?] А хлопцям шо, 
захотіли та й вийшли. Були старші хлопці, як старші 
хлопці, то й старші дівчата є. А тоді вже менші не пі-
дуть, то старші луплять по плечах.  [...] Як Різдво чи 
шось таке, то заходимо до дівчат. Одна до другої за-
ходить, збираємся, а то складаємся, шо там є. Як ідем 
з чимось, осьо як на Катерини, то беру курку, пляшку 
горілки, всі докупи, а там готовимо – складчина. Ан-
дрея, Катерини, на Різдво [збиралися]. Тоже так саме з 
дівчатами йдемо. На Великдень тоже збиралися в хаті. 
[Чи були у вас на Великдень гойдалки?] Це було, ба-
гацько розказувати. Я тільки помню, я маленька була, 
як був граф Ігнат’єв у нас, то там були всякі ті-во ка-
руселі, все там було. Всі діти тоді ходили кататися до 
них, до графів. [Вони брали за це гроші?] Ні. 

шлюБНий вІк, «сТаРа дІвка», «сТаРий паРУБок»  
[У якому віці зазвичай виходили заміж?] Зараз то і в 
чотирнадцять, диви[ш]ся, вже вона замуж вийшла, 
вже дітей має. Дівчина  – шістнадцять, вісімнадцять 
років, а парубок, як обачно, старіший. Як їй шістнад-
цять, то йому вісімнадцять, може бути двадцять ро-
ків. Бували случаї, шо молодший парубок, а  дівка... 
[Чи вважалося нормою, що дівчина старша за хлоп-
ця?] То вона його розуму направить. Різниця  – два-
три роки, то різниці не було такої, обачно так. Як уже 
десь років п’ять-шість [різниці] – це вже стара. Як ді-
вка і хлопець їдне одному понравиця, то яке там може 
бути? [...] Такої великої різниці, як осьо зараз є в селі, 
на двадцять-тридцять років, не було. Я бачу по книж-
ках і по газетах – тридцять років... Він старий уже дід, 
а їй тридцять років, то це його онука. [Яка різниця у 
віці між чоловіком та дружиною вважалася великою?] 
П’ять, сім, вісім років. Оце вже як при мені після війни, 
дівчата вже пооставалися, то виходили за молодих – 
і  на вісім, і  на десять років [молодших]. Як хлопець 
був старший, то нічого, а як жінка була старша, – це 
вже його проблеми. [...] [У якому віці дівчина вважа-
лася «старою дівкою»?] Як її років двадцять, двадцять 
два, то це вже стара дівка. Обачно виходили [заміж] 
так, як говору, – [у] шістнадцять-вісімнадцять. А як до 
двадцяти років не вийшла, то це, кажут, стара дівка. 
[Якось її осуджували?] Так як осуджували? Судьба 
така. В те врем’я, знаєте, не хватало, не було. Скільки 
таке було, шо полишалися? [...] [У якому віці зазвичай 
хлопці одружувалися?] Раньше було, то це починаючи 
з двадцяти років, а дівчата виходили на років два-три 
молодші. В мене брат женився у тридцять сім [років]. 
Синові двадцять вісім років і ше не жонатий. Я йому 
кажу, шо, може, вже хвате, шукай шось вже собі. [Як 
ставилися до «старих дівок» та «старих парубків»?] 
Канєшно, може, трошки було й обсуждєнія: «Ой, шось 
не виходе замуж, шукає собі, перебирає». Мені було 
одинадцять років, то мама вмерла. Було піду на вули-
цю, довго постою, то батько вже кричить. Було мені 
чотирнадцять років. Було, пізно прийду, а він взяв ма-
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чуху додому, а вона свариться на нього: «А, вона мо-
лода, хай там іде». А моя тьотя наказувала: «Дивись, 
не заходь з хлопцями, не вір йому нічого. Буде тебе за 
коліна мацати – не дайся йому мацати». 

поЗашлюБНІ сТосУНки [Чи раніше молодь вступа-
ла в дошлюбні стосунки?] Нє. Боронь Бог. Ну були такі 
дівчата. Було так і є так, шо любов ця, люблять одне 
другого, чи, як зараз, до шлюбу, чи шо, чи остався хло-
пець у дівчини на ніч спати, – Боже упасі. А даже як 
замітять, шо пішов хлопець переночував у неї, знаєте, 
який розговор – «шу-шу-шу». Це не дівчина вже. [Що 
говорили про цю дівчину?] Шо та і та не веде себе так, 
як треба. Cтаралися дівчата не позволяти. [Така дів-
чина потім виходила заміж?] Бувало, шо й виходила, 
а бувало, шо й не виходила. А якшо вона гуляла з цим 
хлопцем, не те, шо треба, і він, шось не понравилось, 
не взяв її, то вже в цьому селі дуже рідкий случай, 
шоб вона вийшла. Чи з другого села. Це може бути. 
В мому селі таких гулящих не було. Вели себе приліч-
но і старіщі, і молодші. Ну так, поцілунок [був], а тих 
полових [стосунків] не було. [...] [Як карали дівчину за 
дошлюбні стосунки?] Це зависело від батьків. Ну шо? 
Вилюпцюют, на другий день не пустять нікуди. Зава-
гітніла, то це таке діло, вже ж ніде не дінеш. Родила 
і так вже з батьками, мусіли батьки змирятися. [По-
тім вона могла вийти заміж?] Ну, це вже таке діло, як 
судьба. Як трапиться хлопчина совісний, не дивиться 
на те, шо є дитина. Вже й мати сама каже, шо хай вже 
буде дитина. Не твоє, понятно, але хай буде. [Як нази-
вали таких дівчат?] Трошки вульгарно – «гуляща». Це 
такі, котрі діти приводили, – «покритка» [називали]. 
[Чи сусіди, односельці могли карати таких дівчат?] 
Ніхто, обсуждали та й годі. [Чи одягали батькам «не-
чесної» дівчини ярмо на шию і чи водили по селі?] 
Колись ше це було. Не при мені. Як батьки мої, то ше 
при них. Вдівали і водили по селі. Це ше мої батьки 
розказували, шо так колись було. Як це така, то водять 
по селі і показують.

фоРМи шлюБУ [Чи жили люди без весілля?] Казали, 
[що] бідні  – нема за шо справити весілля. Зійшлися 
куми, свати, родичі. Зійшлися, вечоринку зробили – 
і на цьому всьо. [Чи були без вінчання?] Були. А хіба 
це вінчання чи весілля держить? [...] Батьки втратили-
ся. Такі гроші. Машину да хату подарили, вони якісь 
контракти заключають. Вони пожили десь з півроку, 
рік – і всьо. Вже нема цеї любові. То як? Це хіба не так 
саме, як і то? Хіба їх держить та свадьба, шо батьки 
стільки грошів вложили, шо вони розписалися? Чи то 
шо вони не розписані? Гражданським шлюбом? Дити-
ну запише чи на себе, чи на чоловікову фамілію, це не 
зависить нічого. Це їдно до другого не касається. Це 
воно не держить. [Чи одружуються повторно?] В мене 
є сусіда, він дуже женитися любить, а [я] люблю тако 
водку випити, то мені добре, я його уважати буду: як 
у нього друга жінка  – я  погуляю який тиждень. Це 
не каждий за нього піде, це рішаються. Якшо він не 
вдержався з одною, другою, то це... Бідні люди були, не 
було за шо робити того весілля. Оце ввечері зійшлися, 
розписалися, повечеряли. А зараз гражданський брак. 
[Це погано?] Я думаю, шо луче. Правда, бо вони один 
одного взнає: який характер в нього, який – в неї. Чи 
вони совпадають, а як вони, то луче зразу. А це дуже 
добре. А як осьо це я, напрімєр, вийшла, за шо я ви-
йшла, скажіть, за алкоголіка? Цілий вік промучилась. 

А як покинути? Жаліла дітей. Дітям батько буде, діти 
повиростають, будуть питати, де наш батько, бо це 
ти така недобра. Тепер вони кажуть: «Ми ніколи й не 
спитали за того батька». А я промучилась, а приходить 
його племяннік, він же знає, який це й шо. Балакаємо, 
каже: «Як ви вмрете, вам треба золотого пам’ятника 
поставити, шо ви алкоголіка продержали всьой вік». 
Як я йому сказала! Боже! «То це ж, – кажу, – твоя ро-
дина, не моя».

виховаННя дІТей Дитина народилася, тато на робо-
ті, мама вдома. Пока десь дитину віддати в ясла, садік, 
це не менше три-чотири роки. А  як віддали в садік, 
то котре там раньше з роботи, то забирають дитину. 
По-різному. [Скільки раніше дозволялося мамі сиді-
ти з дитиною?] Хто тоді сидів удома? Бувало, шо чо-
ловік чи жінка боліє, чи шо, на врем’я цього, а буває, 
шо здоров’я не позволяє. А то так не було, шоб вони 
сиділи. Роботи хватало.  [...] [Хто в сім’ї більше за-
ймався вихованням дітей?] Жінка. [А тато?] Як який 
тато, є такий тато, шо більше буде ходити коло дітей, 
чим жінка. А є такий тато – рано пішов, а ввечері в 
дванадцять прийшов. Як вони ростуть, то їм байду-
же. [...] [Діти раніше слухали батьків?] Аякже ж, Боже 
збав, шоб батька з мамою не послухати. [А якщо втік 
кудись?] То буде битий. [Чи слухняні сучасні діти?] 
Зараз? Хай Господь милує! Но мої діти були слухняні, 
я сказала, значить воно не йде. А зараз, видно, дозвіл 
такий. Батьки дозволяють: куди хочеш іди, шо хочеш 
роби. Йди гуляй скільки хочеш. Тепер страшне ро-
биться. Батьки винні. Якшо дитина хароша, воспита-
на, то вона себе харашо [буде] вести і так. 

диТячІ ЗаБави [У  які ігри грали в дитинстві?] 
«Шмурки» називалися. Всі складаються, раз-два-три, 
пощитали, хто вийшов – значить шмурить. Всі хова-
ються, по кущах, по хатах, де там за хатами. Той, хто 
шукає, кого найшов  – той уже шмурит, ті вже хова-
ються. Це були в нас самі лучі ігри. [Чи були іграш-
ки?] Ніяких не було. А чим, як ніяких не було. Ляльки 
з онучок зшивали самі. Ляльочку: яка там онучечка, 
зробила, попришивала. 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї [Хто головував у сім’ї 
за часів Вашої молодості?] Знаєте шо, дев’яносто про-
центів було, шо чоловік, а остальне – жінки. Там, де 
жінка голова була, там і порядок був. І при чоловікові 
є толк. Ну, чоловік, казали, хазяїн. Якшо чоловік – ша-
рамига, любе десь ввильнути, треба його пристру-
нити. Тоді жінка бере діло в свої руки. Аж тоді воно 
получається так, як треба.  [...] Якшо теща є, то теща 
керує. Це якшо приймак. А якшо хазяїн, і ше мама є, 
то мама тоже ше там трохи підкеровує. Моя така точ-
ка зору, шо повинні один одному підказувати. Чого 
це має один бути? От кажу до жінки, шо тобі треба 
зробити те-те-те-те, а  вона мені каже, шо тобі тре-
ба зробити те-те-те-те. І  всьо: я  роблю свою роботу, 
вона робить свою роботу. [Чи сміються з чоловіків, 
які виконують жіночу роботу?] Ну а шо ж тут такого? 
Якшо воно має розум, воно ніколи сміятися не буде. 
Я думаю, шо це нема нічого позорного, яку б роботу 
хто б не робив – чи чоловічу, чи жіночу. А шо воно, 
розприділяно Богом чи властю – це жіноча робота, це 
чоловіча робота? [...] Чоловіча робота така – по хазяй-
ству: водички принести, в сараї від свині, корівчини 
вичистити. Хазяйчина робота  – їсти зварити, пості-
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рати. [Якщо чоловік виконує жіночу роботу,] може 
бути й таке, шо трохи й підколюють. Кажуть, нашо, 
мол, ти жінку брав, шо маєш сам стірати? А шо ж тут 
такого? А як приходиться пол помити, туди-сюди, от 
нема жінки, попала в лікарню, там воно вже загадило-
ся трошки. Став – раз-два – радюшки повитріпував. 
Взяв відерце водички, трапочку, швабру, помив, по-
стирав. Чого це встидно?  [...] [Чи могла жінка брати 
участь у громадських справах села?] Я помню за таке 
врем’я – одну, дві. Он, кажеться, в Павлівці в Погреби-
щенському районі була Настя головою колгоспу. В неї 
був порядок, її чоловіки слухали. Вона така незавидна 
була жінка, но вона вміла поставити на ноги. Її уважа-
ли, робота славна і це все. Жінці багато тяжче. На жі-
ночі плечі шо покладяно: і стірка, і їсти зварити, і діти. 
А якшо жінка на такій роботі, це не то, шо видсиділа 
десь вісім часов та й прийшла додому. А в колгоспі. Ви 
знаєте, день і ніч треба. Но більше жінки такі, шо від-
казувались від такої роботи, бо загрузка дуже велика. 
Оце я помню, шо вона була головою колгоспу – діла в 
неї йшли відмінно, слухали її люди. [...] [Хто у Вашій 
сім’ї був головний?] Дід в мене був головний. [Чи Ви 
виконували чоловічу роботу?] О! І в колгосп возили 
мене косити, і  серпом жати, і  до машини скільки я 
ходила. [Якщо чоловік пере, готує їсти,] кажуть, хо-
роший чоловік! То хіба багато таких чоловіків є, шоб 
стірав? Таких мало, дивиться, шоб жінка.

пРийМак [Як ставилися до приймаків?] Мене самого 
взяли сюди в прийми, но я в прийми не пішов. Я ска-
зав до покійної жінки: «Якшо візьмеш за свого, то 
піду». Вона мене взяла за свого. [Що означає «за сво-
го»?] Це шутя. Ото так – один приймак, другий прий-
мак, то шуткують, як обачно. Кажуть: «То ви ж тоже 
приймак». – «Ні, мене жінка за свого взяла». Я прий-
шов сюди, вона півня зарізала. Всьо, каже, ти вже бу-
деш хазяїн, я тебе за свого взяла. Це шутя. [Що озна-
чає «півня зарізала»?] Нічого не було. Це шутки такі. 
В обійсті півень старший був, а приймак повинен був 
уважати його. Є таке, то «приймак», то «зачуха». Всьо 
равно – ти мене хоч «горшком» називай, тільки в піч 
не сажай. [...] [Як ставилися до приймаків?] Якшо ти 
прийшов в прийми, значить через сім років ти пови-
нен з приймаків вийти. Сім років, а тоді вже перехо-
диш хазяїном. А зараз пішло ше гиначе: відбув певний 
час  – значить стаєш доброволець, це після семи ро-
ків, а потом зачуха – зав чужим хазяйством, а потом 
пере ходить на окупанта – окупірує всеньке. [Чи мир-
но живуть у сім’ях?] В кожній сім’ї буває по-разному. 
Я з [19]72 року в цих приймаках, інший раз на тещу 
сваруся, а інший раз теща [настроїть] жінку, то жінка 
мене гризе, то я нападаю тещу гризти. Загалом мирно.

подРУЖНя ЗРада [Чи були раніше подружні зради?] 
Хіба ж ти його вслідиш? [Якась подружка, можливо, 
сказала?] Подружка – подружкою, но бабські язики – 
це перевершило радіо. Якшо, допустім, десь засікла 
подружка подружку чи сусідка сусідку, це було в свар-
ці. А вона може в сварці такого наговорити, а хто там 
його знає? Хто провірав, чи воно було так, чи воно не 
було? Допустім, як в неї є чоловік, а в нього є жінка, як 
оце можна, шоб бачили і отако на видноті це робити? 
Такого я розврату не чув і не знаю. В нас в Погребищах 
два товариші були, той до того зайде, той – до того. Як 
в послєдствії получилося: той приревнував жінку до 
того, той – до того. «То давай, – каже, – поділимося». 

Той пристав до його жінки, а той пристав до його жін-
ки. І вони були друзями.

РоЗлУчеННя Були [розлучення], але дуже рідко. 
[З яких причин?] Видно, шось батьки сказали на ню 
чи на нього. Наговорили – та й розійшлися. Або він 
дуже хороший зразу був, а  потом гиначий робить-
ся. Бере зміняє її. [Чи могло подружжя розлучитися, 
якщо не було дітей?] Да, розходилися. Як хоче дітей 
вона чи він. [Чи могли колишні чоловік та дружина 
спілкуватися після розлучення?] Ходили, друзьями 
були. Вона собі найшла другого, дітки в неї, він собі 
другу найшов. І всьо по-харошому. 

ТивРІвський РайоН

смт Тиврів
Записав В. Іванчишен 17 травня 2018 р.  

у смт Тиврів Вінницької обл.  
від Ровінського Володимира Станіславовича, 1942 р. н. 

РодиННІ пеРекаЗи Я  каменотес у другому поко-
лєнії. Батько мій також був каменотесом, до війни і 
після війни також. Вони вначалі в  кар’єрі працюва-
ли у Гнівані. Там було декілька тисяч їх. Кар’єри ро-
били гранітобрущатку на Красну площадь у Москву. 
А  тут у Тиврові був собі кар’єр, у  1970  году відкри-
ли. Я один із перших, хто там пішов працювати. Ви-
готовляли в основном гранітні пам’ятники для на-
селення, для братских могил обеліски. Я  вже не ро-
блю двадцять років, вже не маю здоров’я. [Раніше на 
пенсію] йшли в п’ятдесят п’ять років, не в шістдесят, 
у зв’язку з важкими умовами роботи. [Розкажіть про 
свого батька?] Батько мій працював каменотесом до 
війни. Він 1914 року народження. А мати в 1916 році 
народилась. Він працював до війни – брущатку роби-
ли на Москву. А потім у 1947 році тут голод був, при-
їхали з Владівостока вербувать каменотьосів  – нада 
було строїти док для ремонту кораблів. Соль морска 
роз’їдає бетонні [опертя], треба було плити гранітні. 
А нема таких спеціалістів! Батько зразу відгукнувся, 
нам дали підйомні [гроші], видали ше американські 
тушонки. Батько взяв нас: маму і дітей троє – я, бра-
тик (у 1945 році помер) і сестра в мене ше старша є, 
їй було вісімнадцять років. Місяць їхали товарним 
поїздом. Багато сімей виїхали. Мені було п’ять років, 
я пам’ятаю море там, кораблі заходили. Як закінчили 
[роботу], відправили на Севастополь. [Скільки Ваша 
родина була у Владивостоці?] Рік, навєрно. Там їх було 
дуже багато, [працівників] з України. Повністю облі-
цовували цей док. І  гроші платили добрі, бетонщіки 
отримували сімсот-вісімсот карбованців, а  ці [каме-
нотеси] получали чотири-п’ять тисяч. Каже: «При-
йшли каменотьоси, то грошей у касі не хвати[ть]  – 
заберуть!». Робота ця взагалі оплачувалась [добре]. 
Я тут робив в радянський час, то отримував у серед-
ньому десь чотириста п’ятдесят карбованців, коли 
зарплата мінімалка була шістдесят. [Чому Ваш батько 
поїхав у Владивосток не сам, а із сім’єю?] Тут отриму-
вали зарплату мізерну. Благодаря тому, шо мама була 
колгоспниця, в нас був город шістдесят сотих – вели-
кий. Ми на цему жили, заробити неможливо було. Там 
платили непогано. А потом в Севастополь перевезли, 
він був розрушений. А мама каже: «Додому хочу!». Бо 
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батько хтів лишитись в Севастополі, а вона в нікакую. 
Тут трудность, там робота була. Але батько молодим 
помер у 1955  році, та й ми лишились троє дітей без 
батька. Мама нас піднімала і виховувала. Мама про-
жила довго, дев’яносто три роки. Мама постійно була 
в колгоспі, потім – пенсіонерка.[Чи зустрічалися з ро-
дичами?] Ну аякже, в ті времена в сім’ях було багато 
дітей. В батька було в сім’ї п’ять чи шість. Діда з бабою 
я не пам’ятаю, бо ми поїхали у Владівосток, а бабуся з 
голоду померла тут. Батько не міг її взяти. А дєд, ше в 
1919 році, [захворів] на тіф, помер. А мамині батьки, 
то тоже обої померли на тіф, вони були тут з Тиврова. 
Батько спасав дітей, мусив шось робити в голод. Він 
нас там врятував. Я  як дитина війни побачив трохи 
життя. В мене онуки тут живуть. Один онук вчився в 
аграрному [університеті], кажуть, шо роботи не буде, 
можна вчитись, а можна не вчитись. У воєнкомат за-
брали. А інша внучка, то працює зараз у Вінниці, пе-
реводи робить. 

с. василівка
Записала О. Таран 17 травня 2018 р.  

у с. Василівка Тиврівського р‑ну Вінницької обл.  
від Михайлової (Сидорук) Поліни Олександрівни, 1929 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи [Як звали Ваших батьків?] Олек-
сандр і Ганна. Дві дочки було. Хлопчик був – помер, 
син Коля. В  [19]41  році мені було одинадцять років. 
Колись до війни нашу область Вінницьку називали 
«він ницьким цукровим Донбасом». І  ми пішли на 
буряки. Кожній жінці тре’ було обса́пати два з по-
ловиною гектари бураків! Ми мамі допомагали. Тре-
ба було їх прошарувати, прорвати, треба провірити, 
а тоді копати – і то всьо було вручну. На метр шість 
бурачків шоб було. До старшої сестри в суботу при-
ходили дівчата й хлопці, кухня тако в куточку, а  то 
велика кімната  – вечерничили.  [...] [Раніше] жінки 
отако збиралися: сусіди прийшли до мене – є кужель, 
із кужелями, прядут; готує мати вечеряти – картоплю, 
квасину́, шо є. Горілки не було. Не було навіть мови! 
Це почали після війни гнати горілку.  [...] Чоловіки 
приходили, говорили собі. Заміжні жінки приходили: 
пряли кужелі і говорили. На другий вечір чи третій 
підут до другої, а там – до третьої. Взимку. [...] Мати 
ходила [в колгосп], всьо время норми були. Жне. Де ті 
комбайни були?! Не було тих комбайнів після війни! 
Мама жне снопи, на купки [складали], і  тоді тими 
купками складаєш на сніп. Мама приходе і робе пе-
ревесло, і  завертає цей сніп, та ми з сестрою несемо 
на полукіпок (ставили, щоб збереглося жито полу-
кіпком). Отако сніп жита, а шоб він зберігся, то несут 
його  – так називали  – «п’ятнадцятка»  – п’ятнадцять 
снопів тако клали [навхрест горою]. А зверха остан-
ній сніп розкривали, як шапку, кругом і перевертали 
на це колосся. І дощ як шов, то стікало по стеблах, по 
цих, що зверха на цій шапці, все було сухе всередині. 
Це була п’ятнадцятка: «О,  це я сьогодні нажала три 
п’ятнадцятки». Або: «А я сьодні нажала копу». Копа – 
це шістдесят сно́пів. Мама жала свою норму, а ми но-
сили з сестрою. Це до войни було. Після войни мама 
всліпла: катаракта. Бачите, зара’ за сутки виходят 
люди [після операції] і бачат... Сестра старша на чо-
тири роки була. То, шо вона за тих чотири роки вчила, 
я була коло неї, то я вміла і читати, і писати, і щита-
ти, так шо могла свободно йти в четвертий клас. Це 

до війни, в [19]37 році. [...] З самого дитинства, мама 
мене як народила, ми дуже бідно жили: тато сирота і 
мама сирота, батьків не мали. Тато мій закінчив тоді 
церковноприходську школу чотири класи, в  Шерш-
нях. В  бабушки [татової матері] було п’ятеро дітей: 
старша дочка, тоді тато, тоді ше троє. А дєдушка по-
мер. І посилала мати всіх [учитися]. Він [батько] мені 
рішав задачі до восьмого класу, а  далі пішла триго-
нометрія, функції, формули – він вже цього не знав. 
[Він] дев’ятсот першого року [1901 р. н.]. Мама зовсім 
неграмотна, абсолютно. [А  як вона рахувала копи?] 
А гроші як вона рахувала? Я не знаю, я не можу ска-
зати. Може, тато її шо вчив, мама цими буквами писа-
ла – печатними. Вона була дев’ятсот четвертого року 
[1904  р.  н.]. А  бабушки в мене були, і  мамина мама, 
і татова мама. А треба було, знаєте, це хазяйство [три-
мати]. Побудував тато з мамою хлів: тринадцять ме-
трів на чотири, шоби корова була і теля, і коні, і свиня 
в цьому хліві. А для себе хатку побудував таку мале-
сеньку-малесеньку, бо: «Колись побудую більшу, а ця 
буде на комору». Життя склалося по-різному. Після 
войни я вже пішла в [19]45  році у восьмий клас, і  в 
[19]48 році я вступила в інститут. [Як Ваші батьки по-
знайомилися?] В селі, разом росли. Батькова бабушка 
була крепша [заможніша], а мамина мама була бідна. 
А  чого була бідна: бо не по волі батьків вийшла за-
між – то вони їй не дали ніякого приданого. А батько 
бабушки був майстер по шиттю. І тоді... Це був рік... 
Дев’ятсот п’ятий [1905  р.]. Мама була маленька (їх 
трої було [в батьків]), і дєдушка Семен поїхав у Аргєн-
тіну. Тоді в Канаду виїжджали, в Аргентину, шоб за-
робити грошей. То в нас з села поїхали п’ять чоловік. 
То він там шив і заробив трошки грошей. Як вийшов 
їх там срок, поїхали вони додому, і у Франції дєдушку 
забили, забрали гроші, а по документам найшли заби-
того дєдушку у Франції, у Парижі самому. Всі четверо 
приїхали до нас назад в село: «Не знаємо, де Семен ді-
вся». Тоді приходе бабушці з Франції шісдесят рублів. 
Це тоді були знаєте які гроші! Величезні! То бабушка 
купила корову, купила половинку хати в свого свекра 
і купила кусочок землі за ці гроші. То єсть там, у Па-
рижі, найшли його, найшли документи, і ці шісдесят 
рублів – це пожертвування (французи пожертвували 
ці гроші і прислали сюди). Колись час пройшов, то ті, 
шо були з ним (були п’яні чи тверезі), [проговори-
лися, що] вони забили діда і забрали в нього гроші, 
і між собою поділили. Ті чотири напарніки. То це ми 
взнали. Батько тата дуже рано помер. Як тоді хто кого 
лічив? [...] Як почали вони [батьки] хазяювати, то всьо 
ж економили. Як мама була бєрємєнна мною, то біль-
ший жир у них [був] – з ріпаку олія. Яка я там народи-
лась – не знаю, но через три місяці мама захворіла на 
тіф, і я перейшла на таку [дорослу] їжу: давали мені 
хліб сосати замість соски. Як я вижила? Не знаю. Но 
я все життя (не було такого року), шоб я в лікарні не 
була. [...] Сестра народилася в [19]25 році. Шо я хочу 
сказати за своїх батьків: шо вони у нас були дуже по-
рядні. Сестра до войни кінчила вісім класів, [потім] 
ніде вона не вчилася. Батько пішов на фронт. Прий-
шов з фронту, а сестра вже була віддана [посватана]. 
І він її в [19]46 році (дуже ж голод тоді був, біда така в 
нас була тут) у Вінницю послав на курси бухгалтерів. 
Вона скінчила ті курси і все життя проробила у фінот-
дєлі бухгалтером на почті. Тепер за мене: як почалася 
війна, в нас була ця машинка «Зінгер», то тато віддав 
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мене до майстрині, до швачки, шоб я вчилася коло неї 
шиттю. Бо шкіл не було, то хоч цего навчилася. Хто 
там знав: чи буду ́т радянські, чи буду ́т німці? То я 
до сьогодні дешо таке [можу полагодити]. «Зінгер» у 
мене не працює, бо не можна паса накласти на нього. 
Я купила ручну машинку собі. То тато старався, шоб 
ми мали якусь освіту. То сестра пропрацювала бухгал-
тером весь час, а я – вчителем тридцять дев’ять років. 

дошлюБНе спІлкУваННя [Як] збиралися дівчата, 
то розказували казки, грали в карти – то вже дівчата 
й хлопці. Співали, говорили, в карти, в доміно грали 
хлопці. [Господиня хати частувала їх?] Да. [Танцюва-
ли] в  хаті. Була велика хата. А  взимку була солома, 
і танцювали по цій соломі в хаті. І «Польку», і «Кара-
пет», і  «Краков’як». Там рух один, а  там другий, там 
третій. Кожен танець має свої рухи. [Ви ще дитиною 
були?] Да. А  тоді як я вже стала доросла  – в  шко-
лу ходила  – вже й на вечорниці ходила в  восьмому-
дев’ятому класі. Боже, які ми тоді були бідні, а душею 
були багаті! Нас з села п’ятеро ходило сюди [в Тиврів] 
в середню школу: чотири дєвочки і один хлопчик. І це 
вечером приходимо від школи – в другу зміну та вісім 
вечора, і ше біжимо в клуб, бо там танці, там гармошка 
грає, балалайка, мандоліна. [Батьки відпускали?] Ка-
нєшно відпускали, чого не відпускати! [Щодня?] Нє, 
були такі дні. Тоді субота була робочий день, в школу 
тоже ходили. Клуб то був, но казали «на вечорниці». 

виБІР паРи Як тато з мамою познакомилися, моя 
мама гарна була. Ціла торба фотографій, треба шука-
ти. А є фотографія дійсно: мами мої ше колишня мода, 
як вона сфотографірувана з сусідкою, що тепер мож-
на свободно [носити той крій]. А вона не мала в чому 
на вулицю вийти. А він [батько] шось м’явся-м’явся, 
за ноги зачіпав: видно, поміряв отако-го, яка в мами 
нога, та й пошив її черевики. І прийшов колись до неї 
на вечорниці, і вечором ті черевики її лишив. Як ішов 
додому, вже надворі був, та й каже: «Я  там забувся, 
в тебе шось там під лавкою. То я завтра прийду та й за-
беру. Або, може, будеш бачити, може, тобі здастся», – 
так черевики їй давав. 

виховаННя дІТей [Починали привчати до праці] з 
маленького. Тато з мамою ходили в колгосп, а нам ли-
шали в хліві кожух; із сестрою ми були. І ми на тому 
кожусі там і спали, і  їли. Були поросята  – рвали бу-
ран [бур’ян], давали їсти. Було телятко  – тоже дава-
ли. Всьо, шо треба було робити. Навіть було так, шо 
на триніжках підінь газу – таке кругленьке кільце, на 
нього клали горшечок, самі варили суп, поки мати з 
колгоспу прийдут, з роботи. Тато нам таких дровицяк 
коротеньких нарубає, і ми варили їсти самі, ще й їм – 
вони вечором [прийдуть голодні]. А корова була, й те-
лятко маленьке було вдома, а стало більшеньке – то з 
коровою разом гонили, бо була череда: то по очереді 
пасли і гонили в поле. То воно тоже було в нашому 
вєдєнії, це телятко. Ну, а як стали більші, то всьо, шо 
треба, робили: і  сапали, і  підгортали, і  носили. Ой, 
дуже було тяжке дитинство! 

поЗашлюБНІ дІТи [Як ставилися до жінок, які на-
роджували позашлюбних дітей?] Знаєте, спочатку, як 
дитина появиться, то поговорят-поговорят: «Ви знає-
те, без чоловіка, без чоловіка дитина». А тоді ніби те 
всьо забувалося. А зара’ абсолютно нема ніякої реак-
ції. [Раніше] бувало, но не густо. 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї Все, шо треба придба-
ти: і картопля, і бураки, і все, шо для корови треба, – 
[це робив батько]. Єдине, чого він не торкався, – ку-
ховарства. А  вже у мене чоловік був, то це так: я  на 
роботі, то він шо треба, лучче, як  я, зробе! Як була 
[працювала] у вечірній школі (треба було трошки за-
робити, а  денних годин не було ставки), то вечером 
все вечерати – все він [готував]. В нашій сім’ї не було 
різниці, чи він приймак, чи не приймак, мови про це 
не було.

с. яришівка
Записала О. Осипчук 2 липня 2013 р.  

у с. Яришівка Тиврівського р‑ну Вінницької обл.  
від алієвої Тетяни Степанівни, 1966 р. н.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї, диТячІ ЗаБави [Скільки 
дітей було у Вашій сім’ї?] Троє. Два брати старших і я 
сама менша. [Хто Вас доглядав?] Взагалі бабуся біль-
ше, і мама, звичайно. Ну, і брати теж. Брати гралися, 
бігали, і я біля них. Що ми тільки не робили! Ми пас-
ли корови, і в нас була компанія, і я з ними гралася. 
В  мене багато іграшок було. Хароші іграшки  – мене 
любили, я була сама менша, і мене балували. З м’ячем 
грали у волейбол. Потом ми грали гру «турки». Біта 
така  – дерев’яна палка, і  ми відбивали м’яч нею. Це 
лото ми грали. Багато було всяких ігри. Були настоль-
ні ігри. Ляльки. До тринадцяти років [грала]. Я  лю-
била маленькими гратися, плаття сама шила, в’язала 
їм. Шила до тринадцяти років. [Чи вигадували в ди-
тинстві фантастичні історії?] Да, вигадувала, тільки 
для себе. Я сама собі. Ну не пам’ятаю, що там. Просто 
щось представляла. Для мене саме страшне місце це 
було кладовище, туди я не ходила. [...] В мене батьки 
вчителі були в школі, як вони мали часу, то гралися зі 
мною. Портфель був для мене – все. До тих пір, поки в 
мене не було сумки. Портфель я дуже любила, кожен 
рік новий купляли. Я його вибирала. Прикраси у шко-
лу не носили. В нас був такий директор школи, що не 
дозволяв з чимось ходити, краситись.

виховаННя дІТей В  мене була бабуся, свого часу 
комсомолка перша в селі, певний час була партійна, 
тому в нас в сім’ї про церкву ніколи не думали і не го-
ворилося, і взагалі не було прийнято. [У якому віці Ви 
почали брати участь в обговоренні важливих питань 
у сім’ї?] Ой, що це таке сказати, ну це вже, напевно, 
аж в підлітковому віці. Після школи допомагала вдо-
ма все робити. Зимою після школи це – сані, коньки, 
лижі. Батьки вдома сиділи, а ми на вулиці були, вза-
галі скільки могли, стільки проводили часу. [Чи часто 
в дитинстві відвідували бібліотеку?] Да, дуже часто. 
Я дуже багато читала. Я любила пригодницькі [кни-
ги]. Взагалі дуже любила Жуль Верна в дитинстві. І що 
могла, то все перечитала Жуль Верна. Це я прочитала 
«П’ятнадцятирічний капітан», потом «Шхуна Колум-
ба», ну і Катаєва «Два капітана». Це те, що я змалечку 
читала. Ми постійно ходили в дитячий кінотеатр. Які 
там фільми були  – не пам’ятаю. Мультфільми: «Ну, 
погоді!» – це сто процентів, це ще в моєму дитинстві 
вони були. Тоді ще, по-моєму, був «Вінні Пух». До 
нас ходили, бо в мене був кольоровий телевізор, то 
до мене весь клас ходив дивитися. Дуже любили ди-
тячу передачу дивитися. Вона, по-моєму, в п’ятницю 
йшла, в такий час, коли уроки ще не закінчилися, і ми 

ТиВРІВСьКиЙ  РаЙОН

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



20 ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ

тихенько вибігали зі школи і до мене бігли дивитися. 
[Які види хатньої роботи Ви виконували?] Уборка на 
мені, миття посуди. Єдине, що не робила, то це не го-
товила їсти. [Почала виконувати роботу] десь з років 
шести. На городі все робила. Доводилося пасти корів, 
гусей. [Як Ви зверталися до батьків?] На «ти».

яМпІльський РайоН

с. Буша
Записав В. Іванчишен у червні, липні 2010 р.,  

17 серпня 2012 р. у с. Буша  
Ямпільського р‑ну Вінницької обл.  

від Пташнік Надії Фетодівни, 1919 р. н.,  
Бучинської Людмили Омелянівни, 1947 р. н.,  

Гурмач анастасії ананіївни, 1932 р. н.,  
Гурмача Володимира андрійовича, 1930 р. н.,  

та авер’янової Марії Михайлівни, 1938 р. н. 

РодиННІ пеРекаЗи Кінчила штири класи. Дуже 
батьки хтіли, шоб я вчилась, бо нас лиш двоє. Заболі-
ла, не змогла вчитися, не пішла я нікуди. А мама була 
моя ланкова у колгоспі. До войни, я ше підліток була – 
штирнаціть років, пішла я з мамою на норму. Ну шо ж, 
треба робити. А роки трудні були. Двоє нас, тато бо-
ровся. Приходили до двору – забирали корови, забра-
ли коні. Бо тато був хазяїн. Ну, іду я з мамою. Мама 
бере три радки, а мені дає їден. Мама ланкова, а люди 
не виходят. Біда, недостатки, а вона тягне ланку. Я той 
радочок, перебираю ці бурачки, часом до вечіра. На 
другий день то саме, бо поля великі. Ти й дойшла я 
до шіснаціть років на ланках, з мамою. Виходю я за-
між. Був він учетчик – мій чоловік цей, Захарчук Фо-
ньо, – труженік був. Тато, канєшно, жив його добре, 
бо у пана був подчиньонним. Поля багато, бідний мій 
небожчик. Днював і ночував на полі. В мого тата їден 
гиктар города – це наділили. Опшем кладут його бри-
гадіром, мого чоловіка цего. Такий труженік, жаліє 
мене, вже в нас є Кольо [син]. Він жаліє мене, худобу 
не минає, приходи напуває, не розрішає мені (вже й 
Володя [син] на четвертім році після Колі): «Не треба, 
Надя, не виходь». Це небожчик йде з роботи, прихо-
ди й відразу в хлів – почистив, худобу [попорав]. Всьо 
справився  – приходи обідає. [Моя] теща [свекруха] 
така добра. Я була, як дівка. Вона діти обходить всьо, 
а я йду ланковою. Опшем трудилася непогано, полу-
чала премію. А так дав Бог війну. Як війна началася, 
чоловіка забирают, лишаюся я з двома дітьми у хаті. 
Мої батьки помагают мені, теща [свекруха] помер-
ла. Не вертаєця він [чоловік] з фронту. Опшем по-
гибає.  [...] Знаю, шо працювала наша бабка  – татова 
мама – в колгоспі на полі. Мої батьки, то мама робила 
в огородині, а може, й на полі. І батько робив на фермі 
їздовим. Розповідала бабка, шо вона з сім’ї заможних 
селян ніби була. Сім’я була велика, було шось семеро 
їх душ, правда, дорослими померли два сини. Велика 
сім’я, мали своє поле. Но робили не наймані люди в 
полі, а вони самі. Тільки подорослішали діти – їх за-
бирали на поле. Хатинка була – вони як времянку [її] 
построїли. Хата була дуже стара, і вони мали будувати 
другу. Знесли її, батько десь придбав жесті, шоб по-
крити хату. А син якраз приїхав з Дніпропетровську, 
відчував [зрозумів], шо якшо построє хату, то забе-

рут, розкуркулят. Того шо гарна хата, в кращі[й] хаті 
жили заможні люди. То він приїхав у село, батько 
йому це розказує, а  він каже: «Батьку, не строй! Не 
будуй хату, бо розкуркулят і вишлють». І  він послу-
хався його. Так вони тиснулися в ті[й] хатині. То як 
прийшло землю до розкуркулення, то як засідали в 
сільській раді, сказали, шо вони хоть мають землю, 
але ж вони дуже живут бідно: хати не мают, статків 
не мают. І  так батько залишився не розкуркуленим. 
Землю забирали, здавали люди, то й він здав. Зі слів 
я таке знаю. Як у колгосп йшли, наверно, був такий 
наказ, шо люди згоджувалися на це. Мабуть, входи-
ли скоріше в колгосп ті, шо нічого не мали. Тут у сім’ї 
були і свині, і худоба, якісь вівці, кози трималися, то 
лишалися дома менші діти, і приходила якась бабка. 
Видно, наймали її. Це не родичка була, вона прихо-
дила, шоб керувати цими дітьми, шоб дома всьо було 
обійдене, бо йшли на цілий день на роботу в поле. [...] 
От моя мама з Дорошівки, вона знала багато людей з 
Буші. А  голова сільської ради була бушанська (кінь-
ми їздила). Створені були яслі, і дітей змалку здавали 
туди, навіть малими такими. Бабка лишилася город 
пошарувати, а тата віддала в яслі, бо явно, шо дитина 
заважає, а роботу тре’ зробити. А лишила, може й, без 
дозволу. Вона шарує, а голова сільської ради привезла 
дитину: «Ти дома й дитина має бути дома». Видно, така 
дисципліна була в колгоспі: якшо ти дома, то й дити-
на має бути з тобою. [...] Навчили мене жати, в’язати 
чужі люди. Мені вже було п’ятнадцять років – я пішла 
[працювати]. В’юрком били мене по чиколонках, бо 
не вміла. Вдарат, аж плакати хочу, бо не вмію, но на-
вчилася. І жати, і до машини, і до віялки, і до пшени-
ці, і до бураків. Всьо времня ходила на роботу, мала 
двоє діточок. Пройшли роки. Тепер шо сказати? По-
пався чоловік мені хароший, хазяїн такий, не п’яниця. 
Йому [зараз] вісімдесят років, а мені – сімдесят вісім. 
І так я вже віддалася, і пішла жити, бо я мала чоловіка 
з розумом, він трудящий, ніколи його не збудила, він 
сам вставав. [...] В колгоспі робив, доки на пенсію не 
пішов. В шахті робив, був в Донєцку. В дев’ятнадцять-
двадцять років в шахті я робив дванадцять місяців. 
Колись таких в мої роки ловили на Донбас. Вдень ро-
биш нічого, а вночі роби бригада. Надоїло тікати, хо-
ватись. І по горах – де не приходилося. Сам з Заячівки 
(з того села радом), це я тут оженився. Тринадцять чо-
ловік було з [19]30-го року. То нас поїхало дев’ятеро по 
вербовке на Донбас. Зразу було страшно, як в шахту 
спустився, а со временєм привик. І добре получилося. 
Там відробив, в шахті, тут були дуже злидні, не було 
грошей. Там заробляв не так багацько, більше заро-
бляв до двох тисяч. Колись в нас корова стояла чоти-
риста п’ятдесят – п’ятсот руб лів. То вроді перевести ті 
гроші, шо я заробляв, то непогано. Я додому висилав 
мамі, мене віти [звідти] в армію забрали. Я відслужив 
чуть не штири роки в армії на Уралі. І так я п’ять років 
не був дома. [Після армії] я  робив в кар’єрі, бо кон-
чав тракторні курси. Два роки відбув прицепчиком. 
[Ваші батьки працювали в колгоспі?] Ну аякже. Бать-
ко конюхом робив. Прийшов з войни ранєний, сто-
рожом був. Мама – в ланці, як всі жінки. [...] [Мати] 
все життя робила в колгоспі. Сначала робила на пана, 
а  так– у  колгоспі. Тако беруть граблі, сапу, косу і на 
поле. То вони всьо роблять, а заробляли одні копійоч-
ки. Даже й ні копійочки – один трудодень, а то й тру-
додня не було. [Коли вона в пана працювала?] Як її, 
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наверно, було п’ятнадцять років. Вона з 1914 року. Чи 
пан платив, чи давав? Каже, шо ми робили, як воли, – 
якісь копійки давав. Батько в такі [будні] дні робить 
у колгоспі, а  субота, неділя приходила, то він ходив 
по людях. Шось платили. Він був дуже чесний. І брав 
малу-малу платню. На війні дід був на передові[й], бу-
дував мости. І прийшов додому – нас було троє. Голо-
дні-холодні. Він з війни приніс молотки, гвозді, отаке-
во. Він начав робити то всьо. Всьо його руки робили. 
Сильні його друзі – Міша Бобецький і Петро Олійник. 
Це вони втрьох працювати все життя. Баба Наталка 
[мати] зусім [зовсім] була неграмотна. А от батько кін-
чив три класи. А колись було три класи, так як тепер 
інститут. Він знав математику. І хто з десятого класу 
приходили, він задачі рішав. Була церква дерев’яна. 
І ми ходили постійно в церкву в неділю. І нам мама не 
давала їсти, поки не прийдем з церкви. Тоді ми миєм-
ся, тоді шо там їсти. В нас був піп, але він дуже жінок 
любив. І батько його сильно не любив. Каже: «Шо він 
за піп, як він такий-во!». І  він, мій батько, тако ста-
вав перед церквою на коліна, і всьо время молився під 
церквою. В церкву не йшов, бо не міг дивитись на того 
попа. [...] Тут жила одна така жінка Дарина, і в неї була 
одна-єдина дочка. І  як був голод в 1947  році, ми всі 
падали з голоду. І вона взяла ту свою дитину (певно, 
три роки її було, називалась Ліда) і завела в ліс, шоб 
її там зіли вовки. Бо не було чим [годувати]: пухли, 
падали і всьо. І та дитина, шо ти думаєш? Воно при-
йшло з ліса додому. Що вона [мати] тоді роби? Бере 
її, іде до нашої кирниці (де ми туто воду набирали) і її 
кидає в ту воду, щоб вона втопилася. Бо тоді були не 
люди, а звірі! Бо голодне, воно всьо поспухало, нічого 
не сображало! І вона кинула її в ту воду. І шо ти дума-
єш? Воно звідти якось вибралось і прийшло додому. 
І так та Ліда потім робила дояркою. І приїхала якась 
делегація із Сімферо поля, і там був один хлопець. Він 
її побачив і на нії женився, і  забрав її. А Дарина по-
мерла, хату повалили.

сиРІТсТво Забрали тата на войну і молодого вбили. 
А  нас двоє було дітей  – брат і  я. Прийшли бандіти. 
А в нас нічого не було красти, тільки скілька подуше-
чок було, бо бідили. І це прийшли бандіти та й маму 
пере лякали. Шість місяців жила, вени попухли – вмер-
ла. Лишила нас вдвох. Нічого нема. І  так ми бідили, 
мучилися. Трошки родина дешо давали, а то голодні 
багацько були. А тоді вже як ми підросли, він кіньми 
їздив, а я мала норму до п’ятдесяти п’яти років. Так в 
нас було. Таке в мене життя. Може, комусь було луче, 
в кого були батьки. А як нема? Нехай нікому цего не 
случається. 

подРУЖНя ЗРада Мама, Афія і Марійка  – [сестри], 
то вони дуже гарно, дружно жили. І оця Афія пекла 
сильно добрі, смачні паляниці. І як напече, такі тоне-
сенькі – цілу стопочку. І це вона всіх туто вгощала, бо 
вони щиталися як трошки богачі і мали корову. Вони 
тримали корову на двох: один неділю тримає, потім 
другий – неділю. Ну, і той Арсеній [чоловік Афії] зню-
хався з цею жінкою, шо корову тримає. А вона [Афія] 
не повірила, сказала: «В мене такий чоловік преданий, 
він мені ніколи не змінить». І вона в одне прекрасне 
время пішла, а двері були відкриті в хаті, і вони там... 
І вона з того всього як заслабла. А дочка в неї була в 
Ленінграді. І вона приїхала її забрала, і  вона так по-
мерла в Ленінграді. А  Марійка любила дуже одного 

хлопця. І оказується, він був жонатий. А вона не зна-
ла і від нього мала Тольку (який кривий на ногу). Від 
того любимого свого. Він помер, і вона собі дала слово 
(а  вона була дуже красива), що віддаватись не буде. 
І так вона посвятила [себе] свому чоловікові. А в ньо-
го була жінка і дочка. Жінка потім померла, а дочка 
потім приїжджала до неї в Бушу.

оБов’яЗки дІТей щодо БаТькІв Постійно-постій-
но ми їздили сюда. Я  кожний місяць висилала по 
десять рублів (тоді рублі були) і посилки. Одівала, 
обувала – що могла, так допомагала батькам. [Листи 
відправляли?] Постійно. Марки коштували чотири 
копійки. Я їм писала, мені писав батько. Телефонами 
ніколи не користувалась. 

с. велика кісниця
Записав О. Головко 21 серпня 2013 р.  

у с. Велика Кісниця Ямпільського р‑ну Вінницької обл.  
від Брик Лідії Пилипівни, 1934 р. н.

дІвУваННя, дошлюБНе спІлкУваННя Дівки пря-
ли ввечері. На вечерниці сходилися. Їдні до других хо-
дили, хто вовну пряв. Співали, колядувати ходили – 
збиралися хлопці з дівчатами. Помню, я це й робила. 
Це як завтра Андрея, сьодні ми йдем до кирниці, це 
Тамара Чабан, Ніна – вже вмерла, Васькова, і я. Ідем, 
в общім, до кирниці, набираїм в рот води, приносим 
ту воду і з тої води колотим блин. І  наколотили тих 
блинів ми штири, приводим пса. І  чій [балабушок] 
хуче пес схватит – та хуче віддасця. Ну, схватив Нінин, 
потом мій, потом Катькин. А Катя: «Шо, пес, шось гав-
кай – буде музика грати». Ходили під вікном, слухали 
знаїш коли – протів Андрея. Це слухаїм, а вона: «Йди-
йди!». Якшо кажут «йди», значіт, відасишся, а якшо ка-
жут «сядь» , то будеш сидіти. То це ходили підслухати. 
А то ше путали [хвіртку]. Маша Ціхач зав’язала Ган-
дрона ввечері: той пішов – вона запутала вже фіртку, 
зав’язала. Перекидали чобіт через хату протів Андрея, 
і куди впаде холявою – значіть, туди віддасишся, у той 
бік. В’язали коли. Це ж тини були, це зараз нема тинів. 
І йдеш, і мацаїш: ага, п’ятий чи який кіл, чи дисятий – 
мій. «Мац-мац-мац», намацала – в’яжу. Рівний – зна-
чіт, буде рівний, а якшо кривий – буде кривий моло-
дий. Це я повню таке.  [...] Сходилися, це вечорниці, 
як такі, непразнічні дні – дівчата скубли вовну, пряли, 
хто плів, хлопці колядували. На Коляди ходили до ді-
вчат, в кого дівка є, а до хлопців – так ходили. То ви-
носили бублик, тоді шо, горішок, колач, це зараз вже 
лучче, канєшно. Ходили колядувати, збиралися, щан-
друвати ходили, вдосвіта на Різдво до церкви йшли.

с. довжок
Записав О. Головко 20 серпня 2013 р.  

у с. Довжок Ямпільського р‑ну Вінницької обл.  
від Слуцької Ніни Василівни, 1929 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя [Чи збиралися на вечор-
ниці?] Я  скажу це по правді: хто мав тата, то в ньо-
го цього ни виробляли. Як чоловік, він собі знав свої 
обичаї. А це в кого, котра мама лиш була, без хазєїна, 
то це там гуртом збиралися. Я  ни ходила по тих ве-
чорницях. Я лиш раз-разок була. Я малою дома всьо 
робила, бо мама була каліка, та всьо на мене падало 
робити. І куделі ті. Тоді ж куделю прядеш всю зиму: 
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і на самопратку [прядку], і руками. А тако, дівчата – 
то мама розрішала. Осьо вечір, лямпа – тоді ж свєта 
не було, то це приходит дві дівчини куделя прясти. [...] 
Тако, шоб такі були поширені вечерниці уліті – то це 
лиш неділя. Дівчатка собі сідают у садочку, компанія 
збиралася тако. Бо шо  ж  – одна буде собі сидіти? Та 
й в мене сидимо, а завтра, на другу неділю – в другої. 
Дівчата такі самі були, як  я, дорослих ни було. Мені 
було штирнацять років, п’ятнацятий. Война забрала 
всіх. Такі, як я, лишилися хлопчики і дівчата. Ше був 
1927  рік хлопчики, не забрали. А  то, 1926  рік  – усіх 
зачистили. Всі посходимся і  поспіваїм, і  посміємося, 
і пошуткуїм. А типер цего нима, це типер віджилося. 
Типер тайком, тихенько. Ті дівчата типер в клуб ходят 
та й якісь танці там, то ше шось там. А тоді цего ни 
було. Та й так: в неділю собі, чи яке свято велике – та 
й в садочку, як це за літа. А зимою – та й брали куделі, 
сходилися, шоб ни було скушно, і добре так. А хлоп-
чики поприходят та й поседят трохи, посміюця. Ну, 
шо ж, яке було время, таке було й життя.

с. дорошівка
Записав М. Пилипак 7 жовтня 2007 р.  

у с. Дорошівка Ямпільського р‑ну Вінницької обл. 
від Мельник Лідії Карпівни, 1935 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Хоч голодні, всі співали. 
Йшли з роботи – одразу в клуб, босі. Дівували, то сиді-
ли в хаті, надворі не було прийнято. Вечорниці – прали 
куделі, співали – весело. А хлопці в карти грали і ви-
бирали хазяйок. Робили складчину, а пити – не пили. 
Грала гармошка, балалайка. Вечорниці не круглий рік, 
починалися восени, ще до Андрія. За вечір встигали 
напрясти три пасма – одна дівчина. Вечорниці до двох 
годин ночі. Співали за роботою. Кінчали прясти і тка-
ти, починали вишивати.

с. придністрянське
Записав О. Головко 16 серпня 2013 р.  

у с. Придністрянське Ямпільського р‑ну Вінницької обл.  
від Горачишинської Ганни Миронівни, 1931 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Жолоб і вода тиче. Ба-
тюшка святив оце у відпуст. Та й не один, а то є, шо й 
два, і три батюшки приходили святили. І це збираїця 
компанія з цего села, з того – в мене є знакомі, – та й я 
до себе просю з десіть душ цих гостей. А на той тиж-
день у них відпуст, та й я йду в Саваринівку чи в Ян-
ковів, чи в Слободу. Збиралися по десіть-по п’ятнаціть 
душ в хаті, молодьож всьо збиралася. Вулицями йдут, 
весело, гарно. Який би ни йшов  – рубашка гарна чи 
при галстуку, чи так чистенько.  [...] Вечерниці. У нас 
було колись тютюну багацько. Табак цей, тютюн, в нас 
коло млина, навозили і нахалом: «Беріт всиляйте». То 
я вставала ранесенько. По десіть тих ключок давали в 
кожну хату: ви повинні розфасувати – це перший сорт, 
а це другий, а це третій. І це ми збирали кла́ки, бо шо 
ти йому зробиш?! То це той тютюн ми розфасовували. 
То це мусиш так, як примусові відробляли. Бабки ста-
рі до дня сідают, всиляют той тютюн. Це зимою у хаті. 
І це відділила цю комнату, внесла [тютюн], та й сіли, 
поклали столи, розклали, пофасували, а потом сідают 
та й їдят, п’ют уже. Це таке було. [Чи молодь збиралася 
влітку?] Збирались. Гармошки, балалайки. Більше ба-
лалайки. Ой, мені так та балалайка нравилася! В мене 
близенько вулиця і озьдо мур. То баби на мурі сидят. 
Як вийдут хлопці, як заграют, та й ті баби старі як по-
строять, як підуть у танці. Ото развісєльє, нарегочешся 
отако! [Що танцювали?] Які можна [танці] – і «Поль-
ка», і  «Краков’як», і вже якісь разні. А ті «фрейлики» 
такі, та й ше «Козачка» якогось... Та й весело було. Було 
бідно, але було весело. А зараз є всьо, а веселості нема: 
і тілівізори, і магнітофони, і ше якісь поналіплювали. 
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ІваНичІвський РайоН

с. Низкиничі
Записав М. Бех 27 квітня 2018 р.  

у с. Низкиничі Іваничівського р‑ну Волинської обл.  
від Василюк Віри андріївни, 1936 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи, РодиННе повсякдеННя  
Тато мій... Було багато їх – семеро діток. Тато був са-
мий старший. Оженився в сусіднє село Дігтів. Про-
жив п’ятнацять років, дітей не було в їх, ше там якась 
зрада була. Появився такий чоловік, шо тато покинув, 
пришов назад до своєї мами в Градах. Побув три роки, 
взяв другу жінку з Соснини. Ну, то-то нас народилося 
троє діток, я старша. Й попалося само в таку пору бу-
дуватися почали. Опшем я родилася в [19]трицать 
шостому році, а сестра (друга дитина) в [19] трицать 
восьмому і брат в [19]сороковому. Роботи не було, 
грошей не було за шо і так будувались довго. Я дожила 
до семи років в школу пішла. Школа була в дядька 
мого, там хата була більша, просто одну кімнату виді-
лили на школу. Із четвертого класу похвальні грамоти 
в мене були. Тато на конюшні працював, треба [було] 
виживати. Була корова, потом ми тики з коровою і ви-
живали. І шо? І  так в сімнацять років вже пішла за-
муж. Чоловік доб рий був, нема шо казати. Була здо-
рова, працювала на фермі. Море он похвальних гра-
мот лежит. Подивися тіки, думаєш: «Господі, чого 
п’ялося – чого п’ялося ?» І так ми порозходилися: се-
стра пішла заре в друге село замуж через три роки, 
а брат тоже женився додому. В брата шось був тей ре-
декуліт, хребет був, але пас овечки в колгоспі він. Ми 
собі так думали, шо зробили помилку велику, шо по-
росходилися по замужах тих всіх зарання. Нам требу-
ло побути вдома і построїти хату, і тоді жити. Знаєте, 
життя не було. Тато одишли і ше в таку пору – в войну, 
розруху, то ми бідували, але ж занадто голодни не си-
діли, корова виручала. Хліб, плюшку замісим, корову 
видоїм (корова була добра: і сметанка була, і ражан-
ка). Батьки повмирали давно, родина моя – брат і се-
стра – повмирали, а мені ше якось господь дає трошки 
ворушитись. [Батьки Ваші самі доживали?] Нє, брат 
був. Лишився брат з батьками, в брата тоже було троє 
діток, і брат трагічно загинув: пішов купатися в обід і 
втопився. Тая братиха осталася, діти подоростали 
вже. Зараз дружим, я – то по-родичанському, але вона 
[братиха] пішла в город. Не замуж, а просто купила 
там собі якуюсь в байраці хатину. Там добре, там бра-
тив син живе (тато ше поставили хату). Як поставили? 
М’ялися, жили на поросята: свиноматки годували і 
поросятками продавали – ото торгували грошей тий-

ко і поставили хату. Отак в тий хаті живе син самий 
менший брата – доб рий, розумний, на шахті [працює], 
вже до пенсії скоро доходит. А  в мене, знаєте, так, 
правду сказати, нема добре в сім’є. Двоє діток взялося, 
було два сини. Добре вчилися в школі, я була в почоті 
на всіх була батьківських тих комітетах в школі. А по-
том син кінчив старший медичне училище, подру-
жився з горілкою і отравився. А попало так зимою, що 
я захворіла на грип, і  другий син тоже захворів на 
грип. [Казала:] «Володю йди в лікарню, йди в лікар-
ню!» Снігу тоді було теї зими! І так він помер. Жінка 
сталася його та менчий син. Поїздила жінка на заро-
бітки в Росєю, привезла якогось кацапа – руского. Єд-
ним словом, зібрала тиє долари. В нього [сина, що по-
мер] був хлопець, син – всьо їздить на тиє заробітки, 
а толку з тих заробітків нема. Заробляє, як люди є осьо 
позаробляли в Італії. [Мало заробляє грошей?] Не за-
робляє, не такий спеціаліст, спеціальності ж то нема 
на руках. І такі справи. [Чи важко було після війни?] 
Після войни дуже тяжко було. Знаєте, не було, голо-
вне, неякої одежи, не було нечого. Мене виручала дє-
дина – татового брата жінка. Татів брат старший же-
нився заре був тоді, родився в [19]41 році син в них 
перший і дєдька забрали в Німеччину, а вона [дружи-
на] всталася. І так вона тоже бідовала і з кіньми, з усім 
самая. Як дєдько пришов з Німеччини, то ше родилася 
дівчина. Тоді давали матер’ял тико для таки[х] от жі-
нок, шо родили дитей. Опшем, давали двацать метрів 
чи то, може, двацать п’ять, я вже так точно не пам’ятаю. 
Но знаю, шо трох сортів був матер’ял. Ото дєдиня 
мене ше виручала: і на плаття дала, і  на блузку, і  на 
таку сподницу в кльошах. [Чи багато землі було у Ва-
ших батьків?] Скіки землі було, то я не знаю. Їх було 
семеро в сім’ї. Я знаю тіки, шо тато як пошли в Діхтив, 
дали їм якогось морга. То вже потим розходилися, 
тато не ходив збирати з того морга, жито було посіяне. 
А ми, діти, ходили. Та жінка вийде на поріг, шо при-
шли збирати хліб готовий. Я  пасла корів і до школи 
ходила. Я більш не мала шо робити. [Чим займалися 
Ваші брат і сестра?] Так само робили по хазяйстві. 
Я пошла на ферму за доярку, і сестра пошла за доярку 
через три роки посля мене. І так робили. Як вже по-
шла першу получку получила, пошла в город з тим 
меншим братом, купила туфлі  – «лодки» на високих 
тих корках. Й так і венчалася в них. Ну, і ше купила 
матер’ялу, вопшем вже як стала получати грошей, до 
вже стали того [краще жити]. І  так життя пройшло. 
Одне тіко шкодую, шо була б лекше прожила, може б, 
не була б така зогнєна. Біля тої якоїсь культурної лю-
дини, то пахло б дікалоном, а біля мене завжди (бо до-
яркою була і свинаркою, і телятницею) тіки пахло ху-
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добою. Але, знаєте, ше думаю. То ж може таке щастя, 
якби вивчилась на ту вчительку? То би закинули були 
де на Полісся глубоке, якби ше який п’яниця приче-
пився, то була б мучилася ше гірше як з роботою. 
Отак. З  чоловіком ми добре жили, помогав мені на 
ферми. Чоловік вже помер, вже деветнацать років  – 
в 1999 році, у віці 72 роки. Скільки я плакала! Хоч би 
ми ще десять років пожили були, всьо ж таки ше було 
б лекше. [Хату самі тут будували?] Так. Пришла я в 
пидисят трейтьому [1953]  році сюда в Нискиничі. 
Була хата менша, стара, крита соломою, і воно стало 
текти. Ну, вже пришли, а я зразу до роботи взялася. 
Копцік стали з свекром вкидати, всьо стали робити. 
Ну, давай купити шось. Я так ше не камандувала, так 
мене нехто не питав. Тико вже свекруха пришла і вже 
давай складаца на той шифер. Дала я, скільки  – не 
пам’ятаю: чи сто, чи сто десеть рубів. І ми тодє купили 
шиферу. І  тоді, значить, вже будем збирати на хату. 
Чоловік пішов робити шофером на погрущика. Всьо 
докупи, пити не пив, не тратив. І то так потрошки... 
А  свекор був подвожчиком на фермі коло свиней. 
Свекор їде в гай – їх трох було [із сусідами] – ото вони 
поназвозили дерева того. Такий майстер був Гонько 
[сусід], шо всім робив і кожному. Робив добре, фай-
ний такий був чоловік. І так поставили дерево, а по-
тим цеглою обложили. Так було добре. Робили, в сім’ї 
було спокійно всьо, добре. Всі робили потрошки, 
батьки пока ше були молодші. А то старіші, то вже так 
не давали ради. Свекор був сторожом на конюшні, 
і кінь десь вдарив в ногу, так довго в лікарні був. Три-
мали по дві корови, бо пасти було де, і так обходились. 
А головне, велике діло, шо город тако в нас якраз під 
боком, шо банку молока – й на базар! То дешеве воно 
платилося, але там то була копійка дорогая. А заре я, 
наприклад, не маю сили корову тримати. [Зараз] живу 
з меншим сином. Син технікум кінчив на сварщика, 
але ж сварщиком тим не робив. Пішов на шофера, ро-
бив на фірми, а заре та фірма, щитайте, дошла до руч-
ки, то пішов в лікарні працює  – «старшим, де по-
шлють», шо де треба, то там всьо по хазяйстві. [Голо-
вою сім’ї] так зразу був свекор. [Не сварилися], всьо 
так докупи, до ладу було. І зараз все добре. Кухню літ-
ню побудували, в шейсят першому [1961] році пере-
йшли до хати. [Ви казали, що сім’я Вашого батька була 
заможна?] Не така заможна. Дід був розумний, май-
стер, строїв хати. Вони [родина] виїжали в Росєю. 
[Чому?] А  тут, казали, придуть тиє-во гавстріяки і 
поб’ють нас. Дєдько розказував, така-то була благопо-
лучна земля, не тре було не гною, нечого – такий чор-
нозем, так всьо файно родило! Добрі люди були в Ро-
сєї. То вже випровадили сестру. Татова сестра ранче 
пошла додому, шоб на весну тута шось посадити, 
якусь гредку чи шо... А  потім кажуть до тата: «Ти 
їдь,  ти їдь додому та погореш, посієш хоть шось на 
зиму, а ми вже на весну будем їхати, то поки заїдем, 
хоть шо небудь буде». Тато поїхали. Дві неділі якось 
тими поїздами добиралися, а та більше ногами сестра 
йшла. На дві неділі пошла ранче, і тато ранче приїхали 
сюда. А приїхал з Польщі (дід Касіян звався), построїв 
хатину. Майстер був, строїв хати дуже і пудирвався 
деревом тим і помер зарання. Семеро діток сталися. 
Бабуня осталися так із ними всіма. Вже нема некого.

пРийМак, подРУЖНя ЗРада [Ваш батько після 
одруження пішов у сусіднє село в прийми?] В Діхтин 

пішов в прийми. [Як ставилися до приймаків?] Добре. 
Тьоща була добра і шкодовала: просто з жінкою не по-
лучилось, кажуть, шо сусід якийсь там [розлучив]. Ка-
жуть татові: «Тебе жінка твоя зраджує». (Мотька вона 
звалась). «Мотрона, тебе зраджує». Тато каже: «Не 
може бути». – «Як не може бути, якшо зраджує». – «Ти 
подивися, шо де в неї є, яка познака, потому скажеш 
мені». І  сказали, десь якась родімка була на животі. 
І вже, як він сказав той [чоловік], то тато повірив тоді. 
Приходила [дружина] сюда вже до бабуні, де тато вер-
нувся додому, просила. А тато лежали, кажуть, на ба-
буніному ліжку. Встав до неї, розвернув їє: «Іди, шоб 
ти більше сюда не приходила. Я тебе знати не знаю». 
І ото продали в Діхтині того морга, а тут вже купили 
знову, шо то дали в придане. Ну, отак. [Яке ставили-
ся до жінок, котрі зраджували чоловіків?] Хто кидав, 
а хто терпів. Було різне. 

с. старий порицьк
Записав М. Бех 27 квітня 2018 р. у с. Старий Порицьк 

Іваничівського р‑ну Волинської обл. 
 від Матушевського анатолія Петровича, 1956 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Тата нема, мами тоже, мама по-
мерла, буде четвертого серпня рік по мамі, тато вже 
(двацать шостого квітня дві тищи сьомого помер) оди-
нацять років спочиває. [Ви жили зі своїми батьками?] 
Тут. Женився, жінка з Павлівки. То я тільки з жінкою 
живу, дочка замужем за Луцьком Піддубці, а син тут, 
в  Старопорицьку, в  зятях. [Чи багато у Ваших бать-
ків було дітей?] Ше син є, рідний брат в Іваничах. [Це 
вас двоє було. Чи великі колись сім’ї були?] Великі 
сім’ї. В  мене фотографії отут діда мого. Він в поль-
ській армії служив, то меї бабушки, моєї мами мама 
і тато, ото тато на фотографії, мамин. На фотографії 
в формі польській, служив в польській армії, а  пока 
відслужив, тоді ж Україна була Західна під Польщею. 
[...] А мою маму, тоже маленька була (отут бабушку і 
батьків маминих, і ріднього брата нібито були зв’язки 
з бандерівцями до війни) вивезли в Сибір. Ріднього 
брата бабушки забили бендери. Так і не знайшли, де 
він. [Чому його забили?] Хто ж його знає, тоді за язика 
могли забити. Батька мого маму забили за язика. За 
язика – вона пришла до сусідки, а вони, ті бандерівці, 
пришли: «Дай їсти сало, хліба, а дітей (батько був ма-
ленький, ше й брат в ліжку лежав) вони... Пішла і обі-
звала їх. шо вони такі пройдисвіти, нічого вони, тіки 
людей вбивают, в  криниці кидают. І  вони на другий 
день пришли ввечери, батько і дядько – два брати в 
ліжку лежали, ше малиє були, до дверей, я тую дир-
ку від пулі бачив, така старенька хата, хоч маленький, 
але я пам’ятаю. То забили маму, бабушку, да.

с. Трубки
Записав В. щибря 26 квітня 2018 р.  

у с. Трубки Іваничівського р‑ну Волинської обл. 
від Козакевич Марії Іллівни, 1949 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Тато був учасник Великої Вітчиз-
няної війни. В сорок четвертому році забраний був на 
фронт. Маму забрали раніше, ше вона була молода. 
Я  знаю, вісімнадцять років мала, забрали її в сорок 
другому [1942] році в Німеччину на примусові робо-
ти. Но мама в сорок четвертому [1944] втікла: вдало-

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



25
ся її перейти один пост, другий пост. Хоть там стояли 
тиї німці, але якось вони відлучалися на обід шось. Їх 
двох було з села. І вони втікали. Втікли сюди на Усти-
луг, на Володимир-Волинський і так пішки прийшли. 
Прийшли додому, черевики розбили в прах свої, роз-
несли. І заслабли, волосся на голові вилізло. Її дядько 
рідній, мамин брат, приніс їй слоїк меду трохлітровій, 
і так поїла його і відійшла. Похудала сильно. Пізніше 
вже, в  сорок четвертому [1944] році вона ше зустрі-
лася з татом, пока його не забирали на фронт, і вона 
завагітніла від нього. Правда, увінчалися в церкві. 
Його забрали на фронт, а мама родила старшу сестру 
мою – Катю. В сорок четвертому [1944] році, восені, 
во якраз чотирнадцятого десь жовтня родила. А в со-
рок дев’ятому [1949] році родилася я. Я вже родилася 
після війни. А як тато пройшов усю війну, остався жи-
вий, не забили його, мав навіть орден. Нагороджений 
був орденом Червоної Зірки, мав ордена за визволен-
ня Праги, за форсування Одера, Вісли. Як то каже, по-
бєду зустрів в Німеччині. [Батьки обоє були із цього 
села?] Так, з цього села. І навіть вони, тато з двадцять 
третього [1923] року народження, мама двадцять 
четвертого [1924] року. [Вас було двоє в сім’ї?] Так, 
я вже родилася як тато дослужував після війни, його 
не випустили зразу, а він ше служив в Чехословаччи-
ні, в Вєнгрії служив. В Карлових Варах, пам’ятаю, він 
розказував, шо він там був, служба його проходила. 
Він прийшов додому в сорок сьомому [1947] році. Ми 
тоді так не грали. Ми мали роботу. Післявоєнний час 
був. Тре[ба] було, як то каже, батькам помагати. Мама 
ходила в колгосп на роботу – на бураки. [Яку роботу 
здебільшого виконували діти?] Тяжку роботу викону-
вали. Й худобу пасли, по господарству помагали. Так 
як то в селі – сільська робота. Сестра моя Катя, вона 
закінчила сім класів, хоть добре вчилася, але змушена 
була йти на роботу в ланку. Мама займали ланку бура-
ків, і вона займала ланку; вони шкодували її, бо моло-
да така була. Мама мусіла помагати, свою дзялку під-
гонять, тоді її [сестрі] помагали. Я то вже так не скажу 
за себе, я вже так не наробилася, як вона. Мені то вже 
було трошки легше. Тоже закінчила школу, вийшла за-
муж, маю четверо дітей. Я родила п’ятеро, мені одне 
померло, недоношене було. Зара маю одинадцять вну-
ків і шестеро правнуків, вже сьоме правнуче міні в до-
розі. [...] Дід мій був грамотний чоловік. В селі казали, 
солтисом був мій дід. [Голова сільської ради?] Колись. 
Тоже виховали чотири сина (мій тато в тому числі). 
Баба була з багатодітної родини, мала чотири сестри 
і три брати. І всі тако в одному селі жили разом. Ко-
лись, знаєте, тоже вороговали за землю. Мав мало 
землі і потому розділив. Було, й  судилися, по судах 
їздили. Зара такого нема. Зара ніхто не хоче з молоді 
так працювати тяжко на землі, паї подавали в оренду 
та й так. Розказували, шо брат з братом судився: ді-
лили землю. Судився Гордій і Данило – два брати були 
рідніх. Зімою був той суд. Данило їздив на той суд і 
простудився, достав туберкульозу і помер. А вже як 
діти попідростали, двоюрідні, і вже стали ворогувати 
через батьків. Батьки судилися за землю, так само й 
двоюрідні, їх діти. [Це за Польщі?] Так, за Польщі. То 
вже мама розказувала, шо так було. І вже як помер той 
Гордій, прийшла його дочка, то дядько її рідній, і каже: 
«От тепер,  – каже,  – дядьку, тобі землі вже фатить». 
А нашо ж так було робити і чо то було не поділити по-
рівно, розділитися і мирно жити. 

диТячІ ЗаБави, дошлюБНе спІлкУваННя  
В жмур ки ми грали, схованки, скакали тоже. Рисува-
ли тиї класи і так перескакували ногами. На забави в 
клубі ми збиралися. Ходили, ставили концерти, п’єси. 
Танцювали і «Вальса», і «Краков’яка», і «Польку», «Ка-
рапет». [Музики грали]: скрипка, гармошка, бубен та 
й і всьо. [Молодь збиралася на вечорниці в хатах?] 
Збиралися, прали ми вовну і так кужіль прали. Тка-
ли. Я ше знаю, мама моя радна ткала на тому верстаті. 
У нас і верстат був. Таких раден наробила для мене, 
для тамтої старшої дочки. [Коли збиралися на вечор-
ниці?] То в будні дні збиралися, співали, і воно, знаєте, 
весело було. Молодиці сходилися одна до другої і ви-
шивали. [Чи знаєте, що таке досвітки?] Досвітки я не 
знаю. За меї пам’яті тих досвіток вже не було. 

фоРМи ЗвеРТаННя в  сІМ’ї [Як зверталися до бать-
ків?] Я – на «Ви». А вот мої діти зараз на мене всі на 
«ти». Невістка до мене прийшла, то дітей уче, шоб на 
«Ви» казали. Вона каже, шо то несправедливо, непра-
вильно на «ти». А мені здається, шо то, як ми кажем 
на Бога, правда? На Бога кажем: «Господі, дай!». Тоже 
ми звертаємся: «Допоможи нам», то ми кажемо тоже 
на «ти». Бо то ж Бог Всевишній, вище всіх нас. Та й я 
кажу, шо то нема ніякої помилки, якшо діти назива-
ють на батьків на «ти». 

виБІР паРи Мій чоловік з сусіднього села. Він якраз 
прийшов з армії, а я кінчила якраз десять класів, се-
редню школу. Я  йшла дорогою, і  так ми зустрілися. 
В  його була родичка, і  він до неї приходив. То була 
тоже моя родичка по маминій лінії. І ми так в хаті там 
зустрічалися. Я  в неї гляділа дітей, свої двоюрідніх 
сестер, він мене вже знав. Як він вже прийшов з армії, 
я йшла дорогою і з ним зустрілася. Він побачив і каже: 
«То ти Марусинко?»  – «Я». І так ми зустрілися і став 
заходити та й так вийшла молодою заміж. В сімнад-
цять років я вийшла заміж, кінчила школу. Народився 
син, опісля народилася дочка. Ну, я ж собі подумала: 
«Не маю освіти, давай поступлю в технікум». Неда-
леко горохівський, я  непогано вчилася. Поступила 
заочно, закінчила технікум сільськогосподарський, 
агрономію по спеціальності. Ну, проробила в колгос-
пі агрономом, була бригадіром огородньої бригади 
дванадцять років. І на фермі була обліковцем, обшим 
маю двадцять вісім років стажу. І в ланці робила як 
колгосп розлетівся. [Які обов’язки в сім’ї мали чоло-
вік і жінка?] Жіноча – хатня робота, а чоловіча – біль-
шість на дворі: дрова рубати, в хліві повигортати. Їсти 
варити, стірати білизну – тоже жіноча робота.

поЗашлюБНІ дІТи [Бували в селі випадки, коли дів-
чина народжувала поза шлюбом?] Бували. [Як стави-
лися до неї?] Погано ставилися. [Як називали її ди-
тину?] «Байстрюком» називали. До дітей, то не було 
погане ставлення. Просто, шо дитина не виновата, 
знаєте. Навіть мій сват і то тоже з байстрюків. Тоже 
звів по сусідстві, звів і не взяв її. І вона сама його ви-
ховала, він став моїм сватом: мій син взяв його дочку. 

пРийМак, подРУЖНя ЗРада Мій чоловік тоже 
 приймак. Прийшов з сусіднього села до мене. [Як ста-
вилися до приймака?] Залежно як яка сім’я. Напри-
клад, якшо вин по-людськи: не п’є горилі, файно від-
носиться, то й батьки до нього файно ставляться. [Чи 
були в селі випадки подружньої зради?] Дуже багато 
навіть було, дуже багато. Погано до цього ставили-
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ся. Поганої думки були про таких людей. [Повторні 
шлюби], я їх не схвалюю. Але ж якшо так трапляєть-
ся, жінка молода ше, то вона може знайти собі другу 
половинку. 

сІМейНІ вЗаєМиНи Я  була в своїх батьків, чоло-
вік прийшов до мене в прийми. Але відносини були 
хороші. Хоть ми на стороні жили, але свекруха моя 
була добра, файна жінка. Дітей любила, онуків, весь 
час приходила. [Які стосунки були у чоловіка з тес-
тем і тещею?] Всяко було. [Як у Вас тепер складаються 
стосунки із зятями, з  невістками?] Ми живемо всі в 
злагоді. От мій син рядом построєний, невістка. Я  з 
першою невісткою прожила в хаті разом вісімнадцять 
років. Ми не сварилися. Построївся він на стороні і 
пішов. А другий син тоже в свому селі женився, а доч-
ка пішла в село Кучків. І ми всі файно живемо, в хоро-
ших відносинах. 

оБов’яЗки дІТей щодо БаТькІв, УспадкУваН-
Ня МайНа [Хто доглядав старих батьків?] Давно – 
діти. Хто? То вже як вийде. Якшо трапиться такий 
кавалєр до дівки і хоче меншу взяти, а старшої не лю-
бить, ми мусіли віддавати, до якої траплявся. [Казали, 
що найменший син має бути вдома?] Такоє казали і 
так є в таких сім’ях. От, наприклад, мій менший син 
пішов в прийми. І  дочка моя середня вийшла заміж 
в друге село. А  я осталася з сином і з невісткою. Як 
ділили майно? Як якиї батьки. Наприклад, як я полу-
чала мамину компенсацію з Німеччини, тиї гроши... 
Марки давали, долари. Однаково розділила. Всім дала: 
сто євро собі вставила, сестрі дала сто євро, а решту 
порівну розділила на шестеро внуків. 

сиРІТсТво Було і є сироти. [Як складалася їхня доля?] 
Як в кого. Як то кажуть: «Сиротинська доля». Кому 
повезло – в хорошу сім’ю попало, до добрих людей. 
Всяко було в житті. [Чи було таке, щоб мачуха вихо-
вувала?] Було, в нас в селі навіть було. Покинула троє 
діток, сама померла, онкохвора була. Чоловік взяв її 
[іншу жінку] аж з далекого села. Прийшла і так вихо-
вувала, як рідних. І весілля всім поробила. І вони зара 
до неї горнуться. І вона ше свого сина вродила. І вони 
всі в злагоді живуть, в мирі файно. Не робила різниці, 
було такоє в нас. [Чи пам’ятеєте, чи, може, чули таке, 
що, наприклад, як є три дочки в сім’ї, то віддають на-
самперед найстаршу, потім середню, а потім наймен-
шу? Чи дотримувались такого звичаю?] Так, так, так. 
Дотримувалися, так, було такоє, так. [Коли переста-
ли?] Зникло вже, я знаю в яких роках, мені, здається, 
вже в [19] вісімдесятих роках вже так не було. Вже до 
меншої – значить і менша йде, до якої траплялося, до 
тої й ішли. [Чи одружувалися за домовленістю бать-
ків?] Шо батьки домовляються? Ну, такоє тоже було. 
Чула, такоє було, так. Навіть колись моя баба і то роз-
казувала, як вона прийшла в невістки, мамина мама, 
вона прийшла і застала, як то каже, чоловікові бра-
та... Застала брата його і сестру, вони були сиротами 
і їхній чоловік, вобшим мій дід був сиротою. Ну, як 
той вже підріс, той парубок, той брат чоловіків, мої 
баби чоловіка брат підріс, ні у вже треба завести його 
десь вжинити, понімаєте? Тра вести його в дружби. 
Ну, пішов брат, повів брата до Грушева, в сусіднє село, 
повів, ну, і він там, як то каже, хліб оставили і бутилку 
розпили, ну, і поприходили додому, полягали спати – 
так мені баба розказувала. І  плачуть обидва, як не 

знати шо. Баба (а баба Гануська називалася) кажуть: 
«Чого ти плачеш?»  – «Ганусько, я  плачу  – з ким ми 
його женимо? Шоб ти побачила яка вона паскудна ді-
вка, як раба, має віспу, а він такий хороший». А баба, 
довго не думавши, на другий день пішла туди, забрала 
там той хліб і сказала, шо буде розкийдиш і всьо. І так 
він бідний пішов на фронт... [Може ще якісь історії 
згадаєте, що діди й баби розказували за сім’ї, за сто-
сунки між людьми?] Ай, багато, як то каже, говорили-
розказували. Бабин брат, тоже баби меї по маминій 
ліні, тоже ж син пішов, як то кажуть, з фронту втік, 
з тими хлопцями пішов туди в Закарпаття, перехову-
вався тута, в тітки свеї, вобшим меї баби. Ой, Боже, 
шо настрадалися, натерпілися через нього. Тоді, як 
то вже, як то каже, при кінці, як війна закінчилась, 
казали здатися, хто там втік з фронту, а він не хотів, 
мама його просили: «Іване, здайся». А вони мали тіко 
одного сина, той мамин дядько мав, бабин брат. І вот 
їх вивезли на Сібір, вивезли через того сина. А  він 
як пішов туди в Закарпаття з тими хлопцями, як то 
кажуть, з тими «бандерівцями» чи як там їх назива-
ли, і  так і пропав. [То його доля невідома?] Невідо-
ма доля, нє, невідома, так і пропав. Тіко мали одного 
сина, а самеї, як то каже, і пробідували в Сібірі. І тато 
мій був секретаром, ше мій тато, поставили його сіль-
ським головою, то він їх витребував, писав десь тоже, 
пісьма писав і, значить, їх вернули. [Як їм жилося в 
Сибіру?] Важко було, важко. Були там, тяжко працю-
вали і, як то каже, корчовали ліс, корчовали. Тяжко, 
він прийшов з такою-во бородою приїхав, здоровою. 
Не брився, я не знаю, але то тато його витребували, 
писали пісьма, шо, мов. вони невинуваті, значить. Бо 
тато мій тоже з сім років проробив секретаром сіль-
ської ради і ше були поставили головою колгоспу, 
може був би, але мама прокралася, як то був колгосп, 
бідно було, і мама вкрала кошик там чи відро карто-
плі. Ну, такий був голова у нас такий строгий, на коні 
їздив, конем нагнав, я  мала тоді чотири роки, я  так 
помню, чотири роки і мені так запам’яталося. Як 
побачила як він нагнав маму конем на городі, бідно 
було – мусіли красти, города ж не було. Пітнадцять 
сотих города – шо ж то було біля хати. І як шарпнув 
маму за камізельку, так і всі ґудзики повідлітали, а я 
побачила, кажу: «Ой, мамо, Шаруґа». На нього ка-
зали Шаруґа (Парадуха – його фамілія була). «Ой, – 
кажу, – Парадуха б’є маму». І я так перелякалася, шо 
мені вночі епілепсія прикинулася. Мучило мене цілі 
сутки, шо мамина сестра навіть мені вже пошила на 
смерть платтячко. А так язик ізкусала, просто шо не 
могла їсти, сутки, бабу таку привезли, вміла змовля-
ти, і вона змовлєла надо мною і сутки мене промучи-
ло і перестало. І  так вот епілепсію я мала, але один 
раз тіко, сутки, всьо, але пізніше шось воно трошки 
відбилося, бо мій син тоже мав в сім років епілепсію 
до чотирнадцять років.Отой, шо біля мене живе, але, 
слава Богу, пройшло всьо. Лікувала я його, лікувала. 
Давали тиї препарати всякі, шо то назначували, але 
женився, має троє діток, слава Богу, всьо переріс. [Чи 
Ваші батьки допомагали Вам глядіти дітей?] То ж я, 
як то каже, вдома була, мама була ж пішла на пен-
сію, то гляділа. Гляділа, а сваха моя приходе помагає 
глядіти дітей, бо я вже не даю ради, я старіша за неї, 
вона молодша. Мені ноги вже підводять, я не можу, 
варикоз маю, і так слабую – гіпертонія, мала гіперто-
нічний криз, падала і вже в реанімації лежала. Я вже 
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не маю здоров’я, але ше, слава Богу, тако шось роблю 
трохи на городі. [Щось допомагаєте дітям?] Допома-
гаю, ну, допомагаю. Здається, ше не так вже і старість, 
шейсят дев’ять років буде мені в вересні.

каМІНь-кашиРський  
РайоН

с. ворокомле
Записала Н. Жмуд 19 липня 2004 р. 

у с. Ворокомле Камінь‑Каширського р‑ну Волинської обл. 
від Яцик Марії Макарівни, 1923 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Ходила в школу за Польщі, та 
пан бив міцно, покинула. Батько був в Америці. Бать-
ко пришле гроші, мати заплатить штраф. Та я мало хо-
дила – три роки. Ото піду на день, раз набив по руці. 
Бачу, як діти б’є, прийду додому, плачу та й не йду в 
школу. Розпишуся, письмо прочитаю. А я як напишу, 
то він [учитель] напише: «Ліпше пиши, бо я не можу 
пойняти». Батько був в Америці три роки. Мусів їхати, 
бо не було на чому робити. Заробив гроші, та й ку-
пили землі, полтора гектара, і поставив хату. Я піш-
ла замуж, то батько подарував мені полгектара землі 
на весілля. Всі так здивувалися, що п’ятеро дітей має, 
а подарував мені полгектара землі. Настав калхоз, та 
й забрали землю. Стала война, то мій хазяїн пішов на 
войну, і батько пішов. Батько втік, вернувся, то його 
другий раз забрали. Совєти. Прийшли наші, україн-
ці, бульбаші, та забили його. Вони були бандіти, кра-
ли все. 

дошлюБНе спІлкУваННя Ходили, ото цілий день 
прадемо. До вечера сидимо, до дванадцяти, до оди-
надцяти. А тоді хлопці йдуть додому. В грудні почи-
налися вечорниці. На Андрія льон сіяли, йдемо до 
колодязя: «Андрею, Андрею, для тебе я льон сію, дай 
мені знати, з ким я буду в парі стояти». Сіяли по снігу. 
Свічки колотили. Робили свічку з воску, пустимо на 
воду та й колотимо, як уже зійдешся на пол, то уже 
заміж вийдеш. Малесечку мисочку з воску зробимо. 
Пускаємо миску на воду. Кажна дівчина спече кор-
жичка, кладемо на лавці та й собаку пускаємо. Кото-
рого собака вхопить, то та заміж хутчіш піде. А один 
схопив та й під покутєм став їсти, шо ж це таке? Вона, 
бідна, замуж не пішла, вона дівкою осталася. [...] Якшо 
дівчина не танцює, то її в клуб не пускають. Дівчина 
з дівчиною не піде танцювати  – то позор, тільки-но 
на весіллі. Танцювали «Польку», «Валься», «Шумі», 
то по-польському, «Берка»  – то подобно до Польщі, 
підскакують. Клуб за Польщі був, називався «реміза». 
Був і за перших совєтов, і за німців. Тепіру розкидали 
да поставили школу.

виБІР паРи Батько вибрав чоловіка. Того, кого я лю-
била, батько мені не дав. Добре, шо не бив. Того, шо 
любила, пішов у Германію. Прийшов з Германії, та 
його вбили. [...] [Чи любив Вас чоловік?] Якби не лю-
бив, то не брав би. Він був почотного роду, а батькові 
хтілося цього. А він ходив до мої двоюродної сестри. 
Їхали ми кіньми в Дідусів рано, була зима. Він їхав з 
товаришем, чи він до мене дозвався, чи я до нього. По-
шла замуж і жила 55 год, але вдара не получила.

с. стобихва
Записала а. Дмитренко 7 липня 2010 р.  

у с. Стобихва Камінь‑Каширського р‑ну Волинської обл.  
від Гривенця Івана Яковича, 1951 р. н.,  

Гривенець Любові архипівни, 1922 р. н.,  
та Гривенець Марії Яківни, 1946 р. н. 

виБІР паРи, посаг Хай яка красавіца, як у її нема 
землі, то вона сидить. Її ніхто заміж не візьме. А хай 
яка буде нехорошая, а  як є земля, беруть ту дівчину 
першу замуж... А чого в мого батька було землі бага-
то? Бо мій батько був один син у батька. Було штири 
сестрі, а батько один. То тиї сестри пушли замуж, їм 
землі немає, бо то не закон. А батько сам-один остався 
на тих двайцять штири гектари землі. А  за Польщи, 
вже прийшла Польща, вже одкрилася границя, і стала 
вже тут друга власть, польська, вже стала й систрам 
земля. Батько ше туди ходив і ходив молотити. І при-
йде додому, а мати пітається: «Ну, як же там Параска, 
шо вона там, її заставляють робити?». А батько каже: 
«Картоплю обрізує, чистить картоплю, то пірібірає 
картоплю, то як та хазяйка одцідить картоплю сви-
ньом, то вона там мне товкачом. Каже, ни дають по-
седіти, шось такоє їй дають робити, але нічого».  [...] 
А  одна дівчина, узів сьой хлопець, попітався в мене 
адрес, дала я йому адрес, Марія вона зветься. І він по-
їхав туди, і запоїни зробив, і свати, і замуж узів. І жи-
вуть в Нововолинську тупіро. 

люБешІвський РайоН
с. Бірки

Записав М. Бех 25 квітня 2018 р.  
у с. Бірки Любешівського р‑ну Волинської обл.  

від Матвійчук Ганни Григорівни, 1935 р. н.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї, пРийМак [Чи багато дітей 
було у Ваших батьків?] Моїх батьків таково було: дві 
нас годовалось. Одна в шість років вмерла  – сестра 
моє [моя]. Батько з матірою добре прожили. Мої се-
стри топірку дєвеносто перший рік іде, ото через хат 
кілька ше живая. А  є  [я] жила коло батьків, чоловік 
приймак [був]. Женилися ми, в його було у семні ба-
гато [дітей], а є [я] єдна. Так ми і жили з батьками. Бо 
з батьками, є  [я] тепер тако чую, несумірно можут і 
всьо діляця. А  ми прожили: п’єтаро дитей і мати 
моє[я] була і батько, мій чоловік – як хто бачив, так 
гарно були, ніколи не поздорили ніщо. Він дванацять 
років бригадіром робив, а двацять два – агрономом, 
бо вчився. Ми жонатиє були, як він учився заочно. То 
так і прожили. Але я думала шо є [я] вперед [помру], 
а він [казав]: «Кому коли». [Чи багато дітей було рані-
ше в сім’ях?] А шо ш нє? Наше село – сорок героїнь в 
якому-то роци! Є так щитали – повгероїня, шо п’єтаро 
детей, а заре вже героїня, як і троє. [Хто був головою 
сім’ї  – батько чи чоловік-приймак?] Мій батько (ми 
в підисят шостому [1956] році женилися) зразу каже: 
«Записуй на себе геть усьо, шоб хазяїном ти був!». 
І  так на його всьо було. Вони так з роду ні разочку 
обадва не посварилися. Мати ранче вмерла, а батько 
ше з нами посля матері вісімнацять років був, детей 
глядів. Так вони обадва зійшлися докупи з чоловіком. 
І так, єсть такоє, шо гет і на жінку було тоже хазяйство 
написане, і  так гордилася. А  мій батько зразу казав, 
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як є в мене хазяїн і всьо. [Яке ставлення в селі було до 
приймаків?] Як хто поладить. Із своїм чоловіком про-
жили підисєт п’єть років, робили того весілля, нашоє 
діти приїджали. Є  [я] гет усім розказую: «Усі живут, 
як кіт і собака, як то кажут. А ми добре так прожили, 
ми обоє согласно. Мій чоловік на Курилах служив три 
роки з половиною. Йшов в армію, є [я] вже його дожи-
дала. Так і поженились. А топір набільше в нас батько 
й мати на другу хату йде, тоде так не ділилися. 

РодиННе повсякдеННя [Як розподіляли обов’язки 
в сім’ї?] Трималі тоді ж худобу свою, пола малейко 
було. В  мого батька була всього восьмуха в давнину. 
Як Радянський Союз уже став, цяво калхози стали, 
то мій батько радий був шо земнє вже стало більше. 
А тож було маленько, бо в нас тако, на тім краю був 
пан і на тим краю був пан. І земнє була всьо панськая. 
В людей малейко було земнє, а ше в нас болота були, 
ше не виробили той торф. А  дитей було! Заре дитей 
тилько мало, а й нема. В має свекрухи дасятеро було. 
І так були хати маленькі таки ж во. І так робили на тих 
малих полях, так і жили бідненько. Тепер люда бага-
то живут, не то шо той. Тепер то їздєть, роботи в нас 
то немає таким молодим, те й так. За столом сиділо 
по п’ятнацать душ було, бо тако: батько й мати і ста-
рейшиє (може, й баба бути) і десятеро дитей. Їх же тре 
накормити! Я помню, як в нас хата згоріла. І не стало 
в нас хати, а од діда осталася хата. Середина геть зго-
ріла, той крайок остався. Як на півночі не було, ми ж 
до баби всі пришли. А в баби тако було: діти з бабаю, 
навістка була беремінна (хіба в дорозі вона не вроди-
ла на возу двоє детей, близнєта були). Тут хата малая, 
а нас три душі. Батько мій був на фронти, ше на по-
слєдку був на Японії. Пише мати моє [батькові]: «Шо 
мені робити з хатою, шо хати нема?». А він бідний і не 
вмів писати, бо неколи в школу не ходив! Не ходили 
в школу не мати моє[я], не батько. Там написав хтось 
йому: «Шо хоч, то роби, бо мене на Японію берут». Та й 
поїхав на Японію. Та й так ми в того діда, я знаю кілько, 
чи два роки, чи кілько були. Сини в маї баби було тако 
радом три спало. Один з Германії прийшов (бо брали 
в Германію), вже за столом спав. А ми там, де горшки 
примостювалися – сестра моє [моя] і мати, і є [я]. І так 
у старовину було. Ото, не дай Боже, шоб тамо войни 
вже не було. Найхуже як война. Нема вже хужого, бо 
тогде й голод, і холод, і всьо. Батько пришов з фрон-
та. В нас корова була ще тоді, бо корову з собою гнали 
туди. В людей купили таку, як комірка даравляна. Ку-
пили і поставили там, де магазін. Ше ми й женилися, 
то ше там були. А цюю то-то вже мій чоловік [поста-
вив]. Він бригадіром робив, то вже цю хату ставляли. 

дошлюБНе спІлкУваННя, виховаННя дІТей  [Де 
колись молодь знайомилась?] У клубу. Теперка того не-
має. То кілько в тому клубу. Клуб не такей був, а такей 
малейкий. Там танцьовали. Як з церкви вже прийшли, 
начали музики увечора і коли хоч. А  заре того нема. 
Заре кажуть тако: позбираюця тиє дивчетка, хлопці, то 
в одинацять музики начинаюця. У будень то робили. 
Зимою прели ми, ткали. На вечорници ходили прести, 
і ніхто не противився. Прели і дома, компанували так 
як-то. Бо треба ж напрести у вечорници. А музики то-
то вже в свята, в неділю. Як у роковиє і в неділю нечо-
го неробили: не садили, і ничого – соблюдали неділю. 
Неділя – сама важливіша, вона й не одному й снилася 
неділя. В неділю хто мене заставлєв шо робити? А те-

пер? [І в колгоспі не робили в неділю?] Ні. Рідко, хіба 
вже такий нажим шо, та й то ні. Отако вже, як третий 
день Паски, то тоді вже [робили], а  так  – не ходили, 
соблюдали. Тепер молоді, то вже, хто шо робит. І, зда-
єця, тако, думаю: «Боже святий, ше-но родяця діти, 
мати годовати пустиє, так і пудростут – вже до школи, 
вже вучаца і так хутко пройде той вік!». Посля як стали 
поступат наші п’єтеро дітей. Той шо в Криму (вже він 
на пенсії, на Благовіщення йому було шіздесєт років), 
фізруком робить. Двоє внучков тоже вчилися, то одна 
в порикарні робит, а  сей інститут кончав, то робит 
тиє праніки. Вучаца в нас діти, заре-во тут нема моло-
дьожи. Колись дєвчет було! Тепер є нежонатих повно! 
А чого нежонатих повно? В мене є син у Луцку, кажу: 
«Романку, поки баба жива, женися, бо станеця нежо-
натим!» Дивчата оно школу кончать і ідут до Луцка, бо 
там роботу шукают, а роботи немає. А в старину при-
де зима, то прели й ткалі на верстатах сиділі. Ткалі, бо 
тре було і мужчинськоє, і бабськоє всьо зробити своє 
роботи. А тепер всьо купити. [У кого в хаті збиралися 
дівчата?] У кожній, у кого вже менчей [дітей у хаті]. До 
мене ходили часто мої дивчета подруги, бо єдна є [я 
була]. Сестра пушла, одна всталась. [Що робили хлоп-
ці?] А хлопці придут (така була крутелька, шо валили 
вал, вже в мене їє топіро немає, спалили) й валили, 
постоли плели. Я сама вмію постоли плести, бо я три 
роки корови пасла. Тепер у нас чергами пасут, а тоди – 
ні. Як поженилися, вже й ми тогди начали в чергу пас-
ти. А то як дна дитина – виганяє корову вже. І у ту сто-
рону канава, до теї канави завжди гонили корови. То 
є [я] три роки пасла корови. Ляненьку з полотна тор-
бочку на плечо і їсти туди. І женеш корови, а таменька 
плетут постоли. Мені батько не казав, шоб я плела, але 
в моїх падруг були валикі сімні, постоли треба плести. 
Взяла й я навчилася. Лика дерли з лози – із того лика 
плетем постоли.

виБІР паРи Із сусідних сіл рідко тодє брали. Тепер, то 
вже женяця гет і на край світу. Тодє більшість боїлися. 
Даже, як ми називаємо, і в Циропу боєліся іти – п’єть 
кілометров. А  тепер  – піде куди хоч. А  посля пожи-
вут-поживут і [розлучаються]. А  тоде женилися всі 
в Бірках, боєлися, куди, городив не знали. А то стали 
вчитися. Як стали вчитися, до школи ходити, то там 
[у містах] уже вчилися, а сюди приїдьжили. 

оБов’яЗки дІТей щодо БаТькІв [Хто батьків до-
глядав?] Менчий оставався найбільше. Тиє ходили. 
Хатину тоє зроблять, мусили ж делитися. І дочки-се-
стри замуж виходили, а  найменчий оставав батьків 
глядіти. Тогде гляділи, разом були. [Старшим синам 
будували хату?] Будували, а шо ш, мусили. Невелич-
кую, але ж тре ж ділитись, бо ж у дитей діти є тоже.

люБоМльський РайоН
с. Забужжя
Записала Н. Гаврилюк у червні 2007 р.  

у с. Забужжя Любомльського р‑ну Волинської обл.  
від респондентки, 1928 р. н.,  

Попієвської Степанини Якимівни, 1925 р. н.,  
та Попієвської Олени Михайлівни, 1972 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Я забузька і батьки забузькі. Тут 
всі українці. У мене один син. Троє внуків було. А вже 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



29
у всіх трьох (всі поженені  ) – діти. В одного внука – 
двоє, і  у дру ́гого внука  – двоє. Мене баба приймала. 
В  нас то була материна братиха. Нас було четверо 
дітей у матери. Батько на фронт пошов, загинув на 
фронті. А ми поставаліся малі. А мати послє туберку-
льозу вобще вмерла. І я була сама старша з них, і я їх 
всіх годувала. Мати була слаба на туберкульоз, і вона 
померла послє войни, а сестра була менша, бо мати бе-
рєменна осталася, як батько пошов на фронт. Забрали 
його 19, а 22 червня почалася война. 

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї У матері було десятеро дітей. 
Повмирало. Чотири хлопця осталося, я – п’ята. Тєпіро 
вже осталася сама, брати повмирали, я сама мучуся на 
світі. А у мене був один син. А це [показує на Олену 
Михайлівну] – невістка. 

с. Нудиже
Записав В. щибря 25 квітня 2018 р.  

у с. Нудиже Любомльського р‑ну Волинської обл.  
від Барилюк Марії Федорівни, 1950 р. н.,  

Саць Олени Іллівни, 1939 р. н. 
Бортнік Марії Львівни, 1927 р. н.  

та Бортніка Сергія Кириловича, 1966 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Жило два брати у Світязі у само-
му. Там і земля їхня була, але той старший брат здурив 
того меншого перебратися туда до його на хутор пуд 
возеро. Гушов звався. Той батько мий продав там зем-
лю і перейшов на братове місце, поставили там хату 
(перевезли). Той брат узєв, продав кругом землю свою, 
бо то ж його  – ми осталися тико хата і землі нема. 
І  ми діти боялися, бо ж кругом чуже посіяне, нигде 
не вийти. Коло нас там озеро було, то ми як каченєтка 
коло того возера. Гралися і лазили по йому, ходили, 
купалися. Колись, знаєш скіко там риби було! Була 
така жінка, і риба пуд берегом була, і серпом дзьоба-
ли тую рибу. Або знов, як і невода поставлять, то теї 
малеї ніхто не бере – навибирають. Батько на войні на 
польській був, забрали в плєн. З  плєна як прийшов, 
сів так на лавці (три неділі йшов з Холма). То він десь 
такий був страшний, шо я його тако брала і казала: 
«Йдіте собі, йдіте собі». Я не могла до його признати-
ся! І отут знов ота война, то батька забрали на Донбас, 
оружіє робити. Ну, а ми діти... Сім літ я прослужила, 
гляділа чужиї дітки і корови пасла. Нас було: я сама 
старша, брат мій Іван, Славік і ше дьві сестрі. То я ото 
служила по людьох. Там школа була, шо забрали по-
сля войни хату і зробили школу у дядька. Я  ходила 
туда в школу. А  їх [господарів] виселили. Їдне в Ал-
тай, а друге посадили (бо він був солтисом за Польщі) 
в тюрму. Осталась тіко бабуся з тими дітьми, то самий 
старший син завербувався в польську армію і тих ді-
тей забрав вже як їхав в Польщу. То вже ті старенькі 
були вдома. А я ходила туда в школу, в ту хату. Вони 
побачили, шо я хвайна дівчина, взяли мене. А в мене 
мати полячка, взяли мене охрестили на наше і забра-
ли мене за дитину, бо ж їхні діти в Польщі. Отой мий 
чоловік, [з  його матір’ю] вони родичалися. До мене 
став ходити хлопець із Пульма такий хороший, Сте-
пан звався (на Миколу там празник, то я туда ходила, 
то він проводив мене назад). У нас була така хороша і 
чесна любов. Він хотів мене взєти замуж, а той-во мій 
дід прийшов з армії вже, і хрещена каже до хрещеного: 
«Шо ж, – каже, – як ми візьмемо, а він чужий. Вони 

нас глядіти не будуть, а якшо вотой – родня і вона, то 
вони будуть у нас жити». Вона [свекруха] прийшла бі-
гом сюда, наказала йому [чоловікові], і він приходить. 
А той з Пульма приходить тоже. І вже той з Пульма 
остався, а за вотого мене оддали. Отак я крузь вік му-
чуся. Мати була з [19]штирнанцятого, вона годувала-
ся у дітдомі, бо мати вмерлá. А зара син мій їден у Во-
лодимирі, пошту возить, а їдного забив селянин, уже 
його тоже нема. Дочка їдна в Світязі там на нашому 
місці осталася, а  їдна в Луцку. А як забив мені сина, 
то в мене не стало пам’яти, я не помню тепер ничого, 
й сни мені не снється. Але і йóго не стало, собаки. 

диТячІ ЗаБави «Пєкара» били. Як той «пєкар» гра-
ється? Оде-во все з села приходили, ставляють лю-
дину на воротах, і  габунами кидають (шоб вже-таки 
не попасти вельми). [Чим кидають?] Палками. Ото 
такий «пєкар». І хто вкинув і якось там в тиї ворота 
чи як воно вже... той вже стає другий на воротах, ти 
вже будеш воротаром. Отаке-во. [Треба, аби не попас-
ти?] Так. [По людині?] Нє. У «спася» ше грали. Оде-во 
бігаємо цього «спася». Котрий їден старше щитаєть-
ся: «Йди хавайся, я  йду шукати». Вже ходять шука-
ють тебе де. Хто знайшов першим, вже той керує тим 
«спасьом». Такими іграми. Такого не було, як ото топі-
ру – тіліхвони. «Кнєзя» били. Отако нагнешся, а дру-
гий тіко: стук! А ти ж не бачиш хто бив. Як вгадаєш, 
значить, того б’ють. То-то такі були менші, то хороше 
гралися, а як вже стали більши, то вже як улупить, то 
є шо чути. [...] Грали, мальовали. На на піску, на землі. 
І хто вигравав. В хованки грали, ховались їдне з дру-
гим. Куповляного ж не було нічого. Тіко все, шо сами 
видумували. Ото мальовали, шось перескакували тиї-
во перегароди – виграєш, а не перескочиш – значить 
програв. Ото такі-во іграшки були. [...] [«Панаса» як 
грати?] А зав’єже очі, ходить і лапає по хаті, а ми тіка-
ємо. «Панас». Той сховається пуд лижко, той на дворі 
у копиці, де сіно чи солома. От їх треба всіх познахо-
дити. Якшо нас п’єть – п’єть, сім – сім, дев’єть – дев’єть 
«Панас, Панас, то лапай нас». А потом ше грали «по-
жара». Малюється палкою, три і тут три тиї-во, а вон 
де того-во, ну як то тіпа такий вузький, і вот ми граємо 
по очереді. Кидаєш першу банку, не банку, то є дерев-
ляне таке. І то стаєш і тею ногою однею, хоч правою, 
хоч лівою, а вже як станеш на праву там чи шо, чи на 
ліву, вже не йде. І то як обійти тих шість квадрат, і той 
«пожар» тут вот. Стукнув  – значить, дальше граєш, 
а  як нє  – всьо, одийшов, одийшов. Потом сміються. 
[Розкажіть за «перстенця».] Отако всі сидимо багат-
сько. Їдному тіко десь уткне, а то вже так ото вгадай у 
кого вона є. Як угадає, то той вже встає, вже той буде 
перстенє давати, а той вже сядає на того місцю. А як 
не вгадав, то, значить, не вгадав. 

дошлюБНе спІлкУваННя Вже тоді до клуба ходили 
за меї пам’яті (я  з 1950-го [року]). І  так на вечорни-
ци збиралися. [Як вибирали хату для вечорниць?] Де 
хто прийме. Де хороші хазяї, то не схочуть, шоб отака 
бригада ходила. То ж в хати були токи, хто ж подло-
ги мав? Де таке не вельми заможни, то вони не такі 
щиталися гонорові. Ото там збирались тиї вечорни-
ци. [Щось платили господарям за це?] Ничого. [Несли 
харчі, випивку?] Ничого нихто не носив. Тогді так ше 
з тими випивками діла не мали. [Що робили на вечор-
ницях?] Карти грали, спевали. [Наймали музиків?] Як 
весілля, то наймали. Духова тоді вже грала. [Які танці 

ЛЮБОМЛьСьКиЙ  РаЙОН

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



30 ВОЛИНСЬКА  ОБЛАСТЬ

танцювали?] «Вальс», «Краков’як», «Швидка-полька» 
на два боки  – на їдну сторону крутиться, на другу. 
[Чим займалися на вечорницях?] Вже при мої пам’яті, 
то я вже не пряла. Сиділи, спевали, в  карти грали  – 
отаке робили. Як мати заставить, то тиї починки мо-
таєш на клубок. [Дома чи на вечорницях?] Ай, нє-нє, 
вдома. Ми вже не носилися з ним. А ше як мати, то ше 
тоді пряли, ходили й на досвітки. От раненько (ше не 
видно) – вже йдуть і прадуть. [Розкажіть за досвітки. 
Хто до кого йшов?] Ну, як хто до кого? Тоді все таким 
займалися. Хто з ким якось ліпше дружать, ну, то так 
і ходили. Звечора йдуть на вечорници і там прадуть. 
І от мають собі мову. Серед ранку вже розходилися, бо 
вже ж треба вдома варити, топити. [...] Ходили в клуб. 
А клуб був аж у селі, в Світязі (кілометров може зо три 
чи штири навіть). Назад приходили і дурного нияко-
го тогді не було. По хатах вечорници були. Наставлєв 
руку і пудходи, хтось стукав у руку, шоб пузнав. [Чи 
не казали «в князя» грати?] Може то той «князь» був, 
огонь його відає. Розказували, жартовали, спевали. 
Весело було. [Як вибирали хату для вечорниць?] Де є 
дивчєта або хлопци, туда й ходили. А там, де никого 
не було, то там не збиралися. Там у нас по-сусідні було 
аж шість дочок, їдного сина не було, то вже як останню 
дочку вродила на печі, він попитався, той хазяїн, в неї 
булкою хліба шпурнув туда на ту піч! Грала  гармошка, 
танцювали «Польку», «Краков’як», «Яблучко» – отакі 
танці танцьовали-во. [Скрипка, бубон були?] Пошті 
шо й не було. Тіко гармошка. [...] [На вечорниці] в 
хати собиралися. Вже кого там обрікують, і я сама ше 
ходила. Так плечохи були, ше в мене й досі та хустка є, 
шо накидали на плечі, дивоцька. [Як вибирали хату 
для вечорниць?] На тому кутку є хати. В нас колись 
ото в Гаріхвейшиної Мар’ї збиралися. Там такий ха-
зяїн був інтересний, ше я була мала, про то говорили. 
То позбираються дівки, парубки, там і знакомилися, 
і женилися. 

фоРМи ЗвеРТаННя в  сІМ’ї [Як зверталися до бать-
ків, дідуся, бабусі, кумів?] На «Ви». То вже тепер тико 
таке на «ти» кажуть. В мене ж і діти так кажуть, і вже 
їхні діти так. Отаке-о прийде: «Бабо дай», «Бабо, тоє» 
і всьо. [Як Ви ставитесь до цього?] Ну, яке ставлення? 
Не подобається. Тоді наче ше ставилися до батьків. 
[...] [Як зверталися до батьків?] На «Ви». І на кумів на 
«Ви». На всіх на «Ви». А  як же? [Тепер як у селі ка-
жуть?] Як хто хоче. [Як Вам більше подобається?] Ка-
нєшно, на «Ви». [...] То ж таки батько й мати. І кажуть, 
може, теперка й не знають десять Божих заповідей. 
П’ятая  – отца свого й матір [шануй]. Бо, кажуть, за 
батька й за матера то великий гріх [не поважати].

сІМейНІ вЗаєМиНи Я прийшла сюда, то в мене була 
свекруха вельми добра (покойна, Царство їм Небес-
не!) То вони мене гляділи та[к], як рідню дитину. То 
я на їх николи й не казала «брешеш». Бо в мене стіко 
дітей було, мені треба йти в колгосп робити. А я їх по-
кину, вони [свекри] й їсти зварать, надзиратель над 
дітьми. «Ой, – все на мене казали, – Манька, Манька, 
тико знає, стико дітей, то свекруха глядить», а я кажу: 
«Я  достойна свекрухи, бо вони згодовали собі сина, 
а мені чоловіка. Я живу за ним». Як я на їх можу ска-
зати? А в кого була повага, коло кого Бог і там і жізня, 
і любов. Бо нема дому без вогню, але як є і дружина, 
може коли чоловік посварить на жінку, то тре їдному 
бути вніматільному, тре батьки мати за батьки, а жін-

ку – за жінку, бо то твоя жізня. Як і батьки толкові, то 
ж ми вже стареї, а воно ж тіко стала жізнь. Тре кру-
гом мати увагу надо всіма. Де Бог, там і любов. [...] 
[Cтосунки з свекрухою склалися] добре, добрісінько. 
Всі діти в мене свекруха гляділа. Мене свекруха й шко-
довала. Знаю, вже пошла в пєтдесєт років на пенсію, 
то поїхала в Хорохорин на бурак навесні (мене жінки 
взяли, поважєли мене, а я їх). Весною проробили, при-
їхали додому. Дома були копці, копали бульбу, і знов 
поїхала вже на провєрку, а мати моя кажуть: «Ну, ти, 
Манько, і вдома вже зробила порадок і знов їдиш на 
провєрку». То заробила вісімнаньцять метров пша-
ниці, а п’ять мішків сахару. А грошей тико восімдесят 
п’ять рублів. В  Хорохорини у тому. І  ото ше поїхала 
на отоє осіню копати тиї бураки, то мною свекруха 
гордилася. Каже: «Ти де розвернешся...». Тоже мати не 
бачили. Мали дев’яносто два роки, свекруха, то вже 
пенсію мені свою оддали, кажуть: «На, то ти порадок 
даси, а синови дай, то десь може й розвести. А ти, – 
кажуть, – скрізь уладиш». Як то кажуть: «Там вріже, 
а  там налатає». Не буду обіжатися на свекруху, шо 
була добра, то добра. [Допомагала Вам дітей глядіти?] 
Ну, чо нє? Гляділи. Кину, вони вдома їсти зварать. Ка-
зали: «Я самеї водички не вару, тики ти розвернешся, 
десь принесеш, то я маю шо варити дітьом». Отака 
була свекруха. А  мені треба в колгоспі, я  бо там за-
робила які дні. [Які стосунки у Вас з невістками?] Зєть 
був, то помер, на стовпах робив в Нововолинську, 
простудився. А за штири роки і дочка вмерлá, і там, 
у Нововолинську, й похороняні коло його. Вона схо-
тіла, каже: «Й  мене там похороните коло чоловіка». 
А сини всі оде. Їден у Турійському райони жив, дру-
гий у Нововолинську, третій  – з Польщі привезли, 
вмер. І отак усі повмирали. Їден в шахти робив, то був 
кантужений. 

виБІР паРи Ми до школи разом ходили в свому селі. 
І з їдного року, їдного місяця, їдного числа родилися. 
І вже от помер у червні. Ходили і до клуба. В армію, 
то ж виражанки робили такі більші, як тепер. Пере-
писувалися, не було ж тіліхвонів. [Одружилися, коли 
він повернувся?] Ше на роботу поїхав, то ж все треба. 
І так жили до сіх пор. І ше й як умер! Кінь був, сви-
ня. Я рано [встала], шось він не встає виводити коня 
(отако вже коло шести годин). Я вийшла на двір, при-
ходжу, кажу: «Чого ти не встаєш, конє не виводиш? То 
ж як буде жара, він не кусатиме». А він не ворушиться. 
Ше такого ниґди не було. Ой, я пудходжу, а він зим-
ний. Вже давай дзвонити до дитини. Позвонили на 
скору. Ну, то шо ж скора? Приїхали вони хутко, а шо 
будуть робити, як вже неживий. 

поЗашлюБНІ дІТи, ЗведеННя диТиНи [Чи на-
роджувались у Вашому селі позашлюбні діти?] Були. 
Тико менше, як тепер. [Як таку дитину називали?] 
«Бахýр». [Як до неї ставилися?] Так само, як і зара. Ні-
чого, то ж росло-росло, а посля – до школи. Держава 
платила гроши по п’ять рублів. Чи то зразу п’єдисєт, 
а  посля по п’ять (до штирнадцяти років, незалеж-
но чи де учишся, чи не учишся). До школи так само 
ходило. [...] [Чи бували у селі випадки, коли дівчина 
народжувала поза шлюбом?] Були. По сусідній ву-
лиці оде навіть вродила (забеременніла, казати, поза 
шлюбом). То взяли тут дитину вгробили й закопали, 
шоб нихто не знав. Приходить вона до нас, в єї груди 
потекли (вже в мене були діти). А сусідка була старая, 
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приходила до мене. Кажу: «Тьотко, Варко!» – «Шо?» – 
«А чого у Галіни груди потекли, цицьки?» – «Бо вона 
дитину мала». – «То ж нема нігде дитини!». Але поза-
тайки, нихто ничого не те-во, так воно і затихло. То 
було коли-не-коли. [Як називали дітей, що народили-
ся поза шлюбом?] «Байстрюк», «бахур». [Як ставилися 
до такої жінки?] Вже шо зробити? Всяко буває.

РоЗподІл оБов’якІв У  сІМ’ї [Яку роботу вважали 
чоловічою, а яку жіночою?] Ну, чоловіки, шо? Горали 
вручну і молотили вручну, звозили ж возами. Мати 
розказувала – молотарка колишня. То хто багатший – 
мав, а хто бідніший, то вже до того багатшого возив. 
[Хто прибирав, їсти готував?] Те баби робили, а хто ж 
робив? Коли він там мав ше робити? Шити, прясти – 
также жінки. Чоловіки не пряли. [...] Жінці треба було 
прєсти, ткати, вишивати, шити вручну все. А чоловік 
конем робив на полю. А  їсти – топили в печі, пекли 
картошку, варили борщ у горщикови, от було все їдло. 
[...] Чоловіча [робота] була – горати, молотити ціпом 
(і я ше молотила коли на три ціпи, коли на два). У кого 
не на тоці, то снопа положать тако – п’єть або десять. 
І тим ціпом обмолочували зерно, жито. А жіноча [ро-
бота] – ткати, прєсти, у полю все робити. Ягоди бра-
ли, продавали, заробляли капєйку. [Чи співали, коли 
йшли по ягоди?] Були:

Отеперка нам висело,
Бо ми ягудки биремо,
А ше нам буде висиліш,
Як поставимо на столі.

Файно колись спевали. Було, в  лісі як заспівають! 
В  нас була їдна така жінка, шо вельми пісень багато 
знала, то піде вже з жонками, їм спеває. А тиї вже жон-
ки їй наберуть, понасипають, шо їй і не треба брати. 
Вельми пісні хороші спевали!

пРийМак [Чи було таке, щоб чоловік ішов у прийми 
до жінки?] Було. [Як казали на нього?] «Приймак». 
[Як до нього ставилися?] Так само ставилися. Я ж була 
їдна, і він був їден, але ж, та як кажуть: «Баба – вона ж 
переможе». Бо ж і Адам із Євою були в тому саду Рай-
ському. То ж вона його скусила. Ну, то так і туто. Ми 
були в мене, то все врем’я поки він жив [казали] «при-
ймак та приймак». Як де ото на п’янци: «В тебе такий 
стаж приймака...»  – «А  в мене вже стілько, от я вже 
більший приймак як ти». [Які стосунки були у Вашо-
го чоловіка з Вашою мамою?] Добре. А потім вже на 
старості років вже ми [свекруху] забрали. Моя мама 
вмерлá в 2000-му році, а вже у вісинь, на Миколу, ми 
забрали свекруху до себе. І ше вони з нами жили шти-
ри роки з половиною. [У Вас зі свекром і свекрухою 
добрі стосунки були?] Завше й приходили, і помагали 
тако їдне другому. [...] [Ставилися до приймаків] так, 
як до невісток. Як невістка де зайде в яку сім’ю добре, 
а [інколи] зайде – то тико бидує. Колись і пісні були. 
Приймак. Чули ви те коли? Мій син, то хвайно вміє:

Поїхав приймак у поле горати,
Заставила жінка обід годувати.
Горе, горе приймачина,
Догоравсь до краю.
Усі жінки обід несуть,
А меї немає.
Догорався приймак до краю,
Запрагає сиві воли і їде додому.
Приїхав додому,

Не вспів на лавку сісти,
Теща заказує:
«Неси свиньом їсти».
«Шоб твої свини здохли,
А сама згоріла,
Вже мені приймацькая жизня надоїла».

Отако спевали. Отакиї приймаки були.

подРУЖНя ЗРада, РоЗлУчеННя, повТоРНий 
шлюБ Коханки [були], як то і тепер. [Як ставили-
ся до такої жінки?] Ну, то як? Жінка йде й колотить, 
воюються, свараться. [Люди осуджували?] Ну, аякже: 
«От, вже такого приймає!» [Були випадки розлучень?] 
Менше було того розходження, а  було. А  через що? 
Шось там понаходять, як оце й тепер. [Що ви думає-
те про повторні шлюби?] Та як воно вже поженяться, 
діти [є] – то я щитаю само найрозумніше. [Тобто по-
гано другий раз женитися?] Канєшно. От були якось 
[люди]. Він своїх дітей, шо вже з ним нажити тиї діти, 
не вельми любив, то шо ж за [чужих дітей казати]. [...] 
[Чи були випадки подружньої зради серед Ваших зна-
йомих?] Чом ні? Ой, на світі їднаково всьо. [Як ста-
вилися в такому випадку до жінки?] Недолюблювали. 
Але то залежало од чоловіка, [було], шо й розходи-
лися, були, шо й прощали їдне другому зараді детей. 
Всяко було. Я сама кидала, з штирьма дітьми ходила 
до матера. [...] Є така й жінка, шо з чоловіком живе, 
киб тіко чоловіка де обвести пальцем, киб тіко робив. 
А сама куди хоч! Вже як вона невірна чоловіку, то-то 
вже не жізня. Розходились. От шо. [Чи осуджували 
люди?] Нічого, розійдуться й хай собі живе. Курить, 
гуляє, п’є. От шо робили. [Що Ви думаєте про розлу-
чення і повторні шлюби?] Погано. У нас їден чоловік 
(ше я була дівчиною) прожив з жінкою до смерти. То 
молоко носили, то вона йому супчика подасть: «На-
но, старий». Сєдуть, вийдуть на дорогу, лавочка при 
штахетах, то там сидєть уже в неділю. То каже: «Нема 
лучче, як чоловік з жінкою проживе одну жізню, то 
саме найлучче». Чого? Вмерла жінка, осталися діти, 
й найшов він другу жінку. Може, там є їдне чи двоє 
[дітей]. Є така жінка, шо свому дасть, а тим сіротам не 
дає. Чоловік обнатужив, прогнав єї. Нашо мені така 
жінка? В нас туди-во, така була: привів і взяв прогнав, 
а взєв їдную з дитиною, вона нагуляла дитину, дівчин-
ку. Взєв, дожив до старих років. Так хороше жили з 
другею жінкою. Як воно їдне другому вєрне, чи то де 
купить шо, чи то де прийде чоловік з роботи. «У нас, – 
каже, – ото стіко й стіко дала, ото те й те купила». А як 
така вже жізня, шо вже вона тико скрізь до боку, то-то 
вже нє. Або другого чоловіка мати. В мене стіко діток 
було, то ше мені другий чоловік потрібний? А  гріх. 
Живеш з їдним і живи, і йому вір.

оБов’яЗки дІТей щодо БаТькІв Колись діти бать-
ків доглядали лучче, жили на тій землі батьківській. 
З того жили. Якшо з батьком не будеш добрий, він тобі 
не дасть землі. І звідки жити? А вже він [син] має свою 
сім’ю. [Хто із синів мав залишатися з батьками?] Як 
то по правилах, то найменший, але ж то були войни. 
Всяко було: той вернувсь, той не вернувсь. [...] Мусили 
діти [доглядати старих батьків]. Де ж вони дівалися? 
[Хто залишався з батьками?] То як у кого. [Як ділили 
батьківське майно?] Як хто заробив, так ділили. Було 
таке, шо якшо погане [робив], то й нічо не получив, 
а як добре глядів хазяйства, то й приручали йому. [...] 

ЛЮБОМЛьСьКиЙ  РаЙОН
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Которому вже приходиться на тому бути, де годувався 
(тиї може поодходили вже отдєльно), то вже той і гля-
дів батьків. Казали, шо найменший був, але як прихо-
диться. Колись там на Заболотті (на другому тому кут-
ку), то було три невістки в хати. Горохвини стелили на 
землю, то всі спали, а теперка дай кажному отдєльну 
комнату, миску. Бувало, куті наварать, а того сала було 
обмаль, то спечуть ту скварку. Куті накидають, покла-
дуть скіко є там тих детей, по скварочци, а теперка – їж 
скіко хоч. А колись були недостатки, бо була бідность,

сиРІТсТво Одиво тут сусідка була, в  єї четверо дітей 
лишилося і то хлопаді. Вона як піде жебрати. Чоловік з 
фронту не вернувся. А хата і оти надвірні будівлі були 
накриті соломою, снопками. Вони шо ж? Варать, то-
плять, кладуть вогонь – бульбу смажать. Шо хочуть, те 
й роблять. То покойні баба наші підуть, той вогонь їм 
порозгортають, а вони ту бабу обізвуть і позаливають 
водою. Шо ж вони, шо там варили, недоварили. «Ході-
те, дітки, я вам їсти дам, ходіте, а як мати прийде – тоді 
будете всі разом там топити надворі». То вони ж їсти не 
підуть, вони твеї мови не будуть чути. Тико шпилька-
ми, казала баба, не кидали. Тико отак обзивали, але ж 
там на те нихто уваги не звертав – дурачня саме мала. 
Потім уже ж якось їм платили. Ходили до Любомля, 
до Володимира  – пасли, бо ж нема як жити. Їхати не 
було чим. То якось там були великі машини, лісовози – 
ото на тих машинах тая мати поїде з ними, і там десь 
їх оприділить, і вони там пасли. За літо там скікось за-
робить, ну, вже ж шось є. А опісля вже ж стало иначе 
на світі, то в армію пошли, то вже з армії поприходили, 
на роботу [влаштувалися]. [Чи траплялося у Вас, що з 
мачухою діти росли?] Ну, то чо не було? Як умре перша 
жінка, то ж бере другу. Та й на діти йшли. Були хоро-
ші мачухи, а були ж усякії, як і тепер. Тутика до мене 
приходить дід, в його вже давно жінка вмерлá, то він 
сам годовався при мачуси (вин сам з Мишанцє, в при-
ймаках). То він все розказував, шо така була нормальна 
людина (хороша, значить). Каже: «Вона так мене гляді-
ла, як і своїх». [...] Був сирота: батька не мав, матера мав 
(мати пошла за другого [заміж]). То в мене був той хло-
пець, мусить, шість чи сім літ. А впосля в мене був зять 
вельми добрий (він в Афганістани служив). Мені вже 
стало вельми трудно з ним [хлопцем-сиротою], бо став 
гуляти, получав вже гроші добриї-во, бо сирота, бо ма-
теринство лишили. Цілу ніч нема! І я цілу ніч не сплю, 
переживаю, де ж він. Бо як своє, то-то своє. От забили 
Володю – це мій, мене ніхто не совав, а то ж чужа дити-
на. Ага, не дай Бог, шось зробиться – будуть ше тєгати. 
Я терпіла-терпіла, і вже як він кончив тую навуку, по-
просила в зятя: «Найди йому [де жити] геть подальше 
од нас (бо він хотів хату купити крізь город). Кажу: 
«Нє, бо буде їдне в нас п’янка тая. Десь його оди геть 
по-дальше». То він його одпровадив, село Передуби. 
В Передубах він робив і женився. Од нас він оженив-
ся вже і дитину нажив, назбирали гроші, купили йому 
хату. Але ж він там не зжився. Та жінка не схотіла йти з 
тею дитиною туда, і він остався там сам. То зара робить, 
[зять] устроїв його в ліси робити. Вже нема того зєтя, 
шкода, такий добрий був. І мачуха буває добра. 

виховаННя дІТей Посля школи гнали гуси (долини, 
там є пастьба). І я, і ви, і п’яте, й десяте – всі, дітвора 
гнали. Брали дьві скибки хліба, намочували в воду, 
солили цукром, отак складали, по бутилци молока – 
і женемо пасти. І  там робили буду таку: клейонкою 

накинемо, як дощ, вже не помокнемо з того шелесту. 
[...] Хлопци, старши діти – дров навезе. То ми тею піл-
кою різали дривá (діти мали  – колоти). В  мене були 
діти послушливи. Бувало, й  завидували: «Ото діти!» 
Баба якшо скаже, то діти, то мона й десятеро. В  нас 
тут були снивници, то несуть до хати і ото стоїть, кру-
тить і снує. То їдна жінка казала: «Отаких дітей мона 
й двадцятеро глядіти, а в мене, – каже, – два і тиї за-
биваються до крові». Наука йде од бітьків з малейку. 
Я  тіки кажу, шоб побільше дитинку пригрожуй, шо 
то не можа, то гріх, і воно бере в головку з малейка. 
І  воно понятливійше й щасливе. [...] А  тако коло їх 
панькатися, як тепер, то ж так не було коли з вузоч-
ком возитися. То ж треба було на полю, шоб голі не 
ходили і боси. А тепер шо? Візок і тіліхвон коло вуха. 
От тим і розходув багато, бо не мають де днів збути. 
Ше не успіє зійтись – вже всьо, він не потрібен, вона 
не потрібна, а  вот. Бо воно вдома ничо ще ниґди не 
робило. Я от дивлюся теперика, от і в мене є внучки. 
А шо ж вони? Ну, то де піде, то буде недобре, а як же ж 
тебе хто триматиме як удома батьки? Ну, то як скажу, 
то вони аж плюються. [Сердяться?] Ну, а шо ж! Ше б 
ти пасло очередь, а тепер і свої корови не хочуть три-
мати. Та ше ж як пасли! То тепер одвели на пастьбу й 
паси... Була в мене тьотка, [пасла овечки]. А тиї овечки 
як підуть далі, то прийде, ноги будуть аж сини – бато-
жицею вихвоще. Де купиш там тую пастьбу (то туди в 
ліси), то там корови пасли. Покійна мати розказувала, 
шо вони мали літній табір для теї худоби. Вони мали 
там хатину, таке шось зробляноє. Так вони там пасли 
тиї корови. І вони вже там мали шо їсти. Але ж сті-
ко багато коровів, молока ж шкода виливати! То таки 
були кошелі, і поналивають у шось там, позакручують 
і на плечи того кошилє. Пашов! Там і дивки, і парубки 
пасуть. Прийде мати, подоять. Він [хлопець] несе те 
молоко і дівчина йде з тим молоком тоже. [Яку роботу 
виконували діти?] Ну, та ж усе так, як і тепер. Тепер 
же ж яка тая робота? По ягоди от тепер може іти скіко 
хоч брати. А тоді не можна було, як вже при колхози. 
А чому? А треба в колхози робити, а не по ягоди йти! 
Тре хаватися (де й городами йшли), бо як побачать де 
на дорози  – вже тих ягод додому не принесеш! [Ді-
тей в городі залучали до роботи?] Ну, аякже. Я йшла 
в колхоз на роботу, а  було тих два в мене хлопци. 
То мати їх не хотіла, шоб два оставалися [вдома], бо 
каже, з ними ничого не можна робити. То я більшого 
з собою брала: там він рвав, не рвав, робив, не робив, 
але я полудень беру, і він там мусить бути. Тико тоді 
тоже ж було, таки птахи – круки. То було їх стико, шо 
страхіттє! Гурки гони до магазина (машина як буде 
їхати, ми в тиї ящики – маємо заберати). Візьмеш тою 
їжу, отак накриєш. І вже тиї круки похапають, вже він 
[син] не хоче з тобою бути, бо голодний. Бери гурки 
їж, бо вже ж і хліба нема. Там де які, є в кого родина, то 
йдуть вони на обід: «Ой, принесіте мому помочнікові 
їсти, бо круки украло!» Мусиш вже бути тут, бо треба 
гурки вибрати, посортувати і на машину погрузити. 
Куда я його [сина] повіду? Він мусить бути там. Не 
було такеї розпусти. [Чи лишали дітей на діда й бабу?] 
Аякже! Чо ж не гляділи, гляділи. Тоді садікув не було. 
А в кого [діда з бабою] не було, то засинали й надворі, 
як довше де нема. От підемо льону грузити, пока ж ма-
шину нагрузити, а воно [дитина] спати схоче. У мене 
так не було, бо я ж була з матерою. А були таке, шо з 
батьками не контачили, не притерплювали. 
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с. столинські смоляри

Записали а. Якимлюк та а. Ковердюк 3 липня 2008 р.  
у с. Столинські Смоляри  

Любомльського р‑ну Волинської обл.  
від Голядинця Івана Даниловича, 1919 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Збиралися, ходили на ве-
чорниці, типер тильки телевізор дивляться, а колись 
ідуть, пісні співають. Елєктрикі не було, тико в нас в 
городі така лампочка на стіні висить їдна. Як стануть 
спивати, то до того, шо аж гасне тая лампочка; загасне, 
а  запалок [сірники] було трудно купити, бо запалки 
були дорогії, та шчитати, дві яйці було за пачку, за ко-
робку запалок. Тіко запалки так були глухі, такії були 
крепкії, і  запал був хороший, розкіплювали, возьме 
ножиком розкіпить [...] і  так витре. Їдним запалком 
два рази пользувалися, тепера так є, шо треба полпач-
кі витерти, як воно почікує, шось вона не так уже...

РаТНІвський РайоН

c. велимче
Записала Л. Боса в грудні 2016 р.  

у с. Велимче Ратнівського р‑ну Волинської обл.  
від Наход Марини Герисимівни, 1932 р. н.  

та Вакуліч Надії Семенівни, 1967 р. н. 

РодиННІ пеРекаЗи Прадіда я не знаю. Дід  – Гера-
сим. Займалися землеробством. Дід з бабою були  не 
то шо багаті, але не бідували. Мали господарство гар-
не, дуже хазяйновиті були. Казав мій дід покійний: 
«Я своїх синів серед поля поставлю, вони за рік оброс-
туть». Завжди то його слова були. Каже: «Мої діти ніде 
не пропадуть». [Прізвище діда –] Капітулов. А дід по 
батьку – Юхим. Він загинув у 1943 році. Його забили. 
Він був комсомольським ватажком. Було тринадцять 
діток. Вони ні баби, ні дітей, нікого не зачіпали. Про-
сто діда забрали і забили. У Велимчі на хуторі. Мені 
розказували люди: ті, шо діда забили, в  одному селі 
жили. Вони українці. Ще й приходять і просять до-
помагати їм шось. Женився він в 17 років, бабі було 
18. Їх не розписували, тоді добавили трошки років, 
і  їх розписали. Їх дітки до війни і після війни [наро-
дилися]. Мама моя в 1947 році народжена. Сім’я була 
дуже дружна. І  зараз всі дружать. [Звідки рід похо-
дить?] З  Велимча всі. Заробітки які тоді були? Мама 
то льон пряла, потім на кірпічному [заводі] робила. 
Казала мама, шо вони під поляками жили. У нас в лісі 
було багато УПА. Партизани були біля Бабол. Там лі-
нія йшла, оце ж Ковельський вузол, желізна дорога. 
Поляки само собою, УПА само собою. Дід Герасим то 
був на війні, аж до Германії дойшов. Про поляків різ-
не кажуть. Одні кажуть, шо дуже добрі були. [Вони 
були заможні?] Да. Бідних там не було. Баба Одарка з 
тими дітками манюніми їли лебеду і жолуді з дуба. Ро-
били таку кашу і їли, бо не було шо їсти зовсім. [Коли 
це було?] В 1946-му. А мамина родина – не бідували. 
Мали корову і  коні. Вони жили всі на хуторі. [Вони 
багатші були до створення колгоспів чи після?] Вони 
завжди не бідували. Льон вирощували, збирали, су-
шили, терли. Моя мама обробляла землю коровами. 
Було і таке, шо брали дві корови, запрягали і орали 
[...]. [Де служив Ваш син?] 24-та Яворовська, а потім 

звільняв Слов’янськ і Луганськ. Але до Луганська не 
дійшли – вернулися назад. [Скільки йому було, коли 
демобілізували?] Двадцять вісім. Їх забрали 8 квітня. 
Каже, треба мати нерви залізні. Не всі витримують. 
Сучасна війна. Люди кажуть, наше керівництво ви-
нне. [Ваш син має освіту?] Він має освіту шофера, але 
працював столяром, ще не одружений. 

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї, РодиННе повсякдеННя  
Дванадцятеро дітей було. Батька забрали на войну. 
Мати осталась с дитиной. Гриць, Дарка, я, Петро, Ва-
силь. В нас ше Варка була, Кирило. Батько відслужив. 
Прийшов без руки. В госпіталі в Горьковскій області 
був. А нас же виселили з хутора! Виганяли з хати, шоб 
десь виїждили. А тільки з села вигнали, виселили – і 
до нас. Батько запріже корови, наклада у віз тих вєщу, 
виїде десь у корчі. Посидить там, побуде, та й знов 
приїде. В 84 [роки] батько помер. А мати ше рік пожи-
ла. [...] Жали вручно серпом. Все було вручну робили 
колись. В’язали снопочки, складали в купу. Потом мо-
лотили ціпом. Потом уже возили в клуню, складали. 
Зиму молотили ціпами. Та й в жорнах мололи. Паску 
святкували. Треба на Паску постараться, шоб щось 
спекти. Сіяли льон, його вибирали, молотили. Потом 
його вимочували, витягали з води, стелили. Він сох. 
Тоді на ту тарницю. Потом обдирали, пріли, снували, 
а потом ткали... А потом ше білили, шоб було хороше. 
Устеляли в воду, а там цілий день кисло. От тоді вже 
сушили та й шили на машинці такі сорочки. І  чох-
ли нашивали, і  дудики. Кумирі були такі мужикам. 
Стриг ли вовну. Вовну тую прили, ткали сукно. Під-
жачки, жилєточки такі шили. Битник колись ткався з 
сукна – це юпка, спідниця тепла.

дошлюБНе спІлкУваННя Збиралися на вечорниці. 
Веретеном пріли льон на кужілці. Хлопці, йдучи, ба-
чать, шо на кужілці мало зостається – підпалять. Сє-
мєчки [лузали] – в нас «лупки» звали. Ідемо разом та 
співаємо: 

Ой іду, ой іду, стану – та й подумаю:
«Може, він мене не любить, а я, дура, думаю...».
Ой іду, ой іду, як сокирка по льоду.
Тим я його полюбила, шо хороший на виду. 
Ой Василю, Василю, Сорочину пошию,
І пошию, й облюблю, і Василя полюблю...
Не цілуй, не милуй, гарний парубочку.
Тільки тоді поцілуєш, як буду в віночку.
Полюбила лєйтєнанта, а потом політрука,
Ішо вище, ішо вище – та й дішло до пастуха.
Ой іду горой, милий крутить головой.
Та чого ж ти догуляла, шо сама ідьош домой?!
Ми були у попайка, була нам роботойка – 
Ми пшениченьку пололи, рученьки покололи.

с. самари
Записала І. Килюшик 4, 5 липня 2011 р.  

у с. Самари Ратнівського р‑ну Волинської обл. 
від Октисюк Оксенії Федорівни, 1930 р. н.,  

Баранчук Віри Петрівни, 1934 р. н.,  
та Оніщук Олени Петрівни, 1928 р. н. 

РодиННІ пеРекаЗи Вже в мене чоловік був. Вже як 
я була поженяна, в армію забрали, ну, в армії він був. 
Прийшов з армії, вже собі хату построїли самі. Чет-
веро дітей нажили. Стали вже жити краще. Він був за 
шахтьора робив, а я вдома дітя годувала, бо ж садіка 

РаТНІВСьКиЙ  РаЙОН
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не було в нас, шоб діте носити в садік. Но годували 
діти. Ну, й  так ми жили. Вже й топіро стало краще 
жити й добре жити. Дід помер – сама всталася. Діти 
при мні он живуть, але вже так така живуха була.

дошлюБНе спІлкУваННя Вечор. Знакомилися з 
хлопцями. В клуб не ходили, хто колись там того клуба 
бачив. І свєту не було, лампами світили. Лучиною. То 
знов у грубі так дровами маленькими світили. Шили 
так тоді, ткали. Ткали таке – сорочку. Рубашки шила, 
думала, діти мої ходить будуть, а тепер лежить. Хлоп-
ці поприходять, ну, крадуть. Дівчата прадуть, а хлопці 
там такі є, шо вони по своє. [...] Співали всяких пісень: 

Сонце низько, вечор близько,
Мнє на серці тєжело,
Шоб я знала, де мой милой,
Не влюблялась ни в кого.

А на такий голос: «Ой влюбляться очень льогко, рос-
таватся тєжело»: 

Улюблялась дві недільки, розтавалась три года.
Мілой єхал, мєня бросіл, ще й з малюткой на  
 руках.
Ту малютку звать Анютка, вона похожа на його.
Вона похожа і ще схожа, ще й улибочка його.
Ой возьму я ту малютку, занєсу к сестрі родной.
– Ти, сестрице, рідна мамо, воспітай моє дитьо.
Я надєну біле плаття, на Дунай гулять пойду.
На Дунаї погуляю, піду в море утоплюсь.

Ну, бо вона ж народила дитину, він її не забрав. І от 
просить сестри, шоб погляділа, а  вона піде в море 
топитися. 

Ой ти, Ваня, Ваня, ти моя душа.
Я з тобою, Ваня, не нажилася.
Ти сів та й поїхав – я лишилася.
Ти сів та й поїхав на фронт войовать,
А мене оставив вдома горовать.
Горовала нічку, горувала день,
А на третю нічку вийшла до зорі.
Вийшла до зорі,
Усі хлопці їдуть, усі хлопці йдуть,
А мого Ванюши не видно й не чуть.
Не прийшов.
Ой у полі огірочки усі зеленіють,
За нею, дівчиною, усі хлопці мліють.
Ой хоч мрійте, хоч не мрійте – я ваша не буду.
З одним стану до шлюбоньку, а про вас забуду.

с. щедрогір
Записала І. Килюшик 5 липня 2011 р.  

у с. щедрогір Ратнівського р‑ну Волинської обл.  
від адріанової Ірини антонівни, 1940 р. н. 

дошлюБНе спІлкУваННя Ходили дівчата на ве-
чорниці, пряжу пряли. А хлопці поприходять тоже до 
тих дівчат. Отамечки і начинали знакомитися. Вони 
то візьмуть отого лопатня, вже як сядемо ми, соро-
чечку заберуть, то вже те, шо прядемо ми. Ну, й тоді 
вже ми станемо. Тоді вже ходе до тебе і питає: «Чи 
ти зо мною будеш ходити, чи ти мене любиш?». [На 
вечорницях] музика була, скрипка такая. Грали на 
скрипці, та й завжди гітара, а то скрипка, там струна-
ми грали. Ото тобі така була музика. От приходили 
на ту музику, але вже то приходили в  суботу вечо-
ра або в неділю. В ції дні не було коли, бо прєли, бо 

треба було прєсти, треба було ткати. Тоді вже подхо-
дить якийсь хлопець, тебе любить, то й тебе вже бере 
танцювати. Вже ти йдеш і з ним танцюєш. Додоми 
проважали, тоже так само, все так, як і зара’. А тіки 
зараз... Ну зара’ не так, загадки знаєш які, якось зразу 
знакомляться і зразу беруться. А тоді батько не дасть 
тобі зразу братися того, хай но ше батько розришить 
тобі з їм ходити чи не ходити. А тоді ти начинаєш з 
їм ходити. Хай-но дізнається батько, шо ти з їм хо-
диш, а  батькові не нравиться й матері, то тобі вже 
тоді бійся з хати [вийти], мало буде. [...] Всяке спі-
вали [на  вечорницях]. Співали такі-во пісні  – «Ой 
червона калинонька, ой огірочки, ой посію огірочки 
чотири радочки»: 

Ой посію огірочки низко над водою.
Не бачила біленького за півметера од.
Не бачила біленького за півметера од.
На четвертий побачила, як череду гнала,
І сказала «добрий вечір», бо мати стояла.
Бо мати стояла, а батько дивився.
І сказала «добрий вечір», шоб і не сварили.

На вулицю виходили, так до того перекростка ходять 
і співають, і клуб був такий, по хатах вечорниці були. 
[Що на вечорницях робили?] Нашивали та прєли, 
а знаєте, шо прєли на самопливах такі, шо ткати тре-
ба, полотно робили. А  хлопці то так сиділи з дівчє-
тами – так бувало. Наперед то там прєли, то таке. Ті 
[парубки] повикидають, не дадуть прєсти або спалять 
цю куділку, шо була. А в неділю то знов сходилися, то 
надворі, в дорозі десь тамо на перекрьостку, і співали 
молодьож. Таке-во пісні. 

Там є річенька невеличенька,
Схочу – перескочу.
Отдай мене, моя матінка,
За кого я схочу.

І ще співали пісні: 
Посіяла огірочки близько над водою,
Сама буду поливати дрібними сльозами.
Ростіть, ростіть, огірочки, чотири рядочки.
Не бачила миленького уже штири вечорочки.
А на пятий побачила...

[На вечорниці] ходили. Ми прєли, а  хлопці ше, на-
зивалися «валини», такі крутінки, клоччя набере, за-
йдемо в одну хату, назбирається нас. А колись же не 
було світла, ото лучина, палочок нарубають таких-во, 
і такий лучник був, то вже прадеш. Ото і так стрілися, 
хлопці, дівчата ходили. І музики були по хатах. Співа-
ли. Великі пісні співали на вечорницях. Хіба згадаєш 
тепер ото. 

шацький РайоН

смт шацьк
Записали Г. Малеончук та Н. Патійчук 10 липня 2009 р.  

у смт Шацьк Волинської обл. 
від Циган анастасії Семенівни, 1929 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Просто збиралися по ха-
тах, находили такі хати, шо приймали. [З  якого віку 
починали ходити на вечорниці?] Такі, по років шіш-
нацять вже, шішнацять, вісімнацять. То я починала, 
як моя мати ше ходила, проводила молодість, а в мої 
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роки, то тоже, тоді клубу не було, був клуб у Мель-
никах, а ми жили на хуторі, там недалеко Мельників, 
кілометров чєтирє. [Як хутір називався?] Городище. 
І деколи ходили туди в клуб, в Мельники. А в нас на 
хуторі була школа така, то тоже дозволяли деколи тан-
ци робити в школі, як десь були канікули чі шо там, 
деколи, то і на хуторі, приходили з сіл, з Пульма при-
ходили, хлопці, дівчата, з Мельників тоже приходили 
туда, на хутір, і так проводили. Тоді вже сами знайо-
мились на танцях, в моє врем’я, вже так не то, не було, 
шоб батьки сватали, сами знайомилися і приходили, 
і сваталися.

с. голядин
Записали а. Дмитренко, а. Якимлюк та Н. Ковальова 

2 липня 2008 р. у с. Голядин  
Шацького р‑ну Волинської обл.  

від Цвид Катерини Юхимівни, 1929 р. н.,  
Цвид адама Калиновича, 1927 р. н.,  

Цвид Євдокії Григорівни 1917 р. н.,  
та Голядинець Ганни антонівни 

диТячІ ЗаБави [На Трійцю] сходилися, спивали, тан-
цювали. От на двори де. А нє – де в кого де у сіньох. 
Ну, як сіни какєї більши. То музика грає, і  танцюва-
ли. Як малемі буле, то казали: «Явор, явор, яворове 
люде, шо ви робіте?». Ну, такє-во спивали. То так ме 
гралися малемі. Ну, от так пуднимали руку і так худи-
ли кругом. 

– Явор, явор, яворови люде,
Шо ви робітє?
– Муруємо моста
Для пана старостя,
Тисяч коні пропускаєм,
А їднего затримаєм.

Ну, і вже їдне остаєцє, а вже те виходить. А вже те, шо 
затремали, вже стає і знов йде коло. [Дівчата става-
ли в коло чи й хлопці?] Дівчата. Робили ворота з рук і 
попід руками проходили. Отак спивали, гралися. Таке 
іграво. [Той, кого зупинили, куди йшов?] Вин вже сто-
їть, а тиї дальше йдуть. І «платка» граємо. Берем плат-
ка і ходим з платком. Положим тут – вже вгадують, де 
платок. Якшо вгадає, вже знов тая йде дівчина розда-
вати платка. Тако весілля грали. Наберем лєнтув, вби-
раємо молодуху. Вберемо. Там лєнти висять. Таким 
найбільше грали. В  нас дівчата поприходять і грали 
так. [...] Абе молоде, геройське таке було. Каже: «Хай-
но я вам заграю на рубльові». А то рубель такий був та 
качалка. Возьме: «ля-ля-ля» – на теї качалці грає. А теї 
танцюють по хати. Добре, весело. Абе здоровий, то то 
й добре було. [У які ігри ще грали?] Грали зимою, а по-
тім йдуть в хату. Каже: «Будем грати “довольне пари”». 
Хлопець і дівчина посидають так по парі, а тоді каже: 
«Ти довольна свою парою? Ні? То виходь до другої». 
Вже переходить сюди. Буде то до тих пор, поки кожна 
скаже «довольна», бо вже не хочуть грать. Тако літом 
грали: посадять троє дітей, а їдна водить. Вона ходить 
помиж тими: «Десь тут була подоляночка, ой встань, 
подоляночко, розкрий свої вочі». І ще тако гонились. 
Я сижу жду. Прилетить до мене – будуть удвох литіть: 
та звідти, а та звідти. Як то литіли, збираємось удвох, 
то вже й коли бижимо – силом за руки тримаємося. 
Такії іграшки от. [...] І то зимою нас ше й сварєть. Ка-
жуть: «Вам не мона давати постолив», – сварєть тато. 

То ми ж хоть зимою, шоб тиї були постоли, то пови-
ходжуєш. Ідеш далі, де річечка, шоб ковзатися, а вони 
сварєть. Кажуть: «Повико взуєте, де я вам наплиту?». 
То босий йдеш, навіть мені ноги приставали. Я сижу 
на печі, бачу – ковзаються, і мені ж кортить. Я ж схо-
пилсь, пушла, али пристають ноги до льоду. Я  знов 
бигу до хати – нагріюсь. 

виховаННя дІТей Школи ни було, як я годувалася. 
В нашому селі не було школи. А потом вже стали біль-
ші. Встають, поїдять, ідіте-но перше жети, серпом, 
як ото у ту пору. Ячмінь на поміч жнемо. Те, шо там 
весняне посіїця, беруть сирпе і жнуть. Гувічкє пасуть, 
бо корове ше не можуть пасти. Спочатку гуси, потім 
овечки, а тоді вже корови. 

дошлюБНе спІлкУваННя Ткали на вечорницях. 
Своя хазяйка буде та ткати, а тії будуть ото коло того 
світоча, тут-во сидіти, там прісти чи шити, і співають 
собі. І хлопці ходили на вечорниці. 

РодиННе повсякдеННя Спати то так укладалися 
всі: тико був тик, не було підлоги. Їдна хата нивилич-
ка. І  отако, постелять нам, принесуть якоїсь соломи 
ци сіна, ци що там. Принесуть, постелять, і, хай і зи-
мою, ми лижимо. Покладуть всіх отако в радок, лижи-
мо і за нич попригриваємося. Повстаємо, попрогорта-
ємо, попрочухруємо отако ногами, а вона тепла вже, 
та землє. І вот встаєм, і збираєм той камиш в радюжку. 
В’єжим той комиш і виносимо в сіни. В сінях такі по-
латки – кладем там. І знов так на нич приносять.

сІМейНІ вЗаєМиНи Син у нас вмер ше-во тіко рочок. 
Такий був, знаєте, здоровий, хороший, розумний ха-
дзяїн. Раптово помер і всьо. Сорок рочків. Двоє діток 
осталося. Невістка покинула нас. Забралася й пішла. 
В другому селі, в сусідньому. То ми тако заїдемо, при-
возимо їх, шоб трохі розвеселили нас. Ми тіко з дідом 
удвох. Десять літ прожила в нас невістка, і тіко він по-
мер, на другій день забрала діткі й пошла. І так добре 
їй робили все, так файно жили й не сварилися, за рід-
ню мали. Тіко його не стало, взяла нас од себе, тако 
мене одопхнула. Кажу: «Дитино, ти ж мені рідня, ді-
ткі – кров наша!». Всьо. І так ми затужили з дідом. Ми 
не такії зара’. Знаєте якії люди: од живем, аби жити, ми 
не ради тому життьові, хай Бог простить нам.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї У нас було четверо диточок. 
В  Володимирі є дочка. Тоже жива. Али знаєте: кіко 
не є дітей в матері, тіко шкода. Всіх же ж шкода єд-
наково. І зара’ таке в нас горе, жизня тяженькая. Тіко 
знаємо церкву єдну і на могілкі тут за селом недалеч-
ко – більш некуда не йдемо й не ходимо. Горе таке ді-
тей хоронити. А дочка пять років померла. Тоже така 
молодюня. В Любомилі жила. То як нам жити, люди? 
Нам на старость горе таке велике.

с. грабове
Записала Т. Погудіна 9 липня 2009 р.  

у с. Грабове Шацького р‑ну Волинської обл.  
від Сучок антоніни Петрівни, 1927 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Ой, як ідуть хлопці до 
дєвчєт, пісні є, я пісні знаю. То ж, бувало, ходили на 
вечорниці, збиралися до хатів. Бувало хлопці попри-
ходять, сміються: «Може, в  тебе весіллє буде». Таке 
каже: «Ше рано, ше рано». – «Не рано, не рано». Але 

ШаЦьКиЙ  РаЙОН
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такиї були хлопці, дивися, шо й дивися, сюда – не туда, 
вже й пудходять, вже й женяться молодими. Моя се-
стра двоюрудня то замуж ішла, то її тико вісімнацить 
літ було. [...] В свята то всюди музика грає, то ходили, 
а в такиї-во, як піст або Пелипівку, то вже на музику 
негде не йдуть, не ходили, тико так збиралися, поси-
дять, пожертують дівчата з хлопцями.

пРийМак В приймаки йдуть, і до себе беруть, як кому 
виходить. Вот як нема нікого, перший був в них-во 
Адам, син, то до себе женили, а дочка в Смоляри їдная 
пушла, а їдная на роботу поїхала, осталася так.

с. Мельники
Записав В. щибря 24 квітня 2018 р.  

у с. Мельники Шацького р‑ну Волинської обл. 
від Ващук Степаниди Павлівни, 1933 р. н.,  

Гаврось Єфросинії андріївни, 1935 р. н., 
Ващук (Худис) Дарки Тимофіївни, 1928 р. н.,  

родом із с. Яревище Старовижівського р‑ну 
Волинської обл.

РодиННІ пеРекаЗи Двоє нас було  – брат і я. Ми 
осталися у вісім літ од батька. Батько вмер. Тико мати 
годовала нас. [Як жилося?] Ой, то ж, бодай, легко, як 
осталися з матерою! Пасли, я  – овечки, а  вин  – ко-
ровку (там з сусідом злучиться). Так і нуждалися. [...] 
У матері було шестеро дітей, двоє померло, осталось 
нас четверо. А їх вже всіх нема: і мами, тата на війні 
забрали ше в 1944-му [році], то найстаршій було тико 
чотирнадцять років. А брат, то самий менший, най-
ранше умер. Родився в війну, три роки не ходив. То 
я вже сама тіко осталася з своїх сестер. Тоді ніяких 
ігров не було. Ми з сестрою вдвох старші – корови й 
овечки пасли, а мама осталась сама з тею, шо чотир-
надцять літ. Пішли в поле хазяйовати, орати, сіяти. 
Знаєте, ходили по корчєх та поночі. Було так, вста-
немо з мамою, просо мнем у хаті. Тоді йду молотити 
до сусіда жито, тако ціпом. Прожили тяжкі вріміна. 
І голодні були. На день якраз тико поїси якого пий-
ла з муки розколоченої. Пийло звали: надереш круп 
з пшаниці, де мама достане. Ходили на базар аж у 
Малориту (тридцять кілометров пішки йшли), ще й 
клумачка наложу  – цибулі чи то смушок, чи табаку 
навіть. І знаєте, пішки ж ідеш сюда й туда. [...] Я жила 
в Яревищах. Батька уже давно нема, а  сестра ше не 
так давно от умерлá. [Скільки Вас дітей у сім’ї було?] 
Шестеро. У мене два братики і дві сестрици. Єдна в 
Казахстані і зара ше живе, шо я її й не бачу. Дітки – 
згадаю, то плакати. А  вже як своїх діточок народи-
ла, то в мене ж їх п’єтеро. Ой, і по всьому світочку є. 
Тико покійна дочечка вже в землі, вже багато рочків. 
А внучкув, превнучкув, то маю... У мене ж був в хати 
найменший унучок. Ми сидимо вдвох, а вин прийшов 
до мене: «Бабо!», – плаче. Питаю: «А шо таке?». – «Ой, 
у мого друга є двоєродні, а чого-то в мене нема?» А я 
стала сміятися. Кажу: «В тебе нема? У тебе аж штири-
нанцять двоєродніх». 

диТячІ ЗаБави [У які ігри ви грали в дитинстві?] Яко-
гось «трубачіста» на дорози грались. Позбираємось, 
їден ловить, а тиї втекають все. Отаке було іграннє, а в 
хати, то «ничкі» грали. Зав’єжуть їдному вочі і той ла-
пає, ходить ловить. Гонимося попуд лавками, похова-
ємся. То карти грали. Отаке була іграшка. [...] «П’єда» 
якогось грали. Поставлять такого дручка, і  тако ки-

дають, і  збивають його. [Виграє], хто більший зоб’є. 
Такого намалюють, скачуть, кидають якесь тево... [ка-
мінчик]. У  «класа» звали. Вже я й сама забулася. Та 
не було коли тоді й іграти. [...] «Клас» такий робили, 
скакали. Поставлять такого кулочка, кийками збива-
ють «ґльоґ» звали. Шось там миж детьми [грали]. А як 
воно, хто його знає. [Чи знаєте дитячі приказки?]

Казочка-перелазочка,
Огнець-попелець,
Галя дівочка, а як зветься хлопець?
 – Молодець.

дошлюБНе спІлкУваННя [Де збиралися на ве-
чорниці?] По хатах. До нас на хутори всі приходили. 
А клуб, то тутика був у селі. [Вечорниці коли відбу-
валися здебільшого?] Увечора приходили посидєть 
сусіди тако-во. І  в будній день приходили. У  пист... 
Шось я не помню того посту. [Що робили на вечор-
ницях?] Я ж кажу, то «нички» грали, то карти грали, 
отакеє все. Дивчєта не вельми ходили. Хлопци, знаю, 
у нас геди на хутори все ходили. [Дівчата сходилися 
прясти разом?] А прєсти сходилися, то-то дньом. Хо-
дили вдень їдне до других прєсти. [Чи було таке, щоб 
приходили хлопці, наймали музику?] То в нас не було 
тут-во, де я жила. [А по селі?] Було по селі. На скрип-
ки якісь грали. Бубен барабанив. Якась «Полька» 
була. «Краков’як» і «Полька». Співали на вечорницях. 
[...] Були вечорниці, збиралися прали по сусідах. Геть 
до дванадцятої години. Ше свічки робили перед Но-
вим роком нашим, тим українським. Чотирнадцятого 
[січня]. То робили свічки, ходили по хатах і збира-
ли віск, [потім] робили таку велику свічку. І  в кого 
вже так збиралися – гостьовали і до церкви несли ту 
свічку аж до Шацка, бо тут-во раньше не було. [То це 
саме тринадцятого чи в будь-який день?] Свічку на 
Новий рік несли і збиралися, випивали – гостьовали. 
Цілий тиждень ходили за воском. А на церкву дару-
вали ту свічку. Ой велика, груба така! І з неї вже там 
казали, шо в захрестиї її ставлять і палять. І тоді вже 
збиралися: воду в ночовки набирали вечором, ро-
блять з воску такі чащінки і палять свічку. І так якось 
гадали: як зийдеться якось чи ожениться, чи вийде 
замуж. І  ше щитали штахети, вийдуть. Молодець  – 
вдовець  – молодець  – вдовець. Як вийде на впосля 
вдовець, значить, за вдовцє піде заміж. [Такі свічки 
лише молодь робила?] Тико молодь робила, вже ста-
рі – нє. [Вечорниці робили], прясти сходилися. Тако 
цилу зиму. В піст, в Пилиповку, напримір, до Паски 
кросна стояли. Ткали тиї матеріали. Ходнікі, то ше в 
мене є, ткала сама вже як оженилась. [Було таке, щоб 
приходили хлопці з музиками?] Було. З  гармошкою. 
В будень, то нє мусить, нє. Я вам просто скажу, шо я 
по тих вечорницях не мала коли ходити. Мій ше по-
кійний чоловік іде до клуба сюда в Мельники  – со-
нічко заходить, а я йду додому, мені треба там косити 
займити, сіно згребти, то потом поделили той сінокіс 
і йду отдихати, щоб рано встати. По дві й то три коро-
ви тримали. То ми ше хату тут строїли. [На чому гра-
ли на танцях?] На гармошци, потом, може, уже баян 
де був. Скрипка була десь там  – у меї свекрухи, шо 
я замуж вийшла. Там скрипкою грав такий старий. 
Але я туди не ходила. Такі ше були старші за мене, 
то ходили туда в хати. В Марчихи, казали. [Які танці 
танцювали?] «Ябличко», «Краков’як», «Старадання», 
«Полька», «Карапет», «Оберка». 
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фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї [Як зверталися до бать-

ків, до бабусі, дідуся, до кумів?] На «Ви». От як зараз є 
таке, на маму або на тата: «пошов» або «ходи», «йди», 
«зроби», на «ти», є таке зара. Тоді так не було. Ну, воно 
й зара, то мало. [Як Ви до цього ставитесь?] Мені до-
бре, як на «віте» кажуть. [...] [До свекра з свекрухою 
як Ви зверталися?] На «Ви». Я і теперика всіх на «Ви». 
[Як Ваші діти й онуки до Вас звертаються?] На «Ви», 
як поприїжджєють.

виБІР паРи Як познайомились? До клуба вже потом 
стала ходити. На свічках, як робили, то [він] був. То 
ше й казали: «Ой, який хороший хлопець! Звідкі він?» 
Два рази з клуба провів і всьо – зробили припички і 
весілля осінню одправили. Ше й велике таке! Тоді ж 
великі весілля робили. Кабана забили і дві овечки за-
різали, гусі – і все. [...] Він [майбутній чоловік] робив 
якось там под Гутою у ліси. І там із мого села, Яревищ, 
тоже були чоловіки – там робили. Ото там вин [один з 
чоловіків] йому насватав. Каже: «Там Дарка, така дів-
чина культурна, добра». Ото я так із ним і познако-
милась. Він прийшов шось пару раз до мене і зробили 
весіллє. То й зара бачу, як те весіллє їхало коньом, не 
машинами, коньом. Везли, теперика шахви, а то такий 
кухор. Везли тоє кухро, і я з ним сиділа, з чоловіком. 
[Що в «кухрі» було?] Одьожа. Сорочки полотнєни. 
Хустки. Тепер же у хустци не йдуть, тико деякії. 

поЗашлюБНІ дІТи [Чи було в селі, що народжували-
ся позашлюбні діти?] Чого ж не було? То й зара є. Було 
того, може, менше. Зараз, пробачте, аборти роблять, 
а  тоді так ше ж не те-во. Після війни ковалєрів тих 
старіших повбивали. Не було [чоловіків]. А  хлопці 
брали і на десять років молодшу і таку. А тиї [старші] 
оставалися. То були такі, шо дитину вродить і годує, 
шоб було коло кого дожити, якшо нема. [Як таку ди-
тину називали?] «Байструк». [Як люди ставилися до 
такого? Що казали?] Нє, ничого якось. То ж Сірожа 
отой-во Балабух був байстрюк. А во той Шлєйхіст – то 
байстрюк. Вона в тюрмі була – за жито засудили. Вони 
осталися – вісім детей. Їх батько покинув, пошов до 
другеї. В колгоспі тоді підуть, то наносять де в корчі 
жита. То їх, з тих восьми, аж троє посадили в тюрму, 
і сестру [в тому числі]. І вона нажила там дитину. Вже 
потом вийшла з тюрми, ожинила сина і дожила коло 
його. Зара ше син є й невістка. І так і жила. На бай-
стрюки тако казали стари люди: «Хай байстрюк, аби 
з добрих рук».

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї [Яку роботу вважали 
жіночою, а яку чоловічою?] Ой, було, разом робимо. 
Ідемо на поле і робимо разом. І  по дрова, приходи-
лось, удвох їдемо. У  ліс. Коника тримали і по дрова 
їздили вдвох. [...] Чоловіча, то знаєте  – орати, сіяти, 
косити сіно. А гребсти, то ж і жінки гребли, і всі гре-
бли. А зимою молотять ціпом жито [чоловіки]. А баби 
вже прядуть. Баби ж мусіли робити й на сорочку, й на 
спідницю, й  на платтє, й  на все, шоб було убратися. 
І виткати ще. І шоб і застелити було постелю. І в мене 
ше й зарає така радюжка ліжко застелити, з  вовни. 
З льону ручники вишивали. До приймака [як стави-
лися]? Бог його знає. Казали: «Приймацький хліб – со-
бацький». Така приказка була. 

подРУЖНя ЗРада [Чи були випадки подружньої зра-
ди в селі?] Я  одну знаю, шо розийшлися: ото Босий 
той з тею – з Ганною. Пожили. І вин неї покинув. А в 

того вмерлá жінка, і він узяв жінчину сестру за жінку. 
І вона так догляділа теї діти і його. Не знаю вельми, 
шоб така була зрада, як тепер. То не було так, нє. То-то 
тико одна там у Шацку, знаю, прожила двадцять літ 
(вже син вивчився, тико одна дитина) і найшла яко-
гось коханця. Чоловіка покинула і в хаті все ж. І по-
шла в чужу хату. А той [потім] не схотів неї (бо в його 
троє дітей), і  топір сама. [Як люди в селі ставляться 
до жінок-розлучниць?] То ж не хвалять їх. Бачиш, 
як кому біда: той їздив по роботах (і хату обробили, 
і їдна-но дитина), [як не їздив], то, може б, не кинула. 

РоЗлУчеННя [Що ви думаєте про розлучення та пов-
торні шлюби?] Ну, шо ж я думаю? Моя дочка розі-
йшлася, то вин бив до того неї. Він туто в нас сидів 
[мешкав], ми його забрали, бо його батьки жили бід-
но, випивали. І  вона одну дівчинку, Іринку, родила 
(вже вона вчителькою робить). Він навіть до неї [до 
дружини] й не того [не повертається]. Він взяв якусь 
другу, шо немає дітей і зара вже покинув пити. А то 
пив до того, шо ничого не робив, а тико її б’є. [...] Шоб 
розлучалися? Чо ж не було! Оде ж отеї-во сусідки син 
(я ше й оде на весіллі була). Вона [його дружина] пуш-
ла на роботу і найшла якогось там другого, а  з  ним 
розійшлася. І він поїхав, ше й звуть Шалімчик. [Як ра-
ніше ставилися до розлучень?] Шось не приходилося 
мені [про таке чути]. 

сІМейНІ вЗаєМиНи З свекрухою я жила 34 роки, а з 
чоловіком 36. Свекруха мала п’єть дочок і оден син. 
І я її догляділа й похоронила, і до церкви доси хожу з 
хлібом за неї душу. Десять років, як бачте, тоді з від-
ром носилась, бо була сліпа, не бачила. А я ж її тоже 
на «віте» звала, не казала ж якось там. Бувало (отам 
мама ше жила, а ми у лісі), я її возьму під руку і веду 
на свіжину до мами, якшо заб’ють кабана. Вона не обі-
жалася, і чоловік не обіжався. «Ти в мене жіночка до-
бра була, мене доглядаєш». Але випити тоже любив, 
то каже: «Я  й коли з тебе поздевався, ти мене тепер 
доглядаєш добре». – «Ну, – кажу, – шо ж зробиш». [Які 
у Вас стосунки із зятями і невістками тепер?] А он – 
дочка, онде – зять. Рядом хати. Нічого, хороше. А одна 
дочка в Малориті аж. Невістка з Росії, то зара по скай-
пу поговоримо з синочком. Син служив в армії аж на 
Владівостоці у морфлоті три роки і там найшов собі 
жінку. То [раніше] плакала, заводила уголос, а  зараз 
живу з одним синочком нежонатим. І тоже плачу, шо 
сам останеться. Вже сорок п’ять років буде. [...] Ми 
жили [із свекрухою] нормально. Тико у меї свекрухи 
було три дочки. Як чоловік їде на роботу, я встану (хоч 
і в мене діти), звару снідати, а засмажити не маю чим. 
А дочка свекрушина (старша) мене до комори не пус-
кала. Я навару їсти, а до комори не йду, а в комори ж 
сало! Я кажу раз: «Мамо, то ж принесіте до хати, хай 
буде в хати. Як я ж устану, я ж не ленуюся, навару їсти, 
а засмачити ж, – кажу, – не маю чим». А свекор мий 
покойний як почув: «То шо? До комори не ходиш?» – 
«Нє. Тетяна сказала, шоб я до комори не ходила».  – 
«Знай і відай, шоб ти до комори ходила. Шо тобі тре-
ба – бери, а те, шо тобі не треба, ти брати не будеш». 
Отак і було. І вже нема і теї сестри, і теї [другої] сестри, 
і теї [третьої]. Троє сестров! А я вже дівеносто років – 
і ще валєюся. В мене пребаба жила 101 рік, то уже мій 
і чоловік, і син каже: «Ше вам бабине треба дождати». 
А я з тею пребабою, то й, здається, й зараз бачу, як по 
ягоди ходила. 

ШаЦьКиЙ  РаЙОН
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38 ВОЛИНСЬКА  ОБЛАСТЬ

оБов’яЗки дІТей щодо БаТькІв [Хто доглядав 
старих батьків?] Сами доглядали. Було й, шо не лю-
били, ненавиділи. Тепер, то бачте, й  в пристарєлий 
[дім] здають. Казали, шо й в ліс вивозили колись 
старих, тико я це не бачила. [Навіщо?] Шоб там уми-
рало. Не давали їсти, видно так. Але оден син завіз 
маму десь туда в ліс із малим хлопчиком. І той хлоп-
чик, син його малейкий, каже: «Тату, як ти будеш ста-
рий, то ж то я й тебе так завезу». І  вроді каже, шо 
з того часу перестали вже. А ше так розказують, шо 
був голод, і він забрав батька назад тоді. А колись же 
сараї, хати крили соломою, і  [дід] каже: «Синочку, 
возьми соломи постели чи помолоти якось і там є 
зерно». І він розвів хліба з тих колосочкув. Так каза-
ли. Бог їх знає. [А хто мав залишатися з батьками?] 
Найменший син, то вже з батьками остається. 

УспадкУваННя МайНа [Як раніше ділили бать-
ківське майно?] Бог їх знає. В  мене було три до-
чки і виходили заміж, то вони й не сварилися, ни-

чого. Та тій шось кидає, а  та тій оддає: «Хай тобі 
буде», «хай тобі». А  є всяко. Було, шо не ладяться,  
не поділять. 

сиРІТсТво В нас тіко батька не було, з мамою жили. 
Я повсирота – лиш мама була. [Якою була сирітська 
доля?] Ой, то ж якось жили. Дімчиха була – маму за-
били, батько був. Дімчиху Тетяну мати виховувала – 
мачуха. Вин узєв з Затишшя жінку, бо забили [дру-
жину]. Так є у неї брати по тий мачуси, і вона каже: 
«Вони в мене так як рідні», бо вона була більша, стар-
ша, з ними годувалася. Він, той оден брат, живе десь 
у Москві (тут хата в селі), то він раньше на канікули 
приїжджєв на ціле літо. Вже на пенсії. То вона всігди 
йде з церкви й до його вступає, каже: «Піду до брати-
ка, поговору». Нічого, хороше тиї жили. Ви знаєте, то 
який народ, яка раса людей. Як людина з добрим сер-
цем, то вона й чуже, хай і яке привикне і буде глядіти, 
і буде помогати. Тут у сусідстві є сестри по матері чи 
по батькови не рідні, вже вони не дружать так!
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апосТолІвський РайоН

м. апостолове
Записала Л. Боса 14 червня 2012 р. 

у м. апостоловому Дніпропетровської обл. 
від Ляпунової (Баранник) Марини Іванівни, 1965 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Мама маленька була. І оце ж вона 
їсти просить, а баба ця Фійона візьме крейду, наколоте 
і каже: «Пий, доцю, це ж молочко!». А вона була таких 
дуже пишних форм і  шила собі юбку. І  там кармани 
були аж до дна. І вона ходила працювати, і оце ж ко-
лосків туди напхає, напхає... Cама така вона повна, 
ніхто не дивився на неї, але кармани в неї були аж до 
полу. [...] Дід – Павло Іванович Кривоконь. Управляю-
чим в колгоспі був перед війною. І оце ж його визвали 
в район. Кажуть, там уже Київ бомблять. Збирай всіх, 
грузи все на місяць. В  той рік зібрали дуже багатий 
урожай зерна. Дуже багатий. А йому дали наказ спали-
ти, щоб німцям не доставалось. А він приїхав в село і 
каже людям: «Я розумію, що я можу і під розстріл піти, 
але нічо’ ми палить не будемо. Це вам на ніч – беріть». 
Уже він одправив, сам залишився. Він їх догнав, до 
речі, тільки в плавнях, десь кілометрів за шіїсят. То він 
людям, хто залишився (багато ж залишилися, не всі 
ж поїхали), каже: «Розбирайте, закопуйте оце зерно». 
І вони всю ноч, хто торбами, тягали оце зерно та зако-
пували. А тоді бензином облив, спалив, шо осталось, 
начебто – все. І оце після войни, я ж кажу, в сімдеся-
ті роки стрічали нас, я була маленька, казали: «Оце ж 
тільки благодаря діду ми і повиживали в цій окупації». 

c. грушівка *
Записано на початку 2000‑х рр. у с. Ленінське 

апостолівського р‑ну Дніпропетровської обл.  
від Скрипник Лідії Павлівни, 1936 р. н.,  

та Галушки Олексія Івановича, 1927 р. н.,  
родом із с. Топчине Магдалинівського р‑ну 

Дніпропетровської обл.

РодиННІ пеРекаЗи Мій батько, мені як було три 
годи, мене бросив. Батько мамку бросив. Мамка ви-
йшла за другого заміж, він лодки робив. Його даже на 
фронт не брали. Він робив у рибсоюзі, оце ж рибколхоз 
імені Богдана Хмельницького. Тепер тіки вивіска там 
висить. Немає. І уже я як підросла, у рибколхозі земля 
була, то і садили, і сіно гребли, бо коні були. І ми малі 
як були – водою затоплювали все, оставалися такі, як 
озерця. Ми казали «бакаї» на їх. Рибу відрами [від]но-

* До 2016 р. – с. Ленінське.

сили в річку. Риби було дуже багато. Тепер такої риби 
немає. Дід... Я не знаю, з якого він года був, служив на 
Кавказє. Він був потомственний рибалка. [Працював] 
у рибкалхозі, а як до революції, то самі собі рибачили. 
Це він рибу ловив. У  їх коні були, возили кіньми аж 
у Дніпропетровськ рибу продавать. Харашо торгува-
ли. І було таке, шо і перестрівали, гроші забирали у їх. 
Всяке таке було. А відтіля [з Дніпропетровська] сахарь 
привозили, тульку привозили. Сахарь, я помню, такі 
голови були. Таке було, в 1947 годі, як були малі. Мам-
ка було наб’є, по кусочку дасть. Такий сахарь, аж си-
ній. Тепер його немає такого. [Чи Ви пам’ятаєте свого 
свекра?] Нє. Це в сорок другім годі [1942 р.] прислав 
посліднє пісьмо, більше не було. І де ми після войни 
вже не шукали... Без вістей пропав і всьо. Може, ране-
ний був, а може, розбомбило. А у свекра мого батьки, 
то в їх млин був, пасіка велика, то вони все поздавали 
у колгосп і самі пішли. Батько там вівці пас все время, 
поки не умер. [Чи розкуркулили Вашу сім’ю?] У дєда, 
оце шо рибачив, то вони зразу поздавали [реманент]. 
Дід пішов у рибколхоз. А бабушка тоже роботала. Мій 
батько, нерідний батько, всю жизнь каюки робив. Він 
сам з Кіровограда і десь там в якогось дядька бачив, 
як він ото робив, і оце навчився. Це ми зараз кажем 
«лодка» по-руському, а то казали «каюк». 

РодиННе повсякдеННя У  каждого хазяїна свій 
каюк був. Ми малі були і вже їздили. Братові було три 
годи, я  було його посадю, мені вже десять год було. 
Посадю, поїхали в плавні. Або там із напарником їде-
мо (біля мене жив такий самий парєнь, як  і  я). По-
їдемо, гукає: «Ліда! Поїхали по брось». А брось – це 
із верби вєрьовки. Кролі держали. Бо після войни 
треба було везти сорок кілограм сдать. Оце кролів 
треба вигодувать і сдать. Молоко, яїчка  – все дава-
ли, шоб план [зробити]. Ожина була. Збирали дуже 
багато. Та добра яка була! Варення варили з медом. 
Пчоли держали, меду дуже багато було. Ми оце дома 
до 1947 году, поки не було голодовки, держали пасіку. 
Не знаю, скільки там вуликів було, здавали по двісті 
кіло грам меду. Така бочка двістікілограмова. І ото там 
не нада було і сахаря. Оце так. Фрукти багато було, 
садки дуже здорові у нас. У пічі сушили, кампот вари-
ли. Було, бабушка [зварять], така макітра здоровенна. 
Ото зварять: ні сахаря, нічого, воно добре таке. На ву-
лиці була піч, і ото туди, натоплять, накачають груші, 
яблука, тоді витягнуть. Якшо не посохло добре, – ще 
раз. Дровами тіки топили. Або оце комиш такий не-
великий ріс, ну, такий товстий, отак як палець. І ото 
було комиш рубають, тоді зв’язують, привозять. І то 
у грубах топлять комишом. [Сіно з плавнів везли?] 
Да. Перевозили через пором. Сіно дуже хароше було. 

дНІпРопеТРовська оБласТь
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[Чи збирали в плавнях качині яйця?] Було таке. Оце 
особенно, як вже іюнь місяць, їздили собирали. І ва-
рили, і  жарили  – качині добрі крашанки. [Усі яйця 
вибирали чи залишали одне-два в гнізді?] Ви знаєте, 
як діти – позабирали та й усе. [Батьки нічого не каза-
ли, не сварилися?] Ніхто нічого. Батьки наші бачили? 
Батькі наші як пішли утром, так прийшли ноччю, а ми 
самі собі хазяїни. У степу ядовиті гадюки були. Дівча-
та як роздратували [гадюку], так вона метрів два як 
підстрибне! І вужі були. Єнотів багато було. Оті дикі 
куриці – фазани, [їх] дуже багато було. І пацюків [во-
дяних] дуже багато було. В 1947 годі хлопці здавали 
шкурки. У нас сусіди там були – самі хлоп’ятки, шість 
душ. То вони оце занімалися цим. Дуже багато було 
пацюків. Лисиці були тоже. Ми не нуждалися рибою. 
В мене подружка була, у неї батько рибалка був. Нам 
отаку маленьку сіточку дав. Ми візьмемо попід бере-
гом отакі щучки: раз затягли, другий раз – повне від-
ро. Ото кажу: «Нін, ти будеш брать?» – «Нашо мені? 
Батько привезе». Надрали, пожарили. Так і зробили. 
Риби було повно! А тепер немає риби. Соми дуже здо-
рові були! Сом приспособився! Більше ста кілограм 
витягли сом. На бричку його положили, голова – аж 
там, а  хвіст  – аж тут. Навєрно, спеціально ловили. 
[Сома смажили?] Да. І  коренить [коптити] добре. 
Бочка така здорова, роблять канавку, туди повіша-
ють і каптять. Ми дома самі каптили і качок, і курей. 
Це і чоловік, і дід коптив. В основному рибу накоре-
нять, на горіще складуть у вяті. Цілу зиму одварю-
ють, їдять. Мішками купляли [сіль]. Воно ж тоді п’ять 
копійок було кіло. Я на фермі робила, було машину 
привезуть, висиплять. Ми мішками додому носили. 
Бабушка у мене релігіозна була. В церкву ходила. По-
стували: шоб м’яса – ніде нічого. Дід у нас такий був – 
любив матюкаться, а бабушка – нє. Ну, всьо равно в 
церкву ходили: і дєд, і баба. І постували, не їли ско-
ромного нічого. Ми якось так не голодували, то шо 
у нас було все своє. Корову держали і  свині держа-
ли. Багато не було. Оце було на Паску, на Рождєство 
зарізати. [Чим годували свиней?] А  у плавнях сіяли 
гарбузи, буряки, кукурузу. І давали. Дєд же ж робив у 
рибколхозі, то вони ж землю держали. 

виховаННя дІТей З п’яти [років] уже помагали бать-
кам по хазяйству. Помагали дєти. Я корову пасла. У нас 
тут під селом ішла така річка невеличка – «Качєшник» 
називалась. І так гребля була. І ми ото вигоняли туди 
корови, і дітвора всі пасли там. Гусей держали. Тоді у 
каждого корова [була]. Ми ж коло плавнів жили, то 
там у каждого корова. Ми було, оце як начинається 
весна, корову через річку перегнали, і  вони там до 
самої осені, вже поки замерзне. У  каждого загончик 
такий був, ми закривали туди. Тіки рано утром, іще 
шоб тіки начинало сіріть, бо вони [пастухи] будуть 
іти пасти. Були люди і свині виганяли, а то особенно 
телята малі. Хто держало кози, хто держало вівці. І так 
бросали. Тіки мітили. Оце намітили, як його: чи ви-
стрегли, чи шо. І ніхто не крало, ніде нічого. Якби те-
пер вигнав, і шкурки б не найшов. Рибовоз у нас був. 
І просили школи, шоб дітей дали [допомагати]. Спеці-
ально коні, бочка така була, і ми вибираємо ту бочку, 
а  тоді випускають [рибу] у  море. [Випускали тільки 
маленьку?] Оту бочку усю підряд. У відерце, такі під-
сачки були. І вода оце зовсім увійде, а риба ж лежить. 
Оце помагали ми.

МачУха У  батька була друга жінка. Мачухою стала 
мені. Сперва нормально. Їсти не було чого, а півлітра 
в батька було [завжди] – він таке не забував. І вечором 
він з кумом якимсь, мачуха – кругом столу обсідали. 
Одна миска по центру, дерев’яні ложки (штук п’ять-
шість чи скільки дорослих чоловік). З  одної миски 
мотають [їдять], поки дно не покажеться. А дно дуже 
швидко [показувалося]. Хазяйка підсипає туди ще 
скільки там єсть. Вимотували [з’їдали] все. І  отож 
вечері (я  не пам’ятаю, шо їв) грам десять (а  може, 
й більше, п’ятнадцять) шось вони мені влили, і воно 
запекло мені. Ото я тоді попробував [самогон]. Бать-
ко [працював]. Хто ходе на роботу, того дітей брали 
в діт’ясли. І мене буквально на другий день в діт’ясли 
то приняли, бо батьки на роботі. А вже зерно налива-
лось, до врожаю скоро. Ну, і ходив я. Два рази балан-
ди давали. Помню, тільки шо вродилось, змолотили 
все, папа каже: «Ти будеш в школу ходить». І пішов я 
в школу. І тоді мачуха як в’їлась в мене! А чого? Того 
шо батько десь в сусіднім селі знайшов кращу за ма-
чуху та й часто дома не ночував. А мені доставалось... 
Осінь була вже, кукуруза поспіла – початки. Їх треба 
висушить, вив’ялить. А  у батька кролики завелись. 
Сусідський кіт був такий, шо кроленят хватав. [Ма-
чуха каже]: «Ти оті качані під хатою обминай і дивись, 
шоб кіт кроленят не вхватив». Ну, я обминав-обми-
нав... Кроленя вхватив. І оця маменька моя номер два 
як озвіріла до мене! І до того ще батько лупці давав. 
А  чого? Надумав я у сусіднє село піти. Може, кіло-
метра два вже шмаляв [йшов], коли батько – мене за 
руку і по задни ці ті півтора чи два кілометри лупцю-
вав, скільки тяг. А то мачуха: «Закрий рота!». А я не 
закриваю. «Закрий рота». Затягла мене в хату, шоб 
сусіди ж не чули. Я не закриваю. «Закрий рота». Голку 
взяла: «Я тобі очі повиколюю». Ой, Бо-о-оже, я пере-
лякався. І мене вдавило, і відтоді скільки я там жив, 
одібрало в мене сльози – я не плакав. Шо б зі мною 
не робили, я не пам’ятаю, шоб я плакав. В мене оді-
брало оте поняття. А  потім голодовка минула. І  у 
батька в Дніпропетровську сестра старша в робітни-
цях домашніх [працювала] у професора. [Мачуха пи-
тає]: «А шо, матір бачили?» – «Ба-а-ачили». – «Та яка 
вона?» – «Та живе непогано, але на птичих правах». 
А мачуці цього, видно, і треба. Я ж голодний був, як 
собака. Я перестав плакать і перестав жаліться. Бать-
ку нічого жаліться, бо батько сам часто бувало такого 
[б’є]. А вона [мачуха] їсти не дає. Цілими днями. Не 
знаю, коли я  їв. [Мачуха каже]: «А мати ж, значить, 
рідна  є. Бери, Іване, Альошку та веди до мати!»  – 
«А  як вона там живе?»  – «О,  та як живе! [Добре.]». 
Ну, раз таке  – то й таке. Значить, хорошо. Батько, 
правда, зробив мені [взуття], босого не повіз. Відре-
монтував ботінки мені. А барахлишко було (якраз та 
тітка, яка в професора служила, видно, її пацан ви-
ріс) – плащик... В оте мене й вдягали. Нарядили мене 
і до матері. [Який це був рік?] 1934-й. Ще один момент 
стосовно злої мачухи. Після жовтневих [свят] перші 
канікули були. І  був я на канікулах дома. А  мені ж 
дома – це ніж в серце. Сперва пішов до сусідів, а по-
тім пішов у школу. А мачуха ж дома, вона вискочи-
ла... А звала вона мене не інакше як Фандєєвич. А чо’ 
я Фандєєвич? Того шо в мене діда Афанасієм звали, 
а  вона вже перехрестила, з  Афанасія став Фандєй... 
І я здрейфив. Вернувся. Злякався її. І вона мене в хаті 
надушила. Я вже виривався. Ніж взяла, не [той, що] 
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різать, а колодочка дерев’яна. Я закриваюсь, затуляю 
голову руками. Вона по руках, по чому попало [б’є]. 
На голові в мене не видно, шо там, а на руках – синці!

сиРІТсТво І то мене батько привіз в Дніпропетровськ. 
Зайшов по адресі: «Де мати?». Підвал такий, з підвалу 
виходе мати. Двома-трьома словами вони перекину-
лись, і він розвертається, і пішов. А мати ж мене за 
руку – всередину. А в тім підвалі дворник жив, і бабу-
ся моя, і дядько мій, і ще дві пари – квартиранти. Тіт-
ка Софія – материна сестра менша – жила по тій же 
вулиці з другого кінця. Стали, видно, радиться, га-
дать між собою. Мати приходе на Озьорку (централь-
ний ринок), приносе вузол обрізків. Тих кочанів вдо-
волі, давай я їсти. Вона їх приперла, і  я чуть не всі 
обрізав і їв. І знов мене повело. І прямо ж на постелі у 
цього дядька. Дядько вже не втримався: «От ти...». 
Шось обізвав мене. А тоді як розрядився я – і в реви-
ще! Реву вже за ті півтора року! Я одурів, мене вивер-
тало од схлипів отих. Дуже обидили! А після того – 
ну, де мене дівать? Сімейна була нарада. Бабуся за 
руку мене (я вже розумів) і відвела в дитячий буди-
нок. Жуковського, 6 – я й досі пам’ятаю. Бараки. А шо 
там ранше було в тих бараках? Декілька бараків. При-
воде. Там прохідна. Бабуся казала: «Ти ж не кажи, шо 
в тебе мати й батько є». Великих документів не вима-
гали, допити не робили. «Давай!» Закинули в пустий 
барак. Там посеред бараку буржуйка кругла. І ото не 
знаю, чи топиться, чи ні. Ще один пацанок. Це нази-
вався «карантин», зразу в гурт не вкидали. З  цим 
хлопцем зразу на підлозі [спали], а потім якісь нари 
нам зробили плотники. А  тільки ж не мито, нічого. 
«До тих не підходь, бо вони, нехороші чужі...» Я знаю, 
як він там їх називав? Я ще й по-російськи не розумів. 
Тільки думаю: «Та чо’ я боятимусь?». До груби став, 
думаю, я ж погріюсь. Вони мені нічого [не зробили], 
а тільки шось балакають, а я їх не розумію. Я не знав 
російської мови абсолютно. Той хлопчик мені пота-
ришував [допоміг]. «Ти не розувайся, – каже, – бо бо-
тінки спруть». А на другий чи третій день взяли нас. 
Я не знаю, де той хлопчик дівся. У молодшу групу [за-
брали] чи шо... Там і дівчачі корпуса були, і хлопчачі, 
старші й менші групи... Нас поклали: ото коїчка така 
односпальна, по чотири – два туди головою, два сюди 
зразу. Тіснота така. Стригли механічно, не електро-
машинкою. Якийсь одяг достався мені вже. Потім ді-
тей менше стало: вже втрьох, вдвох [на кроваті]. Де 
вони діваються, ми не знаєм, а тільки й назад приво-
зять. Шпана розбігається, хто був смишльонішій, шу-
кають щастя, вже ж не така голодовка. Їх в основному 
[було] на центральному ринку. Їх там всіх ловлять і 
сюда звозять опять. Тільки нас менше й менше, і до 
весни вже по одному на [ліжках] стали. А де ті поді-
вались? Не знаю. Багато ж і хворіло, може, і померло. 
А балачка така, шо де дітдом якийсь – то страшне. Це 
колонія кримінальників, туди потраплять – ще хуже, 
як в нашім домі. А куди потрапить? От якби в Гені-
чеськ! Там от такий білий хліб дають. Горбушку. Гор-
бушка ж – це воно округле, тонше, по вазі, може, воно 
і не більше, а  в руках дивиться [виглядає] набагато 
більше. «Мнє горбушку, мнє горбушку!» – в столовій 
всі кричали. [Казали:] «Дай пайки, пайку оддам». 
Я  ніколи не оддавав і ні в кого не позичав. Були ж 
такі – він півпайки з’їсть, а той сильніший, шо пози-
чає, він в нього пайку відбирає. Був один, знаю, 

Чапаєв  звали. А чого? В нього шапка – папаха з мше-
ла. Баланду несуть, він не жде ні ложки, нічого. Ото з 
миски воно ллється по ньому, прямо в рот. І його не 
стало. Де він, не знаю, видно, дуба врізав. Один та-
кий, шо казали Рибалка. Коло порогу класти [ново-
народженого] – це рибалка... [Чи була школа?] Балач-
ки були про школу, але нас там не було. Може, хто й 
ходив [зі] старших, здається, в дев’ятнадцяту школу в 
Дніпропетровську (вона українська була). Яка там 
школа, Боже? Може, який десяток і ходив, я  ствер-
джувать не буду – балачки були. І навесну, мабуть, за-
лишилось не то шо по чотири... Не всі койки зайняті. 
А де подівались діти – я не знаю. Зселили нас в один 
барак. Вже тепло, ще на Перше травня я ходив на де-
монстрацію, знаю, шо танк ішов один... А далі я заліг, 
в  бараку виховательки немає, не знаю, кого покли-
чуть. Когось таки викликали, зміряли температуру – 
тридцять дев’ять. А шпана – пронюхали вже – стяга-
ють штани з мене, сорочку... «Тобі дадуть», – казали. 
А мені однаково, я їм все оддав. Стягли – і будь здо-
ров. Взяли мене в санчастину. Там тіснота: койка коло 
койки... Вже ж температура сорок один – цілий «бу-
кет» хвороб нарахували одночасно. Везти в лікарню. 
А в чому? Десь наблочили платтячко якесь, пам’ятаю 
й досі – синеньке. Повезли в лікарню, вкинули мене 
там в ванну – жалко, шо не втопили зовсім. Мили чи 
не мили, шо робили? Колять уколи, гірке шось, 
страшне. І там повні ж палати, забиті [дітьми] з дітдо-
му. Друзяки мої. Тільки мені не до друзей. Сестра [ме-
дична] заходе, я  кажу: «Мені краще». Обход лікар 
робе, ото трубочкою прослухав. На кожнім ліжку пе-
рекличка: прізвище, ім’я та по батькові і рік наро-
дження. Ну, після бараку у лікарні зовсім другий світ. 
Дві-три неділі я переломний кризис цей пережив. 
«Слабий пайок» називається для тих, шо хворіють, – 
таку баландичку дуже слабу [давали]. А потім стали 
нормально давать: й  пудінги, і  сосиски, і  первоє, 
і  второє, і  третє, і  компотом чи чай. Як ожили! 
Об’явився друг мені, тоже ж з мого дітдому, він на рік 
мене старший (аж двоє – він і сестричка маленька). 
Як почне розказувать, заливать... Може, якимсь став 
там діячем, не знаю. Ну, шо робить? Ми ж тут живем, 
а  там не знаєм, шо буде. А  може, там получче! Вже 
всіх позабирали – пуста лікарня, а про нас забули. Ми 
там нікому вже не треба в дітдомі. У лікарні сорочеч-
ки якісь були, і  це у всіх поголовно. Раз викликали: 
«Галушка, на операцію». А в мене ухо боліло. Завели в 
операціонну. «Галушка?»  – «Галушка». Доктор руки 
миє милом. «А ти з якого отдєлєнія?» – «З п’ятого». 
Він тоді подивився: «Та ні, мені з шостого треба, не 
той Галушка». Хух, слава тобі, Господи. Випустили 
мене з операційної. І давай виписувать. Вже, мабуть, 
нас держали так, не мали сміливості вигнать. Приїха-
ла з дитбудинку вихователька. Нас п’ятеро чи шесте-
ро (і  той же ж братик із сестричкою). Всіх одягли. 
«А  ми Галушки не найдем барахла. Сумки його не 
найдем». – «Такий мішечок ото затягнутий». Прине-
сла. «Галушка, це твоє?» Витягає. «Та шо ти, в  плат-
тячку?» Поїхали в дітдом, а  договорювались же, шо 
ми повтікаємо. А  воно вже літо, вишні. Захожу я в 
барак свій. Не знаю, чи там знайомі будуть. «Куда, 
баба, прьошся?» В  платтячку  ж! А  баланда після лі-
карняного [їжі] смердить, в  носі круте все мені. 
Я знаю, шо в мене і бабуся в Дніпропетровську, і тітка 
(материна сестра), то мені дуже [гірко стало]. 

аПОСТОЛІВСьКиЙ  РаЙОН 
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В 1935 році одмінили карточну систему і дозволили 
вільний продаж хліба. І як раз після відміни один [чо-
ловік] (я не знаю, хто він), мабуть, непогана людина, 
приніс хлібину. Тоді двокілограмові були хліби. І мені, 
значить, в руку – на! Я ж їв-їв той хліб, їв, не знаю, 
скільки я його з’їв, скільки він мені дав. Оце я наївся 
хліба перший раз. Я  ж [з]  тим другом договорився, 
з  Васею (він розхвалював, яка то в нього [тітка] в 
Кам’янському, скільки вона йому сала давала і цукру 
в чай сипала). Ну, а в мене ж не тітка, а рідна мати й 
бабуся! А  вже ж голоду нема. Мені не терпиться  – 
я день переночував, другий... Після того, шо в лікарні 
було, пекло після раю показалось. А  охорона була 
яка? Оце на прохідній дерев’яний паркан, а  позаді 
була церква і ограда. В церковній ограді вже наші, де-
кілька виломали тіх пік. Через них можна було. Я під-
бив того Василя, і  в платтячку з Василем і його се-
стричкою газуємо. Я ще знаю, куди, а Василь не дуже 
веселий. [Скільки Вам років було?] Вісім. Газуєм. 
Коли назустріч чи пожарник  – чорна якась форма. 
А ми недалеко відійшли. «Ви куда, дєті, ідьоте?» А я 
шо? Вся голова забинтована... Він, видно, подозрівав. 
«А ми в аптєку...» І до мене: «А ти, дєвочка, тоже в ап-
тєкє била?» Голова ж забинтована. «Да, в  аптєкє».  – 
«Ну, йдіть». І  пішли ми. Дійшли ми до Барікадної. 
З гори спустились – я не знаю, чи Василеві хоч «про-
щай» сказав, повернувся і пішов на свою вулицю. 
З мене там [удома] вже платтячко зняли, наділи якісь 
штанички. Став я до Дніпра ходить, плавать. Вже 
куди вони мене дінуть? В  дітбудинок не стали від-
правлять, жив у тітки.

Записала Л. Боса 13 червня 2012 року  
у с. Ленінське апостолівського р‑ну 

Дніпропетровської обл.  
від Свитки Олександри Василівни, 1939 р. н. 

[Розповідь стосується м. Нікополя 
Дніпропетровської обл.]

РодиННІ пеРекаЗи, виховаННя дІТей Ми пере-
їхали з Нікополя в Ленінське (це колишня Грушівка). 
Нині у школі викладаю українську літературу. З  го-
динами важко, бо зараз у селі дітей стало набагато 
менше. В Нікополі я працювала вчителькою і на по-
чатку [19]90-х написала твір про те, що «на нашому 
прапорі завжди літо». Я  ще додому не пішла, а  на-
шого директора вже викликали і запитали, що там 
у вас за вчителька така. Бо в Нікополі страшно було 
рот одкривать, це чесно кажу. А вже коли я побула на 
вчительському з’їзді і на зустрічі з Таланчуком, пер-
шим Міністром освіти – я осміліла, і після 1992 року 
почала займатися українознавством. А  директорка 
(руська Горбачова) сказала: «Олександра Васильєв-
на, работать нєкому, берітєсь ви!» І  зразу вона дала 
вести українознавство у 10-му класі, а  не з малень-
ких почали. І на кожен урок до мене ходила. Я кажу: 
«Чого Ви ходите до мене на кожний урок?» А  вона: 
«Но я же гдє-то должна учиться». Я в Нікопольській 
школі 30 років пропрацювала. Вона мене послала під 
Бориспіль, щоб я подивилася, як там ведуть (уроки). 
Я там побула три дні. Захожу у їхню школу (а це було 
19 грудня, якраз Святий Миколай), всі по школі біга-
ють, я дивуюся, що воно таке, чому у дітей такі наря-
ди. А вони мені: «Сьогодні ж Святий Миколай». Так я 
сама, вчителька, перший раз узнала, що в школі діти 

святкують день Святого Миколая. Побувала у них 
на уроках, переписала дещо, зустрілася з учителями. 
Вони дали мені адресу Тернопільського університе-
ту, я надіслала листа, і мені прислали бюлетені. Так я 
почала займатися українознавством. Ви знаєте, діти 
хорошо сприймали ці уроки, і  це ж у місті, у  Ніко-
полі. Діти любили цей предмет і допомагали робити 
кабінет. Нижче Нікополя виселили всі села, тож було 
багато переселенців. Діти позносили чималенько ма-
теріалу із виселених сіл, тож і етнографічний музей у 
школі був хороший. Тоді мені було добре працювати. 
Через сімейні обставини я останній рік працювала в 
новій, 13-й, школі. В нас була така директорка, сибі-
рячка Овчіннікова, так без її дозволу не можна було 
і гвіздок забити. Я даю відкритий урок, а вона каже: 
«А  почему Ви не прішлі ко мнє на собєсєдованіє?». 
Я кажу, я ж теж переживаю, щоб провести урок нор-
мально. В общем, все строго.

Записала Л. Боса 14 червня 2012 р.  
у с. Ленінське апостолівського р‑ну 

Дніпропетровської обл.  
від Картавець (Ланець) Лілії Миколаївни, 1956 р. н.,  

Руденко Івана Полікарповича, 1957 р. н.,  
та Положій Галини Іванівни, 1955 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи В мене історія сім’ї дуже цікава. 
Це научно не доказано – ми ні до кого не зверталися, 
але ми з-під турків. Мій дід, якийсь прапрапрапра-
щур був у Запорожській Січі козаком. Там, де Чор-
томлик. І  в  свій час, як вони гнали турків із Туреч-
чини, він привіз собі полонянку і одружився на ній. 
З-за цього його вигнали з Запорожської Січі. Да, і  в 
нас дуже сходство єсть. Особєнно мій батько – є шось 
неслов’янське. Батько рибак був страшний. Всі свої 
ордена на блешні перекував. Це ходив на льод. І мис-
ливець такий, а потом пчеловод страшний. Настільки 
батько був грамотний сам по собі, освічена людина, ну 
і ще й цікава. Діти мої счас його боготворять. Даже в 
нас єсть внук одін-єдиний, Іван. 

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї [Скільки у Вас дітей?] Двоє. 
[Чи Ви своїх дітей хрестили?] Хрестили. Хотя кому-
ністи були. Ми з чоловіком ховалися, платили попу 
десятку, щоб він не записував. Якось можна було не 
регістрірувать в книжці отій. Там же ж книжка реє-
страції була.  [...] З  кумами общаємся, спілкуємся до 
сіх пор: з одними кумами більше, з другими – менше, 
як життя склалося. 

виховаННя дІТей Щасливе дитинство було. В  мене 
сестра Ліда. Вона мені нерідна. Папа її – це ж мій бать-
ко. Мама зійшлася з ним, коли Ліді був один годік. 
В мене батькові було 52 годи, мамі – 40, коли вона мене 
родила. Він з мене пилинки здував. Я  утром, було, 
просипаюся, в мене рука під подушкою, – там в мене 
вже канфєта лежала. Мене батьки дуже-дуже любили. 
В мене папа маму жалів. Така хароша сім’я була. 

дошлюБНе спІлкУваННя Раньше череду пасли, 
толоки були. Гуляли і в «пекаря», і в «жмурка». Рань-
ше було як? Вийдеш, як якийсь празник: і там сидять, 
і тут сидять. Кругом сидять люди і празнують все. [Що 
святкували в селі?] Паска як закон всігда, 1 мая, 9-те, 
Октяберська. Новий год тоже. Я ще пацаном помню, 
то на Паску із самопалів стріляли. А в церкву нільзя 
було йти. 
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м. Зеленодольськ

Записала Л. Боса в червні 2012 р.  
у м. Зеленодольську апостолівського р‑ну 

Дніпропетровської обл.  
від Нєхіної (Кутенко) Людмили Володимирівни, 1945 р. н.  

Положій Галини Іванівна, 1955 р. н.,  
та Дмитрюка Івана Михайловича, 1941 р. н.,  

проживав у с. Ольгин Вископільського р‑ну 
Херсонської обл.  

(затоплене водами Каховського водосховища)

РодиННІ пеРекаЗи Знаю, мама казала, що вона мене 
народила у 32 роки без єдиного розриву. А батька тоді 
посадили за те, що людям більшу зарплату виписав, – 
як тоді все при Сталіну було. Мати сама дєтдомовська. 
А батько все мєчтав, що у нього буде дванадцять пар 
кумів. Але була одна пара. Даже в церкві тайно похрес-
тили. У мене є хрестик, з яким хрестили. Я його хра-
ню, дітям сказала, щоб поховали мене з ним. Куми – 
сусіди були, приїхали з Германії і дуже хотіли, щоб 
мама мене їм віддала, бо батько в тюрмі, а вона сама ж. 
Та отказалась. А вони все подарки носили. З Германії 
навезли дуже багато дєтського, думали, в них діти бу-
дуть. То я в дитинстві ходила в таких красивих вєщах. 
В основном батіст. [...] В мене історія сім’ї дуже цікава. 
Це научно не доказано  – ми ні до кого не звертали-
ся, але ми з-під турків. Мої діди, якісь пра-пра-пра..., 
якісь пращури були в Запорожській Січі козаками. 
Там, де Чортомлик, і рядом зовсім же із Ленінським. 
І в свій час, як вони гнали турків, із Туреччини прадід 
привіз собі полонянку і одружився на ній. З-за цього 
його вигнали з Запорожської Січі. Да, і в нас корні... 
іменно дуже сходство єсть із... Особєнно мій батько 
дуже похожий та і в мене є шось тоже не слов’янське. 
[Хто це Вам розповідав?] Це мій батько, дід розказу-
вав. Це так от. Ніхто цим не пишався – ну, єсть таке. 
В  той час було заборонено, може. Канєшно: шо таке 
вигнали з Запорожської Січі? Ну, от імєнно, історія 
сім’ї така. Колись було... Да. Справа в тому, шо батько 
виріс почти сиротою. І він тільки нам розказував. Те, 
шо от батька я помню, то і мої діти пам’ятають. А так 
дідів-бабів не було – і я мало чого знаю з історії. Може 
б, і більше знала, якби була бабушка рядом. У нас ба-
бушки: одна в Криму була... [То це вже десь поколінь 
сім?] Поколінь сім, да-да-да. Якшо це мій прадід, то в 
мене вже пра-пра... Да, сім єсть колін. Десь так: сім. Ми 
так і считали, шо десь так є. По-відімому, переказ та-
кий в сім’ї був. Ну, це нам розповів батько і дід – я ще 
помню дуже діда. Дід дуже пізно помер, горілку лю-
бив дуже випить, рибаком був все життя. Мій батько 
настільки свободолюбивий був, його в 16 років повез-
ли у Німеччину, це ж [19]42 рік, поголовно молодьож 
всю отправляли в Германію. Дуже багато, дуже бага-
то – страшне, скільки їх тут везли. Це точно знаю, бо 
я йому документи через суд восстанавлювала і стал-
ківалась з цим. І його в  [19]45-им году, якраз Червона 
армія те місто в Німеччині освободила, і його тоже ж 
в  [19]45-м призвали, буквально в апрєлє призвали, а в 
травні Побєда. І він ще ж виходив як учасник войни. 
[...] Ну, шо... Батька, то ж забрали на фронт. Там я не 
помню. У те время розказувать це було секретно. Я шо 
знаю, шо він це в плєну побував. Йому не було 49 год. 
Робив у колхозі він плотніком. А мама домохозяйкой 
була. Потом тут тоже в колхозє робила. А там (у Захід-

ній) він в яком-то лєснічествє робив... А, да, хату дали. 
[Чи дали гроші на те, щоб хату побудувати?] Нє, нє, 
хату дали. І підйомних там трохи дали, копійки трохи. 
А потом колхоз. А колхоз – це така вєщь. Це як раб-
ство. Це як негри на плантації, так і ми в колхозі вка-
лували. [...] Ні паспорта, нічого. оце одробив смєну – 
трудодень. [Це батьки Ваші так працювали чи й Ви?]Та 
й я начинав с етого. Ото ти с утра до вечора вкалуєш –  
тобі нормодень...Нє, ну там пока колхозів не було [про 
Західну Україну]. Ну, там іще шо... Там неурожаї оці, 
там таки хуже жилось, чим тут. А  тут як пішли, то 
[19]47 год – голодовка. Оце виростили в колхозі шо – 
приїхали, в  машини погрузили, на заготзерно. А  ми 
ото шо посадили, шо на приусадібной ділянки вирос-
ло, – за щот того й жили. Це, кромє того, шо одпахав у 
колхозі, іще дома треба було виростить, щоб вижить. 
Отаке. А нам об’ясняють, шо харашо було.

c. Мала костромка
Записала Л. Боса в червні – липні 2012 р.  

у с. Мала Костромка апостолівського р‑ну 
Дніпропетровської обл.  

від Жмурського Семена Івановича, 1954 р. н., 
родом із с. чкалове Нікопольського р‑ну 

Дніпропетровської обл.,  
та Тупіконь Олександри Костянтинівни, 1925 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Батьки жили в Воронцовкє. 
Перед війною в батька не було там роботи, і  він на-
правився в Запоріжжя, і влаштувався у «Дніпроспец-
сталь»: на Запорожсталі катером возив, тягав баржу 
через Дніпро. Така була в нього робота. Потом він 
сім’ю забрав.  [...] Переїхали у Чкалове, на Нікополь-
щину. Десь там недалеко якась рідня була. І вирішили 
побудувать будиночок. І от вони вибрали собі місце, 
десь там над річкою, на високому бугру. Побудували. 
Приходе із райвідділа чоловік і каже: «Ви построїли 
хату не по плану». Тут уже осінь іде. Підганяють буль-
дозер – і хату розгорнули. Що робить? А мама вже, по-
моєму, вагітна, вже нас чекала із сестричкою. А вони 
тоді, значить, вибрали зруйновану хату. І пиляли сті-
ни пилкою, блоки робили. Тими великими блоками за 
короткий час вибудували собі хатинку. І вона стояла 
до 1961 року. А в 1961 році, як зараз пам’ятаю, вже в 
четвертому класі був, вирішили трошки її піднять, 
бо вона низенька. Сволоки там такі, шо я доставав 
до неї. Скільки вспіли піднять, потому шо були вони 
вдвох! [...] Мій дід був куркулем. Чи й справді він був 
таким..., чи просто постраждалим від такої гарної со-
віцької влади... Мама все плакала за ним. І  я кажу: 
«Мам, Ви не плачте». Намагався заспокоїть її. Якось 
кажу: «Я  завтра, поїду, мабуть, в  Нікополь». Вона: 
«Ти ж тільки приїхав». Я кажу: «Мам, я тільки на пів-
дня». А  собі поставив за мету: «Поїду в КДБ  – і до-
питаюся». Все-таки раз діда забрали в Нікополі, зна-
чить, там якісь же ж результати залишилися. Поїхав 
першим автобусом. Приїхав (люди ж на базар їхали). 
Підійшов до міліціонера (я там знаю, де те КДБ!). Роз-
питав, де пройти. Прихожу. Показали мені, де та мі-
ліція: «На другий поверх підіймайтеся!». Підхожу по 
сходах, в кінці такі, значить, суцільні двері, очко там 
таке (глазок) і кнопка. Я подзвонив, на ланцюжку від-
крилися (це як в кіно), одкривається на ланцюжку, 
і така шайба (для мене шайба – це таке плоске, кругле, 
посередині). Виглядує. Я говорю: «По вопросу реабі-
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літації». І  завів  – отака кімнаточка, як холодильник. 
Столик, стільці і там одне вікно. Починає: «Ви отку-
да?» Записує в журнал. Мене цікавить... Він: «А як там 
обстановка, шо там говорять?»  – «Знаєте, мене по-
літика не цікавить, мене цікавить конкретно: “де мій 
дід“? Його забрали в Нікополь, от. І я хотів би знать, 
на основі чого і куди його завели?» – «Ой, ви знаєтє, 
нічого я не можу Вам сказать – архіви під час війни 
згоріли. Ви напишіть у Дніпропетровськ у прокура-
туру». Я  кажу: «А  я не знаю адреси».  – «А  не треба 
адреси  – просто пишіть про свого дєдушку [і шліть 
за адресою]: Дніпропетровськ, прокуратура». І  я 
пишу: «Дніпропетровськ, прокуратура» (на конвер-
ті). А там, значить, пишу: «Хочу дізнатися про долю 
мого діда, який був забраний в Нікополь, і потім він 
пропав безвісти десь у тридцяті роки». А  зворотню 
адресу вказую свою запорізьку (потому шо я не знаю, 
шо там, як прийде результат). Проходе літо, я періо-
дично вже навіщаю батьків (уже ж папка вернувся з 
лікарні, десь з середини липня). Приїжджаю – він по-
сміхається. Каже: «Сєня, ти писав в прокуратуру?». 
А я не знаю – мені ще нічого не прийшло, я свою за-
порізьку адресу вказав зворотню. Ну, я  на всяк ви-
падок питаю: «А  шо таке?» А  він каже: «Та тут осьо 
тьоті Вєрі прийшло з прокуратури пісьмо». І показує 
мені пісьмо. А  тьотя Вєра  – це, значить, мамина се-
стра. Вона найменша із Пацуків. І  вона так і не ви-
йшла заміж, якраз її молодість припала на часи війни. 
Хлопця її забрали на війну, і він там загинув. Тоді так 
склалися обставини, і  вона залишилась на дівочому 
прізвищі Пацук. У [19]68-му році їй побудували всією 
родиною (то вона жила з старшою сестрою) окремий 
будиночок (потім і старша сестра до неї перебралася). 
Ну, корочє, вона адресу змінила свою, вже з тих часів, 
як діда забрали (двічі вона міняла свою адресу). Про-
те прийшло саме їй. А мене переконували в КДБ, шо 
не ведеться ніякого спостереження, нічого. І  архіви 
згоріли, і не знаєм,  куди звернуться. Ось вам правда. 
Присилають їй, значить, папка А 4, одірвана така сму-
жечка вузенька, надрукована на машинці десь десята 
закладка така (єлє-єлє читається текст, тільки впису-
ється ручкою чорнильною: «Пацук  І.  І.»). А  дальше 
все по сценарію. Потім я пізніше добився, шоб мені 
вислали таки мій екземпляр. «Осуждьон тройкой в 
пятдесят каком-то седьмом году, реабілітірован за от-
сутствієм состава прєступлєнія». Я кажу... Ну тоді я ж 
розказав папкі усе, як є: шо я їздив, виясняв. Ну чого 
сюди прислали? Мене переконували, шо ніде нічого не 
ведеться, і  все кануло. Ну, посміялися ми так з ним. 
Двадцять п’яте серпня (двадцять шостого ми виходим 
на роботу), сьогодні в Запоріжжі я кручу помідори. 
Руки по лікті в томаті. Звонок. Мені завтра на роботу. 
«Ну, чи не можна прийти завтра?» І злий такий. Жінка 
побігла откривать і каже: «З КГБ!». Ну, піди, посиди. 
Я це спокійно сприйняв, навіть не підозрюючи, з якою 
метою це прийшла людина. Помив руки – вихожу. «Ви 
писали?» Я  кажу: «Ну, да».  – «Шо у Вас?»,  – думаю, 
може якийсь новий факт. Він мені дістає... Я  кажу: 
«Ну, ладно. Це я вже все знаю». «Ви мені скажіть шо-
небудь нове, де мого дєда забрали. Я хотів би поїхати, 
узнать, де ж він є». – «Ну, не скажу. Можливо, Біло-
мор-канал строїли, можливо, на Новій землі оці ж 
атомні полігони строїли. Точно не знаю».– «Ну ладно. 
Не знаєте, – оставте це мені на пам’ять – внукам буду 
показувать, дітям, про те, яка доля, шо дід мій не кур-

куль, шо він реабілітований». – «Не маю права. Це я не 
маю права залишить». Оце від руки написано. Я кажу: 
«Ну, тоді до побачення!». Тоді десь уже ющенківські 
часи, жертви Голодомору, він оп’ять піднімає це пи-
тання. І в мене ж так, уже внуки піднялися. Ану я ж 
знову напишу у Дніпропетровськ, прокуратуру – хай 
мені пришлють. Таке. Пишу. Вертається: «Ваш лист не 
може бути розглянутий, так як згідно закону про по-
дання громадян відсутній мокрий підпис». І я беру на 
ксероксі знімаю, лист цей у себе залишаю, на другий 
листочок знімаю копію, а  оп’ять же ж свій той лист 
з другого боку друкую, пишу: «Див. на звороті відпо-
відь». Пишу: «P. S. Прошу звернуть увагу на нерадиве 
ставлення Вашого прокурора (звертаюся до голов-
ного прокурора)», а  там вже ісполнітєль такий-то і 
ставлю мокрий підпис, і одправляю. Приходить через 
деякий час відповідь: «Ваш лист не може бути розгля-
нутий, так як Ви точно не вказали дату, коли Ваш дід 
був забраний». Ага – я оп’ять розгромний пишу дру-
гий лист, оце вкладаю ці дві копії, це собі залишаю, ко-
пії відкладаю – оп’ять відправляю. Приходе. І вказали, 
коли був забраний, і вказали навіть зміст цієї статті, 
шо організована боротьба за повалення радянської 
влади – дід був, виявляється, організатором. У мене...

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї [У  якій сім’ї Ви росли?] Не 
дуже в бєдній. Мої батьки були середняки. Вони рань-
ше самі жили. То мого тата не розкуркулювали.  [...] 
Нас було дванадцять душ. Шестеро ж померло – я їх 
не знаю. Шестеро померли, шестеро остались. Помер-
ли батьки: мама – у 1952-ім, а тато помер раньше, бо я 
його і не знала геть.

дошлюБНе спІлкУваННя Гуляли в молодості по-
під хатами. [На чому грали?] На гармошкє, в  бубон. 
Танцювали і «Польку», і «Краков’як», і «На реченьку», 
і  «Гопак», і  «Вальс». [Скільки осіб збиралося в хаті?] 
Ну, чоловік десять – хата в мене велика.

РоЗлУчеННя Я пішов із сім’ї, шоб мої діти не думали, 
шо можна в сім’ї мати скандали і продовжувать жить. 
Я вважаю, що це несумісно. Жить нада так, як у нас 
січас: спокійно, нормально. І коли я прийняв таке рі-
шення залишить сім’ю, то вона [мати моїх дітей] про-
сила: «Я все поняла. Я зміню своє ставлення». Я кажу: 
«Я в це не вірю. Уже скільки разів ми про це говорили. 
Якшо я з тобою буду продовжувать жить, і  весь час 
ти будеш під оцим пресінгом, шо тобі треба буде весь 
час стримуватися, – тобі буде важко. Краще ти зали-
шайся такою, яка ти є». І ми розсталися. Спочатку я 
жив  – у  мене був кабінет. Я  спав там після роботи. 
Договорився з начальником. Так прожив місяців два. 
А тоді вона почала за мною полювать. Зустрічає мене 
на трамвайній зупинці. Я побачив, шо йде, – в трам-
вай скочив... 

с. Мар’янське
Записали Л. Боса, О. Мірущенко та Р. Молдавський 

у червні, серпні 2012 р.  
у с. Мар’янське апостолівського р‑ну 

Дніпропетровської обл.  
від Кабака Василя Івановича, 1920 р. н.,  

та Горбенка Миколи Дмитровича, 1940 р. н. 

РодиННІ пеРекаЗи У 1936-му році вся моя сім’я і мої 
батьки виїхали до Мар’янського, і жили там до [19]40-
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го року. У [19]40-му році, після десяти класів, я поїхав 
у Кривой Рог, там технікум був строїтельний. У войну 
нас вивезли в Магнітогорськ... А назад повернувся в 
[19]46-му. Це вже, як я мобілізувався з Германії. В об-
щем  – побєдітєль. Нам на ордена давали жетони... 
В августі місяці чи в іюлі, якраз вже були вишні спілі і 
груші, я пішов і взяв самогонки (двохлітрову пляшку). 
Запросив гостей. Була батькова сестра двоюрідна, дві 
сестри, кум – чоловік десять-п’ятнадцять. Тітка курей 
принесла, кампоту наварила. Та й така свадьба була. 
Я сам і грав, бо ж сам акордеоніст. Після свадьби мене 
направили в Грушівку. Я  був воєнруком в школі, і  я 
30 років проробив воєнруком у цій школі. [...] Я тут 
народився і мої діди, і прадіди. Коли організовувалось 
оце Мар’янське село, то три сім’ї були. Отаборилися 
три сім’ї  – це Горбенки, Глушковські і Широки. Оце 
вони рибалчили: і жінки, і вони всі. І так вони кошом 
жили тоді. Це вже по расказам моєї бабушки, матери-
ної мами. Мою маму звали Галька, а її матір – Тетяна. 
Солочиха Тетяна Силовна. Моя бабушка по матері. 
І коли їхала Катерина [ІІ] на Крим, вона усюди заїжа-
ла. І у неї була служанка. І її схватило, шо родила вона 
тут. І назвали [дитину] Мар’яною. Так оце зразу було 
Мар’янівка, а  потом Мар’янське стало. А  мій дід по 
батькові, то він як образователь оце ж всього. У його 
було дев’ять дітей. Мій батько це був самий послєдній. 
І оце вони так називалися в селі од тих трьох сімей, 
шо заїхали сюди [першими]. Оце я розказав історію, 
як мені розказувала моя бабушка. В їх земля була, як 
ото туди підніматься на гору січас. То каже бабуш-
ка: «Я  ще дів чуком була невеликим, то бігали туди, 
кошом жили, ночували тижнями і більше. Я  виріс у 
плавні. Виріс чого? Батько пішов на войну, в  1941-м 
годі забрали, то я його фактічєські не знаю. А  мати 
осталася з трьома синами: я і ще два брати. Їх нема, 
вони вже покойніки, повмирали. Отож ми так і жили 
у плавні. Де голод, де шо не є  – у  плавні виживали. 
Надо було риби. То я шо? Я підносив [її] голими рука-
ми. Не надо мені нічого! Голими руками! Нужно риби 
тонну – я тобі тонну її накидаю. Даже літом купали-
ся, і у подривах вода тече річкою, і кручі. У підривах 
оце заложиш: міньки, соменя, окуні, раки. Я пацаном 
у плавні і виріс. Міньки – це сорт риби, «налів» – так 
називали, а ми їх називали «міньки». Літом до плав-
ня пішов, куди очі дивляться. Я плавав дуже здорово. 
Я можу утром виплисти на море чи на воду і до обіді, 
до вечора плавать. Я перепливу хоть і тридцять кіло-
метрів. Там кажду весну ця плавня заливалась водою. 
Вона затоплялась. Тоді як вода осідає, самі перві гря-
ди – це у гирлах. Гряди – це земля появляється. Пожа-
луста – хочеш ти – іди, бери сапу, лопату і обробляй 
клапоть землі, сади там чи картошку, чи шо хочеш. 
Садили усе. Даже баштан садили. Тоді ж вже під осінь 
відтіля їдуть каюками і вивозять: і гарбузи, і кавуни, 
і буряки, і картоплю – все, шо можна. [Цю землю ді-
лили?] Не ділили. Де хто посадив, там і  є. І  ніколи 
скандалу не було! Я приїхав: «Ага! Оце я беру і роз-
робляю». Ти приїхав: «О! Ти вже тут?» – «Да». – «Ну, 
тоді я коло тебе». І він розробля. Сінокоси були. Сіна 
там маса була! У каждім дворі коси, вози з керданом. 
Ніхто нічого не требував і ніхто нічого не ганяв. За-
чім? По-мойму, в 1951-м засуха була. То області – За-
порожська, Херсонська, Дніпропетровська – згонили 
скот у плавні. І спасали тисячами. Пасли там. Ну, і я 
пас. Оце пасеш 150–200 нетелів. А бувало і коров пас-

ли. Річки пересихали, перегнали через річку у плав-
ні. І там пасуться корови. У сорок сьомім [1947 р. під 
час голоду] плавня тіки і спасала. Це ж зімою, та в 
черевиках по льоду побіжиш у плавню. В озеро десь. 
Прорубав дірку: «на дух» можна риби набрать. А ні, 
то ближче під берег прорубаю ополонку і рукою ото. 
І ото в’юни, лини, карасі. Ото можеш накидать – уже 
їси. А  «на дух» як? Отако вирубується ополонка на 
льоду. Викидав льод і сиди – воно само випливе. І оце 
риби наб’ється скільки, шо ти умом її не зведеш! Че-
кал  – його по берегах було тьма! Приносиш додому, 
сушиш у печі, скребеш її. По нозі була така, як берез-
ка, плелась. Ото ми рвали, приносили додому, мололи 
і їли. Плавня людей поспасала в 1947 годі. Боже мой! 
[«Чекал»] цвіте: отак уверх піднімається, тут цвіточок 
росте, біле і розовеньке. І  корінці там ростуть, такі 
зав товшки. І ото ми їх їли. 

сиРІТсТво Мати вмерла в 1952  году. Сахарю тоді не 
було. Мені люди і кажуть: «Ти піди он на [бромвахту]». 
Коли плавні вирубували, була така баржа. Її називали 
«бровахта». Та сама пристань, як по її параходом їдеш, 
причалюєш до пристані. Чоловік тридцять людей там 
жило. То вода вже була, і затоплено кругом було. І їх 
застала зіма, і вони зімуються там. А мені надо було 
іти кілометрів п’ять от села туди. То я то пішов і про-
сив у їх: «Продайте сахарь на похорон». Кажу: так і 
так, умерла мати. То продавщиця каже: «Є сахарь, я не 
можу продать. Це надо людей созвать, шоб люди со-
гласились». То люди вийшли всі [бромвахта] оце на-
двір... Я розказав, то вони от себе одірвали каждий чи 
по півкіла і сахарю дали мені. І  я ото відтіль приніс 
додому. Попереду мене жив кладовщик дєд. А  вони 
[бромвахта] в  його ночували, ці люди. І  він попро-
сив, каже: «Ось хлопець сирота!». А я в колгосп пішов 
тоді – трудодні та й усе. Хто шо платив? Ніхто нічого 
не платив. «Ви візьміть його, може, йому якусь робо-
ту...» У  мене стажу: тридцять два годи рибацького і 
п’ятнадцять год стажу сєльськохозяйствєнного. Оце у 
мене сорок сєм год стажу! 

веРхНьодНІпРовський  
РайоН

c. дніпровокам’янка
Записала Л. Боса 17 листопада 2012 р.  

у с. Дніпровокам’янка Верхньодніпровського р‑ну 
Дніпропетровської обл.  

від Сідака Василя артемовича, 1925 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Мати казала Камнянка. Батько із 
Калужина. Я був із дідом весь час, поки і в школу пі-
шов. Дід – Хведір Христанович (1880–1964 рр.) А ба-
буся на рік старша за його була. Дівоче – Неділько її 
було. Із Сусівки (Сусівка стала Кам’янкою). Вони були 
набожні обоє, ходили до церкви всіда: і в суботу, і в 
неділю обов’язково до обід. Після обід. Дід був цер-
ковник, староста церкви, то лісу було в його до самого 
Омельника – дві десятини лісу в його було. І озеро ха-
роше таке (мілке, правда). І ото його була земля біль-
ше, а в обробітку було там; на горі ні біса не родило, 
таке воно. Внизу в основному. Таке. Картоплю садили, 
прядиво, потом шо там, просо внизу, садок мав. Там 

ВеРХНьОДНІПРОВСьКиЙ  РаЙОН
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журавель стояв, груша дичка здорова біля копанки 
була. Тоже розсадник невеликий був. Капусту виро-
щували пізню, бо помідор тоді не було – я їх і не бачив 
тоді до війни. Були тільки між картоплею дички не-
величкі такі, і для борщу лучче і не придумаєш. Ну... 
дід був хазяїном, робив у полі, у період НЕПу купив 
машину, і так він її і не пустив – молотарку. І так не 
вдалося... Як воно казали: «Шаг вперед – два назад...». 
І чоботи шив, і пасіка була в його, був і млин... Конем 
крутили жернова. [Коли побудовано млин?] Ну, в на-
чалє століття того... якраз перед революцією. [Хто бу-
дував?] Монах такий був, Потапенко. Косами косили. 
У копи не клали снопи, у полукіпки. 30 снопів – це по-
лукіпок, а 60 снопів – два полукіпки. Це так, щоб мож-
на було в’язати перевеслом. Ви знаєте? Раньше робили 
на току у поміщиків, то якщо нажав три снопи, тре-
тій він забирав.... Я ще пам’ятаю як до війни там один 
був, один дід молов, дід Пасенко. Їх було п’ять дворів 
у нас – всі розкуркулені і всі засужені були. І цей дід 
тоже сидів, і  при том так його підставили. «Набери 
зерно» (він був на сівалці робив). «Набери зерна і по-
під посадкою попідсівай, шоб не було огріхів». Він пі-
шов, а там той, об’їжчик: «А шо це в тебе? Ти вкрав?» 
І  зразу три роки... Ага, спеціально. А  ті одказались, 
шо посилали. Це, по-моєму, зразу після війни. У степу 
майже не жили люди. А все село було в низині, фак-
тично понад берегом. В нас було до двох тисяч груш 
дичок, у селі. А взагалі, груша у нас як символ. Сади-
ли її біля хати, або перед хатою, або поза хатою... Ну, 
як символ роду. А в діда мого: і збоку, і на причілку 
була... Главно, шо деревина... хороша. Я не знаю, як би 
робили гребінь, гребінки, оці човники всі, оці ложки, 
колодки до того... (ткацького станка), до рубанків, фу-
ганків оце – тільки з груші. Тільки з груші, бо інакше 
цією гребінкою буде засмикуватись, оці клочки усі. 
Вона прекрасно шліфується, це по-перше. По-друге, 
в неї немає шарів, які є на сосні... Я з батьком ходив 
на полювання, батько тоже був мисливець, то батько 
розказував все те. А я на полювання навіть рушниці 
не брав. Не міг убивати. Дід оце розказував, що були 
полози. У нього була тут земля у цього діда. Найбіль-
ше легенд всяких у нього було про вовків. А  ще він 
мене навчив такої приповідки:

Тара тині-тині – та як пас я свині,
тара тіх-тіх – був недалеко ліс,
тара тійок-тійок – та вирізав я собі кийок, 
тара товк-товк – біжить вовк, 
тара тійком-тійком – вбив я вовка кийком.
Тара туру-туру – та й зняв я з нього шкуру,
тара таші- таші – та наварив з вовка каші,
тара тошки-тошки – не було в мене ложки,
тара танцем-танцем – мішав кашу пальцем. 
Тара танець-танець – як загорівся палець,
тара тійки-тійки – та й побіг я до річки,
тара тан-тан – їде пан,
товче-товче – що таке, хлопче? 

Я не знаю, відкіля воно пішло. Дід був неграмотний. 
Він не читав книжок, а прибауток знав багато. Казав: 
«Розкрила рота, як вершу», «Торохтить, як три ціпи 
молотять»,  «А бенеря тебе б узяла!». На дітей казав: 
«Анциболоти ви!». Бабуся все коло печі була. Подру-
га в неї була така цікава, діток приймала. Вона пови-
тухою була, і я був прийнятий нею. Петрусенко Над-
ежда з Кам’янки. І оце в нас тисча чотириста дворів 

тут було – то вона обслуговувала майже всіх. Да-да-да. 
Баба Петрусиха – це був, ну, непрірєкаємий авторитет. 
Всі її знали, всі її шанували. Про це всі знали. Всі діти 
вечерю їй носили... [Які кутки в селі були?] У Калужи-
но оце такі кутки були: Свистунівка, Задоївка, Бугаїв-
ка, Гонарівка, Долина і Заріччя. Їх шість, кажеця. Так 
я нащитав. А  у Кам’янці  – Базар ото затоплений, за 
цим хрестом. Нема вже його, Базару. Базар – того, шо 
тут ярмарки були. Із тієї сторони. Ще кутки тут були 
Гегелівка, Суслівка. [Були якісь тут джерела освяче-
ні?] Тільки під Боровківкою. Є  джерело, воно діюче 
і зараз. Там якусь капличку побудували. У нас єсть у 
балках джерела. Але їх зараз не хочуть називати люди, 
бо буде те, що з тим джерелом, що під’їжжають фури, 
заливають воду у бутилки і везуть продавати. 

НІкопольський РайоН

м. Нікополь
Записали Л. Боса та В. Конвай 14 листопада 2012 р.  

у м. Нікополі Дніпропетровської обл.  
від Сандула В’ячеслава андрійовича, 1938 р. н.,  

Балоби Галини Олегівни  
та Завадовської Тетяни Іванівни, 1943 р. н.

диТячІ ЗаБави Після війни у нас, дітей, вибора 
було небагато для одягу. Його перешивали з німець-
кого одягу, який лишився. Були такі німецькі плащ-
палатки – із них шили і штани, труси. І от ми паца-
нами такими були, нам труси пошили на вірьовочки. 
Коли біжиш купаться – вискакуєш з них, а вони так і 
остаються стоять. А один був, пішли на футбол, пере-
лазили  – цими штанами зачепився і висів.  [...] Нас 
двоє було: брат на два роки менший  – двоюрідний 
брат  – і  сестра. Нас же купаться самих не пускають. 
І  ми стежимо: тільки бабушка за відра  – всі за нею. 
А  в нас як вода прибуває  – затопляє. Потом піщана 
коса велика і вода метрів на триста-чотириста відходе. 
А на піщаній косі за течією образуються такі баюрки. 
І там залишається вода чиста, прогрівається на сонці. 
Ну нас, звичайно ж, на течію Дніпра не пускають, а в 
оці баюрки. І ми, як поросята, в оцій теплій воді бо-
рюкаємося, кричимо. А двоюрідний брат – він з другої 
частини міста жив – прийшов і тихенько десь пішов, 
і  ліг у сусідів. А  бабушка: «Діти, додому! Де Сєргєй? 
Сергій! Сергій!». Як забігала бабка по березі. «Втопив-
ся! Втопилася дитина!» Туди побігла, туди, а тоді на-
ткнулася на нього: «Ах ти мерзавєц! Ти чо’ мовчиш?». 
Отчистила його. 

виховаННя дІТей Плавать ми, по-моєму, самі на-
вчились. Спочатку з опущеною головою. Я  перший 
раз з Нікополя виїхав у вісімнадцять років. Не було 
потрібно нікуди виїжжать на відпочинок. Курорт був 
тут. У  нас виховання починалося на Дніпрі, кожне 
літо в плавнях. У  нас навчалися плавать після того, 
як навчились ходити. І я б сказав, шо сьогоднішні по-
коління, коли відсутні ті умови, в  яких ми жили, не 
може сформуватися на асфальті. Це асфальтове поко-
ління. [...] Ми з братом росли в досить строгих руках 
батьківських. Але наскільки нам було надано просто-
ру і волі в ловлі риби: можна було брати човна в плав-
ні. Нам розказали, як вести себе, шо робити, як гроза. 
До річки страху не було. Наприклад, яка б не була гро-
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за – повертаю до берега, витягую каюк наверх, накри-
вайся і ховайся під ним. Це ми мали такі інструкції. 
Перевозили: то доярок, то ше когось.

дошлюБНе спІлкУваННя Знайомилась молодь у 
клубі, ми вже на вулицю не ходили. Ходили, але мало, 
і то літом, а в основному в клуб. На танці ходили, на 
концерти. Рано пішли на роботу, бо після війни жили 
дуже бідно і треба було допомагать сім’ї, а сім’ї на той 
час були великі. В моєї мами було четверо дітей – всіх 
треба було одіть і накормить. Із майбутнім чоловіком 
познайомилась в клубі, вони приїжджали до нас в кол-
госп налагоджувать техніку із Нікополя. То він у мене 
городський. Понравились один одному. А тоді ж уже 
робота у них закінчилась, а він все одно продовжував 
їздить. Тут недалеко до Нікополя. Вже моя мама го-
ворила йому: «Ну, оце б ти в Нікополі там собі дівку 
не знайшов?». А він сказав, що є багато, а такої, як у 
вас, немає. А наш голова колгоспу узнав, що він до нас 
їздить, та й предложив йому роботу. Коли одружува-
лись – дивились, щоб і багаті були, щоб батько горілку 
не пив, бо може і зять бути таким. Але важливо, щоб 
і любов була між молодими. Скоро він прислав старо-
стів до нас – свого батька в нього не було, то приїхав 
хрещений батько із дядьком мене сватать. Приїхали із 
хлібом і горілкою. Ми зарані договорились і пригото-
вились, но я із стида забігла в клуб до дівчат. Він мене 
знайшов і привів додому, а  я йому кажу, що не піду 
додому, бо мені стидно. Ледве він мене таки вговорив. 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї Чоловік мій покійний ка-
зав на батьків колись «Ви». Мама його була з Кам’янки, 
батько був з Західної України. В них було шестеро ді-
тей. Я казала на своїх батьків «Ви». Питання, як дити-
на на нас буде говорить, в нас тоді не виникало. 

c. капулівка
Записали Л. Боса та В. Конвай та О. Босий  

у 2012 р., 2014 р. у с. Капулівка  
Нікопольського р‑ну Дніпропетровської обл.  

від Саламахи Володимира Івановича 
Карнаух Любові Микитівни, 1927 р. н., 

та Федоренка Зіновія Даниловича,1926 р. н. 

РодиННІ пеРекаЗи Мені, наприклад, мало хто віре. 
Кажуть: «Скільки лєт пройшло, шо ти там брешеш!». 
То в мене часто й охота пропадає розказувать. Скіль-
ки себе пам’ятаю, я просив у дитинстві: «Батько, роз-
кажи мені про Михайлика і про козаків». Батько був 
столяром, приходив втомлений, а  я розкажи та роз-
кажи... Батько зробив мені дерев’яного коня, шаблю. 
І я цілий день малим на коні гойдався і шаблею розма-
хував. Баба Химка Мазай (Неліпа) розказувала, що на 
День Івана Купала до них Яворницький приїжджав, 
бо вважав цей день днем народження Івана Сірка. 
Колись мій далекий предок приїхав в ці краї і зупи-
нився біля озерця серед степу. І він там знайшов один 
золотник, кажуть копійка була дуже цінна. Зробив 
зимівник за 10  км від Лихівки  – Золотницьке. Зага-
тив річечку, зробив ставок. Його колись спасла разом 
із Сірком Марфа... І дід був викривлений... Якось до 
його приїхав внук Михайлик. Дід дав йому лук, стрі-
ли  – той схопив і побіг. Так навчився він стріляти... 
Одного разу цілив у ворону, аж стоїть хтось у сутані. 
Він не зводив очей з цієї людини, а на нього летів вже 
татарин. Той так і шеменув межи очей, що хлопець 

втратив свідомість. Татари половили всіх. А  вночі 
полягали спати. І  тут вночі сотник (батько Михай-
лика) проснувся, зубами перегриз сирицю. Сотник 
зумів розв’язати, сказав: «Розбігайтеся всі хто куди, 
в різні сторони». Татари організували погоню. Відчув 
сотник, що погано. Відвернув погоню, сказав, що як 
погоня пройде  – йди за течією. Ця річка приведе до 
козаків. Старий опитний козак йшов і побачив скелет 
тура, тоді ще вони водилися тут. Вони були такі силь-
ні, що могли перекинути вершника з конем. Виламав 
він роги, гострі і міцні. Коли татари напали, то цим 
рогом побив половину їх. Але полонили його. Потім 
татари натрапили на козацький роз’їзд. Так і врятува-
ли їх... А хлопчик сам вже йшов і йшов. У нього була 
лозина з гострим кінцем, яку батько вирізав із шелюга 
і сказав: «Це – твоя зброя». І раптом під вечір він на-
трапив на кам’яну бабу, яких було безліч на той час. 
Баба була з великими цицьками, широкими крутими 
боками. Коли він виліз на шию, то його голова була 
врівні з її головою. Так він і заснув. Але декілька разів 
просипався, бо не міг втриматися. Тоді зробив стьож-
ку з сорочки, і  прив’язав себе. Проснувся, коли по-
чало припікати сонце... А на рівні його голови стоїть 
величезний полоз із здоровенною пащею і страшним 
чорним язиком. Михайлик сховався за головою баби, 
а полоз як вдариться об неї. Михайлик замахнувся па-
лицею, а кілок так і пройшовся в пащеку гадини. Тва-
рина запищала, скрутилася і впала. Глянув він, а там 
їх ще декілька було. Аж тут почув тупіт коней. Хотів 
звати на допомогу, але не зміг говорити. Почав роз-
махувати сорочкою, і козаки його помітили, під’їхали, 
а  разом з ними був і поранений батько. Так разом з 
батьком він потрапив на Січ і довго не міг розмовля-
ти. Якось привели полонених тата і запитали, хто його 
взяв у полон. Він глянув і раптом закричав: «Ось він!» 
Це був жорстокий, невловимий харцизяка. Він пере-
кидався то в монаха, то в козака. Бачили його по селах. 
Він вишукував і здавав татарам. (це, як правило, такі 
були зрадники з козаків, хто не витримував, потім 
ставали такими). Назначили йому день страти. А тут 
підходить дід Шевчик каже: «Ой мій дорогенький... 
пам’ятаєш, як тебе взяли в полон татари, а  ти пови-
казував, де ми ховалися. Ну, що ж, я тебе прощаю. За-
втра наше товариство з тобою розбереться, але перед 
цим я хотів би з тобою в лазню піти – треба тобі пе-
ред смертю очиститися. Наказали діжку води нагріти. 
А  дід перед цим сказав принести у відрі з холодною 
водою йорша. Влітку вони дуже отруйні (а  в  авгус-
ті – страшне! Я колись драв раки і наколовся, так вив 
два дні як собака!). Дід мив-мив спину і незамітно в 
задній отвір  – раз!!! А  йорш, коли потрапив у тепле 
середовище  – прослизнув аж до середини кишки, 
остановився і розкрився всіма голками. Зрадник вив 
як сумашедший. А козаки кажуть: «Шевчик вже роз-
правився, він йому в с-ку йорша направив! Хай же те-
пер везе його в степ звідси». Кажуть три дні той орав 
так, що всі й вовки порозбігалися. А Михайлик собі 
зростав, ходив до січової школи (потім став джурою 
Сірка). Він був Саламаха, а потім його стали називать 
Некліпа. А чого? Діти гуляють в цурки, як замахнуть-
ся палицею – перевіряють, хто кліпне – значить, зля-
кався. А Михайлик ніколи не кліпав. Так і прозвали 
його Неліпа (загубилось «к»), коли він став дорослим 
козаком. [Розповідає козацький тост, нібито його ви-
голошував Сірко]:

НІКОПОЛьСьКиЙ  РаЙОН
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Хочу випити за нас, за хороших людей,
бо нас так мало залишилося. 
І якщо ми самі за себе не вип’ємо, 
то ніхто за нас це не зробить. 
Тож нехай у наших ворогів у горлі пір’я поросте,
а їхні горлянки заллє смолою киплячою 
і розпеченими цвяхами.
Коли їх голою с. по розпеченій печі провезуть так, 
що в них очі рогульками  повилазять..., 
Їм буде погано, а нам добре. 
Вип’ємо ж за нас, за хороших людей!

[Читає власного вірша про плавні]
Своє життя почав я у раю, 
І назва цьому раю – плавні. 
І прийде час – туди я попливу,
І там моя зупинка крайня. 
Я попливу, де пахне свіжим сіном,
Скошеним на Губиній гряді, 
Де хижа щука виглядає з під латаття 
У чистій, як сльоза, воді. 

[...] Народилась на батьківському полі під снопом. 
Мама зі мною ходила, чуствувала себе нормально, то 
до останньої хвилини, як кажуть, в  роботі була. Бо 
саме ж жнива, які цілий рік годують. Щастя велико-
го в житті я не зазнала, як вона мені напророчила, але 
дякувати Богу, що й досі жива та й не сама, а із сином 
доживаю. Хоча синок ще той... У нього дуже вредний 
характер. Казала моя мама, що він в мого батька вдав-
ся і по виду, і по вредності. Гуляв сильно, зміняв мою 
маму. А нас аж десятеро у мами було. Двоє від голоду 
померли. В голод ми ще їли коріння із осоки. Накопа-
ють його, насушать, в ступці притовчуть, перемололи 
і варили такий киселик. Ну, і ловили рибу, якшо впій-
мають, та таке було не всігда. [...] Батько мій і дід Зінь-
ко родом звідси, це я знаю. А там Кузьма був, дальше 
і дальше. І родом ми, як батьки розказували, ще при 
козачестві із Києва утікли на Січ. Фамілія Федоренки: 
кузьнеці, рибалки. І оце вони тут осталися, і так і ми 
доживаємо тут. Значить, дід мій Зінько і прадід займа-
лися риболовством уже тут. У їх були участки свої. Це 
ще знаєте при Русії, при царизмі. Занімалися риболов-
ством, були рибаки. Ну, по суті, ще як батько розка-
зував, дід був церковним старостою, був грамотний. 
Потому шо прийшлося... землі ж тоді паювалися, да-
валися землі тільки на мущин, як... бо син родився, ви 
і получите. На женщін земля не давалася. О! І давали 
такі землі. Значить, пан був отуто Лапенський, я вже 
забувся... Так він давав цілину таку. У його не поораєш, 
нічого. Ну, і село – собралися і послали, вибрали діда 
мого Зінька: як грамотний (тоді грамотний,   як два-
три класи кончиш. Тепер надо десять кончать і того не 
буде.) І собрався він і поїхав на запад туди: у Западну. 
Цей пан, який держав оце оренди тут, умер, а  дору-
чив (ну, як він називається оце? – управляючий), шоб 
він руководив і цим управленієм, і там. Він коли туди 
приїхав, а той пізнав, що той у його двадцять п’ять год 
служив, полковник. І він йому накатав – давать землю 
только пахоту, подарував йому санки, пару коней, і дід 
приїхав сюда. І оце так. А потом, де він, значить, у [19]
тридцятіх годах і помер. А ми так осталися і живемо 
тут. [Чи були його діти заможними, чи розкуркулю-
вали їх?] Яке в їх там було багацтво...! В  їх там... Оце 
батько розказує таке багатство було: стяглись на коні 
чи на корови. Год-два до толку дійшло, пропадуть коні, 

корови. Хтозна шо таке, не везло їм – нічого тако. Оце 
риба і та. Жили вони як середняки, сім’я у них була 
велика. Потому шо, це тільки я знаю, мабуть, сім чи 
восємь хлопців... – дванадцять душ у діда жило. Сім’я 
дуже здорова була. Ну, бачте, та воно ж там так було, 
шо... Старший був син – Василь (це я даже дядька цьо-
го знаю) і невістка. Як другий женився, начинаються 
одселяться. Десь нада йому ті два гектари, шо йому 
положено, нада дать землю  – і отходь! Потом пішов 
Семен. Оцей вивчився  – кузнець. У  [19]четирнадця-
тому годі погиб на фронті, як з німцями ж була война 
велася... Потом Вася. Було два – Василь і Вася. Цей же 
як уже, навєрно ж, у церкві там як вони народилися, 
дивилися ж. Потом Павло, потом Данило, потом Ілько, 
потом Хведір, потом Альошка, а там п’ять дівчат. Оце 
така була сім’я в їх. Ну, всі вони участвовали у війні. 
Старший Василь прострелений був у льогкі (Грицька   
Федоренка батько). А  дядько Семен погиб. Батько-
ві моєму ще... не було точно і восємнадцять  год, по-
слєдній прізив, тоже в [19]шіснадцятім годі забраний 
був на війну (із німцями ж тоже була война)... А в [19]
сімнадцятім годі, коли палахнуло оце, і коли приїхав 
царь Михаїл до дядька, князя свого, дядька. А той по-
чав (це батько розказує) казать: «Ну шо ж нам робить? 
В  німців артілєрія, пулємьйоти, вінтовки, а  в нас не-
має винтовок». А він каже: «Та чего ти, дєдушка... чи 
дядя, переживаєш, мусора в нас такого хватит». І воно 
пішло до солдатів. І збунтувався полк, і пішли на Лє-
нінград, оце на Зімній дворець у [19]сімнадцятім годі, 
батько вернувся ранений звідтіля. А тоді все ж время 
це ж...  колектівізація була, ну, шо в нас було: один кінь, 
корова  – здав, та й усе. У  колхозі робив бригадіром. 
Прийшла война – на фронті був, всю войну пробув в 
Лєнінграді у блокаді батько.   Старший мій брат тоже 
був на фронті, в Сєвастополі. А потом кончав у Буда-
пешті, поранений був: розбита отак льогка наскрізь, ну 
оставсь живий. Два года, як умер...  Восемдясят дев’ять 
год і восєм місяців прожив і помер.

РодиННе повсякдеННя Я  проробила на фермі. 
І  кормила коров із трьох часов до п’яти. А  тоді коли 
кормиш, за дойонки, за стільчик і давай доїть молоко. 
Напиться молока нам ніхто не заприщав. А я теплого 
молока пить не могла. Мені треба, шоб воно охолонуло. 
А завфермою як побачить, то і баночки поб’є. Продоїла 
я двадцять год. А тоді вже вчилася на мехдойку. І ще так 
двадцять год проробила. І досі встаю в три часа ночі. 
Хоч ти шо хоч роби. А тоді мене скрутило руки і ноги. 
То мене перевели на легкий труд в птичник, де я году-
вала курей і збирала яйця. [...] Рішила я оце в дом пре-
старілих піти, бо син не дає мені життя. Жінка в нього 
вмерла, є синок. А у синка є внучка. То ми вже маємо 
правнучатко. Синові моєму 52 года, но йому мало хто 
нравиться. В  нього важкий характер. То внука жінка 
приїхала, повибілювала, навела такі порядки. Так внук 
щось її не вподобив. Найшов другу, а та не захотіла в 
селі город оброблять, бо вона із города, то каже, шо 
«мені ваш город не нада, я все собі можу купить і без 
города, і  не карячиться на ньому». Баба її виростила, 
а вона була одна, то ото така ледача і виросла. Ну, то і та 
покинула. А це вже ось із третьою живе.

виховаННя дІТей Я  маленька була кругленька, то 
мене називали «качанчик». Мені було вже три года, 
а я не ходила. І говорила, і в кремушки вигулювалася, 
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а не ходила. Лазить – лазила, а не ходила. Взагалі-то до 
харчів я не дуже перебірлива була. Як мама нас  замкне 
у дворі, а сама десь піде, то я могла доповзти до соба-
чої будки і там шось під’їсти. То понесли мене до баби, 
і вона перерізала, казала, мені «пута». То я після того 
помаленьку пішла і вже ходила. 

диТячІ ЗаБави Скільки себе пам’ятаю, казав в ди-
тинстві: «Батько, розкажи мені про Михайлика, про 
козаків». Батько був столяром, приходив втомлений, 
а  я: «Розкажи та розкажи...». Батько зробив мені де-
ревяного коня, шаблю. І я цілий день малим на коні 
гойдався, і шаблею розмахував.

c. олексіївка
Записала В. Конвай у листопаді 2012 р.  

у с. Олексіївка Нікопольського р‑ну 
Дніпропетровської обл.  

від Бичкової Катерини Степанівни, 1949 р. н.

РодиННе повсякдеННя Мама моя працювала в 
колгоспі різноробочою. А  батько також. Закінчила 
 педучилище Нікопольське і  получила розподіл у це 
село на роботу, а потім Бердянський педінститут. Все 
життя ми всі були учасниками художньої самодіяль-
ності. Любов свою знайшла тут в селі. В  мене чоло-
вік дуже гарно співає. Пропрацювала тридцять років 
на педагогічній роботі. Я  вчитель молодших класів. 
А коли перейшла на пенсію, голова сільради попроси-
ла, щоб я зайнялась клубною роботою, тільки-но від-
ремонтували клуб. То ми всією сім’єю нею і займає-
мось. Маю двох діток – сина і дочку, які роблять разом 
зі мною, невістку, яка також займається клубною ро-
ботою. Старші люди, відірвані одне від одного, дуже 
люблять зустрічатися в нас у клубі.

виБІР паРи Познайомилась із своїм чоловіком май-
бутнім в Олексіївці, коли я приїхала на практику після 
педучилища. І ото з 1968 року живемо разом, і ніко-
ли не розлучалися. Все вдвох і вдвох, потім діточки 
пішли. Із-за того, що ми жили, а вірніше наші батьки, 
далеченько одне від одного, ми з чоловіком розписа-
лися, а потім уже поставили його батьків перед фак-
том, що ми одружилися, та й приїхали в Олексіївку. 
Зустрічалися не дуже довго. Весілля як такого у нас не 
було. Зібралась родина окремо та, що в моєму селі, бо 
ми там розписувались, а потім його родина уже тут у 
селі. Бідність була дуже велика і в нього, і в мене.

пеТРикІвський РайоН

c. єлизаветівка
Записала В. Конвай 18 листопада 2012 р.  

у с. Єлизаветівка Петриківського р‑ну 
Дніпропетровської обл.  

від Михайличенко Наталії Яківни, 1940 р. н.,  
та Глухенької Катерини Іванівни, 1932 р. н.,  

родом із с. Казначеївка Магдалинівського р‑ну 
Дніпропетровської обл.

РодиННІ пеРекаЗи Прізвище у нас козацьке. Праба-
ба наша приїхала із Запорізької області і поселилась 
тут, в  с.  Кринички. Відразу ж побудувала чотирьом 
синам хати. Видно, із заможних козаків була. По тих 

часах – це було велике діло. Все село у нас складається 
із Михайличенків, Литвиненків, а  пізніше з’явились 
Маляри. Кого не спитаєш, має однакове прізвище, 
і всі родичі. Кринички від того, що були «жабки-кри-
нички», їх у нас називали. В літню пору вкидали їх у 
молоко, щоб довше зберігалось, у  воду, щоб прохо-
лодною була. Мої батьки. Батько – 1918 року. Вмерли 
дуже рано і батько, і мати. [...] Жили ми дуже бідно – 
я третя дитина в родині. Перед моїми родами батько 
раптово помер, залишив маму в 25 років вдовою. Шо 
вам сказать – один валянок на трьох, один чобіт – оце 
так жили. Їсти не було шо. Діти їдять хліб із салом, 
а я слину ковтаю. Хліба не було, було трохи муки, яку 
самі намололи, то мама пекла млинці. В 13 год я пішла 
вже дояркою. Вставала в три часа і на ферму за три кі-
лометри. Бо ферми знаходилися аж під лісом. Вихожу 
на роботу, згукуємося з дівчатами, бо буває ж так тем-
но, хоч око виколи. І ото ідемо тоді разом. У будь-яку 
погоду, як кажуть, при любих обстоятельствах. Свєту 
в корівнику не було, то прислали електриків його про-
водить. Іде перший раз по корівнику їхній бригадір і 
каже: «А я собі вже й жінку тут вибрав». Так я йому 
чогось сильно понравилась. Я  була молоденька, гар-
ненька. Він пішов по сусідству на квартиру через хату 
од нас. І так ото ми з ним зустрічались. Зробили вони 
в нас на корівнику свєт і перекидають їх у цьому ж 
районі в друге село. Приходить він і розказує мені про 
це, і говорить, шо буде до мене їздить. А я йому кажу: « 
І забудеш про мене, як поїдеш із нашого села». А йому 
мене стало жалко, то він каже, шо я буду присилать 
до тебе старостів, раз таке діло. А як приїхала в Єли-
заветівку, голова колгоспу узнав, шо доярка приїхала, 
зраділи і зразу прислав до мене завфермою, шоб ви-
ходила на роботу. [...] А це фірменна наша пісня, якою 
ми завжди відкриваємо всі наші виступи про наше 
село. Пісня всім дуже подобається: 

Де небеса прозорі, сині,
Де небо підпира земля.
Село розкинулось в низині,
Веде в світи дорога та.
Моє село життя-колиска,
Єлизаветівка моя,
Ти рідна здалеку і зблизька,
Людьми уславлена земля.
О земляки мої, краяни,
Де б не зустріла доля вас,
Своє село до тата й мами,
Додому манить повсякчас.
Бо те село життя-колиска,
Єлизаветівко моя,
Там рідна здалеку і зблизька,
Односельчан твоя земля.

РодиННе повсякдеННя Жили дуже бідно. Я – тре-
тя дитина в родині. Перед моїми родами батько рап-
тово помер, залишивши маму в 25 років вдовою. Шо 
вам сказать – один валянок на трьох, один чобіт. Оце 
так жили. Їсти не було шо. Діти їдять хліб із салом, 
а я слину ковтаю. Хліба не було, було трохи муки, яку 
самі намололи, то мама пекла млинці. В 13 год я пішла 
вже дояркою. Вставала в три часа і на ферму за три кі-
лометри, бо ферми знаходилися аж під лісом. Вихожу 
на роботу, згукуємося і дівчатами, бо буває ж так тем-
но, хоч око виколи, і ото ідемо тоді разом. У будь-яку 
погоду, як кажуть, при любих обстоятельствах.

ПеТРиКІВСьКиЙ  РаЙОН
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виБІР паРи Свєту в корівнику не було, то прислали 
електриків його проводить. Іде перший раз по ко-
рівнику їхній бригадір і каже: «А я собі вже й жінку 
тут вибрав». Так я йому чогось сильно понравилась. 
Я була молоденька, гарненька. Він пішов по сусідству 
на квартиру через хату од нас. І так ото ми з ним зу-
стрічались. Зробили вони в нас на корівнику свєт, 
і перекидають їх у цьому ж районі в друге село. При-
ходить він і розказує мені про це, і говорить, шо буде 
до мене їздить. А я йому кажу: «І забудеш про мене, як 
поїдеш із нашого села». А йому мене стало жалко, то 
він каже, шо я буду присилать до тебе старостів, раз 
таке діло. Батьки його жили в Єлисаветівці, то при-
їхали ж оце мене сватать. Приїхали підводою, іще із 
своєю ріднею. Вони – в двір, я ж знала з мамою, шо 
вони приїдуть. Я ж тікаю із двору, почала сильно пла-
кать, що ж це мені треба їхати від мами хто його знає 
куди. Льоня, це мій потім уже чоловік, за мною, почав 
уговарівать, шо все буде добре, шоб я ж не боялась. 
Прийшла в хату; про шо вони говорили перед тим – не 
знаю, но тільки ж бачуть, шо я заплакана, та питають, 
чи ж хочу я заміж. Я кажу, шо я согласна, но тільки ж 
шоб мене в чужім краї не обіжали. Тоді його батьки 
почали мене вмовлять, а тоді його батько каже: «Нате 
вам ось хлібину, а нам дайте свою дівчину». Обміня-
лись хлібом. З собою вони привезли горілку і рушник. 
Тоді вже ж і я винесла рушники та перев’язали сва-
тів, а Льонці дала вишитий платок, а він запхнув його 
за пояс.

посаг Мати хоч сама була, а таки приданого мені при-
готовила – і подушки, і постєль, і шкаф, а не скриню 
дала. Мій чоловік був не із багатих, то раділи всьому. 
І  поросятко мама дала на обзаведення хазяйством. 
Таке було придане. І  посуди трохи  – тарілок, полу-
стаканчиків. Приїхали, а я вийду на вулицю, стану у 
той бік, де моє село, і плачу, хоч свекруха моя до мене 
харашо ставилась. Як приїхала в Єлисаветівку, голова 
колгоспу узнав, шо доярка приїхала, зраділи, і  зразу 
прислав до мене завфермою, шоб виходила на роботу.

c. Улянівка
Записала З. Гудченко 27 серпня 1997 р.  

у с. Улянівка Петриківського р‑ну 
Дніпропетровської обл.  

від Клисака Василя Григоровича, 1908 р. н.,  
та Фесуненко Парасковії Тимофіївни, 1919 р. н.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї Сім’я була  – семеро дітей. 
І  в моїх дочок по семеро дітей. Мій онук батюшкою 
робить в Чоплинці. Моєї дочки син. [Звідки походить 
Ваш рід?] В  Петриківці були Клисаки. І  наш батько 
Клисак. О, тут же я пішов Клисак. З давніх-давен тоже 
були Клисаки. А звідки вони були, це вже  хтозна, від-
кіля вони взялись. А Клисаків було багато. [...] Раньше 
були сини, а сечас один син. А раньше – два сини, три 
сини, при одній постройці живуть, невістки і сини – 
і миряться. А сечас одного сина не вдержим.

РодиННе повсякдеННя Батько хорував. Євреям 
возив товари із города, на конях робили. А мати оце 
пряде, тче полотно. Я вже начав в школу ходить. По-
лотняні штани, отакі довгі, сорочка полотняна. Ше 
було, вишита. Вівці були в батька. Ходили ми в школу 
в сірячиній овечій. Трудно було з цією обув’ю. Я са-
пожник тоже сейчас. Так трудно сейчас пошить.  [...] 

Я  як начав хазяйнувать, прицепщиком робив, а  тоді 
сапожню одкрив. [...] Собирав гроші на свадьбу, а тоді 
найняв музиканта. З хуторської – Горбанець Михай-
ло. Грав харашо. Це одна в мене свадьба була, як я же-
нився. Дивувалися, шо я бідний і таку свадьбу грав. 
Свадьба одійшла, я  почав хазяйнувать. Я  і ше один 
мій товариш був – ото ми ходили пішака в Хуторську 
і вчилися в його грать. Тоді руські були гармошки. 
А  це вже зараз пішли баяни. І  ото тоді я вже пішов 
грать. Я ухватив крепко. Дві штуки я вчився в нього, 
у того гармоніста, а  тоді навчав на слух. Пісень, я  їх 
записував, мабуть, п’ятдесят чи шістдесят. Як свадь-
би – я граю. В мене був бубнарь. Ми пополам. Ми по 
селі ходили! Сорок год. І по Хуторській, і по Чаплинці, 
по Радгоспі. І нам ніколи було в гору глянуть. Це на-
род наш може розказать, шо я такий був, а вже сечас 
не той.

виБІР паРи Я з Галиною – сусідка була – зв’язався, ше 
змалу, з школи. Ми жили по-сусідськи, а в неї садок 
був і в нас. В тому садку і любувалися, і ото познако-
милися. Не одруживсь. Я сюди ж виїхав, а вона оста-
лася. За другого вийшла. Год пожила і померла. А  я 
тут уже оженився. І семеро дітей прижив, і моя вмер-
ла тоже. П’ятеро дітей привела і померла. А оце вже в 
мене друга. І тоже померла.

диТячІ ЗаБави  Ше як батько підуть до церкви з 
матер’ю, до нас поназбігають хлопці. А в нас було дві 
телиці такі. Ми вже почали з батьком хазяйнувать. 
Пішли батько до церкви і мати, а  ми начали у «сір-
ники», в  «очка» грать. Пацани такі, як я, десять год. 
Коли гудок! А уборна була поставлена із соняшників. 
Ой Боже, телиця впала в уборну! А йдуть дятьки над 
шляхом до церкви. «Слухайте, пацани, давайте ми 
вам поможемо. Ноги передні витягайте і підкопуй-
те!» І старики нам помогли. Вона вилізла. Поки батько 
прийшли з церкви, вона вже висохла. [...] А то кошелі 
були такі плетені і обмазані. Улазим туди і ото граємо-
ся. М’ячі були тоже. [Чи були у Вас гойдалки?] Було, 
було. Зробим доски. Перевес. Або такі. Ряднинку 
возьмут. На ряднинці колишемось. Це було.

дошлюБНе спІлкУваННя «Вечорниці» вони зва-
лись. Збираються хлопці й дівчата, і  тоді музика в 
них. Уберуть хату гарно. Грають, танцюють. А  тоді 
паруються, хто як понравиться. В  нас по сусідству 
була хата. Там жила жінка з чоловіком. Простора хата. 
Ходим туди. Дівчата й хлопці. Сидимо на лавці. Як я 
її люблю, я повинен удар видержать. І оце ж за Ганну 
мені руку так наб’ють! Шо пухла! Це правда  ж, я  не 
буду брехать. А  тоді  ж другому. Той уже тоже, любе 
оту. Як дадуть! Поясками начали. А поясок такий ши-
рокий. А як не любе – не хоче держать, не хоче тер-
піть. Було каждий вечір. І старики ж, було, сходяться, 
дивляться, гармоня грає. А тоді ж як начав я гулять, 
гулянка була. Душ тридцять хлопців і  душ тридцять 
дівчат. Гулянка. «Ти дав могорич?»  – «Ні». Плетена 
ліса. Вішають сірячину на лісу, шоб оддав могорич. 
«Коли ти принесеш могорич?»  – «Завтра принесу». 
Як прийшов  завтра: «Забув». Перехрещуюсь. «Точно, 
завтра могорич буде». Вийшов, оп’ять забув. Ріша-
ють оп’ять. «Слухай, Клисак, я підмовлю дівчину». – 
«Підмовиш?» – «Да». – «Будеш ти з нею іти спать». – 
«А куди?» – «До Гриші, до Клисака. У клуні там будеш 
спать». Гулянка розійшлась. Пішов Василь Клисак 
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у клуню. Лягаю. Коли той, шо мені підмовляв, ліг зо 
мною спать. Передівся в женську спідницю. А  там у 
клуні погреб був. Це ж правда, точно. Полежали, по-
лежали, тягне мене до погреба вже. «Та шо ти робиш?» 
Коли пізнав! Костя Палій. Той, шо мені підмовляв ді-
вчину. А він сам себе підмовив. Тягне в погріб і голо-
вою впускає. «Та хватить, хватить». Сам вискочив, 
і тоді я вискочив. [Скільки Вам тоді років було?] Було 
чотирнадцять год. А як Ганя узнала, то шо мені було! 
«Дурак, дурак, чого ти йшов без мене!»  [...] Раньше 
були старі танці: «Гопак український», «Краков’як», 
«Лезгінка», «Полька», «Двадцять три». Єсть «Полька-
бабушка», «Полька-Україна». Уcякі «польки» є. [...] Він 
мені брат двоюрідний. Вийдем у клуб, він був завклу-
бом. Оце ми там керували. Як було, видєлає «Во саду 
лі...», та халяви хромові! То вже действітєльно танці! 
А сечас же танці вдвох, вдвох... Трясе, трясе, воно ні 
замориться, нічого. А  раньше було, треба і ногами, 
і  руками. А  сечас ходе воно, не замориться. Ходе і 
всьо. Я й сечас... Не висихай чуб.

c. шульгівка
Записала З. Гудченко 28 серпня 1997 р.  

у с. Шульгівка Петриківського р‑ну 
Дніпропетровської обл.  

від Пискун Марії Федотівни, 1926 р. н.,  
та Полєна Івана андрійовича, 1936 р. н.

РодиННе повсякдеННя Дванадцять десятин зем-
лі було в нас. Були в нас коні, були пара волов, пара 
коров, свиня була з поросятами, десять було овець. 
Все було в нас. [Бабуся й дідусь жили з батьками?] От-
дєльно. В нас, як розтягали, розкуркулювали, то вони 
повтікали відціля. Їх одного вислали у Сибір, а ті по-
втікали. Вони покупили собі хати, построїлися, жили 
отдєльно. І материні, і батькові отдєльно. Ми їздили, 
і  вони до нас приїжджали. Я  помню, ще мала була, 
у Сорочини їздили до дідуся. Приїжджали туди, мене 
оставляли. Родалися. 

виховаННя дІТей Де ото пам’ятник стоїть, була 
школа. То була хата до церкви. Там матушки, батюш-
ки жили. Там я занімалась у тій школі. Там було два 
класи. А тоді її розбили, церкву ото розбили. Жалко, 
церква красіва була.

дошлюБНе спІлкУваННя [Чи були дівочі й парубо-
чі громади?] Це я чула від мами. Як оце вони собира-
ються і йдуть у строк служить на ту сторону. Там же 
більше було панів. В нас тут і не було. В нас тут Бази-
левські були, багаті пани, а ці всі на тій стороні – за 
Дніпром. Ото вони собираються і йдуть туда, служать. 
Може, там була громада, а у нас – я не помню. [...] Роз-
казували [про вечорниці]. Вони ото сходяться, пря-
дуть, шиють. І в нас в селі таке. В нас хата тепла була, 
здорова, багато людей приходило. В нас дружно жили 
люди. Тепер уже – ні. Тепер ненависть така страшна, 
зло одно на одного. А тоді дружно жили. Як бідніше, 
то лучче жити було. [...] Щас – ні, а раньше були кутки. 
На тій вулиці, на тій... Як те: «Це чужак. Це ж чужой 
прийшов!». Начинають їх ганяти. А найбільше, як при 
Германії: тікаємо, ховаємось. Гурти такі.

диТячІ ЗаБави Куклами найбільше гралися. З чогось 
навертять, куклу зроблять. А як надворі, то в «підкид-
ного» грали да в «котика-мишки». В коло стаєм, гра-
ємо, бігаєм. Тоді оті палички кидали. В «цурка»! Ото 
ямку, тоді паличку ударить. Вона підскочить, вдарив 
її – вона полетіла. Хто схватив, тоді той іде. «Цурки» 
називалися.  [...] Тоді найдужче поширене в нас було 
грати в м’яча. Гелка була. Одні стоять у полі, одні  – 
тут. Гелкою гелять м’яч. Тоді як гельнув м’яч, сам же 
ж біжиш, той м’яч хвата, б’є того, як попав... В общем 
таке: міняються команди. Тільки сніг із землі – бігаєм 
іграєм в м’яча. Ми над річкою жили. Літом в Орелі ку-
пались. Там ото ціле літо не вилазили. В футбол грали. 
Ми в ліс ідем, галявину вибираєм собі в лісі, намічаєм 
ворота. Дві команди. В школу ходили, в волейбол гра-
ли. Фізично всі учні були розвинуті. Їздили і в Дніпро-
петровськ на спартакіади. 

ПеТРиКІВСьКиЙ  РаЙОН
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БахМУТський РайоН *

c. Міньківка
Записала М. Маєрчик у липні 2004 р.  

у с. Міньківка артемівського р‑ну Донецької обл. 
від Цікало (Данильченко) антоніни Сергіївни, 1918 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Молодьожі було бага-
то тоді. Ото якось у клубі збиралися. Розкуркулили 
якогось і клуб поставили довгий. Вже нам єсть куди 
ходить. Ідемо ми в клуб, знаємо, що там уже гармош-
ка є. Це на вихідних було, в суботу чи неділю. Ну, як 
коли договоримося, може, й серед тижня. [...] Як хтось 
з хлопців проведе, то може й до світа держи... [Чи зби-
ралися дівчата в якійсь хаті?] Ой, збиралися. І в нас 
так. Вечорниці. А  як знаю, шо нема мами і баті, по-
їхали десь, не приїдуть на ніч, сечас збираєм всю мо-
лодьож і парами сідаєм, кажда з своїми кавалерами. 
[Батьки не сварили?] Та вони ж не знали! Вони ж по-
їхали з дому. Вони сказали, [що] на ніч не приїдемо. 
Там поїхали за  п’ятнадцять кілометрів до родичів, 
казали, там і останемось. Ну, і  стали ж кажда пара, 
де хто сів, хто ліг. Я на піч вилізла з своїм ковалєром. 
А тут стукають. Приїзжають наші, ще вдосвіта. Мама 
кричить: «Тоню, одкрий!». А всі ж пороздівалися: «Та 
я не одкрию, мамо, підождіть же, хоть поки повдіва-
ються». Повдівалися всі, сидять за столом. Ну, нічого, 
ка’: «Шо це ви й досі не розходились». Вони ж теж такі 
були. А тоді десь у лісі сходились. Це дуже харашо, мо-
лодьож. Хлопці з водкою, дівчата з закускою.

c. Никифорівка
Записав О. Васянович 9 липня 2009 р.  

у с. Никифорівка артемівського р‑ну Донецької обл.  
від Карпенка Федора Йосиповича, 1925 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Нас у батька було шестеро  – 
тепер я один остався. Батько жив і не заможно, і  не 
бідно. Коровка у нас була як закон, а так не знаю, яке 
там хазяйство. У 1929-ом году пішов у колхоз. Зразу 
пішов. А  сестра крала. Батько одведе коня, а  сестра 
піде приведе додому. Сестра була з [19]15-го  году. 
У [19]35-ом году батько вмер у мене.

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї Батька називав «папка», 
а маму – «мама». Я казав на них на «ти», а на бабуш-
ку і дєдушку казав на «Ви». Потому шо мені мамка 
сама сказала: «Я у вас одна, а не багато. А дідів і лю-
дей посторонніх багато, то треба звать на “Ви”». От 
мене дів чата звуть на «ти» і кажуть «папка». Тепер 

* До 2016 р. – Артемівський район.

і внуки кажуть на «ти». Крьосного свого я пошті не 
знаю, на них я казав на «Ви». Як здороваються, то ка-
жуть «Привєт», «Здрастє», «Здрастутє». Як хлопець з 
хлопцем – «Здоров». «Добрий день» кажуть, але мало. 
Учителя у нас кажуть «Добрий день». Як учителя чи 
учительницю бачиш, то кажеш «Добрий день». 

дошлюБНе спІлкУваННя Раньше була гармошка. 
Як зберуться да по вулиці пєсні як задують, а  зараз 
нема нічого. Та екстакета [дискотека]. Таких тан-
ців не було, як заре’, шо можна ходить сутки кругом. 
А  тоді «Полька», «Гопак», «Бариня», «Краков’як». Як 
дадуть. Ото танці були. Аж підошви одлітали. Ось у 
нас у колхозі раньше баби сідають на брички, їдуть у 
степ  – пєсні. Так фокають цілий день тяпкою. Їдуть 
назад – співають. А зимою собирались десь у хаті. Ось 
у нас тут по сусідству хата здорова була. Дід і баба. 
А тут повна хата зімою. Підуть накрадуть десь дров, 
напиляють, натоплять. Там не ночували. А може, хто і 
остававсь. Єслі хлопець і дівчина встрічались місяць, 
то чого там ховаться. Хлопці і на другий куток ходи-
ли. Вони і січас ходять. Кажуть, шо там у другому селі 
луччі дівчата. І драки були. 

c. федорівка друга
Записала Н. Гаврилюк та С. чибирак 9 липня 2009 р.  

у с. Федорівка Друга артемівського р‑ну Донецької обл.  
від Голуб Тетяни Олександрівни, 1929 р. н.,  

та Литвинової Олександри Никифорівни, 1917 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Я  родилась в Нікіфоровці, 
мама – в Рай-Олександровкі, а тато – із Нікіфорівки. 
Їх [татові] батьки  – із Калуги обоє. Сюди приїхали, 
обоє русскиє. Бабушку Катя було звать, а дєдушку – 
Слава. А батько мій – Літвінов Никифор Слаустяно-
вич, мама – Прасков’я Арсентьєвна. У нас була сім’я 
сімнадцять чоловік. Мамина і наша сім’я. Папа був 
жонатий третій раз на моїй мамі. Перва жінка умерла, 
я її не знаю. Друга – він взяв собі женщину з трьома 
дітьми. Пожили три года, вона була туберкульозна – 
через три года умерла, а діти остаються. А батько: «Не 
можу їх вигнать». І він їх воспитував. Значить так: дє-
душка і бабушка, батько і мати, цих троє і нас у мами 
було шестеро. Маму він взяв з двома дітьми. Перший 
чоловік умер, і двоє дітей осталося – і нас шестеро. Дві 
хаті були. Одна сілянська хатка була на дві комнати і 
друга була на дві комнати. Там піч, і ми зимою біжимо 
босі до дєдушки і до бабушки у ту хату. Бабушка: «Ой, 
ви ж мої дєточкі, – она руська така ж, – ножечки поза-
мерзалі!». Бабушка умерла – їй було 110 год, дєдушка 
вмер – йому 120 год. Довго жили. Такі добрі були. Оце 
нас шестеро було. Вона посадить всіх і всіх голубить. 

доНецька оБласТь
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Я вчилася українською. Батько – руський, та він бала-
кав уже українською, а мама українка була.

дошлюБНе спІлкУваННя Клуб тоді, приходили, 
то так робили, то ткали. До того, в кого велика хата, 
на вечірки сходилися, прали в одній хаті, ткали. Ста-
новлять верстати, напрали. Хто шо хотів, те робив. 
Я знаю, як попали в ту хату, а хата була на двє ком-
нати, двє здорові хати було, і от то понамотують нит-
ки, поставлять кулки, ногами раз-раз, туди ниточку  
і ткали так.  

лиМаНський РайоН *

смт дробишеве
Записала Н. Стішова 4 липня 2003 р. у смт Дробишеве 

Краснолиманського р‑ну Донецької обл.  
від Шкарлет Марії Мефодіївни, 1931 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Гуляння у нас яке було? 
Ото позносили, що у кого є: хто картошки, хто сала, 
хто хліба, хто м’ясця, яйця крашені – цибулею краси-
ли. М’яса багато не було – одне порося кололи. Прав-
да, ще кози були, вівці. А нас у мами було п’ятеро ді-
тей. Раніше важко було, працювали тяжко, а от весело 
було, жили дружно. От раніше: йдемо на роботу – ми 
всегда було із пєснями і з роботи – із пєснями. У нас 
хлопці на баяні грали, штарі, балалайці, і  мандаліна 
кругла. От тільки вечір, виходю я із двору, Шурка на 
тій стороні: «Шура, ну, йдемо чи ні?». А вона: «Я вже 
вправилась». І я: «Я вже теж поробила». То йдемо на-
зустріч одна одній. Зійшлися, і вона: «Ну, яку заведе-
мо?». Ми удвох починали співати, а лісом – луна. Ми 
все йдемо співаємо, коли чуємо – відтіля йдуть хлоп-
ці. Приходять – баян, гармошка, і давай частушки ото: 

Ой не видно млина, видно самі маки.
Там мій Льонєчка ходив у білой рубахє.

А  потім танцювали «Бариню», «Гопака», «Польку», 
«Кроков’як». [...] Поспівали, потанцювали, ніякої дра-
ки не було, нічого такого. Той узяв свою дівчину – до-
дому повів, той свою повів, а як нема кавалера – пішла 
сама. Вечорниці були під неділю чи в якийсь празник, 
чи під празник, а так не було. Се як прийде кавалєр до 
котроїсь серед будня, то тоді поговорять, а так не було. 
Зустрічалися під вихідні та на вихідні. Йдемо в хату до 
кого-нєбудь. Хлопці і дівчата збиралися, сиділи, грали 
в «жмурка» чи що. На вечорниці приносили вечерю, 
зносилися, а хлопці самагонку приносили – потрішки 
вип’ють, а дівчата не пили.

диТячІ ЗаБави У  «цурки» [грали]. Робили палкою 
квадратик, у середині – ямку, кладеш палку посереди-
ні, а края позастружувані, а тоді б’єш по краю іншою 
палкою. І хто дальше ударе, а той другий біжить, тоді 
бере ту палку і кидає у той кружок. А тоді другий бі-
жить. Як попав він у ту ямку, то міняються. Грає дві 
особи. Дії однієї особи – відбити палку і не допускати, 
коли інший ігрок ту палку повертає, а коли вже вона 
[палка] попаде в центр квадрату, то іграки міняються 
місцями. Грали ще у м’яча (робили із коров’ячої шер-
сті – надирали шерсть, скуйовджували у комок). Ста-
вали дві команди, які стояли одна навпроти другої, 

* До 2016 р. – Краснолиманський район.

і тим м’ячем кидали, і в кого той м’яч попадав, то той 
виходив із шеренги і переходив у протилежну коман-
ду. Ще грали у хустину – сідали всі у коло, а хтось один 
бігає поза колом і кому той платочок покладе, той по-
винен його підняти і наздогнати, а той, хто кинув, – 
встигнути на те місце, з якого другий встав. [Узимку] 
на санках каталися та й так, на ногах, з  горкі ката-
лись. Шили кукли нитками з прядіва і плаття на ку-
кли шили. Кукли з ватки робили та матерії, глазки та 
ротик чорним малювали. Ще у «креймаха» грали. Ото 
миски та глечики б’ються, так ми ото ті черепочки об 
кирпич витирали, завбільшки із п’ятаки, круглі. По 
п’ять штук тих кремухів: один кидаєш, а тих чотири, 
щоб покласти у кучу. Тоді всі чотири підкидали – то, 
щоб три спіймати і у кучу покласти, а тоді по одному. 
Видумували різні комбінації.

смт Зарічне **
Записав О. Васянович 2 липня 2009 р.  

у смт Кіровськ Краснолиманського р‑ну Донецької обл.  
від Павленко Марії Омелянівни, 1927 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Сім’я у нас була велика: один 
брат і три сестри, а  ще троє умерло. То хвороба, то 
кір, сюди-туди та й нема уже. Ми жили бідно. Зразу 
пішли у колхоз. Все, шо було, то несли у колхоз. Хліб 
було трошки, то й той соберуть, та ми однесемо туди, 
а  сами як-небудь. Коня не було у батька, а  коровка 
була одна. А оце у войну, то ми більше на коровах ора-
ли. Корова і годує, корова і все. Батя у мене на тран-
спорті работав, а мама вообще неграмотна у нас була 
і писати не вміла. 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї На бабу казала «бабуш-
ка», а на діда – «дєдушка», на батьків – «мама», «папа». 
У нас нема неколи, шоб я назвала «мати» чи «батько». 
Ми на старших на «Ви» казали, а діти уже на нас ка-
жуть на «ти». У мене тут дочка живе, то я кажу: «Я вже 
стара, а  ви мене називаєте на “ти”». А  вона: «Було  б 
тоді нас научати, як ми малі були. Чого ти тоді нас не 
привчала? А тепер ми привикли на “ти”». Ну, думаю, 
ладно, хай буде й так. На моїх батьків вони казали на 
«Ви». Даже правнук у мене є маленький, п’ять годіків, 
той мене на «Ви» назива. Каже «Бабуся-муся». Ніхто 
його не заставляв. А  уже бабушку свою, мою дочку, 
називає на «ти» і ще каже «Наташа».

c. кримки
Записали О. Боряк та М. Маєрчик 4 липня 2003 р.  

у с. Кримки Краснолиманського р‑ну Донецької обл.  
від невідомого інформатора  

та Книш (Ткачук) Євдокії Германівни, 1914 р. н.,  
родом з Уманського р‑ну черкаської обл.

дошлюБНе спІлкУваННя В  школу ми ходили за 
4,5 км. До чотирьох класів тут одна школа за бугром. 
А потом уже ходили. [З якого віку ходили на вечор-
ниці?] В  тринадцять, п’ятнадцять років. В  двадцять 
[років] то уже взрослі були, то вже замужом були. 
[Що робили на вечорницях?] В платочка іграли. Сто-
ять в кружку, тоді платочок передали, а той біга шу-
кає. А тоді: «О, я знайшов». І тоді бігають друг за дру-
гом. [...] В «піжмурки» грали. Зав’язували платочка на 

** До 2016 р. – смт Кіровськ.
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очі і ходили ловили. Гармошка була, балалайка, магда-
лина була в хлопців. І ото як соберемся отам (там ле-
жали колоди). І танці були, і співи. А співали як! Тоді 
ще на Рождество хлопці ходили із звіздою. Великі вже 
хлопці ходили, де-то по сімнадцять год. Приходять до 
двору, засвічують свічку, мама пускає, і вони спі вають. 
[Коли збиралися дівчата, то приходили тільки зі сво-
го кутка чи і з інших?] Була подружка з того краю, 
то тоже приходила. І парубки. Даже чужі приходили 
парубки. Билися даже. Було таке, що вони прийдуть, 
а  наші не хочуть, щоб вони ходили сюди. До дівчат 
[приходили]. [Залицялися до дівчат?] Да. [Батьки не 
сварили?] Якщо не хотіли, то, канєшно, сварили, шоб 
із тим не дружила. [Допоки гуляли?] Коли до двінад-
цаті, коли і до утра сиділи. [...] Хлопці наші поїхали в 
село, сім кілометрів, а ми в свому. І ми ввечері пішли 
на низ, до річки і посідали там з дівчатами й співаєм. 
А вони в млині там. Приїжджають на другий день. Ка-
жуть: «От ви співали!» – «От ти дурниці кажеш, шо 
чув!» – «А отаку пісню співали. Отак і отак», – каже. 
Ото так, не брешуть. Чули. Сім кілометрів! [Чи гуляли 
дівчата з хлопцями?] Мала вона свого, я – свого. Вся-
ко було. Бувало, шо гуляли, посоримся: «К  чортячої 
матері...». Помирились... Ну й нічого. Якось оце такі 
года наші були, шо якраз оце – война... Тоді так: роз-
писалися та й все. 

поЗашлюБНІ дІТи [Чи були такі дівчата, які наро-
джували дітей без чоловіка?] У  старшій групі були. 
А  одно знаю, шо [в  одного батька було] дві доньки: 
одна ше маленька, а  це вже здорова така. То бать-
ко її держав, як на вірьовці  – нікуди не пускав. То 
вона як привела цю дитину... О Боже!.. Шо тільки не 
робилось... Господи, прости мене грішну! [Дитина] 
виросла. [Як таку дівчину називали?] Мати її  – «по-
критка». А дівчина до цього не торкалася. [Не сміяли-
ся з неї?] Ні. Бо наші батьки дружили. Ми ходили як 
пролітар’ят. Як мама на нас кричить, а  батько каже: 
«Руку наклади на нюю. Як вона не вміє себе вести, так 
вона зробить». Тоді як з тою дівчиною зробилося, так 
мій батько каже: «А шо, ба. Було її в піч засунути, і там 
би знайшла б». [Чи могла дівчина позбутися тієї ди-
тини, не народжувати?] Нє, цього не було. Стидалася 
даже й сказати, до послєднєго дня, аж як пішло, шо 
вже треба родити, то баба прийшла, прислали бабу.

c. Рубці
Записала М. Маєрчик 5 липня 2004 р.  

у с. Рубці Краснолиманського р‑ну Донецької обл.  
від Тихої (Дячкиної) Єлизавети Григорівни, 1911 р. н.,  

Урайчик (Костенко) анастасії Михайлівни, 1921 р. н.,  
та Писаренко Надії Яківни, 1923 р. н.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї [Cкільки у Вас було дітей?] 
П’ятеро. [Коли вони народилися?] До войни. В  мене 
чоловіка не було після войни. Я б ше пятеро привела, 
якби був чоловік. Два хлопці було. Первий хлопчик 
вмер, чотири неділі пожив та вмерло. А  друге вмер-
ло  – якраз дев’ять місяців, дєвочка. А  тоді хлопчик 
вмер – дев’ять місяців було. Ото троє до войни вмер-
ло, а четверте три года не було як померло, а сама була 
беременна. А  тоді, його випроводила в суботу, а  на 
другу суботу осталася ж дома  – дощ пішов. Заходи-
лась кладовку мазати. А він одвіз молоти муки. Змоло-
ли, привезли і в сінях поставили. А я кладовку вима-

зала, а молода, дурна ж була, здорова, ті мішки «хіп» та 
через коліно, та і в кладовку. А там високий поріг – то 
ще й через поріг. Пересадила один мішок і другий, а на 
другий і сіла. І досвіта Любу собі найшла семимісяш-
ну, маленьке, а зі мною не так, як треба. А воно таке, 
чоловіка нема, нікому я не нужна була. 

поЗашлюБНІ сТосУНки В мене зовиця була старше 
його, но не замужом була. Оце так сказала мати. Вона 
привела дитину – шістнадцять год не було. Усе матері 
не такі були зяті. І  на неї люди находилися, вона не 
оддана була. Вийшла [заміж] вже тоді, як мати вмерла. 
В  мене свекруха була лайлива! А  хароша була. Така: 
тут лає, тут і балака. А ятровка така була, вона старша 
ж була від його [мабуть, від чоловіка нашої респон-
дентки] і хазяйнувала вона, порядкувала. Чоловіка не 
мала, вона не ходила заміж, оце привела дитину. Мене 
як брали він, то їй було, цій дитині, годів тринадцять, 
а то [й] чотирнадцять. 

повТоРНий шлюБ [Чи сваталися до Вас після вій-
ни?] В мене було багато таких, шо предлагали. Так не 
найшла такого, як чоловік у мене. Я хотіла, шоб чоло-
вік вернувся. Уже сюди переходили, до мене з Ізюма 
приїзжав дядько один, но він старіший. Я  випрово-
дила. Ця мовчить, старша, а менша, Люба, та казала: 
«Нашо ви проводили, гарний дядько». Він і непоганий 
був. Не схотіла. А помагав би, він плотник хороший 
був. А як не такий. Но не хотіла і все. 

диТячІ ЗаБави Гралися. Кукли нам робили з тряпок. 
Тоді м’ячики шерстяні. Оце ж корову почешуть, такі 
були гребінчики, тоді з піском і глиною мішають ту 
шерсть і роблять такі шарики. І тоді ми в м’яча грали. 
«Гілка» називається. Зараз мало вміють в «гілку» гра-
ти. Ну, єсть отака бетилочка, така палка, а більшість 
доска. Один кидає, а той б’є. А там тичка стоїть, тут 
намальований круг. Якщо я вдарила, м’яч далеко по-
летів, я біжу до тички. Од тички – назад. Як не вспі-
ваю, стою там, поки хтось ударе і викупить мене. А ще 
варили їсти, паски пекли з грязюки, з  глини. До по-
друг ходили. [Чи  грали в «креймахи»?] Гралися. Їх 
п’ять штук. Спершу береш один підкидаєш, а другий 
береш у руку і ту ж ловиш, шоб усі камінці в одну 
руку зібрав. Другий раз  – один підкидуєш, а  два бе-
реш. А тоді по три. А послідній раз – один підкидуєш, 
а  чотири береш. В  «Панаса» грали. Це більшість ми 
в хаті грали. Або круг рисовали, за круг нільзя вихо-
дить. Одному зав’язуєш глаза, а всі бігають, а він лове. 
Поставим оцього, шо з зав’язаними очами. «Панас, 
Панас, на чом стоїш?» – «На камні». – «Шо пьош?» – 
«Квас». – «Лови дєвок, но не нас». І розбігаємося. А він 
починає ловити. Кого впіймає, тоді той Панасом стає. 
В «цурки»  грали. Вистругували з палки один кінець, 
отак  навскоси, а  другий кінець навпаки вистругуєш. 
Палка сантиметрів десять. Кладеш її, а цурку ложим 
на неї. У  мене палка в руках, я  б’ю по палці, цурка 
підлітає і летить, і я ще повинна по ній попасти, вона 
летить там далі. А виграє той, хто найдальше кидає і 
найбільше попадає в цурку. [Ті «цурки» викидали чи 
собі залишали?] Залишали. На другий раз же ж грати-
мем чим? [Кожен мав свою «цурку»?] Не кожен. Група 
мала свою цурку, а та – свою. А чим же грати. Як за-
кинем десь, то тоді вистругуєм наново. Луки робили, 
з луків стріляли. [...] Посуду ліпили ото з грязі або з 
глини. [Чи  грали в  «гуси-лебеді»?] В  це грали. Одна 
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пастушка, а  то гуси. А  там вовк за горою. Гоне пас-
тух гусей. І десь зазівався. А тоді шукає: «Гуси, гуси!». 
А  вони: «Га-га-га».  – «Єсть хотіти?»  – «Да-да-да!»  – 
«Ну, лєтітє». – «Нам нєльзя». – «Почему?» – «Волк за 
горою». – «Шо он дєлаєт?» – «Ловить сірих, білих, во-
лохатих». – «Ну, тікайте до мене в хату». Тоді гуси бі-
жать, а вовк старається зловити когось. Я посчитала – 
не всі гуси. «А де ще гуска?» – «Та я не знаю». – «А ти, 
пастушко, що робила?» Поки так всіх гусей вовк пере-
лове. Тоді йдемо шукати з пастушкою гусей. Де ж наші 
гуси? Ідемо. А вони шиплять «ш-ш-ш». «А, ось наші 
гуси», – кажемо. А він: «Це не ваші». А у гусей руки, 
отак, вони пощепляли. Як розчепим, значить наше. 
А якій не розчепим, то не наше. А тоді вже, як я в шко-
лу ходила, в «Подоляночку» грали.

Десь тут була Подоляночка,
Десь тут була молодесенька.
Тут вона впала, до землі припала.
Встань, встань, Подоляночко,
Піди до Дунаю,
Візьми ту, шо з краю.

І вона тоді іде, кого вона вибрала, бере. [Коли грали в 
цю гру?] На перерві. [...] Бабушка мені шила [ляльки]. 
Брала лоскутики, головку робила. Напхала лоскути-
ків і білою тряпкою обмотала. Ручки ж тоже робила з 
матерії, отак скручували і білою матерією обгортала. 
Ножки. Платтячко там якесь пошиє. Ще я в школу не 
ходила. В нас була одна хата через сіни. Вона жила у 
великій хаті, а ми – у малій. Ото підем до неї, вона нам 
зробить кукли невеличкі, і підем грать. [Очі й носик 
робили лялькам?] Бабушка не робила, а самі робили. 
Тоді ж були хімічні олівці – олівцями малювали.

дошлюБНе спІлкУваННя Вечорниць у нас не було. 
Просто називалася «вулиця». У  нашому селі є парк 
старінний. Де зараз вода, водосховище,  – було наше 
село. Там був парк, скамєйки, цвіти. Тоді все воно було 
не так, як зараз. Як ми ходили в 6–7  клас, то збира-
лися на вулиці. Коло кажного двору – лавочка, і там 
собираються сосіди. Як це празники які, то це співів 
скільки. Тоді було зовсім друге. Люди тоді не багатіли, 
вони жили тільки тим, шо зараз. [Де збиралися взим-
ку?] В хатах.

c. Торське
Записала С. чибирак 2 липня 2009 р.  

у с. Торське Краснолиманського р‑ну Донецької обл.  
від Соболєвої Олександри Петрівни, 1919 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Собіралісь. Так на вечор-
ніцах прали. Дівчата вишивалі. Одін раз я повєділа 
вечорніци. Рєбята приходілі, рєбята то з балалайками, 
то з гармошкамі. То болталі язиком, то бутилкі круті-
лі. Обшем, дом нанімалі для вечорніци в какой-нібуть 
удови. Бєдная вдова. Обєщалі і топлівом обєспечува-
ти, всьо дєлать. І по вечерам возьмут і забора єй пола-
малі. От вам і вдова, і вєчорніци... Я ж кажу, а я вдома 
куріцу вкрала. Куріцу я вкрала і приносіла туди. [Коли 
збиралися?] На празніках. Вечором на уліцу туда, до 
клубу. Попригалі да й порозходілісь. А ігри, какіє там 
ігри билі. То в м’ячика... І  только у дарогі іграють в 
м’ячика. А  взрослиє женщини там у дворах собіра-
лісь, у  халадочку сідять. Отако. У  каждого ж земля 
била своя. Да как калхози началісь, дак уже нікогда і 
ходіть. Ну, і празнікі какіє билі. Там празнікі, на Паску, 

так ото мужчини дєлалі качєлі. Чортове колесо. Через 
сволок отак чотири такі каляскі. І всьо з дєрєва. І токо 
поднімут нагору, і  всьо, проіграєм. Яічкі платі. За 
яйца. І свої прокатаєш, і мамкіни. Сємєчкі їли. О как 
було. В платочкові...

c. шандриголове
Записали І. щербак та В. Сироткін  

6 листопада 2008 р. у с. Шандриголове 
Краснолиманського р‑ну Донецької обл.  

від Приходько Марії Іванівни, 1933 р. н.,  
та Мороза Кузьми Миколайовича, 1931 р. н.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї У  сім’ї, де я жила, нас було 
двоє діток. Брат у мене ще є старший, він з двадцять 
девятого году [1929  р.], а  я менша. У  Шандраголові, 
вийшла заміж за свого ж шандраголівського парня, 
а дітей у мене троє, три сини.

дошлюБНе спІлкУваННя, шлюБНий вІк Як я 
помню, це ще ж я була молодою, то якось так збирали-
ся. У хаті собиралися. Дівчата були і хлопців трошки. 
[Що ви робили: вишивали, пряли?] Ні, ми такого не 
робили. Тоді вже такого не робили. Тоді просто ве-
черяли, хлопці приносили і випивон з собою, пили. 
А дів чата – картошки наваримо, пиріжок спекли пріс-
ний, кампот зваримо, такечки. А такого не було, шоб 
вишивали чи шили. [...] Мені не було ще й восємнад-
цяти, [коли заміж виходила]. А чоловік був старший 
од мене на шість год, він з двадцять сьомого году 
[1927 р.] у мене.

поЗашлюБНІ дІТи [Чи бувало таке, що незаміжня 
дівчина народжувала дитину?] Та чого ж не бувало, 
бувало. [Як до неї ставилися?] А так, як треба. Дитин-
ка собі росте, вона робить. [Не називали образливо?] 
Байстря? Ні, у нас такого не було. Дитинка як дитин-
ка, а дівка як дівка.

посаг [Яке придане Вам давали?] Кровать дали і на 
кровать подушки, і  те, шо вкриваться. А  в сундуку 
була моя одежа, барахлечко всяке було. І  ще в мами 
рушники вишивані були, мама сама вишивала, то 
мама мені дала.

виховаННя дІТей Тепер такі діти, шо не дуже й 
знають  таке. Як церкві не було, то тоді діти мало шо 
знали. А тепер же церкви начали строїть, то тепер же 
стало вольно людям і дітям. Тепер і діти стали ходить 
щедрувать і колядувать. А  колись було ніззя вечерю 
носити. Це ж після войни і осьо аж донедавна ніззя 
було вечерю носити. Власті ж забороняли, вчителя 
забороняли, шоб діти не ходили, вечерю не носили. 
А тепер вже воно открито. [...] Я вийшла заміж моло-
дою, ще й вісімнадцяти [років] мені не було, була ж я 
молода, вийшла заміж у сім’ю до свекрів. Потом вони 
померли, а діти моє нарождалися в мене. Як я жила з 
свекрами, чоловіка вбили, а я була вдома з дітьми. Діти 
в мене були слух’яні, не такі, як тепер, діти. Помагали 
дома. Це, може, їм років тринадцять-п’ятнадцять, уже 
вони полностю помагали. Корову попервах держали, 
а тоді спродали, не держали корову. Як коли держали 
порося. А тоді воно вже одійшло, годувати його треба 
ж чимсь, такого ж уже не було. В мене ще був чоловіків 
брат, а він такий був недоразвитий, а робив на фермі 
скотніком. І  оце ж хлопець мій старший, шо зараз у 
Києві, тоже ж ходив туди на ферму, помагав і йому. 
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І сам робив на фермі коло коров. Ну, в селі – як в селі. 
[З якого віку дітям доручали пасти корів?] Із восьми-
десяти [років] діти скотину пасли. А то й у шість уже 
починали помагать батькам. Ранше не було, як зараз: 
хочу – не хочу. Ранше робили діти всього. [...] Кажуть, 
що нещаслива родина, якщо немає дітей. 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї Дід Степан був, не знаю я, 
якого року [народження], но він участував в війні з 
Японією у 1905  году. Знаю, що він ще був ранений. 
Він вмер десь в [19]21 чи в [19]22  году. Батя в мене 
був 1902  года народження, мама  – з  1900-го. [Як Ви 
зверталися до батьків?] В нашім роду на всіх казали 
«ти». Я знаю, по сусідству називали «папа». Ми нази-
вали «батя». Мої предки, я знаю, називали «тато». Тато 
був  – дід Митро, мама  – бабушка Наталка. Я  скажу, 
були скромні і добрі люди. По сусідству діти казали 
«папа». Ми почули і собі «папа» сказали. А він каже: 
«Папа должен в канторі сидіть, а я в грязі, в болоті за-
брьоханий, який я вам папа?». Ми називали «батя». 
Я своїм дітям казав: «Мої предки казали “батя”, тому й 
називайте “батя”». 

смт ярова
Записала Т. Зубрицька 6 грудня 1997 р.  

у смт Ярова Краснолиманського р‑ну Донецької обл.  
від Подгорної Пелагеї Захарівни, 1905 р. н.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї [Як звали Ваших батьків?] 
[Мати –] Уляна Юхимовна, а батько – Захар Іванович. 
[Чи тримали господарство?] Було ж... І  бики... Це ж 
до колхозу... Був кинь. Корова була. Овечки були. Гуси 
були, кури були. Тоді було, де доставати і харчі усим: 
і коровам, і коням, і бикам. А в батька було шестеро 
[дітей] – три хлопці і три дівчини. 

виховаННя дІТей [Як Ви допомагали батькам у ди-
тинстві?] І овечок пасла, і корову пасла, і гусей пасла, 
як меньша була. А тоді як побільшала, пішла скотину 
пасти. А тоді батько найняв роботніка, шоб я не пас-
ла. [З якого віку діти починали допомагати батькам?] 
З  десяти год. Я  знаю, шо я вже чимала була, і  годів 
дев’ять, восєм, а може, й десять було. [Чи дітям ціка-
во було пасти худобу?] Аякже! Женуть у луг чи в бір. 
А пастухи: я, ти, друга, третя. Кажен свою пасе, гля-
димо, шоб нікуди не пішла, шоб ніде не ділася. Граєм, 
гуляєм. А як підросла, на путь ходила. На путях роби-
ла. А з путів пішла, куди попало. [Cкільки Вам було 
років?] Сімнадцять. Мене і на путь не приймали. [Що 
Ви там робили?] Шпали тягали та рейки, шо ми роби-
ли. [У якому віці Ви до болгар ходили?] Восємнадцять 
год було – і пішла.

дошлюБНе спІлкУваННя Ходили на вечерниці. Гу-
ляють хлопці і дівчата. Чи у карти, кому як забайду-
житься, чи платочок ховають, а той гукає. Не вишива-
ли і не ткали, так просто ходили гулять. Не було там 
музики. Там небагато собереться, до якої там бабушки 
зайдем, посидимо вечір та й по домах. Гуляєм щопраз-
ника. Як який празник, так йдемо до тієї бабушки. 
Вкрадемо сала, хліб... Дві їх. Одна інвалідка, дочки... 
А бабушка старенька. І йдемо гуляти, шоб вона ж пус-
тила в хату. Погуляємо, може, до десяти. [...] Ми і зі-
мою, і весною співали, коли вгодно! Коли збіжимося, 
самі дівчата, і  кричимо. Теперечки, бач, запрещають 
кричати... Співати. Теперечки, як заспіва... О,  там 

вже самогон є. Там уже п’янство є. І біжать туди всі. 
А тоді – нє. Раз дівчата, то дівчата сами будуть. Хлоп-
ців пустимо, а не схочемо – не пустимо.

МаНгУшський РайоН *

c. дем’янівка
Записали Л. артюх та С. Маховська 22 червня 2012 р.  
у с. Дем’янівка Першотравневого р‑ну Донецької обл.  

від Прокопенко (Суслової) Людмили Прокопівни, 
1936 р. н.

виБІР паРи От понравився мені хлопець і всьо. За гре-
ка я чогось ніколи не хотіла. Жили ми в дворі з грека-
ми, і його тьотка сторожувала тут у нас. Вона на гря-
дині сторожувала, а я – в саду. І ото підеш, вона мене 
коє-шо учила по-гречєскі. Циганів у нас тут не було. 
Ті були ще ж до войни, вони уїхали в город. У городі я 
їх нєсколько раз бачила. Було на ринок поїду, вони то 
цвіточок з проволочок дєлалі, то ще шось. А так, шоб 
жили тут, то не було. [Чи могла дівчина вийти заміж 
за цигана?] Не знаю, не чула. За греків виходили. [Які 
імена раніше давали дітям?] У нас Гриша, Вітя, Віта-
лій, Георгій. А тоді я Люда, Алла, Валя, Вєра. [Як звали 
Ваших батьків?] Маму Матрьона звали, папа  – Про-
копій. А мамину матір було Анна звать, а дєдушку – 
Нікіта. А папину маму не знаю, як звать. Прожила вік 
і не разу не спитала в мами, як же бабушку ту звать. 
Дєдушка то Павло, а бабушку я не знала. [Звідки були 
родом Ваші батьки?] Мої з Кубані батьки, а чоловіко-
ві – донецькі. [Ваша сім’я була багата чи бідна?] Дуже 
бєдна. До войни були бідні. Вони переїхали відтіля в 
Маріуполь, з Маріуполя – сюда, а тут тобі война, усе 
погоріло, а те з собою кинули, і те забрали. У нас тут 
були цигани, три сім’ї, то думали, шо, може, вони. 
А так не пійманий – не вор. Бідні сєм’ї були. У нас в 
селі тоді всі були бідні. 

виховаННя дІТей [З  якого віку дітей привчали до 
роботи?] З  маленького віку зразу вони з ігрушками 
приу чалися. Собірать ігрушки, складать адьожку. Ля-
гає спать, стульчик чи скамєєчка біля краватки, скла-
дає адьожку і лягає. Там помила його, все. А до хазяй-
ства зрання тоже приучала. Даже й до семи років. От 
даже пять років, гуси пасуться: «Льоша, поглядай на 
гусей». А я там шось роблю. Ілі: «Підіть травки нарвіть 
гусям (чи корові, чи телятам)». [А  Вас з якого віку 
привчали до роботи?] Нас тоже посилали. Наша об-
язаность була корові два мішка трави нарвать на ніч 
обізатєльно. Це я старша була і менші за мене були. 
Руками рвали, серп не брали. В  нас серпів не було. 
У  нас був вдома, як я уже замужем була, а  дома не 
було серпа. Може, шо дітей багато, шоб не поранили-
ся. [Як раніше карали дітей?] В угол ставили. Лозина 
в мене висіла. Та було, шо і заробляли. Ми не сипа-
ли ні кукурузу, ні гороха [у кутку], а вобщє балакали 
таке. [...] Ми виховувалися почті без батьків. Вони на 
работі обоє були, а ми одне одного виховували. Хтось 
заробив, одлупив хлопець. Старші виховували мен-
ших. Я  з дівчат була старша. Було три хлопця стар-
ших, а тоді – я. В армію пішли. Один пошті восім год 
служив. Він пішов у сорок четвертому [1944 р.] чи в 

* До 2016 р. – Першотравневий район.
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кінці сорок третього года [1943 р.], а прийшов в пійсят 
втором [1952 р.]. А я вже була. А папа прийшов з вой-
ни, і я мастєріца, він пішов на работу до мами, мама в 
пекарні работала, а я його рубашку одрізала і пошила 
собі юбку. 

дошлюБНе спІлкУваННя [Де Ви познайомилися зі 
своїм майбутнім чоловіком?] Тут, у нас в совхозі. Тут 
уже тоді клуб був. До цього, пока я ще не дівувала, 
старші гуляли там на улиці, возлє якогось двора. Чи 
патіфон грає. У нас дядько один був без ног, він грав 
на баяні. Ото його нанімали, він грав. Співали, тан-
цювали. Танцювали «Кроков’як», «Чардаш», «Поль-
ку», «Польку-кадриль», «Польку обикновенну». У нас 
хлопці не танцювали, дівчата більше. Хлопці тільки 
дівчат вміли цілувать. Пісні ми більше співали, ми 
бідні були, співали:

Ой не хмариться, не годиниться,
Рубай дерево, куда хилиться.
Рубай дерево, куда хилиться,
Не давай дочку, куда дивиться.
Не давай дочку, куда дивиться,
А давай її, куда прийдеться.
Хоть за старого, хоть за малого,
За козаченька розудалого.
– Ой зі старим же жить не хочеться,
З молодесеньким серце ноїться.
Я у батька була, як роза цвіла,
А у свекра стала, як роза зів’яла.

Ще була:
– Не смійся, козаче, що я сирота,
Якби прийшов сватать, то я й не пішла.
– Пішла б ти, дівчино, та я не прийду,
Поїду в Росію, там кращу найду.
Поїхав в Росію, ще й городів п’ять,
Вернувся до тебе, сирітко, опять.
Об’їхав Росію, ще й городів сім,
Вернувся до тебе, сирітко, зовсім.

[До якого часу батьки дозволяли дітям гуляти?] Було 
нас батьки не відпускали. Мені дев’ятнадцять год 
було, мені до дев’яти розрішали гулять. Я зустрічатса 
із хлопцем начала в дев’ятнадцять год. І то моя бабуш-
ка, мамина мама, жила на Кубані, і  там тітки жили. 
І там один дядько був чабаном. Я  їздила літом до їх. 
Оце літо работаю тут, а осінню їду туда, там хлопо ́к. 
І я іду на хлопо ́к на работу. І там тоже од зарі і до зарі 
хлопок той збирали. Но шо мені нравилося, оце зби-
раємо той хлопок, у мене три кармани у фартусі: ха-
роша вата, чуть порчена і зовсім порчена. І ото в каж-
дий карман, нєсколько фартухів. У нас у каждого свої 
ряди. І ото тріщать ті коробочки. А пальці, бєдні, трі-
щать, обриваються! Оце туда ідем співаєм і назад ідем 
співаєм. Значіт, їхала я у пійсят пятом году [1955 р.] 
з  Кубані додому. На три місяці їхала. Не знаю, чого 
я пароходом не їздила, тіки катєром оце з рибаками. 
А мій чоловік їхав з армії... Він син дірєктора – за ним 
приїхала машина. Ну як, дороги ж не було. І сіли ми 
з ним зверху на машині. Дивимось із-под лоба один 
на одного. А мій папа работав тоді в магазині, а я час-
то бігала йому помагала. Він був дуже болєзнєний, 
і я йому помагала. І він приходив в магазин, і я його 
бачила, він мене бачив. На танцях колись підійшов, 
а  він в армії був зробив проігроватєль. Підійшов до 
мене і каже: «Пошлі, принесем од нас проігроватєль, 

пластінки хороші». І пішли. Я постояла на улиці, він 
пішов взяв пластінки, дав мєні, а тоді взяв проігрова-
тєль, прінєслі. Два года ми встрєчалісь. Він родом не 
відсіля. Він [з] Мар’їнського району, Донєцка область. 
В  Сєлідові він родився. На чотири года старший і 
один день. 

сІМейНІ вЗаєМиНи [Чи свекруха зі свекром долу-
чалися до Вашого бюджету?] Ми як жили із ними, 
так перве время, місяці три, я не брала гроші. І було 
принесу  – батькам оддаю. Мати принесе до нас у 
спальню, положе на стіл. Я  однесу туда. А  тоді мати 
каже: «Знаєте шо? Давайте в ігрушки не граться, а оце 
скільки ви на продукти, оце скільки ми. От каструлю 
надо купить, значить, скільки ви, скільки ми». І діли-
лися, і  нормально. Но більше було, шо купляє вона 
шось своїй дочці: чи кофточку якусь, чи юбочку, вона 
мене ніколи не обминала, за свої гроші. [Де частіше 
жили після весілля?] Більше жили в молодого. Було, 
шо і в молодої. Приймак то. [Як свекруха ставилася 
до невістки?] То добре. У мене дуже хороша свекруха. 
Я шесть год жила із ними, з батьками. Тіки шо бать-
ко був дірєктор, і його хотіли відправить в друге село. 
І  вони нас відправляли на квартіру. У  нього до того 
була умна жінка, єслі шось і не так, вона зайде здале-
ка, шо научала. [Чи був у сім’ї розподіл на чоловічі й 
жіночі обов’язки?]. Вставали, чоловік ішов в сарай по-
раться, а я тут у хаті. І мати готовила їсти, і я готовила, 
по черзі. Мати пекла хліб, а тоді вже було, шо і вона 
пече, і  я печу. І  ще в нас сестра його жила. Пироги 
вона учила нас пекти по очереді. Ми два рази в неді-
лю пекли пироги здобні. Один день печу я, один день 
пече заловка. Но тільки більше шо у середу пекла я, 
а в суботу – вона, бо вона работала, а я з дитиною. [Чи 
свекри втручалися в стосунки молодого подружжя?] 
Я ніколи не лізла. Я завжди кажу, шо дівчатам нужно 
уступать. Я невісткам ні одній нічо’ не казала. [Ваші 
свекри до вас втручалися?] Як Володя [чоловік] мене 
обіжав, тоже його ругали. [Як він ображав?] І слова-
ми, і було п’яний, і бився. А батьки його взнають і тоді 
його наказували, батько ругав здорово.

посаг [Яке придане Вам давали батьки?] Купляли 
трошки, їздили ми з мамою. Кровать сюди привезли, 
купили мені. Матрас купили, дві подушки – придане. 
Два одіяла, дві простині – оце таке. І все моє прида-
не. Мама сама робила подушки, гуси були, гусиним 
пір’ям. Я вишивала рушники, а в придане не давали. 
Два рушника було, я  забирала туда. Один був глад-
дю вишитий, один був хрестиком вишитий. А  тоді 
ще один не дошитий був гладдю. Подушки я дві по-
шила з самого посліднього. А ті все время були. А ті, 
вже внуки в школу ходили, все їм у школу нужні були 
рушники. І давали, і один так і затягали. А один я не-
вісткє оддала. [Коли перевозили придане?] Ми заби-
рали придане вже через неділю. Приїзжали з Володєю 
забирали. А брат як женився, так в їх було в той день, 
шо свадьба, так у їх машин же тоді не було, то «лінєй-
ки». На одній «лінєйке» везуть сундук, на другой «лє-
нєйки» везуть там подушки, перину, одіяла. У сундук 
там іще щось. В сундуку там її шось – постєльне. А ці 
ж гості крали, тоді викупляли. Які їхали чи свати, чи 
хто, з її чи з його боку. Я не знаю вже, хто імєнно крав. 
Оце везуть  – вкрали подушку. Тепер надо подушку 
викуплять. Викупили подушку. Пока подушку вику-
пили, сундук одкрили, шось із сундука вкрали. Надо 
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там викуплять. І то так, поки не довезли до нєвєсти. 
Привозили [придане до молодого], заносили у хату, 
не розкладали, не показували, не трогали. Ото доро-
гою як їхали, кидали ті подушки, як вони тіки вціліли: 
«Ось які легкі, ось які гарні». Свати це робили. І свахи, 
і свати. 

РоЗлУчеННя Були розлучення, но ми чогось боялися 
розлучень. Якби дітей не було, може  б, і  розлучува-
лись. А вже як дитина є, то як розлучуватись. [Чи були 
випадки, що чоловік ішов до іншої жінки?] Небагато, 
но були, гуляли. Осуждали. [Чи було таке, що жінки 
зраджували?] Було і таке. Жінок більше [засуджува-
ли]. Женщіна должна бить женщіной, вона должна 
бить умнішою. 

повТоРНий шлюБ Таке було, шо жінка вмерла, а чо-
ловік женився вдруге. [Чи грали в таких випадках ве-
сілля?] Ні, так сходяться, живуть і всьо. Вони сходять-
ся, живуть, а тоді вже розписуються. [Як чоловік на-
зивав свою нерідну дитину?] «Пасинок». А як дівчина, 
не знаю. Вона – «мачуха», а він – «вітчим». 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї [Що входило в 
обов’язки чоловіка?] Корови ж були, свині були 
і сіно ж. [Хто готував для худоби їжу?] Коли він, коли 
удвох. Варили більше жінки, а носив він. А бувало, шо 
жінки. Бувало, шо Володя работав на машині в ко-
мандіровкє, то я і варила, і чистила. А як він дома, він 
тоді чисте, управляється. А я завтрак готувала. [Хто 
був головою в сім’ї?] Конєшно чоловік. Всєгда чоловік. 
Ми совітувалися всєгда. Ніколи не було, шоб захотіла 
я шось і купила. А получила я гроші, ми побалакали – 
на те оставить, на шось. Сахарь надо ж було купить, 
шось надо купить з одежі, якусь там чи простинь, чи 
підодіяльник. 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї [Як Ви зверталися до 
своєї  свекрухи?] «Мама». [А  до свекра?] «Папа». 
[Зверталися на «Ви» чи на «ти»?] На «Ви». Батько за-
вжди казав, шо не називай на «Ви», називай на «ти». 
До своїх [батьків] – «ти». Батько казав, шо Бог – «ти» 
і батьки – «ти», а дєдушка, бабушка – «Ви». Як між со-
бою, то «батько», а як зверталися, то «папа». [Як ка-
зали на бабусю?] «Бабушка». У мене ж бабушка була 
далеко, а Володіни бабушки дві приїзжали, а дєдуш-
ки не було. [Як Ваші діти до Вас звертаються?] «Ти». 
І їхні так само. А до бабушки хто «ти», хто «Ви». Мої 
діти одна дєдушку, бабушку казали «Ви», а їхні діти на 
мене «бабушка, ти».

c. стародубівка
Записали О. Боряк, С. Маховська, Ю. Буйських 

та О. Васянович 16 червня 2012 р.  
у с. Стародубівка Першотравневого р‑ну Донецької обл.  
від Бондаренко (Кармазіної) Надії Степанівни, 1927 р. н.,  

Тараненко (Корнієнко) Ольги Максимівни, 1927 р. н.,  
та Заболотько Лідії Євдокимівни, 1937 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Бідні були. Мама одна остала-
ся, папа її умер. Був ганчар. Тепер на тім дворі даже 
люди живуть і мене питають: «Баба Надя, шо ото там 
у нашім городі, отуди ото?». А  я кажу: «Діти мої, це 
мами моєї подвір’я. І ото ж там робив він, випалював 
горшки». І  тоді ж мама осталася, уже ж її мама удо-
ва, уже дєдушка Кіндрат умер, а вона осталася сама. 
Моя вже мама, бабушкина та дочка, вийшла за цьо-

го ж батю мого, Степана Петровича. Так вони жили. 
Батя мій работав конюхом, виращував жеребці харо-
ші. І дома були держали і ми. Даже помню, жеребчик 
був Ігрун і Пріт. Це ми такі були, шо знали. Це ж якраз 
у тридцять третім [1933 р.]. І мама родила самого мен-
шого того, братіка, в тридцять третім годі. Голод був. 
А мама народила, лежала больна. А батя повів на той 
план жеребчика і убив. Убив і зварив. Варили ж таке. 
Мама каже: «Яке, дєтка, добре м’ясо, конина молода!». 
Зварила бабунька, мамина мама, ми «бабунічка» на-
зивали. Ми маненькі були. Мама лежала, давали їй те, 
а вона не брала. Лежала бідна і голодна, але чо’ вона 
боялася, цього я не можу сказати. А  ми всі їли. Все 
їли: кукурузу товкли, лободу, – шо ми тільки не їли, 
страдали. Діточки ото зимою в вікна виглядають, хо-
дять селянські – пухлі, обідрані, отакі [круглі] коліна. 
У нас гарбузів було багато, а бабунька перебирала, де 
який гнилий, і  викидала. А  ми, це зимою було, кри-
чимо: «Бабунічка, бабунічка, он Валік дивіться який!». 
Штанішки такі [короткі] і отакі коліна [опухлі]. А він 
схватив той гнилий гарбуз і їсть, а ми: «Бабунічка, він 
же їсть гарбуз гнілий». [У якому році це було?] Ну, це 
1933-й. 1921-й – був же голод, але мене не було. А се-
стра моя з 1922-го старша. [19]21-й же ж був страш-
нющий. І в 1933-ім добре було, а в 1921-му і котів, і со-
бак, і їжаків – все повиїдали. І в 1933-му. Море у нас 
тут недалеко Азовське, тюльку там ловили, наше село 
і не тільки – там Захарівна. Виживали тільки тюлькою. 
А батя мій повісився. Даже в мене є і фотографії – ле-
жить у труні. А нас оставив п’ятеро. Він робив. Тоді – 
хіба це зараз?! Тоді не хватало даже людей і больниць. 
Був так як завхозом і конюхом, виращував жеребців. 
І загадував ходить людей по дворах на роботу. Зайде, 
а він лежить пухлий або женщіна. «Ну шо, я буду», – 
каже. Він не переніс на собі. 

дошлюБНе спІлкУваННя [Де Ви познайомилися зі 
своїм чоловіком?] Та бігали з хутора. Кі́на показували, 
німе кіно. Оце привезуть у Сужанку, значить із Старо-
дубівки біжимо. І ото на стіні показують. [Де раніше 
молодь гуляла?] По хатках у якоїсь тьотки. Як ідуть, 
то сало несуть куски, то ше шо. І там у карти. Ходи-
ли до Горпини. Вона така була, шо любила общество. 
А  хлопці все таскали. Як де собирались трошки ви-
пить та й все. Капуста, самогон. Співали, танцювали, 
хлопці ж іграли. На гармошки один грав. Та то гіта-
ра, балалайка. Один так грав, я любила. Він так грав 
на балалайку хорошо. [Які танці раніше танцювали?] 
«Полька», «Яблучко», «Наурська», «Гопачок». [Як 
молодь раніше одягалася?] Як хто. Отак здумаю, як 
хлопці мене ще і любили. Платтячко, платок запну. 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї [Чи хороший у Вас був 
чоловік?] Хароший. [Допомагав Вам?] Аякже. І город 
садили, і  пололи, і  ой! Як згадаєш, як здумаєш, а  ну 
семитонка машина приїхала, треба нагрузить. Та – ви 
зараз не робите, ми робили.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї У  нас було в сім’ї п’ятеро. 
[Ви найменша?] Найстарша. Раньше бідно жили. Тоді 
колхози такі були, як би день до вечора. Як ішак робе. 
[У Вас скільки дітей?] В мене двоє. [Коли виходили на 
роботу після народження дитини?] Місяця не сиділи. 
Трохи, недільки дві і пашол. А дитя з бабою. 

сІМейНІ вЗаєМиНи [Як Ви зі свекрухою жили?] Та 
було всьо. Як і зараз. «Нада зробить те, Ліда, Ліда, нада 
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зробить те». – «Не хочу я». – «А я сказала роби, нада, 
мині йти на роботу нада, а ви шоб їсти наварили, по-
нятно вам чи ні?» І город пололи.

виховаННя дІТей [Хто переважно займався вихо-
ванням дітей?] Та бабу ́ньки. Мама це моя – бабу́нька. 
[З якого віку дітей починали залучати до праці?] Ми 
отут як строїлися, так Петя, Генічок і цеглу робили, 
і воду возили, він воду бочкою. І стоїть плаче. А Пєть-
кі – пійсять сьомого [1957 р.] ми хату ставили – п’ять 
рочків. А  йому [Геннадію] було чотирнадцять. А  він 
стоїть бідненький, йому ж хочеться гуляти. Ну, такі ж 
хлопці бігають. Він каже: «Петро жить буде, а я строю-
ся». Ніколи не забуду. Отаке. 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї Старший називає «Ви», 
а цей – «ти», менший. Я до своїх [батьків] «Ви» казала. 
А вони, оті всі, «тикали» на маму, а я сердилася. Мару-
ся казала «ти». А вона каже: «Мама одна! То як багато 
мамів, то “Ви”». І докажи. А батьку «Ви» казали, папа-
ші. Ми то й мало прожили. Ми казали «папаша». А то 
«тато» – свекор.

оБов’яЗки дІТей щодо БаТькІв Така бєдность, все 
життя прожила. Що в неї було? Нічого не було! Ми 
вже стали отдєльно жить – моя сестра і я, то ми вже 
забезпечували батьків. Батько раньше помер, а мама – 
пізніше. Вона получала дванадцять рублів пенсії, 
а тоді вже стали двадцять чотири давать. То ми її пол-
ностю забезпечували. Сестра несе, брат через кожні 
п’ять год з Владівостока приїжджав. Жить вона ні до 
кого не хотіла [йти]: «Буду сама».

НовоаЗовський РайоН

c. шевченко
Записали О. Боряк та Ю. Буйських 18 червня 2012 р.  

у с. Шевченко Новоазовського р‑ну Донецької обл.  
від Лишишак Марії Юріївни, 1935 р. н.,  

Лишишака Івана Васильовича, 1928 р. н.,  
родом зі Старосамбірського р‑ну Львівської обл.,  

Ралюк (Баган) Розалії Василівни, 1951 р. н.,  
родом із Львівської обл.,  

та Ралюка Олексія Петровича, 1929 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Батько помер в 1947  году. Він 
зразу після війни помер, болів. Война була, ми тіка-
ли з села, бо саме німець був в нашому селі. Два брат-
тя були, я  молодша. Як ми сюди переїжджали, брат 
старший в армії був. Ми з мамою і цим братіком сюди 
приїхали. Так ми зазнали горя, що не хочеться нікому 
ні казать, ні розказувать. Зіми були такі суворі, а нам 
дали триста кілограмів шахти. Знаєте, що таке шахта? 
Це вуголь, тільки пиляка. Триста кілограмів! А не було 
ні дровінки, ніде нічого. Ми приїхали сюди – не було 
ні полосів, посадок тих, садів  – нічогісенько! Чиста, 
гола земля була, і все. Нічим було розтопить оту шах-
ту. Подсолнухи ломали осінню, скирди клали, а сніги 
забивали ті скирди. Нас боялися як бендерівців. Ха-
зяйка зразу нас боялася, а як недільки дві побули, вона 
вже нас узнала. Мама моя боліла, голова сильно болі-
ла, розстройство таке ж було, що плакала день і ніч, бо 
бросили свої дома. А привезли нас – ні хати, ніде ні-
чого немає! Потім ми від тих хазяїв перейшли в свою 
хату, і вікон ще не було, саман тільки зляпаний – і все! 

Такі були діромахи, що руку можна було засунути. 
Зробили тяп-ляп, розтвору мало давали, сама земля. 
Ми без вікон жили в хаті – одіялами позатуляли. Там 
картошку садили, пшеницю сіяли, ціпом молотили – 
комбайнів не було. Тут пішли в колхоз, робили в кол-
хозі. Дали нам по сорок соток города, а сіяли тоді ба-
вовну – хлопок, давали нам пайку. Мамі должни були 
давать, а мама не могла ходить. А мені було шістнад-
цять год, надо було заробить  – голодранцями були, 
нічого не було, а  чимось нада було жить. Якби той 
старший був вдома, він би робив. А так ми шо? Ходи-
ла полола, повністю брала пайку, а потім коров доїть 
заставляли, то на телятах робила, а послєднєє врем’я 
тут чотирнадцять год була старшою цесаркою  – на 
птичнику. Зара’ все поваляли – нема ніде нічого! Там 
хорошо зарабативала, і  премію, і  коври нам давали, 
і серебряну медаль нам давали. Вжилися, а тепер жи-
вем капітально. А  тепер вобще неплохо. І  машина в 
нас була, і коняка, і корови були, і індюки – все! А за-
раз ми з дєдом – йому 84 год.

дошлюБНе спІлкУваННя [У  якому році Ви одру-
жилися?] В  1955-ом. У  клубі [познайомилися]. Було 
кіно. У  клубі знайомляться. Підеш у клуб, там най-
деться кавалєр  – та йди. Кіно було тоді. От вийшли 
з кіна, а  я побачив  – вон пішла. Вони вдвох пішли і 
я з другом. І підхватили, і я одну, і  так бистро. Було 
дівчят багато, а з нею, бачь, судьба так. А з нею позна-
комився, і  оце вже підісят сєм год, підисят восьмий 
год. І живем, і слава Богу, троє дітей. Раньше німі кіна 
були. Як раньше любили ми в кіно ходить! Бо не було 
ж нічого. А білєти – грошей нема. Там воно стоїло два-
цять копійок чи даже й менше. А ми пацани ж були, 
хто був без білєта – крутить «дінамо». А вона тяжо-
ла. «Дінамо» гониш етот, і  показують кіно. Крутиш, 
п’єтнацять минут покрутив, тоді другий дивиться. Ну, 
раньше були кіна: «Чяпаєв», «Щорс» – такі кіна рево-
люційні. [...] Раньше підеш на вулицю – душ пітнацять 
дівчят, хлопців прімєрно так  – і  кружок, і  співаємо. 
Січяс не почуєш, шоб вони співали, щас оті телефо-
ни. [Чи Ваші діти, коли росли, то ще співали на ву-
лиці?] Ходили в клуб. Но вже не так, як ми, – цього 
вже не було. Бєдно жили, но луче. Наш батько казав 
так: «Єслі хто в подолє принесе, з дому виходьте!». Нас 
три сестри було, і всі ми вчасно повиходили [заміж]. 
Строго нас содєржав.

сІМейНІ вЗаєМиНи Зі свекрухой жила двацать сєм 
год – де здоров’я буде? Вона мене не любила. Раньше 
всі жили так, а  січас не живуть! Січас з свекрухами, 
знаєш, скіки живе? Три місяця, читирі, ну, год... Ро-
била дояркою і дома ніколи було їсти зварить – отак. 
Прибіжиш, а вже як діти стали, так прибіжу с ферми, 
а вони вже стоять біля калітки, ждуть. [...] Ми як пе-
рейшли сюди і вже владили все, моя свекруха (а в неї 
сім сестер) каже вже після свадьби: «Мої сестри так 
вже хочуть тебе побачить. Ти що-небудь зроби. Вони 
прийдуть і подарять що-небудь». Ну ми, як раз Сашик 
родився, і зробили. Автобусом приїхало 25 душ, і всі в 
чорних платках. А я не знаю – такий обряд був [родичі 
чоловіка – греки]. На весілля ж їхали, не на похорон. 
Всі в чорному і всі з блюдами. Всі несуть блюда – там 
накладено – з курбетами і канфетами, чого там только 
не було. А вони ж так печуть добре і пудрою як засип-
лят! Приїхали сестри із тими блюдами, як стали нести 
кажне – мамочка родна! Вони мені мішок канфет, ото 
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бумажні жовті мішки – ото повен мішок отих канфет 
розсипних. Що вони мені надарили! Одіяла  – одне 
байкове і одне шерстяне, та такі красіві, та такі кайми 
на краях – ой! Часи, як позолочені такі, не золоті, але 
як золото, порт’єрне таке подарували – лляне воно, сі-
рувате, а по ньому чорнилами такі рози з листям – я її 
не зробила на ето, я собі халати пошила! Ох і красиві! 
Як піду в магазин – всі питают. 

виховаННя дІТей, оБов’яЗки дІТей щодо БаТь-
кІв Дітей вмісте воспітували. А на батьківські збори 
я ходила. Знаєте чого? Я сім класів закончила, а він – 
два. Він якось себе принижував – малограмотний, не 
так скажеш – каже: «Іди ти». Дітей не карали, поясню-
вали, розказували. Вони нас не боялися. Вони і сейчас 
зо мной. І прийдут, і поразказуют. У мене чоловік був 
трудолюбивий, і я. Це, може, гени передалися. І діти – 
такі трудяги! З утра до вечора... Був закон – я самий 
менший, я  должен догодовувать батька і матір. Тоді 
такой закон був, шо єслі я менший, то остаюся з 
матір’ю [і батьком].

олексаНдРІвський РайоН

c. Михайлівка
Записав О. Васянович 8 липня 2009 р.  

у с. Михайлівка Олександрівського р‑ну Донецької обл.  
від Любко Катерини Трохимівни, 1923 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Нас у батька було п’ять душ ді-
тей. Як він жив, той батько. Як селянин. Корова була, 
поросятко, коней і волів не було. Я не знаю, скільки 
вони землі занімали. Знаю, шо з одинадцяти год пішла 
уже на роботу, водичку на ланку носила. Батько зразу 
пішов у колхоз. [...] Мого батька гроза вбила. Він ішов 
з поля з роботи, а йшов з косою, а коса стальна – при-
тягає. То його і вдарило, і  вбило. Це я помню. При-
везли додому, страшенний дощ був. Його закопували 
в землю, шоб одійшов. А він упав так у ярок, у його 
ушні перепонки полопались. Не одкачали. Це я знаю. 
Мені було три чи чотири годіки. А потом у мене ще і 
зятя у сороковому году [1940 р.] тоже грозою вдари-
ло. Хатка сама нова була. Це тепер уже люди культур-
ні, шо і печка не нада. А тоді печка була. Він прийшов 
з роботи і  хотів на комині табак, махорку дістать. 
Став на лежаночку і діставав махорку. Грім як ударив, 
кришу пробило, стелю пробило і його отак осмалило,  
навскоси. А дєвочка висіла у люлечці, люлька трап’яна 
була – у вікно викинуло. Зятя врятували. Троє суток 
відходив. Прикопували в землю, а тоді, у нас тут була 
больниця нагорі, то забрали в больницю. В больниці 
прийшов у чуствіє. [...] Я застала голод [19]33-го, я ж 
з [19]23-го года. Досталося всього. Боже мой. Їли таке 
все, шо  й... А  заре’ болієм від чого. Тоді їли акацію. 
Молошне варили і їли. Щавель їли. Піде мама, кому 
постірає, кому помаже, шоб дали їсти. Їсти дадуть, 
а  вона принесе. Була коровка тоді у нас. Якраз на-
доїть, кисле молочко задєлає. Таку картошечку зва-
рить. Ми сидимо чистимо, хлопці і я ж мєжду ними. 
А той возьме да в рот картошинку. «Мам, а той Во-
лодя взяв картошинку».  – «Ой, чистіть, дітки, зараз 
будете всі їсти». Да візьмуть, да тим кислим молоком 
помастють, да таке вкусне було. А  тей вершечок у 
го ́род, у Краматоровку однесуть да продадуть, да хлі-

бинку принесуть, да скибочку одріжуть, да варенняч-
ка куп лять, хоч «повидло» тоді називалося, да пома-
жуть. А ми поглядаємо: тому наче більший кусочок, 
а тому наче менший. І таке пережили. Ну, слава Богу, 
пережили. Десь було таке, шо люди людей їли, а у нас 
не було такого. Скатина падала, люди в драку, брали 
варили і їли. Но ми – нє. 

дошлюБНе спІлкУваННя У  нас не було клубу, по 
вулицям ходили. У клубі тільки кіно показували. А то 
збиралися компаніями: дівчата-подруги собі, хлопці 
собі. Разом сходилися. Танцювали такі танці, яких 
заре’ нема: «Полька», «Яблучко», «Страданія», «Бари-
ня». Грала гармошка. У кого єсть, то цигикає. Тоді му-
зики не було. Грала гармошка, балалайка, гітара.  [...] 
Раньше було більше в клубах. Приходили в клуб, і так 
було стидно, щоб це жених і нєвєста сиділи рядом в 
клубі, це так було крадькома, десь встрічалися так, 
щоб не видно, щоб не знали. А  зараз що  – познако-
милися, вже на другий день в хату привели, вже спать 
полягали. [У які ігри грали?] Бутилку покрутили: на 
кого попаде бутилка – цілувалися.

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї Я  на батьків казала на 
«Ви», на маму казала «мама», на батька  – «папка», 
на бабу – «бабуся», на діда – «дідусь», на хрещених – 
«крьосні». На мене мої діти казали на «Ви», а внуки – 
яке на «Ви», яке на «ти». Зараз більш на «ти» кажуть. 

слов’яНський РайоН

c. Богородичне
Записали Н. Жмуд та М. Маєрчик  

у с. Богородичне Слов’янського р‑ну Донецької обл.  
від Теліус Олександри Василівни, 1930 р. н.,  

Скрипниченко Зінаїди Миколаївни, 1932 р. н.,  
Коновалової Марії Іллівни  

та пані щучки (Сіробаби), 1931 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Отако бігали на вули-
цю. Ігри грали. Гра «Чайник». Ото з хлопцем сідаєш, 
обертаєшся на «раз-два» і цілуєшся. Сідають спина-
ми, якшо повернуться в одну сторону, то цілуються. 
Якшо не получилося, то вставай  – друга пара сідає. 
І  в бутилку крутили, на кого стане. [Коли починали 
ходити на вулицю?] В  тринадцять-чотирнадцять ро-
ків. Старші нас ганяють, а ми все одно туди біжимо. 
Одна компанія на горі була, друга  – нижче, а  стали 
старші, то до них прийшли. Вони, допустім, з 1930-го, 
а ми – з 1933-го. Мама моя із 1906 году, ото жінки со-
бралися, вже співають. Ми переймали. Он моя дочка, 
то вона вже не дотепна. А ми співали не три, но в два 
голоса. Мама тоже співала в два: оце виводить і ба-
сує. А ми малі підтягали, була у нас капела дванадцять 
душ. Возили нас і в город, і в долину. [...] Тоді тільки 
по досвітках ходили. Беруть прялку, гребінь, веретено 
і йдуть прядуть на досвітках. І хлопці там, і дівчата. 
Хлопці сидять там, сміються, співають, а дівчата пря-
дуть. Шоб вона напряла катушку за скільки там, а тоді 
через плече... Забори плетені, через забор кинула, 
сама перелізла, полізла додому, є  хлопець  – поможе, 
а нема – сама. [На досвітках ночували разом?] Спали. 
При мені такого не доходило. А родить дітей – не одна 
десь народе, то такий позорище.  [...] Гулять любили, 
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но й робить любили, співать, танцювать. Ми не знали 
оцих барів, пивнушок. [Де Ви збиралися з дівчатами?] 
Десь коло якогось двору чи в якомусь дворі. Зимою, 
як дуже хурделиця велика, – в якійсь хаті. Зібралися, 
і  співали, і  танцювали. От, наприклад, у  нас, в  моїй 
компанії, де я гуляла, у  нас були і хлопці, і  дівчата. 
В одного була гармошка, в другого була гитара, в тре-
тього була мандоліна, в четвертого – скрипка. І оце як 
зберемося, і співаємо, і танцюємо, і частушки... Надої-
ло співать, танцювать  – давай серед хати в бутилки 
грать. Бутилку крутять. Я,  наприклад, крутю бутил-
ку, до кого горлишком... До дівчини повернулась бу-
тилка – я цілуюся з дівчиною, до хлопця – значить з 
хлопцем. [Не соромилися?] Ну, це вроді в шутку. Не 
хочеш цілуватися, значить вийди на дорогу і кри-
чи «кукуріку». Отаке було у нас. [Чи були досвітки?] 
Це до войни, іще були в старі годи. Ми ще були малі. 
Йдем на вулицю, мама приказує: «Гляди, шоб була 
дома у стільки-то». [А якщо прийдете пізніше?] Зна-
чить прочуханка буде. То можна підзатильника полу-
чить, на другий день може мати не пустить. Оце сиди, 
знатимеш. Батько в войну погиб. Ми були без батька. 
І батько погиб, і дєдушки не стало, і бабка в 1944 году 
вмерла. Нас троє було: два брата і  я. Я  сама старша. 
З дванадцяти літ пішла в колхоз робить. Вже на вули-
цю бігала і в колхозі робила. В шістнадцять год пішла 
на завод робить.

виховаННя дІТей, фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї Тоді 
Боже сохрани, шоб родила дівчина дитину... Шо ви... 
Або ще так, як січас, ідуть обрука, обніма, цілує. Тоді 
так позор був. Боже збав по вулиці йти... Ні в коїм слу-
чаї... Тоді ж, ви знаєте, як було: батько  – главарь, не 
послухався ти – у батька вірьовка учетверо, так він як 
отдубасе тебе, так ти знатимеш. І дівчат наказували, 
но дівчат не так, бо дівчата боялись. А  хлопців  – це 
запросто. Хлопців учили батьки. І  почитували бать-
ків... Вже й старе, а він нічого не зробе без батька. Вже 
жонатий, і діти в його, він без батька нічого не зроби’. 
Тільки йде питається: «Батю, а  як оце?». [...] Казали 
«тату». «Папа» ніхто не називав. Це «папа» вже ста-
ло оце. А ото – «татко». І оце прийде: «Тато, а як оце? 
А шо оце?». І оце тато розпоряджається, попробуй не 
послухать, тато може виставить... «Оце моє, а  твого 
нема нічого». Оце так. Раньше наділи давали дітям. 
Ми їм одділяли.

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї Батько всьому верх 
був. Шо касається матері, там до дочки, як воспито-
вать чи шо там робить, – то це мати. А як до синів, – 
більше батько. А шоб понімали батька і сини, і дочки. 
Тоді раньше цього ж не було, шоб це, як січас, сказав: 
«Не твоє діло!» або «Шо, тобі воно нужне?»! Боже со-
храни, єслі повисив голос. 

пРийоМНІ дІТи У  нас дєдушка був, вони багатенькі 
були. І  оце шість дівчат було. У  мене моїх дітей не-
має. Коли нада було, то не нада було воно. І після того 
воно не пішло. Як пожинились, голі були – не нужне 
було. А тоді як уже можна було, одіться було в шо, як 
трошки обжилися, а  в мене не получалося. Мене на 
курорти посилав, а в мене не получалося, а коли воно 
вияснилося, шо він як в армії був і переболів чимсь, 
і винуватий. А я усю жизнь як жила, я по-женському 
страдала, шо я не родила. Отоді була на курорті, мені 
врач сказав: «Знаєш, я тобі ось шо скажу, тобі треба 

побуть з другим мущиною, ви должни родить, шоб 
ви не боліли». А я як вздумала, шо я родю оце не від 
чоловіка, а він мені буде шо казать? І ця дитина буде 
нещасна – шо вона ж мені рідна, а йому – ні. Боже со-
храни! І ні в коєм случаї. Тоді моя сестра вийшла за-
між. І їй не повезло в жизні. З чоловіком розійшлася. 
А оце ходе ото парень Сєргєй, ото я його з дев’яти мі-
сяців воспитувала. Оце він мій син – сестри моєї син. 
А сестра моя жила отам, та хата стоїть, а я забрала її 
до себе. Я  стала старенька, погано глазами бачу. І  я 
його з дев’яти місяців оце воспитую. І оце воспитала. 
І ріс він. Йому жизня була: не жизнь, а малина, – с удо-
вольствієм. Шо хотів, йому мій чоловік усе! Я б усім 
таких чоловіків желала. Такий душою був добрий, 
такий хароший. Отут по посьолку кого спитать, всі 
скажуть, шо такий був добрий. А для сім’ї!.. І чоловік 
його любив – далі нікуди. «Па, мені мопед нада». Ку-
пив. «Па, мені мотоцикл». Купив. [Хлопець називав 
Вашого чоловіка «татом»?] Да, а  мене  – «мама». [Він 
знав, що його рідна мама – це Ваша сестра?] Як уже 
підріс, то знав. Знав, шо батько в нього єсть. І батько 
рідний приїжджав. А сестра не зізнавалася, що вона 
його мама. Він називав і її «мамою». Йому нельзя мене 
не називать через те, шо я його воспитала. І його ді-
тей воспитала. Уже хлопцеві двадцять один год, а дів-
чині – п’ятнадцять. Вони мої дорогі онуки. А батько 
рідний приїжджав до нашого сина, йому було го-
дів дванадцять. Як приїхав, гукнув та каже: «Серьо-
жа, я ж твій батько». А він каже: «Як ти мій батько? 
В мене папка є. В мене папка – придорогий папка!». 
А він каже: «Я ж твій папка». – «А я тебе не признаю за 
папку». І він ото як побув, і до цього часу він його не 
бачив, і не зна’. А сестра жила отам. Це чотири года як 
я її сюди забрала. Вона виходила заміж. П’яниця. Вона 
розійшлася. [Ви не мали дітей. Чи не хотіли розійти-
ся з чоловіком?] Я йому зачала казать. Кажу: «Ваню, 
отак і так». А він каже: «Так шо нам розходитися із-за 
дітей? Ну, давай із дєтдома возьмем». Я: «Ну, давай». 
А тут ото случилося, шо Сєргей. А він каже: «Ну, нашо 
нам тепер брать. У нас дитина є тепер». І так Серьожа 
ожинився, ми свальбу відіграли тутечки. І взяв ж він 
оцю ж Ліду. Оце ж невістка. І вона нам родила хлоп-
чика Віталія. Мій дід ше живий був, так він його лю-
бив – далі нікуди. Ой, целує! В машину посаде, їде з 
ним, катаються. А він прийде: «Бабушка, а я шось тобі 
розкажу, а дєдушка те робив...». А він: «Завтра ти не 
поїдеш зо мною». Потом усе: «Вітась, поїхали». Бере й 
везе. Так він дітей любив, а не було своїх. Може, якби 
були свої діти, знаєте, хтозна як би його жизнь сложи-
лася. Та й так добре сложилася. Чого шкодувати? Ви 
знаєте, я всю жизнь присвятила сім’ї. Забрали батьків, 
забрали сестру, помагали всім, товклась, робила. І сі-
час з города не вилазю. Уже люди кажуть: «Чи ти спиш 
на городі?». Оце сусідка, шо приходила, каже: «Коли 
не встану, ти на городі». 

с. долина
Записали В. Іванчишен та М. Бех 5 жовтня 2017 р.  

у с. Долина Слов’янського р‑ну Донецької обл.  
від Ганус Ганни Гаврилівни, 1926 р. н.,  

родом із с. В’язова Краснокутського р‑ну 
Харківської обл.

РодиННІ пеРекаЗи Нас було шестеро дітей у 
мами. Батько воював. [Коли] вмер, мені два годі-
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ки було. Я не знала свого рідного батька. У вітчима 
жила. Тако посади на плечі, несе на плечах, як куди 
йде. Не обіжав, харош[ий] батько. А  раз колоски 
збирали в колхозі ми. Сумки понадіваєм. І  коло-
ски збирали дітвора. [Коли саме це було?] Ну, піс-
ля войни й перед войною. Як дітки були маленькі. 
І  ото йдемо колоски збираєм.  А  тоді коло машини 
(машина молоти[ти]), а ми у кущ висипаєм ті коло-
ски, а тоді їх молотять. Тоді ніде не пропадало нічо-
го. Потом нас німець вигнав. Село спалив усе. Ми 
вернулися, самі комини були розбомблені. Не було 
нічого живого. В мене ні хати не було, нічого. Одна 
поліцейова хата на все село. Бабі 95 год, сиділа там 
сліпо. І  з німцями втік поліцай. Місили глину но-
жечками. Ми з мамою ногами місили. Соломи туди. 
Я  і мама викидали. Батько воював, не було. Кухня 
стояла по сусідстві, дід жив і баба. Баба вийшла з 
онуками, а  дід остався. Готував німцям. Через до-
рогу німець. І йде, з відром йде, приноси суп і мнясо 
кусками. Німець, но видно такий, шо в нього діти 
дома. А я злякалась: батько на стіні прибитий був у 
будьоновці – сфотографірований. А він: «Отець?» – 
«Отець». – «Война-война. Не харош война». Видно, 
такий сочуственний. Каже: «Давай тим дітям їсти». 
То понаїдались і мняса, і супу. І між ними люди ха-
роші були. 

c. Маяки
Записала Л. Орел 5 грудня 1997 р.  

у с. Маяки Слов’янського р‑ну  
Донецької обл.  

від Хмельової Федори Петрівни, 1925 р. н.,  
та Бровкіної Федори Петрівни, 1920 р. н.,  
родом із с. Крюкове Первомайського р‑ну 

Харківської обл.

РодиННІ пеРекаЗи Я попала сюди в голодовку. Бать-
ка розкулачили. Батько був батрак. Пару коней дер-
жав, дві корови. [Це на Харківщині?] Там. Він був од 
сєльського совєта уполномочений. Но він первий не 
пішов в колхоз. І його – «куркуль». Ми остались вісім 
душ сім’ї. П’ятеро дітей, бабушка була, мамина мамка, 
і батько з матір’ю. Хату поламали і нас вигнали з хати. 
Іди, де хочеш. Ми по людях жили. А тоді в 1934 году 
попали сюди у Слав’янськ. Поїхав батько на роботу, 
встроївся на завод на содовий. Ми там жили. А тоді 
порекомендували в Маяки в колхоз. Ми тут в колхо-
зі жили з 1934 году. Ото ж я робила дояркою, а заміж 
вийшла в 1940 году. В Слав’янську. Пожила десять мі-
сяців – война. Чоловік убитий первий. Осталася сама. 
Дитина шість місяців, народилась в 1941 году дочка. 
Ото страдали ми при німцях.

дошлюБНе спІлкУваННя Отут була церква в нас. 
Був клуб. Із церкви зробили клуб. Ходили ми в клуб. 
Було все. Кіно становили і  постановки. Це до війни 
ще. Ходили гуляли. Ось її сестра і я доїли коров аж в 
край села. Ми прийдем сюди, аж три кілометра, в кол-
госп. Погуляли тут у клубі і опять же пішли на фер-
му. А  в три часа встаємо, запрягаємо коней, бидони 
становимо – на луг доїть коров. Отака наша дівоцька 
жизня була. 

диТячІ ЗаБави В шо там ми грали? То в «жмура», то 
так: «уточки з окуги». Ну, окуга – очерет. Хату криють. 

Ото рогіз, окуга. Вона така кругленька, росте в болоті. 
Пускали по воді.

c. прелесне
Записала Л. Орел 4 грудня 1997 р.  

у с. Прелесне Слов’янського р‑ну Донецької обл.  
від Дем’ян Лідії андріївни, 1930 р. н.,  

родом із с. Знаменівка Олександрівського р‑ну 
Донецької обл.

РодиННе повсякдеННя Як жили? Бідненько. 
Хатка старенька була. Холодно зімой, вікна ті пона-
мерзають. Щиталися, як багаті. Дєдушка десь поїде, 
розживеться. Сахарю не було. Десь розживеться. 
Чай варили з дубців. А топили ввечері. Соломи на-
несуть повно. Ми повриваємось у солому. Дєдушка 
начинає розказувать, а ми слухаєм його. [Як Ви на 
нього казали?] «Папаша» ми казали. В  нас «тато» 
тут не звуть. Зараз «папа» стали звать. Нам ото роз-
казує. А по селі скільки таких, біднесеньких людей. 
Була там одна бабушка. Так бідненько жили. Нема 
в неї ничого. Клоччям обмотає ноги. А яке не горе, 
вона розвеселить. А вона дружила з бабушкою. Ба-
бушка наша набожна була. Лічила людей, дітей. Ось 
вона приходе. Батько грудочку сахару ділить по ку-
сочку, чаю в миски поналивали, як зараз бачу. Всі 
коло столу, чекаєм, коли нам сахар дасть. Ось вона 
заходить: «Проходьте, Сидоровна, сідайте. Чай-
ку?»  – «Ви ще добре живете». Посиділи, вона чай-
ку попила. «Тепер піду аж на той край на хрести-
ни». Піде в Василівку. Там дядько грає на кобзі, чи 
шо воно. На одну струну чи на дві. І  вона ж піде, 
його приведе. Людей розвеселить. Бідненько жили, 
а  шоб вона духом падала... Снігу понаносе, вона 
усих собирає сніг одкидать. Зроблять тунель у один 
двір, у другий. Дружно було. Вона лєт до сімдесяти 
дожила. В голодовку вона померла. В неї якісь хар-
чі були. Хлопці харчі забрали, її побили, вона по-
мерла. [...] Літом машина молоте на весь двір. Одна 
молотарка на все село. В  кожний двір завозять. 
Тягнуть кіньми, люди помогають. Мама і бабушка 
готовлять обід. Борщу наварили, картошки. Виносе 
бабушка полотно кручене, простилають через увесь 
двір. То обід. Куча зерна лежить. А люди всі сідають, 
пообідали. Танці до упаду, сміху. А  які люди були, 
свою енергію піднімали дух в людей. У кожнім дво-
рі були полотна. Річка коло нас рядом. Намочували 
прядіво. Тоді вечорами сиділи, ткали. А нас, малих, 
заставляли полотна глядіть. А ми в річку повлазим, 
а  полотна покрадуть. Носили ж одежу полотняну. 
Полотняну сорочку наділа мати, я  пішла рибу ло-
вити. Та муляка... Порола мати добре. Так повирос-
тали. І сироти були. Батько всим помагав.

c. хрестище
Записала Л. Орел 5 грудня 1997 р.  

у с. Хрестище Слов’янського р‑ну Донецької обл.  
від Омельченко Килини андріївни, 1914 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Оце я живу сама, а  в 
мене топить нічим. А  пацани і дівчатка принесуть 
дровець та й погуляють у мене в хаті, хату натоплять 
мені. Вечорниці. Прийдуть, в  карти пограють. Не 
ходили на вечорниці ті, що пряли. Ми пряли вдома 
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всєгда. То вже пройшло, шо раніше. Прожили ми, бо-
дай не жить. [...] Балалайка була. Ми співали всяких 
пісень.

– Ой мати моя старая,
Нашо ти мене скарала – (2)
За п’яниченьку оддала?
Ой п’яниченька щодня п’є,
Прийде ж додому й мене б’є. (2)
– Ой ти, донечко, не врікай,
У вишневий сад й утікай. (2)
А в зеленім саду калина,
А на калині малина, (2)
А на малині ж зозуля, 
Нихто зозулі не чує,
Тільки почула невістка, (2)
На круту ж гору ідучи,
Холодну воду несучи.

Моє життя погане. Я  все врем’я вдовушкою, з  трид-
цять сьомого году [1937 р.]. Пішов хозяїн на войну, а в 
сороковому [1940  р.] убитий. Я  всю жизнь прожила 
сама. І копала ночами, і молотила. На роботу нас тоді, 
знаєте, як ганяли? Харошого не бачила нічого. Жила 
без розкоші. Шо вміла, те зробила.

сІМейНІ вЗаєМиНи Хати були погані. Такі, під со-
ломою. Хужі, чим в мене кухня. А  вже послі войни 
настроїли дома хароші. Стали ми зажиточні. Це пос-
лі войни хату зробив мені свекор. В мене свекор був 
хароший. Чоловік в мене один був. [Скільки з Вами 
прожив чоловік?] Пошти нічого. Я прожила три годи 
до войни. У  1937  году як забрали на дєйствітєльну, 
він служив в Києві, приглашав мене в Київ. Свекор 
мене не пустив. І ото він до войни був начальничок. 
Не пустили його додому, а тут война. Він погиб. Не 
дожив два місяці до миру. [Батьківська хата була на 
цьому місці?] Це мені колхоз давав, я в колхозі заро-
била усадьбу. Оце мені свекор, був плотник, зробив 
таку хатку. Я в 1935-му заміж вийшла, а в мене два 
годи діток не було. А  тут тільки найшлась дочечка, 
а в 1937 году його в армію – «царап». Красівий в мене 
був хозяїн. [Ви вже вдруге не виходили заміж?] Ні. 
Не було за кого і не дуже й хотіла. Мене свекор дуже 
жалів. Казав: «Не нада, не ходи заміж. В  тебе Ніна, 
дочечка, ти будеш тоді обіжать її. Ти будеш хазяїна 
панькать, а не дочку».

РодиННе повсякдеННя Мій батько не орав, нічого 
не робив, бо він тіки шив богачам. Багачі були такі. 
По дванадцять душ сімні, по шість невісток, сини 
були. Каждому нада на зіму чоботи пошить. А батько 
обшива, а вони в полі роблють волами й кіньми і ко-
сють, і в двір везуть, і молотють. Батькові готове зер-
нечко давали. Батько і мати на полу спали. А нас було 
п’ятеро. Клали таку матку, із очерету в’язали. Стелють 
отаку рядюгу, а сіряком вовняним укривались, кожу-
хом. Ми тепер по такому ходим, а тоді були раді, шо 
слали та вкривались ним.

Записали М. Пилипак, І. щербак  
та С. Маховська у 2008, 2010 рр.  

у с. Хрестище Слов’янського р‑ну Донецької обл.  
від Тимченко Марії Василівни, 1936 р. н.,  

Тимченка Михайла Олексійовича, 1933 р. н.,  
Дащенко Лідії Семенівни, 1936 р. н., 

та щербакової Марії Хомівни, 1928 р. н. 

дошлюБНе спІлкУваННя Гуляли. Було під каждим 
двором пошти́ дерево лежало, і ото як зійдемося – і гар-
мошка, і там колобродиться молодьож, а зара’ уже не 
так... На Андрія, Катерини – гадать не гадали, а шутку-
вали – отмічали. Сапог кидали через себе, в яку сторо-
ну упаде. В клуб ходили – гуляли. Товаришували десь 
до годів п’яти, старші були. Старші собі, молодші собі. 

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї Я родилася в Константінов-
кє, це город такий в Донецькій області. А  потом ми 
переїхали на хутора коло Слов’янська. А сюди я заміж 
вийшла в 1956 году. Було шестеро дітей у батьків. А в 
мого батька в сім’ї було аж тринадцять душ. [Скільки 
дітей у Вас?] Двоє, два сини.

виховаННя дІТей [З якого віку дітей привчали до ро-
боти?] Мати нас привчала з самого малку. Кролі були, 
та і телят держали. То от як встаєш, то іди наривай 
кролям. Нарви, вичисти, погодуй. Корова в батька, то 
і пасла. На луках вона паслася, то і доїть ходила коро-
ву ту. Мамка вмерла, як мені дванадцять год було. То 
я доїла, спочатку і не вміла. Учили мене батько доїть.  
Була і прядка в нас, то пряла. 

шлюБНий вІк [Скільки Вам було років, коли Ви заміж 
виходили?] Двадцять один. [А чоловіку?] Він старший 
од мене, йому – двадцять чотири. Та то чепуха, чи стар-
ший, чи менший. [Чи казали раніше, що дівчина засиді-
лася в дівках?] Ні, не казали. Та в нас одна не виходила 
заміж до 28 год. А щас ще за такого вийшла, хороший, 
поїхали в Ізраїль. Чи в Ізраїль, чи в Германію, вдвох. 
[Чи часто дівчат сватали хлопці із сусідніх сіл?] Мій 
брат з Нікольського взяв. Брали із другого села.

РоЗлУчеННя [У  якому році Ви виходили заміж?] 
В [19]51-ом. А тоді ж ото пожила з ним, дураком, і ро-
зійшлися. І  вийшла заміж ось за батюшкіного сина 
через дві неділі. Дітей не було, а я з тим пожила, а він 
такий був вредний. Як ударив мене раз за те, шо я по-
їхала до мами додому. Найняв машину і приїхав мене 
забрав. Іван було звать. Такий Шаповал. Ну, дурне 
було. Тоже, він і в армії одслужив, но гарна мати, бать-
ко був гарний, і сестра була гарна, а він поганий.

повТоРНий шлюБ Мені оце первий  – не судьба. 
Я  як училась у швейной, і  мені на руку глянула, нас 
три вчились, каже: «Вийдеш заміж». А я: «Та Боже со-
храни, шоб я ще заміж». Но була молода, дурна, ще 
сімнадцять чи вісімнадцять. «Вийдеш, четверо дітей 
буде, і два рази заміж ітимеш». А я: «Ще й два рази за-
між я ітиму?!». Я злякалась, так і получилось. Четверо 
дітей і двічі заміж.
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аНдРУшІвський РайоН

c. Бровки перші
Записала Н. Ромасевич 13 грудня 1995 р.  

у с. Бровки Перші андрушівського р‑ну 
Житомирської обл.  

від Васянович Ганни Максимівни, 1913 р. н.

РодиННе повсякдеННя Батько був на войні, а то ше 
був молодий, то був в солдатах, мати сама й сама. То 
мати пойде на роботу, а мене в хаті замкне знадвору 
навісним замочком, шоб я не вилезла. Я встала, пуд-
няла голову, подивилася. Така лавка була в нас, стоїт 
мисочка на лавці і накрита покришкою череп’яною – 
це я бачу, шо вже матері нема. Я встаю, поснідала собі, 
поїла. Я знаю, ше як я в колисці була, то мати колиску 
опустить низенько, шоб я вилезла. А яка я була? Мо’, 
три годи... Вилезла, тоді поїла, знов пошла в колиску, 
бо вона ж низенько висіла. 

РодиННІ пеРекаЗи В  мого батька було п’ять гекта-
рів, п’ять десятин було, і з лісом, і з болотом, і з усім... 
То через те він так робив гарно і діти годував. Застав-
ляли йти в колгоспи. Од сєльсовєта ходили чи, може, 
з  району. Худобу здавали, землю забирали, і  сємє-
на – все здавали. А тоді вельми вже було трудно, це в 
двадцять дев’ятом [1929 р.] в нас пошли в тей колгосп, 
а тоді вже така голодовка стала... Тіє, шо пошли в кол-
госп, то тіх трошки піддержували. Зерна того не було, 
а  давали молоко. Хверма ж була, люди ж поздавали 
корови. То, Боже, зілля всякі їли, всяке зіллє, верес. 
Верес цей сушили да товкли в ступах, да такіє пекли 
вроді коржі, але воно розсипалос... Полову гречану... 
Оце його вже вроді замісят, як посадив на столик, 
воно розсипалос, знов та полова стала. А то ходили по 
полях, вже льон пололи, на картоплищах, де була про-
йшлий год картопля. То вона гнила вже, вона погни-
ла, а тоді висохла, то вже ту картоплю сушили з того 
песку да товкли, да вже в ту полову, да в тей верес, то 
вже вона трошки держалась. Да це таке робили. А то 
ходили, по-українськи говорили, такою мовою, як одо 
зараз говорат, – і пухлиє, пухлиє, Боже! Вони там ка-
зали, отку́да вони... То шо ж ти даси, як у того самого... 
А вони ходили: «Дайте, дайте шо-небудь». То зайшла 
раз така жонка здорова, але така пухла, да: «Дайте мені 
шось!». А моя мати каже: «Нема в мене, моя голубко. 
Дітки одо голодниє!». Каже: «Одо борщ...». А  борщу 
такий боняк варить мати! А шо ж там: і кропиви наки-
дає, щавлю того не можна було ухватить... І кропиви, 
і листу з липи... Ну, наварила... Але ше було в нас теля. 
То батько зарізав теля, то це вже там якусь косточку 

кине в тей борщ. То вона прийшла, а мати каже: «Хіба 
борщу оце вам одо вкину, одо в мене є такий, оце-о 
наварила». – «Дайте шо-небудь!». А ввечері їли там з 
того телятки косточки да покидали пуд стол, а  вона 
дивиться да: «Дайте мені тую кісточку!». А мати каже: 
«Моя голубко! Її вже й кот погриз, на її нічого нема, 
там, – каже, – самі її вже два рази кидали в борщ чи в 
суп». Ну, то дала їй мати того борщу, вона поїла да й 
почила, да й пройшла, мо’, од села кілометр, да й по-
мерла на дорозі. Шо було, то давали все.

виховаННя дІТей Мати учила – шось хтось доказує, 
а  ти уточняєш, то так: «Ну, забожись!». То воно там 
«а їй-богу» чи «присій-богу», то це вже гріх. А як прав-
да, то вже можна божиться. «Ну, як же, мамо, казати, 
як хтось шось отаке питає, як його казати?» – «Кажи 
“справді”, а не божись». І як уже восємдесят з чимось 
год прожила, а не божилась од дєтства, бо мати научи-
ла. Ругаться  – тоже, борони Боже! Колись і не руга-
лись так, як тепер. Я не чула ни в батька, ни в матері. 
Не було чути матюка в селі, мало [...] де отакой-о ду-
рень є, шо там шо-небудь загне. Вчиш, шоб не казали 
ніяк на старших, там шо, мо’, «брешеш» скаже. Як те-
пер, бачте, як хоч скаже, а колись це вже... Звертались 
только на «Ви». Колись як родичі приєзжают, то вже 
здоровкаються, це обізательно треба в старіх руку по-
цілуват. Вже приклонишся, за руку вона вже поздо-
ровкається, ти її в руку, а вона тебе в голову поцілує. 
Батьки вчили дітей Богу молитися – «Отче наш», «Ве-
рую». В сколько років воно пойме, то ставили молити-
ся. Воно перемолиться. Мати вже як провєріт, да тоді 
каже: «Молись сама»... А то мати стоїт і молит. Вона 
тобі розказує, ти за єю кажеш, а тоді вже сама молить-
ся. А мати слідкує, а тоді каже, як там уже яке слово 
збилася, вона пудказує. Вранці встали, треба умиться 
і перше – Богу помолиться. Стоячи, коли в празник – 
ставали на коліна. Я одна була, мати одну учила, а тоді 
вже тіє малиє, то я вже і не знаю. Вже порозходились, 
я  була старша, то я вже почала по роботах, корови 
пасла з семи год уже, у себе. У сім год уже пасла дві 
корови. Я рано їсти не варила, бо я все времня була 
і хлопцем, і  дівкою. Все робила мужичинське. Мати 
все варила, але я могла там шо-небудь зварить таке. 
Я й у лісі, з ліса не вилазила, і орала, коньми робила 
і ліс возила. Все таке робила, бо вельми було трудно. 
Це ше до колгоспу. Батько все времня робив для возов 
колеса да возив продавати. То он робив днями й но-
чами. До це вже як перед тим базаром, то он не лягає 
ніколи. А мене научив орат отаку маленьку. Я ору, шо 
ж мені, той плуг отако... А в нас же там ліс. Як той плуг 
у корень скіснув, то там мені осюди пуд бороду, і зуби 
вибівало, і плачу, плачу. [...] Наїжджали клієнти заку-
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пляти ліс – з України, а з якіх районов – шо я там тоді 
понімала? Який ячмінь давали там на тіє кубометри, 
шо вивезеш. І гроші платили. До це так кормились. Це 
вже при совецкій власті, перед колгоспом. Потом у нас 
провели желєзну дорогу, станція була. На станцію во-
зили ліс. Я тут беру, а на станції обмерают да вже за це 
платили. То я возила дрова только, бо я ж не подужала 
там матер’яли складат. А люди все возили. До батько 
каже: «Мабуть, їдь, до я тобі покажу, да будеш дрова 
возить, може, шо-небудь заробиш». То сусіди їхали, 
мужчини, то вон попросив: «Возьміт мою дівчину»... 
То це так: один дядько їде поперьод пудводою, а дру-
гий позаду, а мене вже берут усередину. А нагружала 
сама. Батько каже: «Оце бери, якіє подужаєш, а якіє 
не подужаєш, нехай остаються, то я прийду вже, да 
тоді завезеш». Я знаю, скільки мені тоді було? Може, 
якіх годов п’ятнадцять... А це ж возила. [...] Мати так 
учила нас, шо як прийде куди, гулят чи шо, то ка-
жім: «Слава Богу!». Це таке вітання було. А ті відпо-
відают: «Навіки Богу Слава!». А тоді дальше, то вже: 
«Здрастуйте!». А  колись віталися: «Слава Богу!». Шо 
вранці, шо ввечері, шо вдень. А як шось коло хати ро-
биш, люди йдут: «Боже поможи!». А як ідут по вули-
ці, хлопець дівчину зустрічає, шапку знімав, бувало. 
Інший знімає, а інший – нє. Було таке. А в хату захо-
дить – шапку повинен зняти обизательно. Например, 
я була більша сестра, то я йду гулят, то я беру з собою 
ше менших троє, і  це шоб усі казали: «Слава Богу!». 
А то ідут хлопчики, прийшло в хату: ану, шоб посіли – 
шапки познімаєти в тих дитей. Так учили. «Брешеш» 
чи там «іди», чи шось таке-о, – борони Боже! Діти не 
галасували, коли в хаті є дорослі, борони Боже! Ко-
дись в нас от гості приєзжают, там тьотка з другого 
села, дядько, то зара’, як поставили на столи, діти уже 
першіє за столом, свої й гості – всякіє. А ми колись, 
нас було четверо, то це мати каже: «Як хтось приїде, 
шоб ви мені не шехнули!». То ми на піч. Такий комин 
був, а  там поза комином така дирка понад стєнкою, 
то ми це на тей комин і з того комина виглядаєм, які 
тіє гості. Каже: «Шоб ви мені, борони Боже, не лізли й 
до стола, ничого. Гості поїли, пойдут, там остане ́тьса 
шо, ви тоді сідайте їсти». Перші гості їдять, а тоді вже 
діти. В нас була одна только тьотка. То це вже ми її так 
ждем, ту тьотку, шо це вона на празник приїде в гості. 
Баба була така стара, як я. То та тьотка приїде, то це 
груш сухих – сушаніє дички – привезе, то ми вже такіє 
радиє. То вона це вже прийде да того кожуха чи свиту 
розщепнула, да з-за тої позухи тіє груші. А ми їмо їх! 
Бо ми думали, шо так треба. А шоб тепер побачили! 
Діти не могли вмішуватись у розмову дорослих, і бо-
рони Боже, шоб перед дитям глупость сказав. А зара’ 
шо хоч, всі з одного году: йому три годи, і  десять, 
і п’ять, і восємдесят – всі з одного году зараз. Казали, 
шо бувало таке, шо не давали їсти дітям у пост уже. То 
моя свекруха розказувала, тоже вона десь отуто жила 
на Вкраїні. На Вкраїні  – це сюди десь по цих селах. 
Вкраїна – це чорнозьом, а ліс у нас там, шо гористе, пе-
щане, земля невдобна. Оце моя й свекруха була туди 
переїхали да купили землю, да там і жили. То казали, 
шо була дівочка одна в матирі да слаба була – на скар-
лятину чи це на кор. Опшім, таке слабе дитя... А вона 
красила яйця в Красну суботу. Та дівочка лежит да 
каже: «Мамо, дайте мені яєчко червоненьке. Я так того 
яєчка хочу!». А вона каже: «Моя донька! Взавтра вже 
будеш їсти!». Не дала вона яєчка тому дитяти, а воно 

за ноч умерло. То вона вже плакала. «Хай би, – каже, – 
я дала їй те яєчко, може б, воно не вмерло». 

дошлюБНе спІлкУваННя А то таке було, шо тоже 
збірались дівки, збірались до моєї матері тоже. Су-
сєдки чи подружки. Було таке, шо й далеко йшли, за 
два кілометри йшли на ці вечорниці. Це цієї, шо вони 
всігда ходили. Музика була на вечорницях – скрипка 
й барабан. Свої були... А тоді вже в нас музика орга-
нізувалась була, гарна була музика – й весілля грали, 
і  все. Хлопці музикантам платили, дівчата  – борони 
Боже! Дівчата це готовят уже їжу, а хлопці несут гаріл-
ку і хлопці платят за все, за музику... Там готовят їжу 
зносяться: і мак, і ягоди, і груші... Все готовят таке по-
сне. Кожен з хлопців несе горілку – бутилку, поллітру. 
Тоді хіба так напивалися, як тепер! Не було, шо хтось 
п’яний на вечорках. Веселіє, а не п’яні. Таких не було 
алкоголіков колись. Танцювали багато. «Польку» дуже 
гарно танцювали, «Парапет», «Вальс», «Коробочку», 
«Краков’як», «Страданнє», «Кадрелю», «Ліцей»  – та-
кіє великіє танці, це такі, шо по штири, по восєм пар 
їх танцювали, только по парам. «Падіспан». Хіба їх я 
уже збагну. Гарно сама танцювала. Любила танцювать 
і співать любила. На вечорницях усякіє пісні любили 
співати. Куля вносили хлопці. Брали у хазяйки. Да 
таку рогожу в’язали шнурками. Складають ровнень-
ко, туди й туди тим, отако по жменьці берут... Дєвки 
шнурков тих напрадают да вже насучут, а хлопці вже 
в’яжу[ть] увечері. Ну, там сколько... Шнурков п’ять 
шрадков чи сколько, шоб вона не розсипалась. Та-
кого того ковра з’яжут на всю хату здоровенного. То 
це розстилают, да там уже в кого вже тіє любовники 
були, до вже там на том кулю. Не всі дівки лягали. 
У которої був женіх, а такіє-о, то й на піч утекали, і за 
бабу ховались на печі. Хлопці взуття ховали. Хати не 
замикали. Це од хлопців часом замикали.

покРиТка, поЗашлюБНІ дІТи Не було, шоб дівка 
ославилась на цьому кулі. За мой усей період, шо я одо 
з дєтства і виросла, то в нас только одна дєвка опо-
зорілас. Але ж і то вона не зовсім, вона вроді була за 
приймака якогось чужого, забеременіла, вон покинув 
її... Але вже все одно казали «байстрюк». Їх [байстрю-
ків] і не було. Рідко-рідко. Вона така ця дівка була... Її 
й не засуджували, а вже потом, як уродила вже, то вже 
казали: «А!  Явдоха байстрюка привела!!!». Сміялися 
з неї. Стидалася по вулиці йти. Але ж тоді вже тро-
хи приговталась, де й було, ввійшло в привичку. Але 
виросла дівка, й  замуж оддала. То їй казали, то вже 
пагане... Каже одна жонка, шо ти возьми да оборт зро-
би. Єсть такіє... Колись же [в] больницях не робили, 
а люди робили... Не захотіла. Ну, до вродила да чужу 
жонку за куму взяла, шо це вона їй казала... Сусєдку. 

виБІР паРи От у когось там багата дівка чи нехоро-
ша, чи якась... Опшім, шо її не сватали. Чи хазяйство 
в її велике... То батько запрягає воли, садить її на воз 
і їде десь там по селах, і питає. Їде по дорозі да каже: 
«Подобенна до Лубен!». Може, хтось там хоче вже по-
бачить її, чи мо’, знає. Да кажуть: «Подобе́н, подобе́н! 
Заїжджайте!». Да це вже туди заїжджают, да там уже 
вона його сватає, розказує, яке вже придане, все вже 
батько розказує. І вон тоді йде до її в прийми. А як нє, 
то каже: «Не подобе́н, не подобе́н! Поганяй дальшей!». 
То, каже, буває й таке, шо їздит-їздит да й привезе ту 
дочку. Всякіє ж були такіє, шо їх ніхто не хотів. Але як 
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така, шо хтось її хотів, то її не питали, шоб вона їхала, 
да йшли до хати до її, саміє питає. Сіно кладе, засти-
лає радюжкою, вона сідає, як ґрахвиня вже. Придане 
не возить, вон тільки хвалиться приданим: це в мене 
землі сталько, йой, даю землі сталько там гектаров, 
воли даю, дві корови чи сколько... А потім то все ха-
зяйство на її, да й усе. [...] Було полтора кілометра чи, 
мо’, й до двох було до того діда. Та мати бере мене на 
плечі одо і того горщика у вузлик – несемо ту квашу. 
Мати частенько йому ту квашу носит. То мати каже: 
«Діду! Чого це ви саміє отут мучитесь? Хай би ви взя-
ли сюди бабу, до вона б вам би й квашу, і якусь юшечку 
зварила». Його баба була в Дороги ́ні. Була баба, син, 
невістка і три дочки. «Ах, моя голубко! Вона мене не-
навидить! Вона мене зроду не любила! Я  ж не знаю, 
це пан мене оженив з єю... Пан да з моїм батьком був 
знакомий... А  я лучину копав». А  йшли в заробітки 
десь, Бог знає куди, тієї лучини копат. Пні такіє, шо 
це светили. «Я лучину копав. То мене позвали только 
на ві ́нчаннє з тої лучини. А я її не бачив, яка вона. То 
вона мене цілий вік, вона мене й не любит, вона мене 
й не хоче, да це так ми й живем!». А мати каже: «То 
дитей же то ви понароджували!». Було четверо дитей 
у їх. «Це я її й на вінчанні добре не бачив, бо вона була 
в квітках да в намітках». Батьки могли заставить іти. 
Хоч – не хоч, а батьку понаравивсь. Може, хлопець не 
хоче її брати – всє одно бери, бо батьки – знакомиє чи 
дружеськіє.

шлюБНий вІк Я це про свого батька розкажу. У бать-
кового батька було багато землі. І он цю землю про-
дав. Вун їхав у Сібір. На добру житку виїжджав. «Тут 
Поліссє, тут пагано, я поїду в Сібір, там добріє землі». 
А батько мой не поїхав. Вун був самий менший. І бра-
ти, мо’, це два хлопці було, і  була ше й дочка. Мати 
моя не схотіла, вони ше только поженились. А бать-
ко молодий, ше йому восємнадцать год только було. 
То батько йому п’ять десятинок оставив. Батько вже 
жонатий був, а землі в його своєї не було, он наймен-
ший син – жив з батьками. Самий молодий встиг ра-
ніше оженитись. Самий молодий да ше взяв на п’ять 
год за себе старшу жонку. Але так прожили, шо дай 
Боже на всей мір. Вік матюга не загнув на її і вік не ска-
зав навіть «брешеш», «ти мені збрехала». То всі люди 
завідували. 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї Жонаті подчинялись 
батькам. Якшо уже одна мати залишилась, а в неї діти, 
то вона хазяйством керувала, була хазяйка. Мати ко-
мандувала, і діти слухали. Вона це там ше трохи при 
здоров’ю, вона тут тобі варит. То вона це розпоради-
лас: те туди, а те туди... Хто яку роботу робит, це мати 
розпораджалас. В  нас така була семня, шо було два 
сини жонатіє і вже пожиліє. Опшим, в  одного було 
п’ятеро дитей, а в одного – троє. І була ше в їх мати 
і батько. То це ж було восьмеро дитей, четверо ста-
рих. І вони всє в одной хаті жили. І ця свекруха усіма 
розпораджалас: і дєдом, і синами, і невістками. І вони 
її всі слухали. Оце пошли, та туди, а та туди, пошли 
по роботах, а вона з ціми дітьми. Це понаварює, шоб 
діти нагодувати, тіє з роботи прийдут, треба наварит. 
Кажен день хліб пекли – колись же пекли саміє хліб. 
Стол такий був, як до стєнки, шоб це сама своя сем-
ня посіла. Миски були більші, як оце, але череп’яніє. 
Ложки дерев’яніє. То це ставит дві миски: там і там, 
і  це вже сідают усі їдят. Наливают уже однаково. За 

обідом хрестились: «Дякую за дар Божий, за обід!» – 
це вже як пообідали. Хто брав перший страву – раз-
ниці не було. Діти хапали перші. Оце вже бачат, як 
мало, те до себе миску, а те до себе, а те того ложкою, 
шо ти більш уже ухватило. Голодниє були. Хіба воно 
наїдалос? Возьміт, дванадцат душ було! Хто їх там на-
годує. [...] А ціє, шо гуляли в карти, в очко те, то вони і 
п’яниці були. Не робили пошті нічого. Вони, як якась 
неділя чи буденного дня, як засядут у тей карти – це я 
одо виграв, а тей програв, то тей же не покине, шо я ж 
хочу виграт. Казали, шо жонки все за них робили. Їх 
люди не поважали, так як сьогодні цих анкоголіков. 
Їх тоді мало було таких: у нас у селі два, а ше з друго-
го села третій був, штук трьох компанія була. То вони 
це гуляют, можут по сутках гулят. Де яка копійка є – 
програє ́. А то таке було, шо ше вола або коня програє ́. 
У нас тут таких і не було чоловіків, шоб били жінок. То 
казали ж колись, шо Марта, карта й кварта чоловіка 
з ума зводит. Марта – це жінка гуляща. Як пошов до 
Марти, то став гулят у карти. Виграв, то треба кварту, 
а як випив кварту, то пошов до Марти. 

БаРаНІвський РайоН

c. Зеремля
Записали Н. Ромасевич та Л. Орел 11 грудня 1995 р.  
у с. Зеремля Баранівського р‑ну Житомирської обл.  

від Косинської Марії Михайлівни, 1919 р. н.,  
родом із с. Калинівка Народицького р‑ну 

Житомирської обл.

дошлюБНе спІлкУваННя Хлопці й дівки  – на ве-
чурки, у хату в яку, яка хата здорова є. Люди такіє є, 
молодиє, да приймают. Да збіраються, наймают 
хлопці гармошку, дівчата танцюют там, гуляют. Свій 
з  хлопців є гармоніст. У  нас було гармоністов бага-
то. І  бухало, й  гармошка, була і скрипка, і  балалай-
ки, і  мандолінка. Танцювали «Польку», «Краков’як», 
і «Шира» якась, і «Лєзгінка», і «Карапет», і «Падіспан», 
і «Вальс», «Очерет», «Васадулю» [танець під пісню «Во 
саду ли в огороде»] танцювали і «Бариню». А «Поль-
ку» на два боки... Дід опще танцював, такий був... Ні-
коли з старою не буде танцювать, буде молодіх брат, 
бо пагано стара ж крутиться. З усього села можут по-
дружки буть да сюди... Одного року, шоб однаковіє... 
Це хлопці й куля приносят, стелют і лягают з дівками 
спат ще там на том кулі. Куля крали, ходили по хатах. 
У людей крали: тут уже не берут, а вже дальше десь 
берут, у другой хаті вкрадут. Хто багатий, да пойдут в 
цьой хаті вкрадут. Хто багатше живе, до там же больш 
кульов, до там уже вкрадут, а  цьой уже остаются  – 
корові буде, на січку. Не було ніякої ганьби. Просто 
балуються, перекачуються туди-сюди. Бували й такіє 
дівки, шо не хочут да втечут, як льод є, до по морозі 
побежит боса аж отуди, в хату яку другу. І я втекала 
колись так. А вже тей хлопець, шо я не хочу з їм, до 
нашо він мені. До вони чоботи не дают, хлопці. До ми 
босиє надвор, до только пошвирґотіли. На вечурки 
починали ходити перед Роздвяними святами. Як уже 
обробиться трохи. Ще раньшей починали, до Ан-
дрія. На вечорниці ходили пряли, прадки такіє були, 
да льон брали, да прадем. У  Пилиповку починались 
вечурки. Вже на Андрія коржі печут дівки. Ну, бачте, 
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осень же – до робота і в колгоспі, і дома, до мало хо-
дити, а  вже як обробиться, тоді й починали. Пряли, 
мички микали і вишивали, хто шо. Хата велика, лава 
здоровенна. І  плели: хто рукавички плете, хто кохту 
яку плете. На лавах так і сідали, вздовж стін, попід 
стінами. Лампа була карасінова  – серед хати висит. 
У баби Ребрички колись із лучини висіло. Серед хати 
дирка, комін такий у столі встановлений да мешок, об-
ліплений глиною тей мешок, на два боки обмазаний 
вон білим, а тут така сєтка, да кладут лучину, сєтка із 
заліза, шоб попел випадав у ведро і уголь. Знизу ве-
дро под сєткою. Тей дим по хаті. Як елєктрика світило. 
Як лучини багато накладеш, як займеться, так як одо 
дрова в печі займуться. А лучина смолна, гарно пахне 
сосною. Там і пахне, там і диму по той хаті, хто прой-
шов – до й дим. Весь час треба пудкладати ту лучину, 
там один хтось сядає спеціально, до пудкладає. Дівча-
та прадут, вишивают, а хлопці видумляют там всякіє 
басні, казки розказуют. Я  одо пряду, мені таке було, 
один хлопець прийшов да сів, да шось мені там каже, 
а я шось йому сказала, а вун за спічку да в мичку, та 
мичка й згоріла на гребені, а я за того гребеня – да по 
йому, а він і розпавсь, розколовсь надвоє. От вон по-
біг да найшов клєю, добре, шо вон так гарно розбівсь, 
да склеїв уже того гребеня, батьки й не познали. Бать-
ко й мати вбили б, шо гребеня розбили, а я – на чому 
я буду прясти. На вечурках сиділи до первого часу. 
Всяк бувало. Прадем перш, а тоді ше ж гуляєм послі, 
і в карти... Гуляли хлопці в дурня. А як уже хто попряв 
мички, до хлопці й гармошку беруть, цей інструмент... 
До за тіє коворотки, а  колись хата здорова, да через 
усю хату ложков не було ж, а пол, з дощок такий пол, 
до за тіє коворотки да пуд тей пол... Да давай хлопці 
грат, мо’, часу в первом ночі  – давай танцюват. Це в 
будні дні. Коворотки – це прадки такі, шо пряли, шо 
полотно ткали, верстать така була дерев’яна зробле-
на, да ткали полотно... Прадками прадут нитки... По-
прибирают їх пуд тей пол – і давай танцюват. А це ж 
босиє! В хаті дим! Шо ж, земля, піл стовпом... Земля в 
хаті з глини, змазувалась глиною рудою. До це як по-
йдем танцювать – до туман у хаті! А бувало, шо маза-
ли просто коров’янкою, розводили, шоб не так піліло. 
Коров’янку розводят, рідке, да мажут по цьой глині, 
тоді вже не так пилна. А тепер уже стали красит даже 
краскою ту землю, до краскою покрасит... Вбирали-
ся на вечурки, хто шо мог. А на свято тоже так само: 
в мене є краще, я кращей надіну, а в її паганче – вона 
паганче. [...] У село приїхала циганка й ворожит. Ну, 
ще ми молодиє були, може, ше штирнадцать год було 
нам. Вже дівки прийшли до мене: «Ходім ворожит, 
по п’ядесят копійок вона...». А колись же п’ядесят ко-
пійок, це не сьогодні. «Ходім ворожит!»  – «Ой, я  не 
хочу!»  – «Ходім, чого це ти така!» Пошли ворожит. 
До якби я надумала там таке шо, а тільки ро́звліки... 
А  вона вже взяла мене за руку да каже: «Ти хотіла 
водку пить, але й квасу не будеш!». Так на мене. І це 
ж дівки стоят. А ка[ж]у: «Тьху!». Собралась і пошла. 
П’яницею зробила бабу. Хто її пив, ту горілку, колись. 
Дві чарочки на ножечках, так як ото тепер ті хрус-
тальні манюсінькі фужери, по капельці. На вечорниці 
четвертушку хлопець принесе. Хлопці то там лизнут, 
а дівки до й ніякої. Гармоністові хлопці там самі роз-
бирались, шо йому платит. Як уже старійший грає, 
старійшого наймаєш, як уже чоловік жонатий, да вже 
ми його наймаєм, да вже гарно грає, до вже заплатим 

йому. Жонку пригласим, його вже. А таке ще бувало, 
шо й соль давали. По стакану кожна дівка. За гроші я 
не знаю ніколи. Тоді ж не було грошей тих, Боже мой! 
Де ті гроші були! Грошима не платили. Як молодий 
хлопець – вон нічого не бере, грає так. Вареников на-
мнеться да й сидить! Узвару нап’ється.

БеРдичІвський РайоН

c. гвіздава
Записала О. Поріцька в липні 2009 р.  

у с. Гвіздава Бердичівського р‑ну Житомирської обл.  
від Општи Юзефи Станіславівни, 1940 р. н.,  

та Гоші Цезалії Феліксівни, 1946 р. н.

пРийоМНІ дІТи Була бабця Франґівська  – це пови-
туха. Колись Льоця вже мама була в стані [вагітна], 
в  мам[и] вже нас було шестеро, ні  – п’ятеро, а  мати 
родили шосте – і це в п’ядесят другому році [1952 р.]. 
І так одне по одному ми родилися, но та й вже баба 
[повитуха] прийшла, та й вже цю дитинку мама ро-
дять. Та й дає бабуня ця поцілувати дитину, а  вона 
каже: «Занесіть його до Яника Макара». В нього дітей 
не було, нас уже п’ятеро, а це шосте, то мама сказала: 
«Занесіть його до Яника Макара. В нього нема дітей, 
хай він там глядить уже». 

РодиННе повсякдеННя В мене батько – поляк, чо-
ловік з укра ́їнців походить, але мати його була като-
личка. Він в костєлі був хрищений і в костєлі вінча-
ний. Но він до костьола не ходив, казав: «Я укра ́їнець, 
я батька не зміню». Я завжди святкувала собі те, шо я 
святкувала, і все, но він так завжди казав.

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї [Хто в родині голо-
вний?] Як в якій. Як мудра жінка, то жінка, а як му-
дрий чоловік, то чоловік. У нас тоже так. Ну, більше 
жінка. Чоловік – голова, жінка – шия. Чоловік думає, 
шо командує, жде, шо скаже [жінка]. Ну, знаєте, тепе-
рішніє чоловіки помінялися. І змінилися жінки.

c. лісова слобідка 
Записала О. Поріцька в липні 2010 р.  

у с. Лісова Слобідка Бердичівського р‑ну 
Житомирської обл.  

від Ольшанської Марії, 1940 р. н.

поЗашлюБНІ дІТи [Чи за Вашої юності були дівчата, 
які «нечесними» виходили заміж?] Чом же ж не було? 
Є,  шо й наперед дитину мали. От моя сестра сама 
старша мала дитину. Це вона беременна вже була, як 
весіля робили. Так після весілля вона пішла в невістки́ 
туди, до його батьків. В  них там було отдєльно хлів 
такий великий. Та й вже з хліва ́ зробили їм таку ком-
натку, та й на єдному подвір’ї вони отдєльно жили, 
а батьки отдєльно жили. Це вже при німцях вона за-
муж ішла. Бо мама була її вигнала. Вона була у дво-
юріднього брата. [Чому мати її вигнала?] Бо вона бе-
ременна була. А вона каже: «А я не хтіла в Німеччину 
їхати». [Німці не брали вагітних жінок?] Нє, не брали.

покРиТка Це вже сусідка осьдо пару років прийняла 
вона собі якогось. Бо ходив озадівський [сусіднє село 
Озадівка], находи́в її, обіцяв її брати, а потим, як вона 
сказала, шо беременна, то він сказав: «Дінь її!». А вона 
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йому каже: «Дінься ти! А згрішила перед тобою, а ше 
грішити, душу губити – я на це не піду! Дінься ти, а я 
дитину буду мати». І  він потим ше приїжджав, но в 
хату не зайшов. Собака гавкав, вона пудивилася, шо 
це він, не вийшла, знов когось там присилав, ніхто 
не вийшов з хати. То він женився, геть і виїхав з Оза-
дівки, а вона собі дитину... Шість років у марті́ було, 
а на осінь вже вона піде в школу. Гарненька, розумна 
дівчинка. Вона [ця жінка] собі купила стару хату на 
другій вулиці, усе зладнува́ла, торік мала три корови 
і троє телят.

c. Маркуші
Записала К. Ковтун 25 червня 2009 р.  

у с. Маркуші Бердичівського р‑ну Житомирської обл.  
від Теслюк Марії Іванівни, 1938 р. н.,  

та Теслюка Василя анатолійовича, 1938 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Я з роду ковалів, хоч прізвище 
моє говорить про інше. Може, там далі і були теслі, 
але прадід мій і дід були ковалями. Мій прадід такий 
був коваль, од Бога  – шо в руки візьме, подивиться 
і зразу ж зробить (із заліза!), да не таке, а ще краще. 
У голод [19]33-го так тяжко йому було, здорови був, 
крєпки, все підсовував молодшим, казав: «Я  й так 
крєпки». Опух, ноги, як колоди, пережив стіко часу, 
вже достигало жито, він трохи нарвав цих колосків і 
з’їв, багато видно, не видержав, і  вмер. Жінка трохи 
ранше з голоду померла, осталися діти.

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї У мене ось п’ятеро дітей, 
і всі, слава Богу, цінують батьків. [Хто найбільше був 
з ними, коли вони росли?] Мама моя, я  маю сорок 
три роки стажу, то це треба ж було їх заробити. Тут 
усі діти у цьому селі кажуть на бабу «бабо», у школі 
учили мого старшого онука казати «бабусю», дак він 
прийшов і каже: «Не буду, бо наче не до Вас зверта-
юсь». По всьому селу так і так здавна було. Онуки до 
діда і баби на «Ви» кажуть, мої діти до мене на «Ви» 
кажуть. І вчити не треба було, ми до батьків на «Ви», 
і вони [діти] до нас на «Ви». 

виховаННя дІТей Ми своїх дітей привчали до робо-
ти змалку з самого. Вже років у п’ять може накидати 
картоплю, винести курям, гусям. У нас сама старша ді-
вчинка, то вона все робила змалку. Їй було сім рочків, 
як родилося цих двоє, то вона і пелюшки прала, і гу-
сей пасла, і їсти варила, корову не дужала доїть, сили 
мало було в руках, а так – усе. Тоді хлопці підростали, 
і кожне мало свої обов’язки, всі все вміли робить. Всі, 
дякуючи Богу, виросли людьми.  [...] І  в  хаті чи над-
ворі ти сьогодні зробиш те, а  ти  – те, і  без халтури, 
халтура в нас ніколи не проходила. Зате воно вміє 
все робити, воно вміє мастити, стірати, зварити і по 
двору все. Нема такої роботи, щоб мої діти не вміли. 
Це ж були малиї хлопці, а  я на роботі кожний день, 
кажу, шо треба б, діти, сьогодні постірати. Прийшла з 
роботи – уже чохолки застірані, рушнички застірані, 
дрантя намочене, вода нагріта: «Мамо, давайте будем 
стірати». Поросли всі в нормальних людей, їх усі по-
важають, Слава Богу.

«сТаРа дІвка» Заміж треба було йти, бо незаміжня 
дівка (у двадцять п’ять уже давно перестарок!) якєсь 
врем’я на язиках була, а тоді її починали жаліти (на-
віть ті, які жили з чоловіками недобре!), а далі – за-

бували про неї, і вона ходила все життя наче з якимсь 
тавром, обділена долею  – ні тобі на весілля піти, ні 
тобі короваю спекти комусь, ні тобі весільної заспіва-
ти. Дома самі попрьоки [докоряли], а як ще брати є – 
пропаща доля, наймичкою у братової сім’ї.

БРУсилІвський РайоН

c. дивин
Записали В. Сироткін та О. Васянович 9 липня 2008 р.  

у с. Дивин Брусилівського р‑ну Житомирської обл.  
від Світненко Олександри Мартинівни, 1925 р. н.,  

та Утвенко Марії Олександрівни, 1923 р. н. 

шлюБНий вІк Я вийшла заміж при німцях у сімнад-
цять год. Не хотілось у Германію їхати. Чоловік пішов 
на фронт уже у 1943 році. Батько пішов, брат пішов, 
і ніхто не вернувся. Сама жила. Всіх батькових і ма-
териних помню. Після війни стало жити добре. Але ж 
зараз розвалили колгоспи, нема де робить людям. Ми 
старі вже пенсію получаєм, а молоді? А моя сестра так 
і не вийшла заміж, бо у війну хлопців побили. Так уже 
вона одна осталася. 

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї, фоРМи ЗвеРТаННя в 
сІМ’ї В селі були побагато дітей у сім’ї – і по семеро 
дітей, і більше. [...] Маму на «Ви» називали. Я не знаю, 
чому так. Були, шо і на «ти» називали. Городські біль-
ше на «ти» називали, а в селі мало таких.

дошлюБНе спІлкУваННя Вечорниці це були не за 
мого відома. До війни. Мала була. А після війни тих 
вечорниць не було. До війни гуляли тоді по хатах. 
Де сім’я менша, де хата більша. Так сходилися, тан-
цювали, гуляли, гармошка грала чи якась балалайка, 
гітара. Повна хата назбиралась. І хлопці гуляли. Тоді 
розумніші були діти, самостійніші. Тепер же якісь ві-
тряні хлопці і дівчата. Тоді поганого нічого не було. 
Боронь Боже, шоб залишилися спати. У  нас такого 
не було. Колись гуляли там в сусіда. Там вже цілу-
ються, а при людях – ні. Такого не було, шоб дівчину 
під час танцю вивести. У нас музика була – гармошка 
або гітара, мандоліна. А після війни там такий краси-
вий мурашок був, то туди все село сходилося, гуляли, 
грали.

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї «Огород  – бабин до-
ход». Так воно  є. Держиш город, так шось же воно 
буде. Я не знаю, шо воно значить. [Чи міг чоловік ви-
конувати жіночу роботу?] Ні, я  не знаю. В  мене був 
такий, шо ні. [...] Жінка увесь час крутиться, але її ро-
боти не видно: навари, напечи, замети, подай. А чоло-
віча робота – оце робота. Чи покосить, чи пооре, при-
йде, поїсть і ліг спать. Як добре зараз у жнива! А ко-
лись же, Боже, це ж треба зібрать! Інше так покосить, 
шо тільки колоски позбиває, а ти попробуй погреби 
по такій стерні. Треба нав’язать. Добре, як од снопа, 
а як од сотої – то важко. Але важко і так, і так. Зараз 
же комбайни. А колись же кожному треба перевесла, 
бо в’язать треба, а нема кому. Намолотять да й розбе-
руть. А теє, шо немає нікого, прийде у поле – немає пе-
ревесел. А то мене ще просять: «Маня, йди намолоти 
бабам околоту. Тоді вже понакручуєш тих перевесел». 
Удень же жарко, пече, води нема. Так хочеться води, 
шо не мона. Підеш десь, з копитця коняки чи з корови, 
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і є крапелька води. А десь у копитці вода давня, да ці 
черв’яки. Береш через хустку і п’єш.

пРийМак Як до дочки беруть зятя до хати, обично до 
себе дочку беруть. Як до дочки іде жить, то приймак. 
І коли сторонню людину беруть до себе теж, то тоже 
приймак. 

поЗашлюБНІ дІТи Це коли дитину народить поза 
шлюбом. Були колись. Дарма шо хрестилися і молили-
ся, і в Бога вірили, а життя ж різне. Спотикнеться десь 
дівчина, люди ж усякі були. Обманить дурень. Як уро-
дить дитину без чоловіка – «байстрюк» казали. Виго-
нювали, яка сім’я попадеться. У нас такого не було.

c. Морозівка 
Записала Н. Ромасевич 19 жовтня 1995 р.  

у с. Морозівка Брусилівського р‑ну Житомирської обл.  
від Світенко Ганни Григорівни, 1914 р. н.,  

та Савонін Катерини Іванівни, 1912 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Тако год по шістнадцять 
було, до вже й ходили на вечорниці. А менші робили 
дома. Вже ж тако холодно... Як роботи позакінчують-
ся, це вже на вечорниці ходили в Пилипівку. Подруж-
ки собіралися, там чи їх було п’ять, чи шість, чи сім, 
отако всі і собіралися, не кутком. У хаті у кого-небудь, 
у  якої людини старої... Не дуже вона стара, але  ж... 
В удови, шоб там не було хазяїна... Вже тако до теї лю-
дини ходили, гуляли. Ничого не давали. Колись пали-
ли каганцями – їй карасіну куплять да палять. Коли 
принесуть який оберемок дров. Да там і гуляють. Як 
на Андрея собіраються дівчата, тій мати дасть, шо 
взять, а тій не дасть. Вони беруть, собіраються вмєс-
ті всі, приготовляють на Андрея. Хлопці приходять. 
Калиту печуть. Тоді приготовляють їсти, колись не 
очінь то... Колись у Пилиповку до скороми не їли. Не 
їли сала, м’яса. Це треба рибка, капуста, огірки – отаке 
у піст було. На вечорницях готовили. Ткали. До того, 
ше раньше наших, колись гуляли дівчата на вечорни-
цях, брали коноплі, прали, те на веретенах, на прадку. 
А хлопці гуляють, шо ж вони?.. Нема їм нічого робить, 
гуляють, з дівчатами шуткують. Як такіє, як ми, то ше 
не брали на прадку. Старіші да там прадуть на вере-
тена, а такі, як ми, до гуляли собі да й годі. Хлопці як 
на Андрея, до горілку... Горілка ж єсть. Мало. Колись 
кварта горілки, бутилка така, бутилка тільки  – да й 
кунпанія. Колись четвертина, а  тепер три літри, да 
свадьбу одбудуть. А  теперечки треба бітони горіл-
ки, шоб свадьбу одбуть. На Андрея калиту кусають, 
хлопці зроблять... І  коцюба... А  тода хто як укусить, 
обмажуть його сажею на всі боки. Нада замісить тіс-
то і  от закатать його, і  потом отакий кругленький, 
і печуть. І потом на матузочок – і на потолку у хаті. 
Воно таке, як великий бублик, і вішають. Хазяйка хати 
пекла. Дівчата набирали в рот води, носили, це таке 
було. Чипляли до стелі, кусали. Вони ж так кажуть: 
«Їдем, їдем до хати  – калити кусати!». А  хлопці там 
стоять з другої сторони да кажуть: «А я кусну!». Тей 
каже: «А  я мазну!». Як він укусить хоче, до він його 
тею сажею. Як укусить – то тоже мазне. Хто кусав, то 
того й мазали, всіх. Сажею, дето в каглі сажа. Печуть 
балабушки, а тоді ложать тако радочком, а потом со-
баку в хату зазивають: чию вперед ухопить, значить та 
й заміж вийде швидше. Собаку не тримали десь, шоб 
він зголоднів, нє, він сам знає, чия яка доля. Є доля. Ви 

ж, молоді, знаєте, от кажуть, вийшла дівчина замуж, 
та й добре їй жить. А друга вийшла... Те й по три рази 
виходить. І жениться по три рази... Й дітей кидають. 
Ще на Андрея кидали чобіт через хату чи через хлів: 
куди впаде, яким носком, значить туда дівчина за-
між піде. Долю гукали на Андрея у дванадцять часов: 
«Доле, Доле, де ти? Обизвися!». А хлопці стоят на тей 
стороні да каже: «Ну да, обизвись!». Дівчата ті зарего-
тали, бо то вже хлопці почули, шо дівчата радяться, як 
кидати. Колись такого дуже рідко було, шоб дівчина 
гукала Долю, а хтось посміявся чи поглумився. У піст 
не танцювали. Танцювали після Роздва. На свята ж, на 
вечорницях танцювали. «Полька», «Краков’як», «По-
діспант», «Вальс», «Очерет», «Васадулю» [танець під 
пісню «Во саду ли в огороде»]. Співали в піст, співать 
можна. Колись моя баба казала, все мона добре ро-
бить і в піст, злої роботи не тільки в піст, а й у добрий 
день не мона робить. Шоб людині не зробить нічого 
паганого, оце зла робота називається.

виБІР паРи Тепер по любві йдуть, а колись батьки од-
давали силою заміж, за багатого. «Йди, бо він, дочко, 
багатий». В залізні пута замикали, паразіти були такі, 
жінок. В гості чоловік поїхав, а жінку замкнув у заліз-
не путо, в теє, шо коні замикать ото, шоб вона порала 
хазяйство, шоб не вийшла нікуди, там же дві хаті було 
в його, такі були багаті.

c. осівці
Записала Н. Ромасевич 18 жовтня 1995 р.  

у с. Осівці Брусилівського р‑ну Житомирської обл.  
від Шутенко Ольги Федорівни, 1931 р. н.,  

родом із с. Любарка Народицького р‑ну 
Житомирської обл.

РодиННІ пеРекаЗи, РодиННе повсякдеННя  
Батько для людей робив. Прийдут да просят: «Хведя, 
нема чим води принести, зроби відерце!». До він ро-
бить відерце і ції ражки свіням, і цебри, бо цебри ше 
й коровам же – січку різали да засипали, а тоді туди 
гарачу воду, парили да витаскували, да вже вони там 
їли, бо не було ж ни жолубів, ни... Коши плів. Ковши-
ки, шоб воду черпати, не робив, бо не було з чого його 
робит. Такі були ступки, невеличкі робив. Ось мак 
товкти. До такі ступки видовбував, ше й відєлував та-
кіє візеруночки тут: або квіточку, або качечку віріже. 
Кошики плів із сосни кореня. Піде да навикопує із со-
сни корінчиков такіх, да такіє поплете кошики, нам по 
черніку ходит. Вже ми не розіб’єм, бо як візьмем гла-
дишку, в нас казали, молоко цедили ми в такіє гладиш-
ки глиняниє, то зара’ по-дитячи розиб’єм, а так бать-
ко поплів нам такіє кошики, і в їх черніку ходили, в ті 
кошики, собірали. І так шось: їєчка складаєм у кошик, 
і там шось висипат у кошик. Багато було таких коши-
ків. І людям плів. Чужім – нє, тільки своїм, бо це така 
нудна, як вони казали, робота. І  коши плів на рибу, 
такіє коши із лози. Кошами ловили і нерети... Нерети 
такіє ж тоже, як оце й коші: таке з ниток в’яжеться, 
а  такіє прутки, натягається на ціє прутки, і  чопіка 
такого роблять туди, шоб залазила риба, а вже назад 
вона не може вийти. До це сестра поведе три-чотири в 
ставок, а радом у нас ставок на межі був, до це занесе 
сестра туди, а рано витягнут, до такіє щуки й лини, шо 
не могли повернуться там у тому, до принесе... Такий 
здоровий у нас цебер, батько зробили, у цей цебер уже 
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наскидаєш, спеціально для риби, там поставили, стеб-
ка така будувалась, шо картошку храніть зімою. Ну, 
всі рівно жар носили в відрах, ставили там, шоб не по-
мерзла. Батько називався «бондар». В нас же, знаєте, 
колись були долівки, до ше глиняні. До це ми ходили 
з коробками. Червоної такої накопаємся, як вимастим 
уже в хаті, до така вже червона-червона та долівка. 
Мастили каждої суботи, кажденької суботи побілим 
і все. Білили только возлє пєчки і грубки, кажненької 
суботи, а  буває, шо й щодня, там припічок жирний, 
там шось таке, до припічка обізательно коло пєчки 
помажеш, шоб було ж чистесенько, каждий раз. Сті-
ни білили три рази на год: пєрєд Вєликоднем, пєрєд 
Тройцею і пєрєд Різдвом. Пєред Тройцею то мало хто, 
а особенно на Пречистую, на другую, до вже убірали. 
А то перед Різдвом – три рази на год.

c. пилипонка
Записала Н. Ромасевич 18 жовтня 1995 р.  

у с. Пилипонка Брусилівського р‑ну Житомирської обл.  
від Рудницької анастасії Йосипівни, 1926 р. н.,  

родом із с. Тхорин Овруцького р‑ну Житомирської обл.

пРийМак Колись только як дівка хоче собі прийма-
ка, то йде сама в свати по хлопця. Зараз хлопець по 
дівку йде, а тоді, кажуть, – дівчина. Шо ж вони його, 
не зналі ж... Только там кажуть, шо десь там є два-
надцять синів... Тітка каже, мати вмерла, ше коли їй 
п’ять років толькі було, вмер батько, тітка каже: «Бери 
хліб, ну, там сулію, поллітерки вже туда...». Одправілі 
аж далеко було, аж туди на хутор, там у Піліпа було 
дванадцать хлопцов. Піліп, дід уже був. Ну, зайшлі ж, 
а  сидять: «Чого ви прийшли?». А  вони з тею тіткою 
зайшли, мовчать. Мама моя з тіткою. Це ж таке було. 
Каже: «Ми думалі, може, нам одного хлопца оддас-
те...». Так і так, так і так. «Я сірота, – вже вона гово-
рить, мати, – осьо тітка погляділа до п’ятнадцаті років 
(це ж п’ятнадцать років толькі їй було), а  зара’ вже 
мені треба самой хазяювать». «Хата  є?»  – питає вже 
того хлопца [батько]... Вони позірають, там, ви знаєте, 
їй-Богу, там якесь воно – п’ятнадцать років! Але ж їй 
треба хазяїн уже. А  хата була, аякже, велика. Каже: 
«Оддамо старшого». Той, шо вміє орать уже, знаєш, 
запрягать коні, там таке... Ну, оддають уже старшого. 

посаг Дає дєд уже тому батьку пару волов. Колись же 
пахали воли, пару волів. Запрагає. Грузіт там уже які-
єсь: хліб – мішки, сало... Шо вже в їх є, бо це ж треба 
їсти їм же  ж. «Земля,  – каже мати,  –  є. Землі хватає, 
тільки нема кому робить. Земля і хата – це є». І всьо. 
Ну, вон уже вміє орать, хазяювать. А дід часто приєж-
джає. А  це ж аж тридцать кілометров, із Тхорина тіє 
свати. Мати з тіткою йшла аж тридцать кілометров... 
Не було ні волов, ні коней, нічого в їх. Пішки. Ну, нічо-
го, вже вони забралі того хлопца, разом ідуть. Правда, 
дід каже: «Бери воліки, запрагай, да вже їдьте воламі. 
Завтра ше пару конєй дам, привезу вже сам. Коє-що 
ще». Кабана погрузілі. Багато дід жив. А сем’я ж, це ж 
дванадцать дітей, це хлопцов... Стали жити, стали його 
робить. Батько то здоровий був, а мати пустенька. То 
наймає, шо вже таке, жаліє, шо такіє маліє. Шо ж там, 
п’ятнадцать років ше їм було, яка там сіла? Наймає, 
шоб там пожать... В материних батьків було полє, вона 
сіротою лишилась. І так воно й було те полє, вже стали 
оброблять. Хто там сколько обробить. І свого хватало...

c. покришів
Записала З. Гудченко 1995 р.  

у с. Покришів Брусилівського р‑ну Житомирської обл.  
від Федорчука Олексія Бенедьовича, 1908 р. н.

диТячІ ЗаБави Я оставсь у шість років без батька, без 
матері. Була тут дуже велика музика у дядька, своя. 
А то дід грав у дудочку: «ду-ду-ду», «ду-ду-ду». Схо-
дились гулять. Тут за озером робили гойдалку таку 
велику: закопували два стовпи, там покладений був 
такий як сволок, дві тички закручених, заплетяних. 
Оце гойдалка. Назбіраються душ двадцять-тридцять 
і там цілий день гуляють. Коліща зроблять, катають-
ся по дорозі. Аж там стане п’ять-шість чоловік чи 
хлопців і тут: той котить, а  той ловить. Це як зараз 
футбола, так тоді коліщати: це вже як заб’є, шо воно 
полетіло назад, це вже він герой. Цурок не було. Оце 
візьме лозинку об палочку, і це тако сидить, і стукає-
стукає. Вона плигнула аж до брами або за браму. Той, 
котрий кинув ближче, збирає ті палки і назад носить, 
а той уже, як король, котрий найдальше шкандибнув. 
У  «шкандибки» гуляли. «Шкандибай, шкандибай!»  – 
каже. «Блазай», – і вона полетіла. «Блазай ти», – і той 
блазає. Які тоді ігри? Вечоріє рано, то ж ранком, то 
ні [не грались], бо дівчата найбільше мички прали, 
клоччя прали. Де-небудь у хату позбираються. Дівча-
та прадуть, а хлопці сидять да гуляють. Да другий під-
палить мичку, начнуть свариться: «Що це ти робиш?».

дошлюБНе спІлкУваННя І  ночували хлопці з ді-
вчатами. Всяк було. Вносять куля або в’язку соломи 
мнятої, стелять серед хати. Ну, наприклад, Андрея 
справляли. Допустім, у  вас гуляють. Заказують: «Ді-
вчата, Андрея будете справлять?» – «Будем! Приходь-
те, хлопці!». Хлопці приходять, приносять горілку, ді-
вчата варять вареники, ще шось готовлять. Це вже ве-
чір гуляють на Андрея. На другий день це вже зветься 
Підандрейчик, ще гуляють. Кусають калиту. Кладе на 
столі калиту. Дівча сидить, візьме якоїсь сажі. Зроби 
так, щоб ти укусив і щоб вона тебе не обмазала. А як 
уже вона тебе обмазала, всі регочуть, що не вмів вку-
сить. Калита лежить на столі або підвішена. Дехто 
сидить і дивиться, а  хто під’їхав на коцюбі да каже: 
«Калита, Калита, забери усе собі. Я  прийшов кусати 
тебе!» – «А вкуси!». Тут дівчина сидить. «А вкушу!» – 
«А вкуси! Не вкусиш!» – «А вкушу!» А він дівчину ту 
заговарує-заговарує, «мах» – і вкусив. Вона не вспіла 
його обмазать, а  може, пожаловала обмазать сажой. 
І це вже всі сміються, регочуть, шо і калиту із’їв, і об-
мазать не обмазала, або і калити не вкусив, і не обма-
зала його. Сидять за столом, по чарці п’ють горілку – 
хлопці принесли. Дівчата біжать на вулицю і в крини-
цю мак сиплють – як той мак говорить, чи це вона піде 
замуж, чи не піде в цьому році. Хлопці сміються: «Ну 
шо, вже ти підеш?» – «Піду!». А та: «Не піду!». 

виховаННя дІТей В  Покришеві була така маленька 
школа-хатинка. Стоять ослони. Всіх двадцять-трид-
цять чоловік за єдною партою сидить в ряду. У вчите-
ля лінійка була. Хто не послухається, бив лінійкою по 
руках. Дошка була. Тоді ще чорнила не було, каранда-
шів не було. Досточка чорна і такі, як карандаші, на-
зивались «гріхвелі». Дає мені цю доску і розказує, що 
писать. І були пропісі. Дає пропісі. Я написав – учи-
тель провірив. Дає вам цю саму доску, бо їх багаць-
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ко не було. І  трапочкою затер та й знов пише. Воно 
получається біле, той грихвець і та доска чорна, а як 
пишуть, воно получається біле. А потом в Балячині я 
пішов у школу, карандаша немає, ручки немає. Десь 
у дядька появились такі чорні ручки з чорнилом – за 
хліб міняли, не за гроші, а за хліб. Візьмеш хвунтів де-
сять чи п’ять, підеш у його купиш ручку, чорнильни-
цю й чорнила. 

c. соловіївка
Записав В. Сироткін у липні 2008 р.  

у с. Соловіївка Брусилівського р‑ну Житомирської обл.  
від Савченка Петра Івановича, 1926 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Молодь збиралась. Хлоп-
ці і дівчата погуляють і розходяться. Ніхто нічого. 
П’яного не побачиш, матюків не почуєш  – культурні 
були. На кажній вулиці були, в город не їздили. Між 
вулицями бійок не було. Ну, може, десь, колись я ще 
малим був, весна була, співають хлопці, дівчата ввечері. 

поЗашлюБНІ сТосУНки Тоді, шоб дівчина народила 
дитя, то Боже збав! Це зараз. А тоді – з села вибирайся! 
Шевченка Катерину ж знаєте? З села вибирайся і дитя 
забирай, усе! А зараз ще й грошей платять. [Як нази-
вали позашлюбну дитину?] Усяк казали, а «байстрюк» 
не казали. Воно не винне ж. Я і зараз їм пряники даю.

шлюБНий вІк Я в двадцять сім років женився. Жона-
тий – той не парубок. У дванадцять років – то дитя. Як 
год вісімнадцять – то не дитя. В селі було по-другому. 
Парубки були і парубки горілки не пили. Пісень тіль-
ки співали, приходили гулять, збиралися і гуляли геть 
усі гуртом. Матюка не почуєте ніякого. Були культур-
ні люди. Це зараз дорогою йде і одні матюки пруть. 
[З якого віку хлопці могли ходити до дівчат?] До же-
нітьби ходили. [Яким, на Ваш погляд, має бути пару-
бок?] Роботящий щоб був, горілки щоб не пив. І жінка 
така ж сама щоб була, і дівчина. Добре, як роботяща. 
Геть усе робить. 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї, фоРМи ЗвеРТаННя 
в сІМ’ї Роботящі люди геть усі були. Геть усі робили. 
Вишивали, пряли. Ходили ж колись у полотняному, 
краму ж колись не було. Самі коноплі сіяли, самі тіпа-
ли, самі шили. Колись молотить, скирдувати – чолові-
ча робота, а жіноча – сапать, жать. Тоді ж не було газу. 
Жінки варили борщ, юшку в печі. Важко було біля 
печі, аби було чим топить. Поки борщ звариш, там та 
впріє – о, борщ! Чи каша в печі! [...] [Як Ви зверталися 
до своєї мами – на «ти» чи на «Ви»?] На «Ви», може, 
хто і на «ти». 

ЖиТоМиРський РайоН

c. василівка
Записала Н. Ромасевич 7 листопада 1995 р.  

у с. Василівка Житомирського р‑ну Житомирської обл.  
від Дубовик Парасковії Василівни, 1930 р. н.,  

родом із с. Виступовичі Овруцького р‑ну 
Житомирської обл.

РодиННІ пеРекаЗи Мати осуділі, шесть мєсяцов далі 
за те, шо нє пошла на роботу в колхоз. З хати все за-
біралі. Бралі вози, коні. А хіба хліба нє бралі, в кого 

було?! Забіралі всьо. Отіє булі комуністи, якієсь такіє 
находілісь. Розкулачувалі да забіралі. У нас батька ж 
нє було, батько в голодовку помєр, а в нас було просо, 
там шось таке... От такі три чоловіки, виступовський 
один сам, прийшлі, забралі всє насіннє – треба у кол-
хоз. Свої ходили, був і чужий... І забіралі всє. За те ж 
була й голодовка в нас, шо всє пудобралі. Я знаю, ото 
трап’є, мо’, колісь булі хустки красівиє такіє, шерстя-
ніє всє, то моя мать брала да ходіла в друге сєло, мі-
няла. Ілі картоплю, як вєдро, менялі. Кору, вєрєс єлі, 
у  лісі такий ростє, і  полову єлі таку, гречана полова 
була, зеллє усяке таке, хвощику то я знаю, шо рвалі 
да сушілі, да єлі. Хвощик такий, його якось рвуть, 
хвощик ростє по полі. Да так і спасалісь. Щавель по-
наростав, ну от і борщ! Батько вже помєр, а  дядько 
Мітя каже: «Не давай дєтям полови, бо вони будуть 
пухнуть. Нє давай. Лучче щавель варі по три рази в 
день, борщ варі, нєхай їдять, а полови не давай!». На-
вєсні ж оралі, а картопля оставалась, вона померзла, 
гніла – зібралі да єлі. 

виховаННя дІТей, диТячІ ЗаБави Нє пустіла мати 
в школу: в мінє брат був і сестра – вони мєньшіє були. 
А  воші ж булі! Вона каже: «Трошки оббирать будєш 
дєтєй...». Тут же корова в нас була, то корову ту вига-
няю. Вона ж пойдє, дояркою робіла, пойдє на корови, 
а я корову вижену і дєтєй тих глєжу. Сьодня визвару 
їсти. То матєрі кажуть: «Шо ж, нє пустіла дочку в шко-
лу, як цє ж так?». То єй далі шесть мєсяцов, вищітива-
лі трудодні. Нічого нє платілі шесть мєсяцов. Колісь 
мать моя поставіть нас троє, а сама пораться – в печі 
горить, тре’ поратьса. Скаже слово – да й знов, а ми 
стоїм. А мой батько в церкві робів, був старостою. До 
й се: «Як же ви так, колі поймєтє вже Бога!». І скаже, 
да й знов ми забулісь, хіба нам Бог був у головє! Нам 
гулять отамо, в  «пєкура» да ще шо, бєгать по уліці. 
В «пєкура»: отак зробім таку палку і перебйом, а туди 
забиваєм. Вона шібає... Зробім таку клітку – і єє туди 
шо попало, в ту клітку. Як не попадє – вона гуляє. Знов 
я забіваю, напєремєну. Це така паличка, нею підкида-
ють, і пошло... Шоб попало в клєтку. А як не попала – 
то другий... А як попала – то та сама остається. Знов 
кидає. Хто бульше попадє, то той віграє.

дошлюБНе спІлкУваННя «Кадреля»  – цє пєрвій 
танєц у нас. Чотирі пари гуляє. На вєчорніцах. Це тє-
пер у клуб заходіш і танцуєш. А  колісь же: я  од ма-
тєрі взяла дві єйці, ти взяла двє єйці, да музиканту 
заплатілі ті єйца чи шо-нєбудь. І  он прийшов да й 
нам грає. Прийшов на вуліцю, як тьопло. А прійдє в 
хату, ми наймаємо, в хату, яку находім і гуляєм там. 
Гармоністи булі, і клярнєт гралі, у нас на клярнєт дід 
грав, і барабан був, і скрипка, баяни булі і гармошки. 
Сільські гралі. Колісь же оні даремно нє пограє, да ше 
заплатім. Це завтра, напрімєр, празнік – ми йому за-
платім, він прийшов, правда, пограв, то ми йому, як 
він жонатий, то пойдьом на другий дєнь чи на тре-
тій шось удома робім йому, помогаєм, помажем, по-
бєлім ілі пожном, ілі шось таке... Йон нам уже сутки 
грає... сутки вже грає. Ми гуляєм от і до... «Кадреля», 
«Ножніці» – тоже чотирі пари гуляє. Нє, шесть пар. То 
«Полька», «Краков’як», «Карапєт», «Страданнє», «На 
реченьку», «Яблучко», «Падіспант». Хлопці гуляють 
«Кадрелю» цю, сє бєрє хлопец тєбє, мєнє там возьме... 
А ми ж наймалі ту музику, то ми сєрдімся, шо он нас 
не взяв. То нє давалі... От дєвка шось на їх сказала: 
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«Ану вихаді з музикі!». Не дають їй танцовать. «Виха-
ді, ти така, така, – сказала на нас, – вихаді!» І не дають 
танцовать хлопці... Та ж розносітся хата, танцують... 
І  хлопці красіво... Мокріє виходім надвур  – танцуєм 
«Кадрелю» с хлопцами.

c. головенка
Записала Н. Ромасевич 8 листопада 1995 р.  

у с. Головенка Житомирського р‑ну Житомирської обл.  
від Прус Марії Федорівни, 1920 р. н.,  

та Олексієнка Олександра Ілліча, 1910 р. н.,  
родом із с. Лозниця Народицького р‑ну 

Житомирської обл.

дошлюБНе спІлкУваННя Дівчата спивали, і посля 
голоду було вельми добре всім, то й старіє спивали. 
Боже, ходили беседами, гуляли і  старіє, й  молодіє. 
Дєвки навеснє поберутьса за руки, йдут селом, спива-
ют. Хлопці йдут за дівками. Були такіє сята [свята], шо 
збирались дівки, хлопці приносили гарілку, гуляли. 
Збирались подруги, от я з цими дівками дружу – я йду 
до їх... Є багацько таких подруг. «Вечурки» казали. От 
там десь баба одна живе, вона пускає їх, ті вечурки. 
Як хто пустить, було таке, шо у малу хату ходили. Тій 
бабі анічого, ні, анічого. Так, як має совість которе, 
то принесе шо-небудь йой. А як друга злиденна – то 
й нічого... Вечурки були все время. Ціле літо – то на 
дорозі гуляют, на вулиці гуляют, а як уже холодно – то 
по хатах гуляют. А тоді вже як стали клуби, то тоді в 
клуби ходили. Хлопці приходили на вечурки, канєш-
но, а шо ж вони без дівок будут! Грали... Мандоліни, 
балалайки. Сільські... А [в] котрого то й гармошка є. 
То як з другого села, як хоч, то прийдут і з гармошкою. 
Як мала хата, то не танцовали, а як велика, то й тан-
цовали. «Вальс», «Полька», «Карапет», «Падіспан», 
«Краков’як», «Очерет», «Васадуля» [танець під пісню 
«Во саду ли в огороде»], «На реченьку», «Страдан-
нє». Співали, вишивали й пряли на прядки. Це вже 
як п’ятниця, то проті п’ятниці вишивают, а як уже не 
п’ятниця, то вже всі дні тії, кромі неділі... А як свято, 
то гуляли. Це як уже сбор, то тоді несем усе, так як те-
пер. Готовимо голуби, вареники, сотики печемо. Тоді, 
бачте, справляли пост. А в пост – то це Андрей є, то це 
толькі коржи печут, да вже й на коцюбі їде. Виносят 
у ту хату все. Коржи печут, коржіки там такіє, коржи 
нема ничого, а коржиха – то це сюди накладают, а на-
верх друге, це «коржиха» називається. Кусали кор-
жа, а коржиху крали хлопці. Да тоді вже іде, да його 
розсмішуют: як не засмієтьса – коржа получив того, 
а засмиявса – то ні. Мазали й сажою. Коржа пудвішу-
вали, да ще, мабуть, і високо. А на Варвари вареники 
варили посниє: з капустою, з кашою. І голуби пекли 
з качанов, отдєльно. Вєльмі хлопці хочут їх украсти, 
обхитрити. «Должні ми украсти у вас голуби...». То їх 
столько найде – повна хата, з усіх вечурок. І тут уже 
забавляют, забавляют, а тей один – шоб уже там у печ-
кі, шоб їх віхватить, шоб дівчата не побачили. Це вже 
як їх віхватиш – то тей хода, а тоді тіє хлопці за їм. То 
дівки вже бачат, шо нема голубов. Це така звичайка. 
Вони ж усі ці хлопці пошли да по одном розхватали, 
там, де вже вони зберуться. А дівчатам вже ж нема... 
Вони стережут, шоб їх не вкрасти. Не можут хлопці 
вкрасти, бо їх стережут. А як багато наверне, а хто-то 
один, шоб вони не бачили, да вхопив і пашов! Знесем 
муку і там печем коржі ці. Там їх не щитали, колькі 

напечут. Мо’, п’ять, мо’, й десять напечут, а коржихи – 
дві чи три, чи чотири. Коржиху саме главне вони кра-
ли! Там чи з’їли, чи ні, а самий інтєрес украсти. На Ан-
дрея пекли тільки коржі, а на Варвари вареники ва-
рили. Було муки вкладут туди да наліплят, а ні – то й 
зовсім туди тіста вкладут да зліплят, да й... Попався – 
до сміються. Інтєрєс. Пирхач – той, шо з мукою. [...] 
Колись село співає. А  Боже мой! Хлопці свої пісні 
співали, парубки. Веснянки  – це дівки співали. Па-
рубки співали колишніє пєсні. Колись не збирались 
усі вкучі, потому шо вечорок було багато в селі. Так і 
літом. Тіє там, а тіє там, ці тут. А хлопці – це вже так: 
пошли од тіх дєвок до тіх. Тіє дєвки вже й сердяться 
на нас. Часом, де такий садок, збиралися. А в нас там 
могилки були, де вельми вже вони заросли, колишніє. 
То тут збиралис у неділю. Ореля була. Це там гойда-
лиса. Це ше я дівчинкою була. На літо орелю робили. 
На Тройцю, на Петра. А  в осень її знімают. Тоді хо-
лодно, вже ніхто туди не йде. Гойдалися не щовечора, 
а  в святиє дні. Це неділя, там який празник.  [...] Ді-
вки збираються, одо, вечурки. Ви збираєтесь, там їжу, 
все, а хлопці гарілку несуть і вже там п’ють. Я з вами 
гуляю, тей з тею гуляє, тей з тею – в усіх ухажорки є. 
Хлопці йдуть туди, де ухажорки. Так же всі. Ми ходи-
ли по всіх вечорках, аж опредєльонниє ж є ухажорки, 
у вас є, у мене... І це вони збираються – до ми туди. 
Не було, шоб один який хлопець усіма керовав: як ми 
одо тутечки, шо он буде мною керовать, у мене є тут 
ухажорка і в його  є, шо он буде мною керовать? Не 
буде. Шо скаже, ти до її не йди, чи я заберу? Чи шо? 
Як вона согласна, то бери! Хлопці брали з собою по 
пляшці. У  пляшці півлітра. Тоді ж півлітра... Хіба ж 
тоді так пили?! Тоді чарочками маленькими пили. Як 
п’ять дівок – п’ять пляшок за вечір. Два з половиною 
літра на десять чоловік, а  ще й хазяїн, може... Куля 
вносили, я вносив... Вони прядут... Це ж не тілько шо 
вдень... Вони сходяться й прядут. А проті п’ятниці ви-
шивают, бо прясти вже вроді гріх. Треба ж ночевать. 
А сьодні де хоч – куля найди. А взавтра – тобі, так і 
ходили. По дядьках, де вкрадеш куля вже. А  шо  – з 
дому будеш нести?! Один той куль, розслали по землі, 
там же підлоги нема. Ряденце слали. Дівчата лягали 
з хлопцями спати. А хто ж там буде... Хіба ж колись 
так, як тепер, – п’яниці? Як ми всі тверезі – шо їм? На 
вечурках не нагуляє дитину, то хіба де вдома. Бо в нас 
мало хто з єю гуляв і не взяв. Це вже хіба вже шось 
таке случається. Ну, я сам ходив – я її взяв! Це був у 
нас тілько один такий, де я був на вечурках, один по-
їхав на Дальній Восток, і вона осталась – не взяв. Там 
жів – там і оженивсь. Люди шо будут казати, люди там 
казали – не казали, то шо ти зробиш? А ні, хоч і тут 
не взяв да другу взяв, до шо люди... Є такі, шо кажуть, 
шо паганий, а другій ка[ж]е, [що] шось вона не пона-
равилась йому, а може, часом, йой не понаравилось, 
а мо’, батькам не понаравилось, чи його батькам, чи 
її батькам, шось воно таке получається ж. Є ж таке. 
Буває, мо’, п’яниця. Вона за його не схотіла да пошла 
за другого. Дарма, шо вже при совецкой власті, пошла 
за другого. Найшовса другий.

виховаННя дІТей Колись було  – і дітям робота... 
Як больша була, а був хлопец меньший, мой брат, то я 
гледіла його. А старший брат був, то тей товар пас. Ві-
сім год – і вон пас товар! Це ж держат гусі і свіньї – це 
тре’ пастухи. Як у мене нема, прімєрно, то вона займає 
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й мої, я плачу їй, до вона пасе. Корови, коні пасли... Як 
нема, то наймаю й на корову, шоб хтось пас. А в друго-
го є... Це ж не тепер – одне-двоє, а тоді – шість, вісім, 
десять. Вже годов п’ять чи шість, чи сім – вже шось ро-
бить. От ми родня з єю, її вже там десять год, а я про-
шу: «Возьми, нехай мої жене і виглядіт, вон буде заво-
рочат, той малий, чи свіньє, чи гусє, то вже гледіт мого 
й хлопца і вам хай помагає». І дитя паси, і гусє паси. 
Але ж вон же помагає трошки. Як скажете, там шість 
чи сім год уже, воно ж тоже вже забежить да поможе. 
Я сам же... Я ж без батька рос. Моя мати сама просила, 
прімєрно, там чи двоюруднього, чи хто: «Нехай мой 
синок буде вам помагати, руководіт їм, і  нашіє пасе, 
і  свої пасе...». Вона бере, прімєрно, як родня. «Хай 
жене і пасе. Я буду казать, шо робить». Як йому років 
десять-дванадцять  – ще цей пасе. Тринадцат-штир-
надцат годов  – іде вже брат, косіт траву. Як є кому, 
в нас там четверо чи п’ятеро, є й большіє, а як одо нас 
четверо було, батька на ту стару войну вбили, то мой 
брат у штирнадцат – такий плуг, його тілько чуть ви-
дно з плугов... А шо ж? Нема кому. А дівчинка – тоже 
пасе. Коло хати... Я в десять год, то мати слаба була, а я 
гледіла те дитя літо. Із батьком йдем на поле, батько 
косит, берем талагани і це дитя берем з собою, бо мати 
слаба лежит, і це там я гляжу те дитя. Талагани – це 
такіє чотири палки, а колиску вішают, посередині ко-
лиска. А тоді рядюгою обопнем уже, шоб його мухи не 
кусали, вітер не заходив. Ну, це не толькі ми, так усє 
люди. Там наверху з’язуються, на штири – сюди дві й 
сюди дві, а тоді колиску вішают. Це талагани. Колис-
ка – кругом дерево, а тут мотузки обплітали. Воровоч-
ками, ну, як сітка, одо де носили... Шоб не випало дитя. 
А по хаті все робила в десять год: і ложки мила, і замі-
тала, і все. Їсти ще не варила. Вже в годов тринадцать 
я варила. П’єч висока була, я не могла достати, то мати 
пойде на роботу, до я така пудставляла слунчика, шоб 
витягти, не перекинут горшка. А прасти я научилася в 
тринадцат год. А ткала все время сама. Вже пудросла 
трохи да ткала. Мати складе вже тії кросна, наладит, 
да я тчу. Мати наблюдає за мною. Вишивала... Вже в 
годов восім вчилася вишивать. [...] Учили старших по-
важать. Шо ви скажете на старого?! Там одна жонка, 
її чоловік умер, а було три сини, і вона руководіла, як 
вмер, її слухали, шо вона сказала – те роблят. Три сини 
її слухали, бо вона старша. Тоді і батька, й матир... Як 
батько помер, прімерно, вельмі вони дружно жили. 
Чи пагано, чи добре те зробило, – вони не переслови-
лись, то, кажуть, друге чи матюги, чи шо... Ні, колись 
не матюгались. Тоді боронь Боже! Хлопці опше не ма-
тюгались, поняття не мали!

виБІР паРи Бідний – бідну треба брати. За бідного ба-
гатий же не оддасть. Ще до революції, хоч ви хочте, то 
нічого не буде. А вона хоч і негарна, ничого, а як вон 
дає і воли, і гектар землі, – бідний бере. Багата дівка – 
є в його й земля, є в його все дать, то бідного заставляє 
її брать. Було таке, шоб бідний сватав багату: вже обі-
йшли всі... Була така одна, ізляглась: «Брать не хочу я 
твого багатства, ничого, аби мені чоловік». Шо їй не 
робили, а пошла таки за того, за кого хотіла. Батько 
каже: «До мене не ходила, довго не ходила, може, з по-
вгода не ходила, а тоді шось роздумали». Вже й зять 
став вельмі добрий, вже через повгода наладилось. 
Він баче, шо толку нема, хазяйственний хлопець був, 
дарма шо бідний. Большинство багатий з багатою.

c. Нова Рудня
Записали І. щербак та О. Поріцька 3 липня 2009 р.  

у с. Нова Рудня Житомирського р‑ну Житомирської обл.  
від Ружицької антоніни, 1928 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи В  меї бабушки було в сім’ї два-
надцять дітей  – десять братів і дві сестри. То бабця 
моя померла в 64 роки. А її сестра жила 102 роки. То 
брат, цієї тьотки син, женився, то бабця ця була на ве-
сіллі, така маленька, як ляльочка. І дуже гарно співала 
і танцювала. То її там носили кругом, як ту ляльку.

РодиННе повсякдеННя Мало пам’ятаю [голод 
1933 року]. Але дуже була голодовка, дуже бідували. 
Картоплю рили в землі мерзлу. І  черепахи на річці 
брали. Коріння рвали, сушили та терли. Блінчики такі 
пекли. Житній куліш варили. 

виБІР паРи [Батьки не були проти, якщо поляки 
одружувалися з українками?] Діти не слухали. Їдне на 
другому женились, заміж виходили. [Батьки наполя-
гали,] шоб вінчалися. А хто вінчався, хто не вінчався. 
Як обично справляли, музика грала. Їсти готовили. 
Їхали вінчаться, то «Корону» здавали у католиків. Це 
ксьондз молитву таку читав. Тримав цього вельона із 
гірляндою чоловік чи жінка, а на тарілці хусточка по-
стеляна.

c. Троянів
Записала К. Ковтун 24 червня 2009 р.  

у с. Троянів Житомирського р‑ну Житомирської обл.  
від Оліпер Галини Олександрівни, 1939 р. н.,  

та Кавалер Галини Іванівни, 1937 р. н.

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї [Як Ви ставитеся до того, 
що тепер діти до батьків звертаються на «ти»?] Нега-
тивно, я вам так скажу, батько й мати дитині – це не 
товариш. Тут повага повинна буть, це ж твої батьки. 
У  мене невістка, то їхні діти, а  мої внуки, і  до бать-
ків, і  до нас, діда й баби, на «Ви». Ну, це вже нечас-
то таке почуєш, частіше тепер і до батьків, і до діда з 
бабою «ти». Аж негарно збоку слухати. Я  думаю, ця 
мода пішла з Росії. У них без розбору було, чи то мати, 
чи баба, чи чужа людина. А  в нас і на чужу людину 
«ти» сказать, аж чýдно якось. Ось у нас тут сусіди, так 
мама до сина каже: «Бора, піди теля припни». А він: 
«А ти не можеш?». Я своїм дітям кажу: «Ви чули? До 
матері, як до рівні». Ой, Боже, я ж так гляжу цю дити-
ночку, так пестую, а воно міні тоді «ти», як на вулиці 
до товариша. Батько тужить, но не так, а мати, то вже 
так тужить за тею дитинкою, ночей не досипає, а воно 
тобі «ти»? Ні, я хочу, шоб мої діти мене так поважали. 
І так вони й роблять, і діти, і онуки. Я б не дозволила 
ніколи. Думаю, шо винуваті в цьому самі батьки, до-
зволили, шоб їхню повагу і гідність потоптали. Це не 
товариші – батьки. Отаке зневажливе ставлення. Я не 
знаю, хто вивів це безстидство. Були і розговори із ді-
тьми: прийде з вулиці і каже, шо отой чи ота батькам 
кажуть «ти». Я зразу присікала такі розговори і каза-
ла: «Поспитай свого товариша, чого він не шанує своїх 
батьків, поставив їх у рівень з тими дітьми, до яких 
“тикає”». Онуки казали, що це вже не модньо, он із го-
рода приїжджають і кажуть «ти», а ви, мов, село тут, 
нічого не понімаєте. Я на це завжди казала: «Мода на 
повагу ніколи не проходить. І шоб ви знали, яка мода 
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в городі, то не завжди добре. Город – це зброд усяких 
людей, і таких, і таких, а село – це споконвічне». І оце 
теперішнє «папка». Який «папка»? «Папа» колись 
казали маленькі дітки на хліб, а  до батька  – «тату». 
 Тільки так.

коРосТеНський РайоН

c. Бехи
Записав М. Бех 10 вересня 2011 р.  

у с. Бехи Коростенського р‑ну Житомирської обл.  
від Бех Катерини Захарівни, 1928 р. н. 

виховаННя дІТей Хто їх приучав [до роботи], вони 
самиє приучалися. Як якиє дєти. Так як у мене мой 
син, то вон із четвертого класа єжеднєвно прибежить 
з школи і бежит орат, це в четвертом класі. Бо батько 
був больний, не мог орати, а був за конюха, а в кол-
госпі нечого не платилось тодє, до ми всє гуртом тиє 
коні гледєли, а  треба на овес наорати, до батько на 
полі його жде, а  вон книжечки оддасть сусєду, тому 
хлопчику. Вон принесе книжки, а  сам поб’єг орат. 
З-под плуга не було видно. А волочив картоплю оцим 
усєм сусєдам – на коня сяде і кожному картоплю за-
волочить, сам любив робить. І так у його сина, онуки 
його. Осьо у нашого Сєрожи два хлопчики є: єдному 
десеть рок, а єдному – одинацять. Як приєдуть: «Дєду, 
шо робит?». Целе лєто сєно все погребут, позакидают 
усе, дрова порубают і все поскладают. І нехто їх не ву-
чит, вони самиє просто бачать, уважают. Ну, я знаю, 
шо вони зразу робили, ще й зразу тикиє були. Отики 
дєти: ще в школу не ходили, а картоплю вже перебира-
ли. Отей менший, йому ще десеть рок, не видно його 
з-под мешка, а мешка зав’язує і так зав’яже мешка, шо 
я не зав’яжу. І кошелє носять, і всю картоплю по верху 
позбирают, а я, баба, тики за їми гребуся. Свиней не 
пасли, бо там їх не було, а кури то годували, і качки 
в їх були, то годували. В нас тоже, в нас отакиє хлоп-
чаки, вже ходили в другий клас, ще в перший, то нє. 
Другий да третій, як канікули, на бригадє льон розво-
зили, коні запрегали, волочили, картоплю осипали – 
всє такиє дєти вже робили. Малими девчатами ткали, 
дивимось, шо мати робить, та й собє те робимо. Ми 
самиє бачили, менє мати моя не показувала. Ткат вони 
ткали. А мати моя не мнєла, не знала. Мало хто в селє 
мнєв з старих людей. До я сама просто подивилася, 
як воно робиця, сама собе сєла і переклала. Тоде моя 
мати, ще моє матер, сестра дивовалися, що я сама собе 
подивилась і сама собе переклала.

лУгиНський РайоН

c. Рудня-повчанська
Записала З. Гудченко 1995 р. у с. Рудня‑Повчанська 

Лугинського р‑ну Житомирської обл.  
від жінки, 1924 р. н., родом із с. Норинськ  

Овруцького р‑ну Житомирської обл.

РодиННІ пеРекаЗи Я  родилась в селі Норинськ 
Овруцького району, а  росла в Лугинському районі  – 
вже Рудня Повчанська село. Тут я й замуж пошла. 
В 1933 році переїхала в Рудню Повчанську, а народи-

лась в 1924-му. Там у селі церкви не було. Ходили у 
Васьковичі, Бовсуни. Школа була, я в четвертий клас 
ходила. Зара’ вже восьмий клас там зробили, а  тоді 
було чотири. Це таке – построїли якусь таку построй-
ку. Вона з того дерева, і  вокна такіє длінниє. Чи по-
мєщик жив у селі? Я  не знаю, це не за моєї пам’яті. 
Колись-колись моя баба казала, шо пани були, а коли 
вони були, я не знаю, і моя баба даже не знає. Прабаба 
знала. Та школа стоїт, але я не знаю, хто в їй жив. Це 
невідомо, чи це для школи будували, чи це панський 
будинок. Шість год мені було, як я в район приїхала. 
Ми жили в батька в хаті. Я жила з батьком, він збу-
дував хату сам, а потом я пошла замуж у другу хату. 
У  баби жила. Це моєї свекрухи, мого чоловіка хата. 
Хата построяна без одного гвоздя. 

РодиННе повсякдеННя Ткала дома, в  себе в хаті. 
Мати научила прасти – я вміла прасти, а от ткат я не 
вміла. А потом мені бабушка, та, шо діти бавила, пока-
зала сновать, я посновала на стєнки, цілі ті пасма. По-
лотно, такіє рушники я ткала. [...] В дитинстві у взутті 
ходила непаганому. Кум купляв, батько чи мати. Чо-
боти, валянки, ботіночки. Одяг, як прийдеться, як по-
шив, до яке купляне. Український одяг, замолоду була, 
висіла та рубашка, я про свято только її надівала, яке 
весіллє, де там шо. Замуж я йшла в [19]39-том году, 
вже я по-молодецьки йшла, в  інтелігенції йшла: вже 
рубашка купована була така шовкова, платтє вже же-
них купив, в тухлях, тухлі на високом каблуку. Я сама 
низькоросла... Отаке ми замуж ішли.

МалиНський РайоН

c. йосипівка
Записала З. Гудченко 2003 р.  

у с. Йосипівка Малинського р‑ну Житомирської обл.  
від Забірової Ганни Іванівни, 1924 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Діди померли в голод. Сестріч-
ка вмерла з голоду – 1926 року народження. А брат 
поєхав в Лєнінград – просто утьок з дому од голоду. 
Йому було чотирнадцять год, він був не злоумиш-
лєний хлопчик. Якийсь чоловік добродушливіший 
каже йому: «Пиши додому, як у тебе є батьки, хай 
вони вишлють тобі характерістіку, із школи справ-
ку». Комуністка була тоді головою сільсовету й  не 
дала. І воно їде зверху на криші, полотняненькі штан-
ці рвані на йому, із овечого сукна пошитий лейбічок. 
Це таке воно голе й босе їде  – таке одівання. При-
їхав. А батьку переказали, шо ваш Володька іде вже з 
станції, такий гладючий. Вон прийшов. А у нас коро-
ва розтелилась. А вже батько були опухлії. А навесні 
не було нічого – ні молока, нічого. Як прожили? Я не 
знаю, як вижили. А  мати того молока закип’ятили, 
почепили торбочки, да по сіножатях рвали червону 
конюшину – вона зацвіла. Да принесем, да в ступі по-
товкли. Да мати на решето просіють, да вкине в те 
молоко. Це та конюшина, шо свиней годували, а ми 
саме єї єли. Он [брат] бєдний помешав ту миску, по-
мешав да каже: «Мам, це ви таке їсте?» – «Моє дитя, 
оце таке ємо, бо ничого у те молоко вкинуть». Живо-
кой варили да в молоко кидали, да єли. Он посьорбав 
того молока, посьорбав да й отступився. Да пошов у 
сельраду, да вона дала ту характеристику. Шо, тобі 
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полегшало, шо воно приєхало, на криші їхало? Ой, 
важко здумать да тяжко. Він повернувся у Ленін-
град. Той чоловік його до общежітія пріпісав, і він на 
пекарні робив, у вечерню школу ходив. І воно саме 
собі добілося кусочок хліба. [...] Школи не було. До 
наймали учителя, наймали хату. Платили. Орелі ро-
били. В «пекаря» гуляли всі разом. Та свята, в неділю. 
Гуляли в «кольцо». 

c. скурати
Записала З. Гудченко 2003 р.  

у с. Скурати Малинського р‑ну Житомирської обл.  
від Мельника Макара Макаровича, 1921 р. н.,  

та Василенко Марти Григорівни, 1911 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Це було з 1932 на 1933 рік. У нас 
було четверо дітей, батько й мати. Меншого брата 
забрав дядько, он був бездітний, – пас корову. Я був 
самий старший – коло батька. Баба жила в селі, з єв-
реями договорилася, шоб я пас корови. Я став пасти 
ті єврейські корови, зайняв я дванадцять коров, по 
десять рублів вони платять. Якщо корова зарветься з 
бугаями, до ще доплачують два рублі. Як жену я коро-
ви на поле, мені дають шось там їсти. Мені вкладають, 
віносять, бо вони пасли сільські корови, а в мене були 
єврейські. Євреї краще платили. У них було, шо їсти. 
І в тей год, 1932-й, пушли такії дощі, шо де низок, вода 
промила, да уже й ріба пливе. Можна рукамі наловіть 
на сковороду. Кругом болото – поле так насичене во-
дою, шо коні грузнуть. Представник з району загадав 
сіять гречку – там вона й сьогодні та гречка. Вона не 
зійшла. Дядько посадив картоплю, і  та картопля так 
напіталася водою, шо зійшла вона і такії, як ниточка, 
так засмоктана тиєю грязею. Врожаю нема. Пропав. 
У колгоспі тоже все повімокало або й не зійшло. На-
чинається голод, запасу немає. А  перед цим почали 
розкуркулювати багатших людей. «Вони не хочуть іти 
в колгосп!» А хто пошов у колгосп, до вони копали ка-
наві, до платили – якусь муку там давали на пампуш-
ки. В тей час батько став бригадір. Але він вкрасти не 
вмів. А сівачі, шо в бригаді, вкрадуть і тишком прине-
суть сюда до матері. Ми сиділи коло млина близько. 
Цього хазяїна з мліна вігнали, а нас туди переселили, 
нашу сем’ю. То ми вже там, дві сем’ї було і дві комнаті. 
І  як хто меле, а  мі, пацани, забегаєм у той млін, і  де 
мука з-под каменя сиплеться, прийшов, хвать жменю 
муки і побіг... Вкрав і на дворі єси. 

дошлюБНе спІлкУваННя Оце півтора кілометра 
ліс од нас. До хлопчики зроблять орелі, до й я вихо-
дила та гойдалися. Одна дєвочка як упала, як побі-
ла позвоночніка, дак лєжала довго у гіпсу, років де-
сять, але вийшла заміж, і  дітки  є. Великіє празники 
святкували. Це починається Андрей. Печем коржи, 
вєшаєм. Берем, отам в мене п’єч, це заслонки, воно 
чорне. Оце берем трапку, у воду вмочим, оцю заслон-
ку і ту трапку в сажу вмажем. Повісим коржа вісо-
ко, шоб вон же так плигав і вкусив. Як не вкусиш це, 
хлопці беруть одчинюють заслонку, а тим квачом по 
лобі мокрім з сажою. Зібралися молоді. Може, я одна 
живу, до до мене та зборня ходила, «вечорки» зва-
лися. А  до тих вечорок іще хлопців да девчат. Так 
гуляли. Усякие гульки були. Ідем во двор, сміття на-
берем  – ворожим й гу ́каєм: «Андрею-Андрею, я  на 
тебе коноплі сєю, Доле, Доле, гу-у-у!». А хлопці зна-

ють да й обзиваються так далеко: «Гу-гу-у!». Це вже 
вроді Доля... Того коржа покусали, да ставим вече ́ру, 
да хлопці горілку, да п’єм, да гуляєм. На коцюбі треба 
їхати до коржа. Хлопець єдіть. Єдной рукой держить 
коцюбу, підстрибує, да треба ж його [коржа] укусить. 
А  тоді знову. Є  у нас Варварі за цим Андреєм. Зно-
ву мі вареники варим. Скокі нас дівчат ходить у цю 
хату. Та місочку мукі, а та кусок сала, а такє, а та мяса, 
а та капусти... Знову збіраємось. Вареники з кашою. 
Пшоно товчем да мак товчем, перемешаєм – наварім 
каші із пшона, перемешаєм з маком, та й гарні варе-
ники, бо це ж пост – Пилипівка, такий зветься перед 
Рожеством пост. А  перед Паскою  – це вже Великий 
пост. Насиплем маку да ще сахару, да так і обтріплем 
їх, шоб вони були укуснєє. Ізвар варили.

смт чоповичі
Записала З. Гудченко 2003 р.  

у смт чоповичі Малинського р‑ну Житомирської обл.  
від Марченко Марії Володимирівни, 1935 р. н.,  

та Філоненко Марії Юхимівни, 1913 р. н.

РодиННе повсякдеННя [Під час голоду 1932–
1933 років] хлібця немає – забірали. Житечко варіли 
да й їли. Люди попухли з голоду, повмирало багато. 
Щавлик, «журавльов» називається, варили борщ на 
воді да їли, коржі пекли з жолудів, єлі й коти, собаки. 
Їздили мінять [речі] в Ленінград, у Білорусь, й за фу-
ражку давали два стакани пшона.

диТячІ ЗаБави Ляльки матали з тра́пок дівчатка. 
А хлопці больші в «пекара» колісь гуляли. Вирізується 
цурка сюди загострена, а сюди – товща. Кладеш товсте 
поліно, кладеш цю цурку, а тоді б’єш палкою по цьому, 
а  вона лежить, та цурка. Як вона вже полетіла, впа-
ла, до другий бежить, її бере, кладе, і другий б’є. А ді-
вчатка клача малювали да гуляли. Свистунці робили 
місцеві майстри з дерева. Як маленька – дєвочка, а як 
більша [дванадцять-тринадцять років] – о, то вже ді-
вка. То хлопець, а то парубок, як старший. На молодь 
казали «дивки ́» і «парубки́». 

УспадкУваННя МайНа Казали, шо хто не хоче бага-
то дитей, до хоче буть багатим, шоб єдиниця. Колісь 
же землі було багато в людей, до називали «дєдичка», 
це їй багато землі будуть давать, як вона пойде замуж. 
Дєдички дуже цінилися і хлопці так само. «О! Це, – ка-
жуть, – дєдич, це багатий хлопець».

НовогРад-волиНський РайоН

c. гульськ
Записали К. Ковтун, З. Гудченко та Н. Ромасевич 

10 грудня 1995 р. у с. Гульськ  
Новоград‑Волинського р‑ну Житомирської обл.  
від Музиченко Ганни Павлівни, 1928 р. н., родом 

із с. Ноздрище Народицького р‑ну Житомирської обл.,  
чечет Марії Єрофіївни, 1926 р. н.,  

антонюк Надії Микитівни, 1919 р. н.,  
та Павлишин Ганни антонівни, 1910 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Батько батька був бідний та не 
держав [пасіки]... А вже як на хутор ми перебрались, 
це після 1920-го року, там земля у нас була сім деся-
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тин. І план на кальці. Вже як дід захворів, і стала са-
віцька власть, то він той план сховав у скриню на дно 
да моєму старшому братові показав: «Отут воно буде 
лежать. Як ти виростеш, сину, то це – наша земля». Я її 
дуже горько купляв, багато років збирався. Він був 
сирота, цей дід, да дуже бідно жив, а вже як став ро-
бить, то дуже довго збирав на цю землю. То він план 
заказав на кальку. Я бачила ту кальку, бо я дуже хтіла, 
як діда нема, пойду да подивлюся, шо там він ховає. 
План знятий по-колишньому. Так воно і згоріло вже у 
війну, цей план. А ми обідніли. 

РодиННе повсякдеННя Вже кричать дід рано: 
«Вставай вже. Корови я виганяю, а ти до снідання по-
спи, – це вже я чую рано. – Поспи, прийдеш до мене 
змінять мене, бо я прийду снідать». Мати буде, а зна-
єте, як не хтілось до корови вставать! Мати добудеть-
ся, шо дід іде з поля з палкою: «А-а-а, уже скоро обід, 
а вони ще сплять!». Да мати зара’ мене бігом умиває: 
«Іди вже, бо дід іде». Треба замінять діда, бо діду якась 
робота є, що йому пасти ту корову чи дві. Йому треба 
корчі корчувать, на зиму дрова заготовлять. А рубать 
куща, Боже спаси, хто дасть куща рубать, це на сво-
єму? Там, де старе дерево, порохньове, то маєш пра-
во його зрізать на дрова, шоб не пропало. Тоді бере 
заступа маленького і поклепає гостренько, і викопав 
кругом. Копає яму далеко, і щоб ніде там і кришки не 
осталось, і сокиру возьме обрубає, а тоді вже він і сам 
обкопаний вилізе. І тоді його в мішок. Як великий, то 
розрубає на палі да додому. Дома розрубає на мєлкі 
куски і ставить його сушить. І одного разу дід такого 
пенька попав (там в основному ліса давні), і  поклав 
сушить ції корчі під хлівом отак-о напроти хати. А як 
ми вночі чогось повставали, горить наша хата. Ті кор-
чі засвітились. Микола в школу у вчителя пішов пи-
тать. Той каже: «Фосфор світить, фосфор в йому нако-
пичивсь, у корчах». І дід на зиму корчів цих насушить 
цілий засторонок, в хлівах накладе, де тільки можна. 
Да це таке топило було. А чим топить? А в печі треба 
топить кожен день.

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї Мі батьков своїх поважа-
ли і казали їм «Ви». А були такі, шо й «ти» казали. Те 
каже, шо до батька й матери треба «ти» казать, а до чу-
жих тилько людей «Ви». А те каже, шо батька й матер 
треба найбольш поважать, а як «Ви» кажеш, то це най-
больш поважаєш. Чия правда, чия неправда? То Бог 
його зна, а мі всє поважали своїх. Мої діти тоже мені 
«Ви» казали, а  з сином, який як де ото стопку віп’є, 
і там я шо-небудь, до вин: «А ти шо там?». Я упрікну 
його, вин умовкне, а послі одумається та й каже: «Я й 
не вгадав, як це воно так вийшло». На мою думку, тре-
ба батькам казать «Ви», поважать треба. А од тепереш-
ньої молодьожи доброго слова не почуєш, только тиї 
мати, шо я вік прожила, а такого не чула. Хай Бог ми-
лує. Правда, не всі такі. [...] Своїх хрищених [батьків] 
діти звали «хрищени», «хрищена» або «тато», «мама». 
Я  своїх звала «хрищени», «хрищена», а  в мого тата 
була хрищениця, то – «тато», «мама». Діти до батьків 
усі казали «Ви», ну за мене було, шо де-не-де казали й 
«ти». Я сама до свого батька казала «ти», як мала була, 
а до мами – «Ви», нехто мені нечого на це не казав, бо 
в моїх батьків довго, вісім років, не було дітей, до вже 
раділи, бо я перша була, а тоді ще були діти. Довго ми 
на батька казали «ти», а послі, вже як великі постава-
ли, то казали «Ви». 

фоРМи сІМ’ї Як оженився. Син повинен одділений 
бути. Купляє даже землю. У нас у Осі́чка [?] було двад-
цять п’ять, не гектари, а десятини. То десятина більша. 
То там поставив хату синові, то десь там ще поставив. 
Не в одному дворі, нє, на ґрунтах. Земля на полях була. 
То на кутку другому, а  то за річкою десь отам. Як у 
нього три сини і женяться, як є земля, то він їх роз-
преділяє поровну: тому, тому, тому. Дочкам землю 
давав, по десятині вже. Дасть хлоцям уже, потом до-
чкам менше, бо вже дочці менше треба. Було таке, шо 
багатша за бідного виходила. Батьки трохи дозволяли, 
трохи не дозволяли, але вона ж не послухає...

дошлюБНе спІлкУваННя Перед великими свята-
ми – перед Різдвом та Великоднем – то вже парубки з 
другого кінця приходили да знакомились коло церк-
ви, да там уже грали у «битки». А так не ходили, бо це 
займать дівчат будуть другі хлопці. Своїх дівчат гля-
діли, свої хлопці були. Дуже гарно оце дівування про-
водилось. Хлопці музику за свої гроші наймали. На 
Великдень і на Різдво, і на Миколая у нас празник. То 
на празник на два дні наймали за свої гроші на вулицю 
музику. Ну, яка колись музика? Скрипка да барабан. 
Як нема в своєму селі дядька, у нас то був якийсь чо-
ловік на скрипці Габань, а на барабанах хлопчик – умі-
ли. То така музика на вулиці! Гарно, мати розказують, 
у нас було, а я вже не застала цього наймання.

попІльНяНський РайоН

c. єрчики
Записав О. Васянович 11 липня 2008 р.  

у с. Єрчики Попільнянського р‑ну Житомирської обл.  
від Марчук Марфи Ільківни, 1922 р. н. 

РодиННе повсякдеННя Помню, як їздили на жни-
ва батьки: вони жнуть, а ми – діти – гуляєм. У нас коні 
були, віз, культиватор, борони були: усе це хазяйство 
було. Корови були і свині. Батьки не хотіли іти в кол-
госп, але мусіли. А тоді як уже забрали коні, то і батько 
плачуть, і мати. Забрали коні до сусіда, до Тараса, а ма-
терки пішли да забрали. А ми танцюємо – діти: «Ой, 
коні є!». Не хтіли у колгосп іти. Ніхто не хтів. А хто 
не писався, то помер у голод. Повиганяли з хатів. Мої 
тітки – одна була швачка і друга – гарні були люди, не 
писалися у колгосп, вигнали, то і померли самі. 

РодиННІ пеРекаЗи Прийшли до нас забирать усе. 
Ми ще були малі. Я  помню, шо він був у червоних 
чоботях. Вони покарабкалися на гору, а ми: «Дядьку, 
оставте нам трошки.» А мати заховала у кубашку ква-
солі вузол. І квасолю ту забрали. То ти, шо ходили, то 
ніхто не вмер. То хіба ж Сталін квасолю забирав, це ж 
ви забирали. Змели ту гору, а ми плачемо – діти. Так 
плачемо. Усе забрали і ту квасолю забрали – гола вода 
у хаті. А тоді вже зацвіли калачики, то ми вже там пас-
лися. Горе велике. Крепко велике горе. Дуже бідували. 
Чорно. Ой, не мона видержать. Їли черепахи, а  тоді 
вже горобинчик, рогоза появилася. Тепер його ніхто 
не їсть, а нам він такий добрий був. Картоплю гнилу 
копали, як весною, млинці їли. Дуже бідували.

дошлюБНе спІлкУваННя Танці «Краков’яка», 
«Полька», «Карапета». Тепер таких немає танців. А це 
були всі чисто такі гарні танці. Грали на скрипку ко-
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лись, а  потім була балалайка. Сильно гарно грав на 
скрипку. На вечорниці збиралися у Пилиповку. Ми 
вишивали, а тоді ще і пряли, а тоді снували, а тоді тка-
ли. Хлопці на вечорницях нічого не робили, сиділи. 
Вишивали до каганця.

c. квітневе *
Записала Н. Ромасевич 14 жовтня 1995 р.  

у с. Жовтневе Попільнянського р‑ну Житомирської обл.  
від Смиковської Надії Максимівни, 1930 р. н.,  

родом із с. Рудня‑Повчанська Лугинського р‑ну 
Житомирської обл.

РодиННІ пеРекаЗи Я, можна сказать, шо свого бать-
ка й не знаю. [Пам’ятаю,] вони учили з матір’ю дітей 
співати. Тако поляжем уже, хата одна була у нас, по-
ляжем чи на печі, чи на ложку, або тіє на печі, а тіє на 
ложку. І колядки співали. Батько з матирою все дома 
робили по хазяйству. Мати була без батька, у  п’ять 
день осталась без батька, то мати сирота; батько по-
женивсь із матирою, там якусь землю дали їм. Ще його 
батько дав йому трохи землі, а мати прийшла, да мате-
риної трохи землі, і це вже так вони на їй хазяювали. 
Ну, колись же казали: «Ой, це колгосп – це страшно!». 
Всі боялись, колись же хто знав цей колгосп! Страшно. 
У батька будинок був, сараї багато наставили. У голо-
довку 1933 року багато людей померло. В моєї матері 
була тьотка, до в її діти померли, то та тьотка нас спа-
сала. Материна тьотка спасла, наша вже баба щитаєть-
ся, бабина сестра. Вона спасла. А  батько були в Мо-
скві, Волга – канал. Шість років дали батькові. А тоді 
кажуть: «Ти напрасно сидиш, ти ж ни за шо сидиш». 
А батько кажуть: «Шо ж я зроблю, время таке». Каже: 
«Ти такий спокойний, не йди в колгосп, тебе на кож-
ному місці будуть обдурувати. А йди на проізводтво». 
А батько каже: «Та в нас там проізводства нема». Він 
подививсь на карту да каже: «Почому ж нема. Єсть у 
вас проізводство – ось баластний кар’єр невеличкий». 
Там пісок брали на аеродроми. Як батько прийшов до-
дому, до ше батько не вспів прийти, як уже приходять: 
«Іди, Максим, у колгосп». Батько й пошов у колгосп. 
Він був плотніком, усе робив таке... Пошов і це в кол-
гопі був до тих пор, пока на фронт не пошов. [...] Коли 
батька не було, а я все до дядька, дядько через дорогу 
жив. Я  все в дядька була, батькового брата рідного. 
Там була така дівчина, там діти були, а я єдна з мати-
рою, то сестру в Германію, то брат в армії, а я сама, хіба 
ж хочеться самой сидіт в хаті? До це вже дядько сяде 
обідат, поодкриває вікна і двері. В їх уже тоді було дві 
хати, вони приставилися, була дерев’яна одна, а  по-
том вони приставилися. Жаріще-е! Отако, як станут 
вечерати в садках. Всі, всі! Колись було раньше жар-
ко, вночі такий опар, вдень тепло чи там не так тепло, 
а же ввечері, як сядут, вже вечерат не можна було, вже 
заливало потом. [...] Я знаю, ше мала, я ше з дєтства 
інтересовалась тако всім. Я  на поле. Це як якесь, от 
його на поле подивлюсь, яка картопля, там шось по-
сіяли. Мені так інтєресно було. До пойди подивись... 
Колись гречку сіяли, я знаю, у нас гречка росла. Отак, 
як будто би сьогодні отака, завтра прийди – вже отака, 
так бистро... І  такіє паркіє ночі були, так бистро усе 
росло. Швидко росло, страшне! От я тепер дивлюсь, 
гречка, як будто би вона тепер по тижнях так бистро 

* До 2016 р. – с. Жовтневе.

не росте, як колись за одну ноч. Мати каже, а я не хочу, 
я хочу погулят. Ну до й не йди! Побижу. Це мені так 
треба було отказаться, шо я не пойду. Ну я всьо рав-
но побижу. А знаю, шо це гарбузи садят тоді... Колись 
казали, сади гарбузи, тоді як корови з паші приходят 
на обід. Шоб гарбузи лежали. Корови лежат  – шоб 
гарбузи лежали. До це вже я за тіє гарбузи, побігла 
й посадила. Мати: «Де це ті гарбузи, треба пойти по-
садит самой!»  – «Да я їх, мамо, посадила!»  – «Та ти 
ж казала – не пойдеш!» – «То я казала, а я посадила, 
мамо». [...] До мої сестри прийшов сирота, шваґер мой 
щитайте [сестрин чоловік], я його не знала, ми жили 
мирно. В нас він за рідного брата. І суди вон мене по-
слав – я його послухала, як батька. Я чотири годи при 
йом прожила. Батька не було, то ми його прийняли 
до хати, а брат мій сєм год cлужив у армії, з двадцять 
сьомого году [1927 р.], аж у Мурманську. Дуже добре з 
цим шваґером було. Таке наводнєніє у сорок восьмом 
году [1948 р.] було, вун перепливав річку, всю одежу 
до голови прив’язав, одежа вся спала, вун прийшов, як 
мати народила. «Ой, – каже, – Боже мій!» Мати каже: 
«Хвали Бога, моє дитя, шо ти востався. Хвали Бога, 
мой син, шо ти востався, а те нажитне». Клопот вели-
кий. Хай, воно зогнило десь. Подойшло под корчем, 
да знайшли вже його гниле, ту одежу. Кажуть мати: 
«Дарма, мой син!». [...] Зовиця – це називається чоло-
вікова сестра. Я  сильно прострадала, осталась сиро-
тою, вернулась би я додому – сестра й брат у одній хаті, 
в батьківській. Куди ж я пойду? В сестри двоє дітей, 
а хата одна. І у мене двоє дітей. Нема куди йти. Вони 
надо мною здівались. Я прострадала всю жизнь. Я ви-
йшла – сто п’ятдесят рубльов грошей було, я рішила 
строїться, шестеро дітей. Вже сама старша дочка в тєх-
нікумі училась. Це на одного Бога надіялась, больш ні 
на кого. Кажуть, шо Бога нема. Ні, неправда. Є Божа 
сила. Я не бачила Бога, ну Господня сила є. Я вийшла з 
тієї хати, у мене не було ніде нічого. Ми колись прали 
і ткали з єю. У мене ж восєм душ сем’я, а вона з бать-
ком щитається. Переділяли все наполовину. Шестеро 
дітей – ні одної пельонки не купив хазяїн, [ні] одного 
одеяльца не купив дітського. А їм гроші давав.

подРУЖНя ЗРада От і свого чоловіка має, і другого 
одбиває, в другої жінки. Це називається «блудниця». 
Говорили колись, шо та, шо невінчана, тоже блудниця. 
Ну, я  невінчана, в  мене діти  є, я  тоже блудниця. Та-
ких людей не люблят. Вже та, котора чоловіка не має, 
до вже так, чи може, дитину хоче, чи там шось таке. 
Або вже хлопця якого чи прийняла. Канєшно, я цього 
не сприймала, я цього не хотіла мать. Але я ще цю не 
оскорбляю. Ну, а  та, шо чоловіка має, а  другім жить 
не дає, я сама дуже оскорбляю цю людину. Це дійсно, 
шо вона нікому не дає жит. Не заводит вона в заблуж-
дєніє людей? Заводит. Це самому можна понят. Хоть 
і говорили, хоть і не говорат, то подумаємо ми саміє, 
шо це ж воно так є, так же?

виБІР паРи Як надумав женитись, то батьков питав-
ся. Николи самі не йшли. Казав батько, шо в його був 
брат, гуляв з дівчиною. Ну, вони, наверно, й не хоті-
ли її, хоч вона й хрещениця була, але вони, видно, не 
хотіли. Але вона така настойчива, шо вун, куди той 
дядько піде, в світи підут питатися, все одно та дівчи-
на прийде пуд вокно й забере цього батькового брата. 
І вун три рази ходив у свати, вона всьо равно його за-
брала і з їм жила аж до смерті. Нікому його не оддала. 
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Як проти волі батьков підут, не всі батьки однакові. 
Ну, шо ж? Я своїм дітям нічо’ нікому не казала, за кого 
хочте, за того йдіт. У людини є доля. Друга людина не 
може свого щастя зберегти. Може, й є щастя, а вона не 
потрапит на його, а друга... От як так, напрімєр, у мене 
дочка або  я: скулько за мною хлопцов перейшло? 
А цей, щитай, так як нахаба, прийшов і только. І я ре-
шилась пойти. Всі окружающіє села до мене йшли на 
свадьбу: «Шо це вона пошла за його? Як це так?».

виховаННя дІТей До роботи привчали з дітства. 
Зразу, от мати йдуть на поле, мене беруть. Я так жила, 
шо я в три роки по ягоди ходила, ну, всі так не будуть. 
Пойдем, мати картоплю скопує, а ми зілля вибіраєм, 
маленькіє. Ми жали і прали, і в’язали носки. Я ще в 
школу не починала ходить, а  вже прала. Ше колись 
моя баба прийшла, материна тітка, а  мати показує: 
«От дивіться, колько моя Надя напрала!». П’ять клу-
бочков було. А баба: «Пху! Пху! Пху!». А я в плач. А це, 
кажуть, треба, шоб луччей понімало, шоб луччей хва-
талось, шоб не зурочить. А я в плач, шо баба наплю-
вала на мою пражу. Ну, то ще ж мала. А карунку тоже, 
десь у другий клас ходила чи в третій, да сама училась 
тоже плести. Кружево, так колись казали «карунка». 
Вишивала сама і дівок своїх понаучувала. Тоже мала 
вишивати стала, я до всього хваталась. Колись ткали 
кросна, мати з хати – я залізу туди і стану ткати. Бу-
ває, бердо затягну. Мати прийдуть да кажуть: «Ти шо, 
проткала?» – «Да ні, мамо!» – «Шо ж ти мені кажеш!». 
Я думаю, шо воно ж так добре, а воно не так добре. 
Воно шось же не так получилось. Я сама хваталась до 
всього. Я лазю, мені треба й гвоздя прибить. [...] На-
ймали, я  сама пасла, брат мой пас. Давали шістнад-
цять кілограм проса за літо. Зерна якого, но в осно-
вному там у нас просо росло, жито... Як вигонят, буває 
таке, шо на Юр’я вигонят, а буває, шо до Юр’я, як хто, 
яка весна. Як паша стала, до вигонят. А загонят, пока 
вже паші нема, сніг упаде. Як сніг стане падат. І біль-
ше нічого. Проса чи якого жита. До хто совісний, то 
хоть винесе кусок хліба, а то нічого. Не було такого, 
шоб хазяїни по черзі годували. І  кожен день гони-
ли тоді.  [...] Мати виховувала, не била, отако накри-
чат, а часом штурхнуть у плечі, як мати: «Я тобі зара’ 
дам!». А це діти – то б’ються, то не послухають. Мати 
нас не проклинали. Нам важко було жить, но мати нас 
не проклинала. Як було тяжко, як було трудно. Ми на-
берем цих ягод, а мати носили ціє ягоди у Коростень, 
і це на ноч носили, продавали, і це буханку хліба при-
несуть нам. Пока мати прийдуть, ми знов тих ягод на-
берем. Мати опять несуть тії ягоди да йдуть на ноч. 
І це нас так мати годовала. Це батька чотири годи не 
було. А там тьотка материна дала теличку. Да вже ми 
вигодували корову, да це так ми і жили. Корова була 
добра.  [...] Ніколи ми не позавидували. Ні на чужий 
город... Я так старалася, як дітки в мене малиє були, 
шоб у мене шось у саду було, шоб у мене квітка, шоб 
мої діти нікуди не йшли, шоб не старались не красти, 
не брати. Нас воспитували, шоб ми за своїм трудом 
жили. В мене діти такіє малиє, було шестеро, і всі вони 
робили. Оцьой ше не було шіснадцять год, вона ходи-
ла в лєснічество, смолу збирала.

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї Колись у нас, я  на свою 
матір вік не сказала «ти», й  мої діти не казали «ти». 
Я не чула, шоб вони коло мене заругались. На старшу 
сестру «ти», але вже як покумались, як вона в мене за 

куму, мого чоловіка взяла, вже ми кумами щитались, 
то вже одна одну поважали. А так – нє. Вже тоді «Ви» 
казали, як стали кумами, зараді кумов.

смт корнин
Записала Н. Ромасевич 15 жовтня 1995 р.  

у смт Корнин Попільнянського р‑ну Житомирської обл.  
від Терещук Варвари Семенівни, 1913 р. н.

виховаННя дІТей В  шість год уже знала молитви. 
Вранці, як повстаєм, повмивалимся – і молилиса. Стає 
батько, бере молітвеника і молить нас. А моя сестрич-
ка, я була старша на один год і три місяці, то нас разом 
ставили, мене большу, а її меншу, ставили – ми моли-
мося. Снідати не дадут, як не помолився. Помолимося 
Богу... Коли обідали – не молилися Богу. А спати ляга-
ли – тольки «Отченаш». Як спать лягаємо, зараз: «Ді-
вочки, ставайте, помолю вас “Отченаш”». Так стоїмо 
ми і держимо одна одну за руку... Як батько каже хрес-
титься, ми перехристимося. Мати три класи кончила, 
і батько три класи кончив. Грамотні. Я ходила в школу, 
до матка одобрала мене. 

дІвУваННя Як розстає, веснянки починали співати. 
Як уже стане сніг танути да вода прибувати, а  в нас 
же Уша, річка велика така, вона впадає аж у Дніпро, 
а з Дніпра там вона йде... Дєвки співали. А наша хата 
стоїт, тако наш двор до самої річки доходит. Як часом 
прибуде вода, то й у дворі є. До вже ми повиходимо, 
я вийду з своєю сестричкою удвох, вона вже мене дер-
жит за руку, а я – її. «У рєчку не лізьмо толькі!» Да так 
уже спиваємо, так спиваємо! А  там Тараси, село не-
далеко, то вже воно як заспиває, то тільки «ге-ге-ге!» 
по воді йде так. То вона вже каже: «Чуєш, Варушка?! 
Чуєш? Як гарно одзивається аж у Тарасах!».

c. лисівка
Записала Н. Ромасевич 15 жовтня 1995 р.  

у с. Лисівка Попільнянського р‑ну Житомирської обл.  
від Строган Софії Ігнатівни, 1914 р. н., родом 

із с. Калинівка Народицького р‑ну Житомирської обл.

дошлюБНе спІлкУваННя Було вже мені п’ятна-
дцять год, я начала вже гулят ходит, на вечурки. Там 
ходили вже... Кажне з дому там скільки мона карасі-
ни возьме, це ж носили на вечурки й карасіну, пряли, 
вишивали, хлопці ходили, спивали. Як поубираєм в 
полі все, в городах, то вже й начинали... Збиралися по 
хатах. На кажному кутку вечурки. Хлопці збиралися: 
тей на другий куток пойде, а другіє до нас прийдут. 
Як от Роздво чи Новий год, яке сьвато, до збирались: 
кожне з дому приносило, де гуляли, там і готовили. 
Вибірали ми хату, через те шо там люди жили і люди 
пускали нас на вечурки. Хата велика, а сем’я мала в їх, 
їдна дівчина була да й всьо. Ничого не платили, тоді 
неплатно було все, бесплатно. Коли не було в її хазя-
їна, то кажна вдома вкраде оберемок дров, і карасіну 
давали, і так шо в кого є, коли їсти що-небудь даси. 
Готовили, шо ж воно тоді: вареники з кашою, із пшо-
няною, з капустою, з «кумою» (картопля товчена – то 
то «кума» казали в нас), картоплю потовчеш, до варе-
ников замісиш да навариш. Олії товкли, льону, до в 
людей олільниці були, да пойдут, да кожне збило олій 
тоді. Да кажне із дому стакан принесе олії. З  льону 
олію робили. Принесу стакан олії з дому, як вже зби-

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



79ПОПІЛьНЯНСьКиЙ  РаЙОН

раюсь там, до вже дома як-небудь украдки возьмеш 
од мачухи. Мачуха не давала, але все вкрадеш і зане-
сеш. На вечурках і скакали, і коржі пекли на Андрея. 
Канату чипляли. Убирали да вішали. Пекли круглу, 
посередині без дирки, убирали квітками. Почепитьта 
яку вировчину чи який шнурок до стінки, да кусали. 
Хлопці й дівки. Пудстрибували да спивали, да видум-
ляли. Сажею не мазали. Вареники робили, клоччя за-
кладувала, або сама мука, насипле. Як попадеться з 
клоччям, до недовольний, шибає, куди-небудь шиб-
нув. Казали, шо буде хазяїном, попався такий варе-
ник. Балалайка, гармошка була. Там сільські хлопці 
грали, до ходили з балалайкою, грают, або гітара. 
Музиканту не платили, то був парубок, до до його 
бігали. Кавалєри були, кажне мало. Горілку хлопці 
приносили, кажен по бутилці, а  в бутилці поллітра. 
Пили потроху всі, а  назавтра, як уже нема горілки, 
приносят ізнову, а  закуска  є, ми так готовили, шоб 
було. П’яні не були. Боялися крепко, дівки боялися. 
Танцювали «польки», «краков’яки», «Вальс». Куля 
хлопці вносили да розстилали, да лягали. Котрой до 
сподоби, да лягає з тим, а як не наравиця, не хоче з 
їм спат. Не було такого, шоб дівка ославилась, колись 
ні. А бувало таке, шо ходит-ходит, до вже пуддасться 
йому, до були й беременниї, й баструки. Хлопець вже 
її не возьме, до другу. Да вже й було пагано. Ходит-
ходит да й не возьме. Люди кажут «байструк» на те 
дитя. Це пуста, тягалась. [...] Чим свєтили?! Карасіна. 
І колись у хаті така труба з мешком – до лучиною, не 
було карасіни. Такі двірці да пуд тей мішок, шо в хаті 
висить... Сиділи до дванадцяти, а  тоді розходились. 
А хто й зостається ночувать. Дівки з хлопцями. Ха-
зяйка не виганяла. Простелють там як-небудь. Тоді 
поли були, тіх ложков мало було, да так упоперек усі 
на полу. Покотом. У карти гуляли хлопці. Клоччя ки-
дали... Такіє прятниці були, коворотки, кидают да не 
дают прясти. Да й лихіє, й кричат, і все... Тільки клока 
кинув і замотається у нитки такіє.

c. Романівка
Записали В. Сироткін та К. чаплик 11 липня 2008 р.  

у с. Романівка Попільнянського р‑ну Житомирської обл.  
від Сабодаш (Дзюбенко) Марії Іванівни, 1924 р. н.,  

Кочубея Бориса Уляновича, 1941 р. н.,  
чуприни антоніни, 1931 р. н.,  

та Шевчук Лідії, 1929 р. н.

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ‘ї Я  називала з сестрою 
маму і тата на «Ви». А тоді вже, як підросла, вже ста-
ла такою дорослою, то чую, шо називають батьків на 
«ти». Бо багато кажуть «ти». Я  кажу: «Мамо, я  буду 
називати вас на “ти”». І шо ви думаєте: я раз сказала 
матері «ти», і мені так зробилося погано. І я до самої 
смерті називала матір на «Ви». 

РодиННІ пеРекаЗи Мати моя померла у сорок два 
годи. Дуже молодою. Вона дуже хворіла. А тоді ж було 
таке, шо хворий, не хворий, а іди і сапай буряки. То я 
помню, мені було років дев’ять-десять, то приходила 
тітка, материна сестра, із Чернявки Великої, то вона 
нам з Галею набивала. То ж воно буряки густі були, 
тобто тут сапала, тут сапала, а нам по одному буря-
ку оставляла. Проривала буряки. Мені вже було сім-
надцять років, як мати померла. У 1939 році фінська 
[Радянсько-фінська] війна була. У  селі я працювала. 

Я закінчила до війни дев’ять класів. У 1942 році я піш-
ла заміж, бо хто одружений, то не забирали в Герма-
нію. За чоловіка, який прийшов з плєну. Тоже одно-
сельчанин. Тоді чоловік пішов на фронт, а я осталася 
одна з дитиною і з мачухою. А батько, коли я виходила 
заміж, поділив цю дев’ятиметрову хату наполовину. 
Взяв собі і мачусі, і мені з чоловіком дав половину. Так 
я жила з дитиною. 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї Вже ж радянська вла-
да була, вже ж жінка мала усі права, що й чоловік. 
Ну, такий поділ на жіночу і чоловічу справу, то він 
несправедливий. А  як? Мабуть, жіноча була трохи 
менша, бо чоловік мав і сіять, і орать, і кремирувать. 
А жінка, якщо вона мала піч одну... Ну, у жінок була 
важка робота. І зараз скажу, що у жінок важка. Якщо 
держиж свині, корову, то треба його нагодувати. За-
раз газ є, то воно легше, а колись, ой Боже! Це як я 
хазяювала, коли чоловік прийшов з фронту. А після 
війни яке було тяжке життя! Не можна було уявити. 
Це ж у [19]47-му голодовка була. У [19]47 році був та-
кий недорід. Була велика суша. В мене родилася друга 
дитина. Чоловік вже прийшов з фронту. Ми ж пере-
писувалися. Я  робила на Поліссі. Тут мачуха була. 
В неї була половина городу і в мене половина. То я ж 
така була завзята до роботи. То ж думала, шо і чоло-
вік так буде.

дІвУваННя Я помню, як дівувала, то тоді прибирали-
ся по-українськи. Надівали вишиті сорочки, спідни-
ці і пояси шерстяні, полосаті довгі. Як тільки наділа, 
то йдемо гулять. Батьки ще живі були. Батько казав: 
«Марусю, ти повинна увечері бути дома». – «Тату, то 
чого увечері? Я ж і корові і буряну, і кропиви на ве-
чір  є, нарвала і  поросяті. То я уже не прийду увече-
рі». – «Повинна увечері бути дома!». Бо це увечері тре-
ба було поратися, то це і дівчата, і хлопці повинні бути 
дома помагать. Гуляли на вулиці до пів одинадцятої. 
Вставали зарано.

дошлюБНе спІлкУваННя Перш за все вулиця. Ми 
кажемо, вулиця не виховує. Яку роль відігравала ву-
лиця у вихованні тодішньої молоді! Не дай Бог, ти 
пройшов по селу і не привітався. Зараз запитають, чий 
він чи чия вона? На кожній вулиці був гурт хлопців і 
дівчат. Між ними були свої відносини і своя мораль. 
Обідити дівчину своєї вулиці  – це неприпустимо! 
Батьки і матері спали спокійно, коли гуляли хлопці і 
дівчата на вулиці, вони не зроблять нічого поганого. 
Гуляли тоді чесно. Хлопець з дівчиною хоч і до ранку 
гуляли, мати не дуже переживала. Тоді, Боже сохрани, 
щоб ішла заміж нечесною. Щоб свекруха не упрікала, 
щоб чоловік не довбав очей. 

поЗашлюБНІ сТосУНки Бабка мені розказува-
ла один такий випадок. Була одна така – ішла заміж 
беременна. На другий день принесли снідать, а  вона 
народила. Слухи то були. Але це був великий гріх. Як 
обманить, або ото ходить беременна і надіне стрічки, 
то дуже вона на себе гріх великий бере. Тоді таке було, 
що чесною треба було заміж іти. 

поЗашлюБНІ дІТи [Чи могла дівчина народити поза-
шлюбну дитину?] Такі ж випадки були і зараз є. Зна-
єте, я щось не помню, шоб ця жінка оставалася такою, 
щоб її чоловік не взяв. Моя рідна тітка по батькові, 
вона гуляла з хлопцем одним. І вони спорудили дити-
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ну. А він чогось відмовився було брати. А її мав сва-
тать другий. Вони були такі роботящі. А цей, чия ди-
тина, щось надумався, а вони вже готуються до весіл-
ля. А цей, шо згрішив з нею, каже: «Насте, я тебе беру, 
я тебе беру! Я не здам, наша ж дитина!». Молодий же 
каже: «Ти мені одплати, шо я витратив на весілля!». 
І він одплатив, і бере її за жінку. І вони прожили до 
дуже глибокої старості удвох, один одного поважали. 
Я помню, я була замужем, і дитина вже була, я помню, 
як їх хавали. Йому було 80 чи 81 і тітці теж. Вони по-
мерли майже разом. Я  не пам’ятаю, щоб когось на-
зивали «байстрюком». При моїй битності не було та-
кого, бо це вже була ж радянська влада. Помню, ще 
в одної  – він нагуляв дитину. Та було весілля, а  на 
другий день люди посходилися, а вона родила дитину. 
Але він її взяв. Він такий покірний був, шо він каже: 
«А як хочу свою жінку розсердити, то назву її погано, 
а вона аж шипить, така недовольна». Це я знаю одну 
таку сім’ю, шо нагуляли дитину, і другу, шо він її взяв 
беременну. Ця жінка з 1914 року, потім казала: «Я сво-
їх дівчат не держу. Мене мої батьки гляділи-гляділи, 
а я з своїм Олексом сооружила дитину». Це до шлюбу.

пУлиНський РайоН *
c. слобідка

Записав О. Васянович 26 червня 2009 р. у с. Слобідка 
червоноармійського р‑ну Житомирської обл.  

від Головні Євдокії Олександрівни, 1930 р. н.,  
та Сірика Миколи Івановича, 1933 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Танцювали танці: «Кра-
ков’яки», «Страданія», «На реченьку», «Яблучко», 
«Полька». Ці всякі танцювали. А заре’ одне й те саме. 
Товчуться тако. В нас тут один дядько як прийшов з 
армії, то в його акардійон був гарний. Він грав. А то 
гармошки грали. Ще й навіть балалайка була. Такі тан-
ці були, шо куди там. А зара’ поночі, танцюй поночі 
в клубі. Шо це за танці. Не видно, в чому та дівчина 
вбрата, які в неї ноги: чи тонкі, чи грубі.

виховаННя дІТей Сам учився плести капелюхи, ніх-
то і не показував. Вперед почав: отак плів, плів, а тоді 
начав шить. Плету давно, ще як корови пас, як ма-
лий був. Десь з п’ятнадцяти [років], а може, й не було 
п’ятнадцяти.

РадоМишльський  
РайоН

c. велика Рача
Записали О. Васянович та К. чаплик  

10 липня 2008 р. у с. Велика Рача  
Радомишльського р‑ну Житомирської обл.  

від Зайченко Марії Василівни, 1926 р. н.,  
та Науменко Надії Олексіївни, 1947 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Як дівчиною була, ходила 
гулять. Хор у нас такий гарний був, виступали на день 
Шевченка, їздили в Радомишль. Там уже співали пісні 
всякі про Шевченка. Всякі тії постанови були, виста-

* До 2016 р. – Червоноармійський район.

ви. Музика завжди грала, не так, як тепер. А йшли із-
вечора, і тоді вже гармошка грала гарно, ми співали. 
Був цілий духовий оркестр: труби, бубон, барабан.

повТоРНий шлюБ, кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї На-
родилася у селі Чудині, батьки там жили, а я сюди ви-
йшла замуж. Перший шлюб – вийшла у Краснопірку. 
Ми прожили десять год чи дванадцять. Він заболів і 
помер. У  мене осталась дочка його. За другий шлюб 
народилось у мене троє дітей: син живе у Житомирі, 
дочки живуть у Києві.

РодиННІ пеРекаЗи Ми пошли зразу у колгосп. Дід у 
нас жив, то він не хотів іти в колгосп. А батько, дарма 
шо був сліпий, але був грамотний. Бо при совєцькій 
власті до нас приїзжали люди, якісь солдати. Якісь гро-
ші він получав, бо був сліпий, інвалід. У нас були воли, 
корова чи одна, чи дві. Чогось забулася. Усе це поодда-
вали у колгосп. До нас нихто не мав ніякого діла, бать-
ка мого уважали, дарма шо він був сліпий.  [...] Я  не 
помню голоду [19]32–[19]33-го року. Люди жили дуже 
важко. А нам із батькової часті привозили продукти. 
Я  помню, шо такі маленькі баночки сельодки були, 
і багато привозили нам усього. А як який празник ло-
вецький був, то його приглашали у Київ, у його часть. 
Мама померла у 92 годи, а бабушка, мати мого батька, 
103 годи прожила. [...] Я при німецькій власті ходила 
на роботу. Мусила ходить, бо заставляли. Я працюва-
ла і в лавці, і в магазині. Закончила сім класів.

c. вишевичі
Записав В. Сироткін у липні 2008 р.  

у с. Вишевичі Радомишльського р‑ну Житомирської обл.  
від Василенка Петра Костянтиновича, 1926 р. н. 

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї Сім’ї великі були. У  мого 
діда, звать Клим, було три брати і три сестри. А тепер 
у кожного з них ще. У мого батька було четверо, а у 
його братів було по два, по чотири-п’ять дітей. 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї До мами я звертався 
 завжди на «Ви». Зараз, наприклад, все не те. Онуки 
на бабушку кажуть «ти». А я привик на «Ви». Якось 
казать на старшого на «ти» було невдобно, так було 
прийнято. 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї В  сім’ї головний був 
батько. Жінка з дітьми  – по городі. А  зараз шо, пі-
шов та й купив. А  раньше оцю сорочечку  – насіять 
конопель, вимочить, вибрать, потерти на терницю, 
пом’ять, пошить цю сорочку. Це для всіх. Чоловіки ко-
ней держали, волів, но не було у кожного. Це вже при 
колхозах усе забрали і нічого не було. А тоді ж садиба 
була, поле було. Він і орав, і косив, і молотив. Він, зна-
чить, всім командував.  [...] Кажуть, наприклад: «Що 
ти робила?» – «Моя робота в помиях». Чоловік мало 
коло печі, у кого як було заведено. Скільки сімей, то 
стільки обрядів. Не було ж таких інструкцій. Як хто 
міг, то так і хазяйнував. Була у кожного поведінка 
домашня. 

пРийМак Мужчина – це хазяїн. Хазяїн усього обійстя. 
Були такі, шо йшли у прийми. Батько мій – приймак. 
Він уже був другий чоловік у моєї матері. Мати моя 
прожила з першим сім років. У [19]19-му році тут хо-
дила якась іспанська хвороба – тиф. Мати моя лежала 
у тифу, а її чоловіка і його брата ховали.
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РодиННе повсякдеННя В  сім’ї всяк було, коли 
сварились, лаялись і матюкались. Скільки люди су-
ществують, стільки і матюкаються. Кажуть, не знаю, 
чи у козаків було, але ця звичка прийшла з Росії. Ро-
сійські солдати стояли у нас і занесли. Зараз нема та-
кої жінки, щоб не загнула матюка. Таке гнуть, п’ють. 
Зараз зовсім не такий народ, що був. Раньше народ 
добрий був.  [...] Одна хатина, кроваті хоч і були  – 
дерев’яні, а  то на полу, лавка обична широка. Діти, 
у кого скільки їх було, то на печі. Така гарна піч. Спа-
ли там на полу, де хто. Моя мати розказувала. Одна 
хата, два сини поженилися. Одна невістка спить з 
сином на лаві, а  друга  – на скрині на мішках, а  вже 
батько і мати – на полу. 

МайНовІ вІдНосиНи в сІМ’ї А  тоді вже старають-
ся його одділить, десь йому построїть хату чи купить. 
Землю ж тоді ніхто не наділяв, як у колгоспі. А її тре-
ба було десь на своїй землі... Було таке, що на одній 
садибі троє садовилося. Уже дійшло до того, що нема 
було де діваться. Місце для садиби брали там, де було 
можна. [Якими за народними уявленнями мали бути 
хлопець і дівчина?] Парубок – це хлопець, який не п’є, 
не б’ється. Оце головне. Казали, як ти не ховайся, але 
від своєї тіні не втечеш. Кажде старалося, шоб розум-
ний був, хазяйського роду, не дурний, не каліка. Так 
само на дівчину дивляться. Єслі вона поводиться до 
ладу, то ото до неї хлопці і липнуть, і гарна треба щоб 
була. Але ж всякі були.

РоЗлУчеННя Головне, що розводи колись запреща-
лись, розводів не було. Єслі ти вже обвінчався, то зна-
чить це вже все! Розказували про це колись. Ти вже 
поклявся – терпи! А він п’яниця, б’ється – все рівно 
терпи! У нас такого не було, щоб розійшлися. 

поЗашлюБНІ дІТи [Як називали дівчину, яка на-
родила позашлюбну дитину?] «Повія» казали. При-
вела байстрюка. Колись казали «покритка». Було 
таке колись. Винуждєнно була на полі і там родила... 
[Чи хрестили позашлюбну дитину?] Усі хрещьоні. Це 
у нас не хрестили тільки комуністи. І то тайно хрести-
ли все рівно. Везли до Києва, у Радомишль. Воно ніде 
не регістрірувалось. Батюшки ж не було. Церкву роз-
кидали у [19]36-му році.

c. краснобірка
Записали З. Гудченко та Н. Ромасевич  

3 листопада 1995 р. у с. Краснобірка 
Радомишльського р‑ну Житомирської обл.  

від Фещенка Опанаса Михайловича, 1913 р. н.,  
Прокопчук Пріськи Євдокимівни, 1920 р. н.,  

та Гордін Наталі Панасівни, 1910 р. н.,  
родом із с. Звіздаль Народицького р‑ну 

Житомирської обл.  
(зникло після аварії на чорнобильській аеС)

РодиННІ пеРекаЗи З хатов виганяло, розкуркулю-
вало господарство. І свої були такі, аякже. Вибірали 
своїх людей такіх уже, до це тіє йдут да виганяют із 
хати. І  постєль забірали, і  ложки, і  миски забірали, 
усе чисто забірали, і з хати вигнали тебе отако. Све-
круха була слаба, і вигнали її з хати. Викинули з хати 
і поклали на призьбі, слабу. А мой чоловік пошов да 
 вийняв окно, да одимкнув двері, да вньос у хату, да 
поклав. До вона вмерла, вона довго й не жила, тиж-

день пожила да вмерла. Як її поховат? Шо ниде ні-
чого. Ни куска хліба, ні мучини, ни пилини, ничого 
немає. Да вже зийшлись люди, да поховали. До там 
один, тей, шо викидав з хати, свою хату спалив да пе-
рейшов, да й сів. Хата гарна була в свекрухи, вони 
жили добре.

РодиННе повсякдеННя Богу моляться. Як скоро 
повставали з постелі. Поки не помолиться Богу, то не 
йде корови доїт. Як попоїли, тоді христяться. Єсть такі 
села, шо такий обичай, шо христят страву. В нас – нє. 
Їли із їдної [миски]. Така миска здорова, дванадцять 
душ, де й черпают туди. Перший бере, хто попав, хто 
сміліщий. Якшо дитина зачерпне перша, їй не дадут 
ложкою по лобі. Як у якой семні. А найбольш, це таке 
було, шо як маліє діти, то це їм отдєлно накидали. Це 
пол такий, їм накидали, вони посіли на полу да й їдят. 
А як мале таке, шо ще год чи нема году, то сідає мати 
коло стола да їсть і його годує. Як обідати сідали, Богу 
не молились – це вранці і ввечері. Вранці, як повста-
вали, повмивались, Богу помолились, тоді кожний на 
свою роботу. І  ввечері, як лягают спат, попростила-
лись, моляться Богу. 

виховаННя дІТей Як научилась дитина говорит, то 
учили й Богу молиться. Найбольш учили зразу ди-
тей «Отченаш», а тоді вже всю молітву учили. Одну 
молились, шо вранці, шо вдень, шо ввечері. Це ди-
тей «Отченаш», а  самі всю молітву молились. Бать-
ки учили Богу молитьса. [...] Змалку до роботи при-
вчали. Мале треба змалку приучат – восєм чи десять 
год. В п’ять год дівчинка ше ничого не робила. Отако 
десь годов в восєм-дев’ять. Колись свині пасли.  [...] 
Колись не напивалися. Колись шоб побачив хлопця 
п’яного на вечорках – ні за шо за його замуж не од-
дали  б. Сказала  б: «То я за такого п’яніцу пойду?». 
І батьки не оддали б за такого. Матюгов не чути було. 
Оце колись ото сваряться: «А, трасця твоїй матері!». 
А цих матюгов не було. Оце так лаялись і все. Колись 
не було таких слів, як оце тепер. Колись їх не почу-
єш таких. Тепер іде молодіж, то не можна на дорогу 
 вийти.

дошлюБНе спІлкУваННя Літом виходили гуляли 
на вулицю, гуляли біля якогось двора, по вечорах, 
як святії вечори, буденного дня не гуляли. А зимою 
то вже ходили буденного дня. До Андрія починали, 
можна сказать, од Покрови. Буденного дня – та пряде, 
та вишиває, та в’яже. А вже як святиє дні, то гуляють. 
Дівки приходили, хлопці приходили, гуляли, співа-
ли, танцовали. Сходяться так: з  цієї улиці  – це тут 
гуляють, а там дальше – там гуляють, по другій ули-
ці. В одну не збірались улицю. Хто пускає, в ту хату 
сходяться. Були такіє люди, шо пускали гулять дівок 
на зиму. Цілу зиму гуляєм там. Хата повинна буть ве-
лика. Колись же старіє хати були великіє, дерев’яниє 
хати. Хто любив, шо співают, гуляют, отакіє пускали. 
Хазяям нічого не давали, не помагали нічого, гуляли 
да це й усе. Музика була на вечорках только на Новий 
год, у Мнясоїд, а в Пилиповку, в пост не було музики. 
Колись же пости справляли, то вже не грали. Співать 
співали, а  не танцовали. А  проти Нового году гар-
мошка була, балалайка, скрипка, карлєт був, барабан. 
Оце такіє музики були в селі, свої сільські. На них по-
уличному казали: там Левонов Прокоп, оце так. Оце 
грає на барабан: «Левонов Прокоп на барабан грає». 
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А там на гармошку грає. «Куди це пойдем?» – «Он до 
Хабизюкового Олександера. Він на гармошку грає». 
Це такі вечорки були в Малих Кліщах. Тоді танцовали 
так: «Вальс», «Краков’як», «Подіспант», «На речень-
ку», «Кадріль», «Лінцей». «Лінцей»  – це восєм пар 
танцювало. «Очерет», «Польку» на два боки танцо-
вали. На вечорках сиділи, сколько хоч. Тепер часи, 
а тоді часов не було. Поки півні поспівають. Хлопці 
куля внесуть, да хазяйка дасть рядюжки, да засте-
лють, да це там лягають спать, на землі, хлопці з ді-
вками. Нічого не було такого, шоб когось ганьбили. 
Пустечі не було ніякої, шоб пустовали, не було нічого 
такого. Повставали вранці, хлопці повставали, дівки 
прибрали куля, да й дівки пошли. Разом повставали. 
Дівкам треба прибірать хазяйці хату, бо їй же треба 
пораться.  [...] Колись поняття такого не було, щоб 
десь да нагуляла дівка [дитину] – боронь тебе Боже! 
А якби нагуляла – позор великий, батьки б з дому ви-
гнали. [...] У вареник колись було заліплювали муку, 
попіл. До це вже поставлять на стол, до їдять, до це 
вже який хлопець попаде да вкусить, до йому пирхне 
все межи очі, до регочуть. Мовчечки поклали у варе-
ники да порегочуть. Клоччя не клали. Це для сміху, 
шоб пореготать. [...] Там дівки співают. Хлопці: «Оно 
дівки співают, пошлі туди». А тепер же шо? Літом ді-
вки збирались. Ото як в мене коло хати єсть грунток 
такий, трава, збираються до мене дівки, хлопці при-
ходят, співают, гуляют, грає гармошка, а ні – балалай-
ка. Танцюют. Старші люди не збиралися. Отакіє ще, 
як пойде замуж дак ще нема дитяти, то ще вийде туди 
да погуляє. А як уже діти, то вже не ходили туди гуля-
ти. Село велике було, у трьох мєстах збіралися гуляти. 
Кажуть, це одна там була жонка-удова: «Коло Лукери 
гуляют». А тоді знов там тоже була удова, отак хатка її 
була, такіє кущі, там олешняк був, і такий грунточок 
був. Кажуть: «Коло Голубки гуляют». А то був вєтрак 
посеред села, да тей вєтрак уже негодний, бура зло-
мила, да привезли такого здорового стовпа, такого 
товстого, не обнимеш. Да це коло вєтрака гуляли. Ха-
зяйський був вєтрак.

виБІР паРи От там дівка багата, батько багатий, йой 
землі дасть, коняку дасть чи воли дасть. От уже он же-
ниться і бере цю дівку, колись казали, з посагою. Тре-
тій син остається, вже йому це все, то вун вже женить-
ся на батьковому дворищі. Якшо самі дівки в батька і 
є земля, то вун дожидає, пока хто прийде да висватає. 
Як є земля, то дає за дочками. Буває, як одну оддасть 
за багатого, то нічого, а як оддає за бідного, то дає її 
землю. А як у багатого земля є, то нашо йому? Якшо 
у батька син і дочка, до дочку замуж оддасть, а сина 
женить... Це буває, як хто трапиться. Було таке, шо от 
багато землі, а бідний сватає, ніхто багатий не посва-
тав, до бідний сватає, то батько дасть якусь десятину 
землі, до й усе, а то остається сину. Батько ж коло сина 
остається.

сІМейНІ вЗаєМиНи Колись за землю гледіли бать-
ков, старіх гледіли за землю. А сьогодні каже: «Нашо 
мені та земля – в колгоспі хватає». Сьогодні, шоб не 
та пенсія, то тіє старі всі б під плотом сиділи. Напри-
клад, як я не буду гледіт свого свекра і свекрухи, от я 
пошла замуж, то вони ж мені землі не дадут. Як же я 
буду жить. А як я їх буду гледіт, то вони ж мені дадут 
все хазяйство і землю. Одо її мати пошла, було три 
хлопці і дів ка. До сама старша була Малашка. До як 

вони вже, це ж було три невістки в хаті. То ця була 
молода, її мати, ше не понімала нічого. Її ніхто не роз-
толкував. До як только там шо, до вона скоренько, 
послала свекру й свекрусі постіль – лягайте спати. Та 
ще й повкриває. А це не понімала, думає, чого це вона 
так робить їм? Вона не понімала, шо як вона вже так 
їх глядить, то вони йой большу пайку дадут. Колись 
таке було. Колись невістка годила свекрусі. Свекруха 
страву готує, невістки йдуть на поле робить, а свек-
руха готовить. Оце вони юй вранці поможут: корови 
подоят, свині погодуют, там борщу накришат, кар-
топлі налупят. І  це пошли робит, а  вона наготовила 
снідат. Вийшла, гукає снідат: «Ідіт снідат!». І це вони 
прийшли поснідали, помили, пошли на поле, а вона 
готовит обід. Встали вранці, подоїли корови, вигнали 
на пашу, погодовали свині і пошли на поле. Прийшли, 
свекруха наготовила, то вони накидают в миски, кла-
дут ложки, сядают їсти.

диТячІ ЗаБави В «гілки» найбільше [хлопці грали]. 
Тіки сніг злізе із землі, у м’яча, а тоді накатана з шер-
сті або із губки, літом знятої із дерева  – здоровий 
кусок, наросня така губка да гострими ножами об-
дєлана кругом, або шили хороші мастериці – обмо-
тає раз, зашиє, обмотає, і вона з трапок така трап’яна 
гілка, її палками били, потом уже там ловлять. Раз 
забив, тоді должен аж до кінця цього полігона, що 
грають, забігти, щоб в тебе не попали, і  назад вер-
нуться, і  знов будеш бить. А як попадуть в тебе, то 
вже ти йдеш...

c. красносілка
Записала Н. Ромасевич 3 листопада 1995 р.  

у с. Красносілка Радомишльського р‑ну 
Житомирської обл.  

від Нагорної Ольги Олексіївни, 1918 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Веснянки починають 
співат... Березень. Смотра коли, які М’ясниці, це од 
М’ясниць завісить. Як більші М’ясниці, значить до 
посту далі, а як менші М’ясниці – ближче піст. І тоді 
вже як піст – це вже й весна, веснянки співают у піст. 
Обично цілий піст співається веснянка. Дівчата спі-
вали. Прамо собі на улиці співали й усе. Виходили, 
де там коло якого двора, де сходились да й співали. 
Хлопці слухали, памагали, були такі... Хіба так, як 
тепер співают... Хлопці співали веснянок. Співали 
разом і не разом, усяк: хлопці собі, дівчата собі. В од-
ній хаті збиралися, гуляли, познакомилися там да й... 
На  вечірках гуляли... Вечорниці гуляли... Бувало, шо 
засилав сватів, а  бувало, шо розходилися. А  бувало, 
іде за того, шо й не гуляли з їм. Таке бувало.

c. облітки
Записала Н. Ромасевич 6 листопада 1995 р.  

у с. Облітки Радомишльського р‑ну Житомирської обл.  
від Знайди Юлії Вікентіївни, 1901 р. н.,  
родом із с. Мотилі Народицького р‑ну 

Житомирської обл.  
(зникло після аварії на чорнобильській аеС)

РодиННІ пеРекаЗи Купив батько вітряка. Проси-
ли люди змолоти, з  села привозили. Платили такий 
ковшик зерна, мірку. Це набірали, шо там два чи три 
мішки змеле. Ковшик зерна за два-три мішки, це не-
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дорого брали. А  вже батьку немає часу, до дід про-
сить: «Діти, йдіт засипте!». То ми йдем, дівочки, да 
скорей мірку засипим, ковш, знов нада – і знов дід гу-
кає нас. Купив батько олійню... Всі люди приїжджали 
і собі хто мешок, а хто полмешка, а хто пуд, а хто ве-
дро... Так і було, душили олію. Платили: те макуху по-
кине... Хто шо дасть. Не требували крєпко. То це брат 
робив, і дядько робив, то там батько же там мало шо... 
 Найманих робітників не було, самі вправлялися. Там 
люди вже ж помагают. Молотілку купив, по людях їде 
да молотит. Кіньми. Поганяют... Привод такий, коні 
запрагают, і вони ходят тако кружка, а там же ж тяг-
нуться прути до цеї молотілки, і там крутит, і моло-
тит. Людям молотили. Люди як жнут, то вже пошло... 
Дві пари коней, і телята, й поросята... Ходили ми на-
ймали панське поле... Панська земля була, то в того 
пана наймали і пасли, бо в нас вон засівав свою зем-
лю всю. Худоби багато, гною хватало. І косарки були. 
Поля було двадцать десятин. Це батько купив. Пошті 
все забрали, а батько помер, і так все розійшлось до 
колгоспу. 

дошлюБНе спІлкУваННя «Вечорниці» назива-
лося... Дівчата приносили сало, м’ясо, всяку всячи-
ну, зносились і готували вечеру. Там в нас така баба 
сиділа в лісу, в  її така здорова хата була. Два сини 
в її були. Там нам танцювать де було... Велика хата. 
Вона така була сусідка, добра була... Нічого не дава-
ли, хату не мазали, ми тільки гуляли. Гармошки були: 
брат один, брат другий, зять був, сестрин чоловік... 
Он німець сам був, гармонію, як ішов, брав. Всі гра-
ли. Я тут живу, ше не чула такої музики... В нас кут-
ків небагато було, був не вельмі великий посьолочок. 
А хлопців столько багацько було. Хлопці приєзжали 
з чужіх сьол, приходили, найбольш німецькіє були. 
На вечорниці ходили, як батьки десь поїдут у гості, 
тоді начинают гуляти, шоб нихто не мішав. Бо батьки 
нам не розрішали, не пускали на вечорниці. А в пост 
не можна було гулят, ни танцюват, ничого. [...] Баба 
напече коржив, вдома з своєю сем’єю, позбіраємось, 
да вже до дівок ходят... Гризут хлопці. Гуляют, доста-
ют, хто достане. Мазали й сажею. Баба та мазала са-
жею. Хто вкусив, до вона зловила да помазала його. 
«Полька» – це єрунда була. Саме «Вальс», таке-о все 
було делікатне. Ми так не хирґали пагане. «Очерет» – 
то вже таке, як подуріют трохи, танцювали «Васа-
дулю» [танець під пісню «Во саду ли в огороде»], 
«Краков’як», «На реченьку»... Вбирались, як хто мог: 
плаття, ми найбульш плаття шили. А то – сподниця, 
кохта. На голову нічого. Закручували коси. Туфлі. 
Зимою в туфлях. Найбульше співали «Стоїт гора ви-
сокая» і такіє, народниє. М’ясо тушили, булки пекли, 
вареники, налісники. Ше були до нас дівки прийшли 
з Межиліски, так тіє принесли муки, только шоб ми 
їх прийняли. То ми гуляли, як хочте. Напекли скри-
ню булок. Хлопці приносили водку. «Водка» казали. 
В нас свої заводи були, у ліс, наженут самогонки. Гар-
моністи саміє грали, саміє і гуляли. Ми в ту хату хо-
дили прасти. А як уже гульня – то гульня. Сходяться 
дівки, да гуляєм  – да й все. І  пір’я дерли, і  прали в 
будний день, і вишивали, хто шо мог. Плели, жемп-
ри вроді, сачки. Там в однім селі, Кувшиновка нази-
валас, там плели сачки. Теж я колись і матка давала 
туди вовну. Вовну самі прали, баба наша прала. Такіє 
плели, якіє хоч.

РУЖиНський РайоН

c. йосипівка
Записала Н. Ромасевич 13 грудня 1995 р.  

у с. Йосипівка Ружинського р‑ну Житомирської обл.  
від Жука Михайла Олександровича, 1922 р. н.,  

родом із с. Будолюбівка Овруцького р‑ну 
Житомирської обл.  

(зникло після аварії на чорнобильській аеС)

фоРМи сІМ’ї Були сем’ї великіє. Дорослі діти жили ра-
зом з батьками. В нас такий був один дядько, шо два 
сини жонатиє, і в синов було по троє дитей, і вмєсті 
жили, два брати, батько й мати, всі жили. І  мирно 
було, дуже харашо. Оце поставит миску картоплі на 
землю прамо, картоплі поставит печеної чи якої, дру-
гу миску – гурков, олієм полили, і сидят усі їдят, і дєті 
двох братов. А стариє уже за столом, усі тоже, і брати, 
і батьки.

виховаННя дІТей Діти не вмішувались у розмо-
ви дорослих. В нас у сем’ї таке було, шо як прийшли 
хтось з конпанії батько ́вської, з моєї конпанії ілі там 
старішиє, вони думають, шо й дитей нема. Як зима – 
діти на печі, зайшли гості – так вони і є там, ше й за 
комин заховаються, тихо сидять. Нихто не втручавсь 
ніколи, шоб діти там не були, де говорят. А тепер нао-
борот, як старі – то й дитя хоче все знать, все слухати. 
В нас, в нашом краю – це такіє, може, десь були села, 
шо розказуют, ну я не бачив, шо це там б’ються. Я ска-
жу вам, шо я очень тяжку жизнь прожив. Я  був са-
мий старший в сем’є, то й го ́ра бачив. Любив, шоб це 
люди ходили. Я люблю людей всю жизнь. Одо жоноч-
ка тут є, шо чоловік покинув з двома дітками, я всігда 
поможу їй – чужа вона мені, ніяка. Хто руку протягає і 
кому горе – нада помогти всігда. Так батьки мене вчи-
ли. Мати в мене старенька, з 1900 году, каже: «Синок, 
нада всігда помогти. Так всі шоб робили, то б добре 
на світі було жити». Не нада завідувать, нада самим 
учиться так жить. Шоб один другого защищать. Якби 
один другого любили, защищали, наш би вік продов-
жений був, тоді харашо усім було  б. А  так, шо це за 
жизнь, як один до другого не ходить в хату?

дошлюБНе спІлкУваННя Ходили на вечурки. Хо-
дили тверезіє люди, п’ясні спевали. Хлопці з собою 
не брали горілки на вечурки. Прамо так ішли. Дівки 
вишивали, нитки прали. А  хлопці  – хто свою робо-
ту робить, хто постоли плете, хто шось друге робить. 
Казки розказують там. А буває таке, шо перекур, да 
йдут погуляют там. У карти мало гуляли. Збирались 
обично, де больша хата. Довольниє були, шоб ходили. 
Є такі, одиниці були, шо не любили, шоб люди ходили. 
А то найбольш були такіє, шо довольні. Добре, коли 
люди в хату ходять. Ви знаєте, яке це добро! Як люди 
хату минают, шо це за житка?! А на вечорки колись 
ходили, співали всігда. Хлопці збиралися і з кутка, і з 
других хуторов приходили хлопці. Тут больш дівчат 
у цьому хуторі, то з другого хутора приходят хлопці 
і з дівчатами приходят даже. А часом з цього села да 
йдут на те село хлопці. Мінялися, тоді інтєресно було. 
Рєдко була музика. Як сьвато – да. Як на сьвато – була 
гармошка, балалайка, мандолінка і  скрипка. І  були 
прамо такіє хлопці, которіє... Це ж не то, шо це му-
зика, а робили – тей на железній дорозі робить, тей у 
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кузні робить, ну в його є скрибочка, там батько... Ну, 
до такий вечор прекрасний, десь такий пуд Новий год 
чи шо... От на Андрея інтєрєсно було. Це якісь коржі 
пекли. Це вже, знаєте, давно, як я малий був. На ве-
чурках як не свято, хлопці робили своє, дівчата своє... 
Позно розходились. Не до ранку сиділи, нє. Ну, такіє 
були, коториє багатосємейниє, то хазяйки і світу по-
шті не гасили. Треба було, як шестеро дітей ілі вось-
меро, всякіє сєм’ї були, нада ж було одіть, нада було 
цеї пражі скольки. Нада одбелить цю пражу і потом 
ткат її, верстат у кожного був. Светили, прамо такіє 
комини були, робили з мешка. Кругом поставят ска-
мейки, тоді стульєв не було, так як тепер, скамеєчки 
поставят кругом, жонки прядут, а хлопці там дальше 
за ціми скамейками, свої скамейки поставят да шось 
друге робят. Тей ціпа робит, того шо молотіт, а тей по-
столи плете, а тей ложки робит дерев’яниє. Як хотів 
чоловік жить, то нада було шось робить. Десь отдєль-
но там пару чоловік збереться вже в одной хаті да ро-
бит цебри, діжки. Тепер кажут «бочки». На капусту 
діжки, там на то, на другоє.  [...] Куля вносили. Хто 
вже там остається, якіє подруги остаються з дальшіх 
хуторов та не хочуть іти додому. Чи там якась удо-
ва, да сама, до простеляють куля, да вже не так, шоб 
була кожному кровать. Постелють куля да лягають усі 
гуртом, де й усьо. На землі заслали, полу ж не було, 
заслали, колоссєм всередіну, а вузирьом туда й сюда, 
получалась кровать хароша. Прямо так разослали да 
заслали рядном якім-небудь, і всьо. Колись кулі спе-
ціально, хати ж крили кулями. Бувало таке, шо й кра-
ли, шоб пошуткувать, пойті вкрасти... А то свойо роз-
стилали. [...] Танці танцювали всякіє. Якіє грали, та-
кіє танцювали: і «польки», і «кадрелі», і «краков’яки», 
і «Козачка». Яка там музика була... Музика то хароша 
була, шо ж: мандолінка, балалайка – це ж була пер-
ша музика. Скрибочка. «Вальс» тоже танцовали, ну 
рідко. «Васадулю» [танець під пісню «Во саду ли в 
огороде»]. Кожна дєрєвня, кожній хуторець, кожне 
село мали своє... Здається, за два кілометри  – а вже 
по-другому. Музикантам не платили, вони такіє свої 
хлопці, хто їм платив! Сільські, чи з того села, чи з 
другого, або одін з цього села, а другий з цього. Он у 
нас були такіє на Старом Пєрєєздє, отут жонка одна 
живе, то три брати, грали харашо: одін на кля ́рнет, 
одін на скрибочку, одін на трубку грав. Тоже така 
хароша музика була в їх, такіє веселиє хлопці були. 
Песні ́ співали всякіє.

хоРошІвський  
РайоН *

c. стебниця
Записала Т. Колос 6 березня 1999 р. у с. Стебниця 

Володарсько‑Волинського р‑ну Житомирської обл.  
від чаплінської Ольги Денисівни, 1929 р. н.,  

родом із с. Гацьківка Хорошівського р‑ну 

РодиННІ пеРекаЗи В Кропивні мій батько жив, а тут 
купив землю, бо в його ще були сини. Тут у Гацківці 
купив землю, тут построїв хату батько. І ще один брат 
був тут, жив з батьком у Гацківці. Тоді жив на свою 

* До 2016 р. – Володарсько-Волинський район.

хатину. Построїли уже отдєльно од брата. Брат на тіф 
тоді заболів, тоді страшна хвороба така була – тіф хо-
див. Да такий молодий, гарний брат, оставив двох дів-
чат.  [...] Тоді вже як скомандували у село переїзжать 
із хуторів, так ми переїхали у Стеблище. То батько 
мій був майстром  – хати робив. Оце всі в Стебниці 
хати почті, оце батько строїв мій. Середняк був. Так 
і щитався середняк. Чотири десятки землі було  – це 
середняк. 

дошлюБНе спІлкУваННя Андрія  – це молодьож-
ний празник. Вже його молодьож так жде. Дівчата 
зносяться на одну хату, хто шо мав, там шо в кого є, 
і  готовимо. Цілий день готовимо все, шо кому зду-
малось і шо в кого  є. Приходять хлопці. Ми спекли 
коржа, наварили вареників усяких. Вареники такі по-
ддєлані робили. Робили і з маком, і  з сиром, і  з ка-
шею, з чим хоч. І ще й з мукою, нарошне. Один взяв 
хлопець з мукою, і вже ж то з’їсти. Як засміється, то 
мука «пух» йому сюди! До це ж вже смішно так для 
молодьожи. А коржа пекли такого круглого, велико-
го. Помажем його медом, почепили його на сволоці, 
на гвоздику  – усім треба подскакувать і кусать того 
коржа. І  не засміяться. Хто засміїться, то щіткою 
його. В глину вмочена щітка. На сталку дівчина і щіт-
кою, хто засміється. А в нас оцей Сашко Дмитрів, він 
ніколи не сміявся  – пошті всього того коржа з’їдав. 
Люба зо злості його як мазне тею щіткою, метне межі 
очі йому. Каже: «Всього коржа з’їв – ніхто і не попро-
бував». Бо всі сміялися, а  він не засміявсь. А  потім 
сідають всі за столи. І хлопці наливають нам. Ми їх – 
закускою, вони нам горілку приносять. За горілку це 
хлопці відповідали, а ми вже тільки за закуску. Нічого 
не робили, готовилися, а  потім гуляли цілий вечор. 
Дівчата другії, в другім кінці села, справляли ж тоже. 
Група своя, свій Андрій у їх був, і свої хлопці. Гляди, 
у нас получилось гарно, багато хлопців прийшло, ба-
гато горілки принесли, музика і танці  – дуже гарно 
получилось. А  там, у  Дубинихи, справляли Андрея, 
то до їх ніхто з хлопців не прийшов – це щитався «су-
хий Андрей». Сухий – без горілки, бо хлопці не при-
йшли. І  дуже сміялися  – там пару хлопців пішло да 
подглянули в окно, шо немає нікого, то всі сюди до 
нас. А вони самі собі там повечеряли тихенько, смія-
лися з їх. [Як ще розважалися на Андрія?] Хто з ким 
дружить, то стелили льоном чи соломою доріжку, 
а нє – міняли ворота. Мої ворота, наприклад, до його 
занесуть, до того хлопця, що я дружу, а його – мені 
принесуть. Отаке-го робили. Стежки стелили. А ось 
у нас тута жив Федор, а в його був син Антон, він гу-
ляв із Лідкою Мар’яниною. І вона була в положенії, то 
хлопці таке зробили – такого кошиля почепили отута 
коло хати на дереві. Колиску таку зробили, посадили 
в ту колиску ляльку, і гойдається вона. Виходить ста-
рий дід – що це робиться! «Це ти, Антон, це тобі таке 
принесли чи мені?» Всі ішли дивиться, як на диво, на 
ту ляльку, на ту колиску, що висила. [Які були музич-
ні інструменти?] Балалайка. [Хто грав?] Я. І  хлопці 
грали. Я на гітару грала і на балалайці грала. [Де Ви 
навчилися грати?] Де тоді було вчиться. Самі, одне 
од другого, хлопці грали, до й я навчилася. Санько 
наш грав, до я навчилася коло його. До він пішов, із 
старшими гуляв, а ми вже – з меншими. Він на п’ять 
год старший за мене. [У якому віці дівчата починали 
ходити на вечорниці?] Подросли. Як той казав, сама 
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природа тяне на вулицю. Співали да гуляли. Не гуля-
ли, як оце. Колись чесно, по три годи хлопці з дівчата-
ми водилися. Такої не було розпусти, понятія не було, 
як отако, як це заре’. Гуляють, гляди – візьме дівчину, 
а гляди – не візьме. Гуляли гарно. Любилися. [...] Зби-
ралися. Колись же по хатах гуляли – клуба не було. Де 
нема нікого дома. Всі збиралися. А нас багато було – 
не так, як заре’, – нема нікого, а тоді чоловік п’ятдесят 
молоді як увалить у хату. У  всякі гулянки гуляли, 
всяке вміли там, всяке інтересне гуляння. Якась і 
«пошта», якись і «бичок» був інтересний, я так його 
запам’ятала... Ну, в опщем, іде хлопець на коцубі. Ми 
всі сидимо отак кружка – чоловік двадцять нас... Іде і 
отак на коцюбі: «Добрий вечор!» – «Добрий вечор!» – 
«Був у мене бичок. Він здох. Я його закопав, откопав – 
черві отакі, а шо ви берете?». Вибирай, шо хочеш. Але 
це ж треба, шоб не засміяться, то як засміїся, то фан-
та оддаси. Ну, поїхав далі. Те бере голову, те – ноги, 
те – роги, те – хвоста, те – под хвоста, шо хоч. Люба 
більше матню брала. Та й вона така смішна, не засмі-
їться. Ну, вже розібрали цього бичка всього. Топіру 
він їде оп’ять: «Шо ви брали?» – «Ноги». – «Ноги? А де 
вони, а які вони, ті ноги?». Ще начинає сміяться, щоб 
ти засміявся, ну, всякіє видумує, які ці ноги. Ну, і не 
видержиш же. Це ж хлопці  – один на коцюбі, а  два 
подсміхує ходить да всяк подказує. Засміялися – да-
вай фанта. Ну, вже даєш брошку або шо в тебе там є, 
чи гребінця оддав – поїхали далі, цих фантив назби-
рав. А хто не засміявся, тей уже іде за судія, судить. 
Люда найбільш судія була, вона ніколи не засміїться. 
Це там Дмитруки інтересні, Сашка – вони не засмі-
ються. Вже йдуть за судію. Ну, шо тобі за твого фанта, 
за гребінця, я, наприклад, дала. Шо тобі присудить? 
Ну, построїть тєлєфон. Ставай, строй. Строю, строю 
тєлєфон. До тєлєфона треба стовп. Стає хлопець. 
А  хто за стовпа  – ну, там, Микола. Стає. Отут коло 
мене, і так один за другого, і цілий телефон – на всю 
хату – усі зберуться, аж тако, аж завернуться – теле-
фон. Побрались, я  сюди лицем, а  хлопець сюди ли-
цем... Тоді крайній хлопець  – цей, шо судить, отаку 
соломиночку манюсіньку, да я тоді в зуби – і передала 
її хлопцю. Нарошне, шоб їх поцілувати, цих хлопців. 
Вже передаєш йому в рот цю соломинку. І так цю со-
ломиночку, і далі таку манюньку аж до конця усім пе-
редать. А хлопцям найбільше досок нарізать – оце ло-
бом. У нас такі були двері мальовани, драпчасті, до це 
десять дощок як уріже, до це такий синяк на лобі. Да 
ще й довгі такі ті доски – треба різать до конця цим 
любом об ті двері. Дуже інтересно гуляли. А нє – по-
бачить, які поросята свиня народила: «Піди в сіні по-
дивись». Ага, подивилась, а там вже, як скажеш: білі, 
до це глиною тебе вже вмаже, а якшо чорні, до заре’ 
в комин раз  – да тебе вимаже всю  – чорні порося-
та. [...] У «пошту» гуляли. [У які дні були вечорниці?] 
Ну, найбільше субота, неділя, а в будень не було коли. 
В школу ходили і діло робили – вишивали, пекли. Так 
не сиділи, не гуляли. Збираються дівчата – коворотки 
носять. Їдуть – коворотку несуть. А там, старіші, до 
нам анекдоти всякі да загадки, да казки розказують, 
а ми прадем, а нє – плетем шось. Шось плести, сітки, 
або вишиваємо. До тако – світло, лампочка отако-о, 
і всі – це ж не було свєту, те праде, те вишиває, те пле-
те, і бачили, і зір був, а тепер попробуй до лампи уро-
ки учить або прасти, або вишивать.

чУдНІвський РайоН

c. пилипівка
Записала І. щербак 2, 4 липня 2009 р.  

у с. Пилипівка чуднівського р‑ну Житомирської обл.  
від Синельникової Н., 1966 р. н., та Поліщук М., 1962 р. н.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї, виховаННя дІТей Родина 
така здорова була. Четверо дітей – два хлопа, дві дівки. 
Брат живе в батьківській хаті. А сестри: одна – в Ки-
єві на заробітках, там годує бізнесменів. А друга – на 
пивзаводі в Бердичеві в бізнесменів. [Скільки в них ді-
тей?] По одному, по двоє. [Раніше] було на українських 
Пилипах більше [дітей]. В середньому три, чотири. Не 
менше двох. А в нєкоторих і по сім. І щас є в Толіка 
Курлатая шість: Юра, Толя, Катя, Руслан, Рома і Вєра. 
Це в нього шість дітей, і їх тоже у батька було шість. І в 
сестри його одинадцять. А внуків – шось дванадцять 
чи одинадцять. Та й ця Наташка виходить, а  Бриль 
каже: «О, свиноматка йде». Ну вона не обіжається. [Як 
у таких великих сім’ях виховували дітей?] А в них там 
на самотьок пущено. Наїлись  – наїлись. Баба варить 
цілий баняк відровий картошки. Кажу: «Це шо, якась 
гулянка буде?» – «Яка гулянка?! Це ж своїх треба на-
годувать». [Чи тримають вони господарство?] Шось 
держуть. Корову обізатєльно. Картош ка, молоко – та й 
наїлися. Більш нічого не треба. Це ми ше так можемо 
побалуватися. А там побалуватися не можна. Вони як 
порося заріжуть, то все кагало зійшло і враз його з’їли, 
тільки ратиці осталися. Ну, і в нас так сім’ї невеликі, 
але тоже як зарізав, то тому дав, тому дав, та й роздали.

c. Троща
Записала К. Ковтун 24 червня 2009 р.  

у с. Троща чуднівського р‑ну Житомирської обл.  
від Шиманської Людвіги Павлівни, 1929 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Я  не тутешня, сюди заміж ви-
йшла, я  з сусіднього села, полька, але лише молюсь 
по-польськи. А  мої батьки і я говорили завжди по-
українськи, оце так, як я з вами. Я не хóжу в костьол, 
у  церкву хóжу, хрестили мене маленькою у церкві. 
У  дванадцять років пішла в ланку, бураки сапала і 
всьо, шо треба було в колгоспі, робила. Батьки мої такі 
хороші були, Царство їм Небесне. Мама моя померла 
в 1942 році, батько – в 1975-му. Дівувала і дитинство 
минало в Краснополі, тут недалеко район був, тоді 
Янушпільський Житомирської області. Все врем’я 
робила в колгоспі. У двадцять п’ять років вийшла за-
між. Пожила з чоловіком вісім років, він помер, а мене 
оставив з двома дітками. Заміж я вийшла сюди, в Тро-
щу. І тут ходила на бураки, в садок, в городню бригаду. 
Все времнє робила в колгоспі. Світу Божого ніхто не 
бачив за роботою. Робили у колгоспі за нічого, тру-
додень ставили. Хай таке ніколи не вертається, не до-
веди Боже! Тоді ні хліб не вродив, ні картопля, нічого, 
ото не вмирали тільки за тим, що баланду давали у 
колгоспі. Заробила пенсію за все життя малу, але де її 
більшу взяти. Зара’ живу сама, діти пороз’їжджалися. 
Не сама  – з собачками, з  котами, я  їх усіх жалую, 
а вони – мене. І так живемо.

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї Своїх тата й маму я на-
зивала на «Ви». Тоді навіть у думці страшно було по-
думати «ти, мамо». А якби хто сказав мені, коли я ще 
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молодою була, шо прийде такий час, шо будуть «ти-
кати» мамі і тату, то це б перехрестились од такої лю-
дини і сказали б: «Хай Господь одвертає од такого не-
вігластва». А тепер шо, ви бачили? Шо на це сказати? 
Світ перевернувся. Я  своїх дітей не вчила, бо скрізь 
так було. А тепер скрізь «тикають», звідки воно взя-
лось? Наче до подружки, а не до матері. Тут багацько 
було дітей раніше, як вулицею ідуть до школи, то душ 
двадцять. Зара’ то вже немає, а раніше... І всіх батьки 
научали доброму, а зара’ телевізор учить. Як мій си-
нок у школу ходив, то сорок п’ять учнів було в класі, 
і  то всіх батьки мали научити такому, шоб виросли 
людьми. А зара’ шо? «Ти» і всьо. Без ніякої поваги, без 
ніякої вдячності. Поєдналися, всі рівні: і старі, і малі. 
Як рівня. Хіба можна так? Перестали казати «Ви», 
зникла повага до старших. А зникла повага – то вже 
все, нема доброї людини, воно вже буде зневажливо 
так до всіх і до всього. Теперішня молодьож, шо вони 
кажуть, шо хотят, те кажуть, аж страшно. Щоб цілува-

ти руку старшим, такого – нє, не було, знаю, як я йшла 
замуж, то прийшов молодий такий буярин старший, 
близький родич мого чоловіка, то той поцілував мене 
в руку, а  міні якось так дико стало, а  так не бачила, 
щоб хто коли кого в руку цілував.

НаЗви споРІдНеНосТІ в сІМ’ї У  нас тут недалеко 
кума моя живе, вона сама з Овруча, така золота душа.
Як прийшла вона сюди заміж, а вона набагато молод-
ша за мене, ми як подружилися, а тоді й посéстрилися, 
казали одна одній «сéстро», так нам добре було ра-
зом, вона згодом мене і за куму взяла. Багато казали: 
«О, таку стару собі куму взяла». А хіба я тоді була така 
стара? Але хай собі, а вона сказала, шо нікого інчого 
не хоче. І так між нами «сéстро» і лишилося, на «Ви», 
ми не казали одна одній «кумо», а  «сéстро». Знаєте, 
є багато своїх рідних сестер беруть у куми, та вже й 
опісля кажуть «кумо, Ви» своїй рідній сестрі, а в нас 
ось так і лишилось, ми наче з нею такі рідні.
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БеРегІвський РайоН

с. Берегуйфалу
Записала О. Поріцька в червні 2014 р.  

у с. Берегуйфалу Берегівського р‑ну Закарпатської обл.  
від Матей Віти андріївни, 1974 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Проживаю в Береґуйфалу. Наро-
дилася теж тут. Батьки – теж. Так само. Чоловік теж 
з мого села. Я  – українка по національності, а  чоло-
вік – угорець. Дівоче прізвище моє Кейнс. [Ваш батько 
угорець?] Не угорець. Українець. [Звідки таке цікаве 
прізвище?] А з Реметів. Це тут сусіднє село. Там укра-
їнці живуть. Мама теж українка. Родом з села нашого. 
В  нас тут, в  селі нашому, приблизно 30  % українців, 
70 % – угорці. Так шо в більшості в нас угорське село. 
Село уже ж у нас, як кажуть, старе, давнє. 

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї Є в нас багатодітні сім’ї. І в 
угорців, і в українців є. П’ять, а то й менше. Три. Но в 
ромів є по вісім. Є в нас одна сім’я ромська, шо дев’ять. 
[У них останнім часом збільшилася народжуваність?] 
Останнім часом, так. [Зумовлено державною грошо-
вою допомогою?] Так. [У вас народжуваність збільшу-
ється чи зменшується?] За щот циган збільшується. 
Наше село. Але якщо би не цигани, тоді би зменшу-
валось, тому шо багато в нас повиїжало. Рахуються в 
нас, але фактично за кордон повиїжали. [Скільки ро-
ків Вашому сину?] Дев’ятнадцять. [Де Ви його хрести-
ли?] У реформатській [церкві], бо він за татом. 

виховаННя дІТей [З  якого віку починають залуча-
ти до роботи дітей?] З маленького. Це в основном по 
горо ́ду. Таку роботу – не можуть. Тіки на горо́ді хтось. 
Но не примусово їх привчають до роботи. Вони, хто 
хотять, – працюють. А коли вже старшенькі, то ідуть 
або на завод, або так. Дома по хазяйству помагають 
батькам: дівчата убирають у хаті, а хлопці – по двору. 
[Чиї обов’язки годувати худобу, птицю?] Та це більш 
хлопчачі обов’язки.

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї [На кого припадає 
більше клопотів?] Канєшно, шо на жінок. [Що Ви го-
туєте на свята?] Різні страви. Го ́лубці готуємо. Це в нас 
як би національна страва. [Голубці] з м’ясом, тому шо 
в угорців немає посту, як у православних. У них немає 
такого строгого посту, тому готуємо з м’ясом. А таке, 
шо завжди готуємо, – бульйон. В угорців «ле́веш» [на-
зивають]. Ба́ники печемо. Це – крученики. Кажу, шо 
з горіхом і з маком. Солодке. В нас – це давня страва. 
Це вже в селі – всі угорці, українці – готуємо одні й 
ті самі [страви]. [Хто вважається головним у Вашій 

сім’ї: жінка чи чоловік?] Чесно? Тоді жінка, а  не чо-
ловік. [Тобто, як Ви вирішили, так і буде?] Так і буде. 
[Чоловік з Вами сперечається?] Ні. В принципі це тре-
ба так зробити, шоби він думав, шо він вирішив. [Хто 
більше вдома працює: чоловік чи жінка?] На мій по-
гляд, – жінка. Встати, нагодувати дітей, приготувати, 
нагодувати худобу – но всьо, як і в нас. В нас є корова. 
Чоловік у цей час на полі зараз. З сіном. Зараз заготов-
ляють. Сапає [картоплю], тому шо в нас є маленький 
такий трактор. Сапає він. Руками ми тепер, вже зараз, 
небагато [робимо]. Городину, канешно. Все в нас є: бу-
ряк, цибуля, морква, петрушка. 

виБІР паРи У нас українці з угорцями [одружуються]. 
Немає проблем. Ми живемо дружньо. [Як записують 
національність дітей у змішаних сім’ях?] Національ-
ність – хто як вибирає. [Якщо хлопчик народжується,] 
тоді йде за батьком, якшо дівчинка, то тоді за мамою. 
Але це батьки вирішують. В більшості – угорські. Але, 
говорю, батьки договоряюця. В  мене син  є. І  в мене 
син – угорець. [Чоловік] тоже угорець. Син тоже пі-
шов за батьком. Він в реформатській вірі. Зараз уже 
вибрав собі, шо він угорець. [Яка у Вас різниця у віці 
із чоловіком?] Два роки. Він старший. [Яка має бути 
різниця у віці між чоловіком і дружиною?] Ну, та все, 
щоб чоловік мав би бути старший. [На скільки?] Та це 
не має вже значення. Вже зараз не має. Тоді було, шо 
так два, три роки. Якшо вже була велика різниця, тоді 
вже говорили... 

«сТаРа дІвка», «сТаРий паРУБок» [У  якому віці 
вважається «вчасно» одружитися або вийти заміж?] 
Вчасно – двадцять років. [А якщо 25 років, і ще дівчи-
на не вийшла заміж?] Уже кажуть «стара діва». [А хло-
пець?] Ну, та тоже вже старше. Зараз уже – ні. Уже в 
нас і женять[ся], і виходять заміж пізніше. Двадцять 
п’ять і так. Дівчата. І хлопці женяця тоже. Зараз біль-
шість їх вчаться. Поки вони не закінчать, доти вони 
вже не одружуються. Да. І тому вже виходять так, шо 
вже єсть такі, шо і двадцять сім, а вони не женятьця. 
[Коли народжують дітей?] Ну, та вже після.

фоРМи шлюБУ [Чи трапляються випадки, щоб зі-
йшлися без шлюбу й жили разом?] В  нас, в  селі, за-
раз таких сімей одна-дві. Дуже зараз це модно, шоб 
мати-одиночка отримувала багато грошей. Тіки із-за 
цього було в нас дві-три сім’ї... Но табор, то в нас всі 
там матері-одиночки. Не женяться, то шоб отримува-
ли поміч. Мама й тато жили разом, і щиталося мати-
одиночка, із-за грошей. Це цигани. І даже були в нас 
сім’ї, небагато, не розписаних. А потім вони розпису-
вались. Тепер вже розписуються. Зараз не матері-оди-
ночки. Вже зняли гроші. Тільки їх зараз уже обмежу-
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ють [...], їх уже вичисляють, шо ти живеш з чоловіком, 
шо якшо вже неправду кажеш – штрафують, так шо 
вони вже тепер не ризикують. Вже в нас було таких дві 
сім’ї, шо вже піймали, і треба було гроші повернути, 
віддавати, і зараз уже не рискують.

РоЗлУчеННя [Чи розлучаються у вашому селі?] Не 
дуже. Не заведено. Якшо живуть погано там, то тоді – 
да. [Чи треба брати в церкві дозвіл, коли розлучаєш-
ся?] Нє, не треба. [Чи можна вдруге вінчатися?] Вінча-
ються другий раз. Є такі. Вінчалися. Їх [реформатів] 
не вінчають, а  тільки дає согласіє Боже. Тобто в нас 
уже не вінчання, тільки як согласіє.

оБов’яЗки дІТей щодо БаТькІв [Якщо в сім’ї кіль-
ка дітей, то хто має залишатися біля батьків?] Син 
в більшості. [Старший чи молодший?] Це не має зна-
чення. В більшості старший. Договоряються. 

ЗаБоРоНи, пов’яЗаНІ ЗІ шлюБоМ [Чи дотриму-
ються у вас порядку брати шлюб по старшинству?] 
В більшості дотримуються цього. Були у нас такі ви-
падки, шо раніше молодша [сестра] ішла [заміж]. 
В  прошлому році було таке, шо но дві сестри. Було 
менша хотіла заміж, а старша: «Нє! Поки я не вийду 
заміж, – ти не можеш». Обидві вишли. Одна – на по-
чатку весни, а друга – осінню. Дотримались. Так шо є 
таке, але дуже рідко. 

пРийоМНІ дІТи [Чи усиновлюють дітей?] Так. Є в нас. 
Не мали своїх. В  Ужгородському районі є в нас там 
таке село, і там інтернат. Звідти брали. Немовлят. Це 
є в нас три сім’ї. [Чи приховують від дітей правду про 
усиновлення?] Нє. Знають. Це в нас не вважаєця соро-
мом. [Люди обговорюють це?] Обговорювати, я знаю, 
не обговорюють. Нормально сприймають. Канєшно, 
шо нормально. Та як? Якшо не мали, то вже старше, 
то вже їм куда? То їм вже треба було тих дітей. [Чи 
після смерті біологічних батьків хрещені забирали до 
себе дітей?] Нєт. У нас таких хрещені не брали. Роди-
чі – так. Сестра її була опікуном і все.

с. великі Береги
Записали О. Поріцька та І. щербак 17 червня 2014 р.  

у с. Великі Береги Берегівського р‑ну Закарпатської обл.  
від чок Марти Карлівни, 1970 р. н.,  

та о. Олександра, настоятеля греко‑католицького 
храму Святого Георгія

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї За рік народжується десь 
приблизно тридцять-сорок дітей. [А в сім’ях?] Двоє-
троє. [Збільшилася кількість дітей, відколи почали 
надавати допомогу?] Я  думаю, це від цього не зале-
жить. В основному в ромського населення. Там вони 
із цього жиють. Вони не працюють: для них – це біз-
нес. Дуже багато. В  нас по-інакшому трошечки ці-
нять. Дитину треба виховувати в такому саме рівні, 
шо для дитини найкраще і максимально. Те, що ми 
можемо дати одной дитині, – це всьо. Наш менталітет 
просто такий. У мене тоже троє дітей у сім’ї. Тобто я 
народила трьох дітей. Но всьо вони мають. Дістали 
всьо. Все повинні мати. Старша навчається тепер в 
гімназії в Берегово. Щоденно їздить, бо в українську 
гімназію її дала, шоб знала державну мову. Інакше в 
Україні не може, по-моєму, якшо я так розумію, після 
того і університет. Тобто ми маємо їй дати вищий на-
вчальний заклад, і шоб освіту вона мала, шоб потім 

мала в житті якусь професію вибрати собі. Середня 
шість років має. Тепер іде в перший клас. Даємо в за-
гальноосвітню школу в український клас, шоб вона 
тоже знала [українську мову], бо в нас в сім’ї я вдо-
ма розмовляю тільки на угорській мові. Діти і так 
будуть знати угорську мову. В  школі навчаться на 
українській мові розмовляти і потім будуть навчати-
ся дальше на українській мові. І самий менший у мене 
десять місяців має. Я без декрету, без нічого, після лі-
карняних вийшла на роботу. [А з ким дитина?] З ма-
мою. Мама якраз тепер недавно пішла у пенсію. Наші 
люди якось так, шо мають і забезпечити дітям житло, 
всьо дати для їхньої потреби. Може, це не так буде 
в подальшому, бо наші діти виїжджають, в  подаль-
шому виходять заміж. [Треба побудувати будинок?] 
Обов’язково. Тут, в селі.

оБов’яЗки дІТей щодо БаТькІв [Хтось із дітей має 
біля Вас залишитися?] Я, наприклад, уже про це не ду-
маю. Мої батьки колись так думали, шо одна дитина 
обов’язково має жити біля них, тобто брат мій зали-
шився удома.

фоРМи шлюБУ [Стосовно вінчання молодих з різних 
конфесій.] Я не роблю ніяких обмежень в цьому пла-
ні. Якщо люблять одне одного  – це є благословенне 
відчуття, я  стараюся їх підтримати. Я  їх вінчаю без 
жодних умов. Офіційно – бюрократично має бути до-
слідження священика по вірі: хто ти є, хто твої бать-
ки, якої віри, щоби отримати дозвіл на вінчання. Мені 
здається, що це є зайвим. Підготовка до вінчання має 
бути, так. Я  не маю права заборонити ходити при-
хожанці мого храму, заходити до храму її чоловіку – 
православного чи реформата, чи ще якоїсь конфесії, 
не можна такого казати, адже вдома тоді почнеться 
сварка. А діток хрестити – як вирішать батьки.

виНогРадІвський  
РайоН

м. виноградів
Записали О. Поріцька та І. щербак 15 червня 2012 р.  

у м. Виноградові Закарпатської обл.  
від Тупиці Олени Михайлівни, 1938 р. н.,  

Кордюк Єлизавети Михайлівни, 1946 р. н.,  
та Дусин Ольги Михайлівни, 1953 р. н. 

РодиННІ пеРекаЗи Наша мама вийшла за нашо-
го батька у 1944 році. Їй було двадцять років. І коли 
приближалися руські, наш батько взяв нашу маму і 
її подружку, пішов за 4  км за село, де пасли корови, 
вирив їм землянку. І дві молоді жінки переховували-
ся два тижні в землянці, тому що, коли йшли руські, 
вони у селах ґвалтували молодих жінок і дівчат. Русь-
кі були у Виноградові, за 12  км від нашого села. Всі 
порядні люди своїх жінок ховали. Два тижні батько 
гнав корів, тайстру брав, клав туди хліб. Доїв там ко-
рів, годував нашу маму і її подружку, поки руські не 
пройшли наше село. А скільки дітей у жінок народи-
лося від офіцерів! Дівчата народили безбатченків, бо 
їх зґвалтували. У нас лояльно відносилися до тих ді-
вчат, які народили. [А якщо жінку спіймали на тому, 
що вона зраджувала чоловіка, її якось карали?] Карав 
чоловік – як хотів, так і наказав. 
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виховаННя дІТей Я  була сама старша. Нас було 

пяте ́ро, і кожна з нас мала своє завдання. Одна двір 
мела 30 м довжиною. А мама мала сорок гусей. І вони 
як пройдуть, то весь двір запаскудять. І якшо я в не-
ділю хотіла піти в кіно, мені треба було цих гусей 
запасти травою. А  ше серед двора був горіх, з  якого 
постійно падало листя.  [...] У  нас була сліпа бабка  – 
сусідка, та вона нам казки кожен день розказувала. 
І  ми потім з тих казок висновки робили. Каже: «Як 
виносите 21 день [яйце], чортик вийде та буде за вас 
робити». Носила то яйце тиждень під рукою, бо то 
треба було носити день і ніч. У нас на дворі була така 
ванна, і там вода ся нагрівала, і там нас мамка купала 
по очереді. І тут мені треба роздягатися, а я не хочу, 
а сестра каже: «Мамко, видиш, у неї там яйце». – «Якоє 
яйце?» – «Вона чортика вирощує». Мамка прийшла та 
побила мене по руках, а  яйце си розірвало, потекло 
долів. У ньому був лише білок. А для цього ж береться 
яйце – зносок, саме менше. 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї У  нас здавна так на 
Закарпатті – жінка все тримає на собі. Жінка – шия, 
чоловік  – голова. Дітей було багато, ґаздівство було 
велике – все то трималося на жінці: діти, чоловік, на-
вчання, кухня. У  нас, на Закарпатті, чоловіки стра-
шенно розбалувані кухнею. Наші чоловіки привикли, 
шоб добре поїсти, шоб спокійно поїсти і смачно, не 
просто так. У нас кухня – тільки жіноча справа. Город, 
діти – то теж її. У нас у кожному дворі є виноградники 
великі. У чоловіка основна робота – весною підріза-
ти виноград, доглядати, осінню  – своєчасно зібрати, 
вино зробити. 

пРийоМНІ дІТи Наші батьки виховували шестерих ді-
тей і ще взяли прийомного, бо він був сирота. То була 
абсолютно чужа дитина, не родич. То був 1948 рік, коли 
тотально забирали на Донбас – примусово заставляли 
молодь піднімати Донбас. Він був сирота, оцей хло-
пець, і шоб його не забрали в Донбас примусово, бать-
ки наші взяли його до себе як сина. А наш батько був 
хресним батьком його батькам. Такий розприділ був: 
раз умерла мама, умер батько, то бере їхню дитину ба-
течко  – хресний батько  – хлопчика, а  дівчинку бере 
маточка – хресна мама. Ця дівчинка, їхня, до маточки 
пішла, а цей у нас жив. І батько ціле літо переховував 
його у верболазі. Там його силою забрали підніма-
ти Донбас, в шахту, в п’ятнадцять років. Забірали не 
тільки сиріт, забірали молодих здорових хлопців, яких 
треба було в шахти. І що наші батьки не робили! І ви 
знаєте, шо в нас в селі було, коли одну свиню зарізали, 
да було шестеро дітей, двоє батьків і сьомий... І батько 
від свині величезну ногу задню відрізав, – ми називає-
мо «шовдер», – і віз сюда партійним працівникам у по-
дарок, шоб вони його [прийомного сина] залишили. 
Вони подарок узяли, але його все-таки забрали. І він 
поїхав туди, там і залишився, працював у шахті. По-
тім оженився. Весь час вони приїжджали до нас. І він 
нашу маму дуже [любив]. Він хотів свою жінку позна-
йомити з прийомною мамою, зо всіма. Він два роки 
тому помер, і його жінка, не дивлячися на те, шо вона 
сама з Донецька, вони в місті великому промислово-
му живуть, вона приїхала, вона захотіла тут [жити]. 
Його похоронили там, але тут ми, в церкві, справляли 
за ним поминки, – ми називаємо «псалтиря», – коли 
люди багато моляться за упокій душі. І весь час, із тих 
пір, щорічно ми його тут поминаємо.

с. велика копаня
Записали О. Поріцька та І. щербак у листопаді 2012 р.  

у с. Велика Копаня Виноградівського р‑ну 
Закарпатської обл.  

від Пилип Марії Іванівни, 1923 р. н.,  
та чутори (Пилип) Магдалини Євгенівни, 1952 р. н.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї [Скільки у Вас було сестер, 
братів?] Четве́ро. [Ви наймолодша?] Середуща, всі по-
вмирали, всі сестри, лиш я сі остала. Два сина вмер-
ли, і зяті повмирали, я сі остала, стара баба. Третього 
січня буде дев’яносто років. У мене кілько дітей було? 
Сім, а внуків – п’ятнадцять, а правнуків – двадцять дві 
ци три. І праправнуки чотири. [...] [Чи народжуються 
близнята у вашому селі?] В нас, в родині, у сина стар-
шого, Еріка, з Анджелікоў – тоже близнята. 

дошлюБНе спІлкУваННя, шлюБНий вІк Цига-
ни з скрипками були, танцювали у хижа́х, пуста хата 
била. [Як Ви казали, коли молодь сходилася танцюва-
ти до хати?] «Вечорниці», яки-сте нам розказували, 
пряли-сьте. Май, весело було, правда. Микали-сьми 
коноплі та сякі пов’язали. На воду намочили, ото 
там кисло тиждень, потім ми мили, принесли доміў, 
ткали-сьми. Хлопці ходили до дівчат на вечорни-
ці, та йшли, посідали, усі гарні, а ми пряли. [Хлопці] 
сиділи та приказували дурниці якісь. Тепер кажуть 
«анікдоти». [У  кого збиралися на вечорниці?] Ходи-
ли до дівчат. Хлопець, котрому ся полюбила дівчина, 
то йшли на вечорниці, та ко ́трий зайшов перший до 
хати, а другий за ним, кіюлько ше там – п’ять ци шість, 
посідали, там ми собі никали, чи кидь упало веретено, 
[хто підняв чи підхопив] хлопец мали поцілювати. Бо 
не дав би то верете ́но, якби не поцілювала. [Куди ці-
лував?] В губи. Такі дурниці били... [Чи із сусіднього 
села могли прийти хлопці на вечорниці?] Нєт, нєт, не 
ходили, не можно було, лиш сво ́ї. Я в сімнадцять вже 
сі віддала. В вісімнадцять уже Міша, син, ся уро ́див. 

посаг Кедь дівчина полюбила теперька, казав батькам. 
Приходив чоловік, поприкладивали, що дасть дівці, 
яку часть. «Я дам о тіюлько землі...» У нас було туй, 
батьки мої жили там, а туй була бабка мо́я, жила, де я 
теперь, та бабка пак умерла, ходили-сьми ше, се місто 
осталося пустоє, як бабка вмерла, це місто міні дали, 
часть, дали дві коблоўки землі, дві коблоўки далі се-
стрі, а міні місто зарахували [під хату]. Ми, як ся по-
брали, то пак туй строїли.

РодиННе повсякдеННя Я  ся як уддала, [то жила], 
де чоловік мій жив, і Мішка сі там уро́див, мій син пер-
ший. У батьків, на старовині ́. Там-ись ми жили, а туй 
була така хижка, така стародавня, мала, невелика, так 
пак ми там ся строїли. Дома ро ́дила, це там, у старих, 
там ся Міша родив. У мого чоловіка вдома. Жінки дома 
народжували. [Хто допомагав жінці, коли вона наро-
джувала?] «Баба сільська» на неї казали, вона ходила 
роди принимала. Як за ́чало бо́літи, пійшли за бабоў 
тиў, привели її, то та баба добувала дітей, та сільська 
баба була, айно. Про́ста бабка била, не була освічена. 
Приняла та й пійшла, та пак приходила потім. При-
ходила та покупала дітину, помила. [Чи віддячували 
бабі?] Кількосто, да. [Скільки днів вона приходила?] 
Єден тиждень. А далей пак жона [жінка] з дитинкоў 
ішла до церкви... «Уважатися» тоди казали, нигде не 
мош було ходити. [Породілля] з  подвір’я не виходи-

ВиНОГРаДІВСьКиЙ  РаЙОН 
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ла. Виво ́дки. Уво́жуватися, там священик брав на руки 
дітину, і  хлопець кадив около дитину. Дівчина ту ж 
навпе́реді була, притворяла. А  хрестили скоро. Че-
рез тиждень хрестили, а уводилися через сорок днів, 
айно. Так, так, на протязі десяти днів хрестили. [Кого 
кликали за хрещених батьків?] Ті, шо на весілю́ були. 
На весілю́ показало, шо ти будеш кум, а це – кума. Що 
на весілю кум та й кума були хресні: вінчальний кум і 
вінчальна кума. [Називають] «хресні».

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї Ото разом всьо, сво́я 
була земля. Разом ішли там ружно все, ружно всьо ся 
робило: крумплі садили-сьмо, ручно ямкы́ робили, 
гній метали в ямкы, крумплі метали в ямкы, загребали 
то – всьо ру́чно. Чоловік орав. Я ще коня водила, чоло-
вік плуг ззаду держав, а кинь тяг плуг, а я водила ще, 
усе ни́кала, аби понад бо́розду кінь ступав, а він то плуг 
держав, щоб вернув то назад... [Чи допомагав чоловік з 
хатніми справами?] Нє. То женщина була до того.

виховаННя дІТей, фоРМи ЗвеРТаННя в  сІМ’ї  
[З якого віку діти починали допомагати по господар-
ству?] Ко як пудростав. І вони так ся вчили робити, 
на поли. Діти мало помагали. Бавилися, як були малі. 
А там в школу, а позамітати, а землю [долівку] помас-
тити. Кажду суботу с-мо мастили землю. [Чи можна 
було бити дітей?] Мош, мош. Діти часом і біду роб-
лять. Тато покійний раз малого вдарив, але після того 
ни́ґде! Та часом бувало, шо шва́кнув.  [...] Я  до бать-
ків на «Ви» [зверталася]. А  вже наші діти  – на «ти». 
[А внуки?] Тепер «Ви» каже, а часом – «ти». 

РоЗлУчеННя [У  сім’ях чоловіки з дружинами] не 
дуже сварилися: то – то, то – сьо. А не билися, нє, того 
не було. Тільки ро́тами. Як ся жило – так ся жило, ци 
тяжко, ци легко, а  не розходи́лися, не розводи́лися. 
Кеодь ся божили, то казали так, ож: «Я тебе не одпущу 
аж до смерті!». «До анге ́лів» казали. Ци мирно жили 
або нє, а не розводилися. 

с. вербовець
Записали О. Поріцька та І. щербак 22 листопада 2012 р.  
у с. Вербовець Виноградівського р‑ну Закарпатської обл.  

від Савко Сільвії Іванівни, 1961 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Мій дід там був священиком 
греко-католицьким, мамин батько. Його прізвище 
Зомборі. І в ті часи, у 1940-х, бо мама моя з 1932 року 
народження, дідика повезли на ГУЛАГ, на двадцять 
п’ять років засудили. Дідик сам родом з Тересви Тя-
чівського району. Він відбув там вісімнадцять років 
і повернувся, але вже не служив священиком. Він 
працював – спочатку каменщиком працював. А коли 
пішов на пенсію, то служив уже вдома. 96 років було 
йому, коли він помер. Ми самі будували свою хату, 
ніхто з батьків не допомагав. Чоловік мій їздив на за-
робітки в Угорщину, і ми за них будувалися. А я була 
прорабкою, я вела стройку. І коли я вже стала тут ди-
ректором, мені вже легше було. [Якою мовою спілку-
єтеся вдома?] Та тепер угорською, але спочатку укра-
їнською розмовляли. Чоловік шість років в Угорщині 
працював, то він мусив навчитися і читати, й писати, 
і розмовляти. Інакше як би він там працював? 

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї У  дідика маминого було 
десять дітей у сім’ї, а  нас у мами було лише двоє  – 
я і брат. А в мене тоже двоє синів. Різниця між ними 

чотири роки. Менший уже тепер жениться, а  стар-
ший – ше нє. Менший працює в Угорщині, в Ніредь-
газі, він – менеджер-логістик. А старший тоже десять 
років прожив в Угорщині. Два роки тому приїхав, тут 
уже відкрив свою фірму, свій бізнес. Молодь тепер не 
дуже хоче працювати на когось. 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї [Діти до батьків зверта-
ються] на «ти». І я до своїх батьків на «ти» тоже звер-
талася. Я, наприклад, з батьком у кращих відносинах 
була, він мені як друг був. Якшо шось у мене трапило-
ся, то я йому розповіла, і  мені було легше. А  якшо 
«Ви», то то вже дистанція. [Як зверталися до бабусь і 
дідусів?] То вже на «Ви». І мої батьки на своїх батьків 
казали на «Ви». 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї [Розподілу обов’язків] 
у нашій сім’ї не було. А тут я чула, шо давніше люди ро-
били – і він, і вона – в колгоспі. Та й прийшли вечером, 
то чоловік шо – ліг та й лежить, а жінка готовить. Та 
був один такий випадок, шо жінка так хотіла привчити 
чоловіка, шо разом ми працюємо, а прийшли додому, 
ти давай готуй то-то-то, а я – то-то. А чоловік пішов, 
ліг, а жінка нехай робить. А жінка теж пішла та й лягла. 
«Якшо, – каже, – тобі можна, то чого мені не можна?» 
І  так навчила чоловіка, шо прийшли з роботи, то ти 
обходиш худобу, а я їсти приготовлю. У мене, відколи 
я директором працюю, то у нас так. Раніше, коли я була 
рядовим вчителем, я рано вставала, я могла блінчики 
напекти, лечо зробити чи жаркоє. Ну, і діти маленькі 
були, треба було їх до школи відправити. А  чоловік 
завжди допомагав мені: він застиляв постіль, він все 
прибирав, а я йшла на роботу. І він настільки це при-
вик. Тепер я на керівній посаді, я  сніданок не готую, 
він сам собі готує. Він мене розуміє. На городі я мало 
роблю, бо весь час я тут, у школі. Жінки дуже багато 
роблять. У  теплицях багато роб лять. [А  чоловіки що 
роблять?] Теж багато працюють у теплицях, але на по-
чатку. А коли вже висадили помідори, огірки, то вже 
йде жіноча робота. Чоловік там може оприскувати чи 
врожай допомагає збирати. Але жінки страшно багато 
роблять. У мене є колежанки, в яких є теплиці, вони у 
них працюють – то адський труд. Нічого завидувати, 
як вони живуть, шо вони мають, бо вони дуже наро-
бляються, то адський труд. Тепер пішла така погода, 
шо, крім картоплі, кукурудзи, квасолі чи там клубніки, 
на городі висаджувати не можеш. Дуже горячо, а  як 
піде дощ, то все пропадає. Кажуть, шо то якісь кислот-
ні дощі. [...] Тримають корови, свині, качки. 

посаг В приданоє давали парни ́ – подушки, миски, до-
моткане, те, шо вишивали, – рушники, полотно. Якшо 
заможні батьки, то давали корову. Була така лада  – 
скриня. Моя бабка розказувала батькові, а він – мені, 
дивилися, шо так робили хитро ладу, щоб чим більша 
була. Бо якшо велика була лада, то приданого багато – 
багата нєвєста. [Чи давали землю в придане?] У кого 
було. Отут, у нас, дівчатам землю не давали. Хлопцям 
старалися давати побудовану хату. 

смт вилок
Записали О. Поріцька та І. щербак 21 листопада 2012 р.  

у смт Вилок Виноградівського р‑ну Закарпатської обл.  
від Леньо Михайла Юрійовича, 1911 р. н.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї Я  маю двоє дочок, а  у них 
уже – двоє хлопчиків. Один працює в Німеччині лі-
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карем, а  молодший тепер кінчає практику в Дрезде-
ні. Катя виїхала до Угорщини п’ятнадцять років тому, 
а Маланка – друга дочка – років на три раніше. Вони 
там живуть 15 км від Будапешту.

РодиННІ пеРекаЗи Я народився у Виноградівському 
районі. Все життя жив і працював тут. Я народився ще 
при цісарю Францу Йосифу ІІ в 1911 році. Сто перший 
рік я закінчив. Три роки мав, як почалася Перша сві-
това війна. Я сам з Веряці, шо біля Королева. А Мала 
Копаня – то було в мене перше місце роботи – вчитель-
ства. Іще в такому довбаному човні я переїжав через 
Тису туди на роботу, но на зиму там, звичайно, квар-
тира була. Жив і харчувався в євреїв дуже багатих, бо 
селяни жили дуже скромно, не мали час. Мої батьки 
здорові були фізично і заможні були. Коні у нас були. 
А  після Першої світової пандемія була, іспанський 
грип, «іспанка» називали. То більше людей понесла, 
ніж війна. І самих здорових. І я був у тій хворобі. І бать-
ко, й мати померли в тому. Це вже 1920-й рік був. Один 
брат у мене був, на шість років старший. Маму шось 
треба було оперувати, ї  її повезли, і так я народився. 
Бо тоді було дітей, кілько Бог дає, тоді були багато-
дітні сім’ї. У сусіда нашого, у попа, десятеро було. Тоді 
сім-вісім дітей – ото норма, чотири – то диво. Потім 
я сам догадувався, як я жив, як учився. Репетитором 
був, мене наймали: аптекар своїх дітей по-чеськи вчи-
ти – старших, менших, приходили діти, які в гімназію 
поступали. [Хто Вас виховував, коли померли батьки?] 
По-різному було. По закону, були такі опікуни. Бо в 
нас і коні були, ми були такі газди, сільські багачі. Був 
один такий опікун  – висококваліфікований столяр, 
сам мадяр. А  коли я вчився, то кусок землі продали. 
Я не можу казати, шо я бідував. Учився я в торговель-
ній академії мукачівській. То була престижна дуже на 
той час школа. Потому у Хусті у вчительській семінарії 
при гімназії. Так шо став пак кваліфікованим учите-
лем. Потім вже за радянських часів  – Ужгородський 
університет заочно, історія. А після виходу на пенсію, 
моя любима робота – було таке Товариство всесоюзне 
і республіканське  – Товариство охорони пам’яток іс-
торії і культури. То було багате Товариство, бо колгос-
пи мали фонди, вносили гроші. А цю роботу я любив, 
я навіть обирався головою районної інспекції.

виБІР паРи Працював я учителем і в Новоселиці. Це 
було село таке, шо доріг не було, а глина липка була, 
глинисти яруги, коли потоки. Туди я і покійну жінку 
повів. Вона в мене мадярка була. Вона не знала й сло-
ва українською. Коли я залицявся до неї, то один ро-
дич приходив та переводив їй. Вони в Королеві жили. 
Батько був начальником поїзда. А у хаті – семеро ді-
тей. Він один заробляв на всіх – усі жили. Але хата для 
людей була відкрита: то котра вчителька до Ужгорода 
чи Будапешта виїжджала, та все до них зайдуть.

с. дротинці
Записали О. Поріцька та І. щербак 23 листопада 2012 р.  
у с. Дротинці Виноградівського р‑ну Закарпатської обл.  

від Мізуна Михайла Васильовича, 1969 р. н.,  
та Панько Олени Іванівни, 1962 р. н.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї В основному двоє-троє дітей. 
Є багатодітні сім’ї, ну, в них становище матеріальноє 
слабоє. В них народжується п’ять дітей, чотири, шість. 
А так в основному – двоє-троє. [Яка мотивація в тих 

сім’ях, де багато дітей народжується?] Може бути все. 
Зараз програма є, шо виплачуються гроші на дітину, 
компенсацію якусь – п’ятдесят тисяч – двацять п’ять 
тисяч, – зележно у кого скільки дітей. 

фоРМи сІМ’ї В селі така традиція, що женишся – тоді 
залишаєшся вдома. Нема таких [цивільних] шлюбів. 
Вінчання обов’язково. [А  якщо один з православної 
громади, а  другий  – з католицької?] А  хто куди йде 
жити. Планується туди йти, то вже корзиночка три-
мається тої церкви. Є такі сім’ї, спокійно приймають 
греко-католицьку дитину. Лиш була б злагода. Хрес-
тять дитину там, де живуть, в якій хаті. Взагалі молоді 
прагнуть жити окремо. «Де челядь не злісна, там кри-
ша [хата] не тісна».

РоЗлУчеННя Рідко [розлучаються]. Терплять, мов-
чать жінки. [У  чому причина?] Певно, ці виїзди за 
кордон. Чоловіки гроші висилають, самі, на заробіт-
ках. Часто до Росії їдуть. До Угорщини стало тяжко з 
візовим режимом. [Чи є в родинах сварки?] На жаль. 
[Чи бувають випадки рукоприкладства?] На жаль, є. 
Жінки мовчать. Останнім часом і приховано. 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї [Хто насамперед має 
забезпечувати сім’ю?] По-різному. [Коли жінка фінан-
сово утримує родину, що чоловік має робити вдома?] 
Хоч би домашніми справами займався. Але у нас на 
Закарпатті не прийнято, щоб чоловік хатню робив. 
[А  Ваш чоловік?] Сільський голова. То він не дуже 
має час.

c. дюла
Записала О. Поріцька 24 червня 2014 р.  

у с. Дюла Виноградівського р‑ну Закарпатської обл.  
від Ріндзи Марії Олександрівни, 1964 р. н.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї [Скільки переважно дітей у 
сім’ях?] Троє ді́точок, четверо десь, а  так  – по двоє в 
основному. Тепер, останнім часом, трошки більше ста-
ло народжуватися, по троє. [Це пов’язано з державною 
допомогою?] Не мош казати, шо із-за грошей, нє. Но те-
пер є декілька сімей, шо мають по трьох діточо́к. Я маю 
двох синів, вже поженені, внучка в перший клас пішла. 

шлюБНий вІк [Скільки Вам було років, коли Ви вихо-
дили заміж?] Двадціть. [Чоловік старший від Вас?] Так, 
на три роки. [Така різниця у віці вважається прийнят-
ною?] Та так. Нормально. Мо́ї женилися скоріше. 
[На місцевих дівчатах чи здалеку привозили?] Мен-
чий  – від сусідів, через вулицю. [Скільки йому було 
років, коли одружився?] Дев’ятнадцять. [А  дівчині?] 
Та трошки менша, шіснацять. Так вже получилося. 
То вже маю внучку, сім років їй, така гарна дівчинка. 
[А старший син у якому віці одружився?] Дваціть два, 
його жінці – дваціть один. Вони давно дружили. Він за 
нею девіть років ухажував, так шо так. 

дошлюБНе спІлкУваННя [Як до Вас залицявся чо-
ловік?] Провожав додому. [Чи дарував подарунки?] 
Нє, так не було прийнято. На Восьме березня там 
подарував шось. [Він з вашого села?] Так. [Ви його 
чекали з війська?] Нєт! Я вже вчилася в Мукачеві на 
той час, чотири роки там, ми до армії не зустрічали-
ся з ним. [...] Бали бували раніше. У вісімдесятих ро-
ках [1980-ті  рр.]. Та й тепер є такі живі танці. Жива 
музика була, в  клубі то проходило. Нижче центра 
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села – там у нас построєний клуб. Часто ходили люди 
до клуба. Сьогодні вже Інтернет, молодьож не заці-
кавлена вже. А тоді у нас такий був завклубом, музи-
кантом, гарний мав голос, його вся сім’я занималася, 
ансамбль «Че́тнаки» був. Наприклад, сю ́рети-бал, 
коли виноград дозбирали, – так, можна сказати, свя-
то збору винограду. Ми тоді гарно прибирали клуб 
лоза ́ми, молодьож підготувала виставку, такі плаття 
були файні в них, та й є дотепер. [Національні строї?] 
А́йно! Хлопці у чоботах, шляпах, гарно одіті вони 
були там. Давали концерт, потім всі танцювали. Хлоп-
ці на танцях запрошували дівчат. [Хлопець міг будь-
яку дівчину запросити?] Так. Тепер уже всі парами 
ідуть, а  тоди  – нє. Давно, май, инше було, як типер. 
Вже всі такі, шо заняті, вже йдуть, на свадьбу-то ти-
пер ідуть лише двоє, вже хлопець із ді ́вчиной. Так вже 
заведено, шо вже само́є не йде. [Як Ваш чоловік ішов 
до Ваших батьків просити Вашої руки?] Це інтерес-
но. Ухажував він, познакомились-мо, він проводжав 
мене додому. [Довго він залицявся до Вас?] Та недов-
го, десь ше не було два роки. Він пак раз лиш заявив, 
шо він хоче ся женити. Чи я согласна, шо віддаюся. 
Думали-сьми, думали-сьми, рішили-сьми, шо дійсно 
побе́ремося. Подали-сьми заяву до сільської ради ще 
до Чорнотисова, 14 квітня призначили нам, шо розпи-
суватися, а п’ятого травня уже-сьми свадьбу чинили. 
Так чинили-сьмо, бо тоді-го [нерозбірливо] сі на́чала, 
і  сященик не хо́тів нас у церкві вінчати. Казали, уж 
не мош у квітні, лиш після Паски. Так получилося. 
А  його батьки прийшли до нас, назначили-сьмо час, 
коли вони прийдуть, та домовилися, чи згодні бать-
ки. То вже після вінчання можна було жити разом. До 
того часу так чинили. А тепер уже наоборот: прожи-
вають разом без розписки, без ві́нчаня.

фоРМи шлюБУ Небагато, але є такі випадки, шо рік 
прожили, а потім лише розписуються. [Чи багато мо-
лоді в селі?] Та залишаються, куди іти? Деякі виїжають 
там, за кордоном, та там уже і залишаються, заміж ви-
йдуть дівчата, хлопці – шось нє, вже трийцять років їм 
уже, а ще не женилися. 

РоЗлУчеННя, повТоРНий шлюБ [Чи часто роз-
лучаються?] Вже і в нас є. Так, було того року: шось 
четверо розійшлися. Та молодих. [А серед старших?] 
Та  є. А  ті молоді, шо не паруються, то пару років 
прожи ́ють, скоро розходяться. Та ділять [дітей], но! 
Діти, май, з мамою лишаються. Чоловікові батьки, дід 
і баба тоже купуют дітям якісь-то подарунки. [Бать-
ки опікуються дітьми?] Но та помагають, шось ше 
купують  їм. Запрошуют їх [на  весілля], так.  [...] Тут 
одна була, шо працювала, вона дійсно сімнадцять 
років прожила, інспектором облікового столу пра-
цювала, у колективі у нас, то в неї вже тоже двоє ве-
ликих діточок, і вони розвелися. Не видно було, шо 
погано живуть, раз лиш розвелися. Потому вже ви-
йшла замуж, вже мала дитину від того, друго ́го, чоло-
віка, а ці, старші, діточки, хлопчик і дівочка, так до-
мовилися: ош вони учаться у ліцеї, тиждень тут, а на 
кінець тижня до батька приїжають. Так шо батько і 
мати обоє виховують дітей. [Кого вважають більш 
винним у розлученнях: жінку чи чоловіка?] Но, се я 
не можу обсуждати, бо є, шо коли чоловіка послухає-
ме, то його правда, а коли жінку послухаєме, то інше. 
[Чи вважають люди, що жінка мала все стерпіти, але 
сім’ю зберегти?] Но, старі люди то кажуть, шо треба 

би було терпіти, бо дітям всьо равно батьки потріб-
ні. А молодоє буде казати: «Нашо я буду терпіти цьоє 
життя, коли не паруют?» Нєт? 

оБов’яЗки дІТей щодо БаТькІв, пРийМак  
[Хтось із дітей залишався з батьками?] Це давно так 
було, а тепер уже не дуже слухають молоді. У нас тоже 
так було, шо менший мав дома залишитися, а він, як 
казати, не женився, а  замуж вийшов, то значить, до 
жінки своєї пішов. Самі ся остали: свекруха і я з чоло-
віком. А старші построїли тут дом. [Де хлопці працю-
ють?] Юй, тяжко тут, у Мадярщині. На будівництво, 
тяжко працюють. [Надовго їдуть?] Ну, тижнів шість 
там побувають, на тиждень-два сюди приїжають і на-
зад. А діточки́ ростуть без них. Дуже їм батька треба. 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї [Невістки] дітей вихо-
вують – раз. То не є такоє місце роботи, шоб працю-
вали. Садика у нас ще пока не є, строїться тут іще. Так 
шо вони, поки що, дома. Господарство мают: птиця, 
корови. Мій чоловік такий, шо вже втратив працез-
датність, то вже так ми не бируємо. Коні були колись – 
іще старий [тобто свекор] жив. Маю тепер дві корови, 
теличку, три сви ́ні. Маєме десь п’ять гектарів [горо-
ду], шо вже залишилося, та обробляєме, на шо хватає 
грошей. Бо і зарплати, но і ціни зараз дуже... Но, все, 
шо треба для себе, вирощуєме. [Чи збирають ягоди?] 
Да. Іще добре, шо перекупляєме. Томати вирощують 
тепер, перцю. [У теплицях чи на відкритому ґрунті?] 
На відкритому. Тепер людям тоже кошти великі. Дуже 
тяжко, бо якшо шось не поливаєме, то висохне. [Чим 
удобрюють землю?] Та всяким удобрюють. Стараєме-
ся органічними. Но не у всіх є корови, хоть багато є 
в селі, близько сімдесяти корів  є. [Чередою пасуть?] 
Правда. Лиш тепер пасти вже нема чого, вигоріло. Дав 
би Бог, шоб дощі пішли. [Чи вирощуєте виноград?] 
Так. [Для себе чи на продаж?] Трохи би і на продаж, 
лиш не купують. Тут, у селі, почти в каждого є вино. 
Кому продаєме ́?

с. Мала копаня
Записали І. щербак та О. Поріцька 22 червня 2012 р.  

у с. Мала Копаня Виноградівського р‑ну 
Закарпатської обл.  

від Галас (Сахран) Терезії Василівни, 1933 р. н.,  
та Шандай Ольги Степанівни, 1963 р. н.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї У  мамки било п’ятнадцять 
дітей. Но не всі-сь вижили, бо то вдома ся родили, 
вмірали. Вісім нас – чотири сестри, чотири браття ся 
поженили. Я туй народилася, і батьки мої обоє з цьо-
го села. Я нигде не робила, бо тут не було ни садика, 
нічо’. Шість дітей було. Дома і пряла, і ткала, і вишива-
ла, і шила. Шила плаття. А то ще за мнов загнали, бо 
собраніє було у клубі за тим, шо не ходить у колгосп 
робити. І я пішла, сижу. А як спитали, чого не хожу 
в колгосп робити, то кажу, шо в мене ж шестеро ді-
тей. Але їсти било шо. Шість свайбів ізробила – усім 
свайби поробила! [Скільки було дітей у сім’ях Ваших 
родичів?] У  одного двоюрідного брата  – одинадцять 
і у другого – одинадцятеро.

посаг [Що давали в придане донькам?] Пак усьо  – 
парни, посуду. У  спальню дала такі великі подушки, 
а шість подушок було коротких, під голову. І це кож-
ній дала у приданоє. Десять стінок доріжок – «покрів-
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ці» в нас кажуть. Ковьор дала, сорок рушників тканих 
дала. Дала скатерті вишиті, посуди: ложки, вилки  – 
всьо, шо треба до хати. Дала меблі у прийомну і спаль-
ню – і одній доньці, і другій, і третій. А синам дала по 
дві подушки і помагла всім будувати [хати]. Докидь 
корова була, всім давала молоко. Хліб пекла – такі ве-
ликі хлібини  – вісім-дев’ять хлібин кожному давала. 
Шестеро, і кожному давала по такій великій квадрат-
ній хлібині. Бички різали – няньо так казав, шо треба 
ділити на сім частин. А старшої сестри син як оженив-
ся, – й на нього ділила, уже на вісім частин.

РодиННІ пеРекаЗи [Чому Вас назвали Терезією?] 
Я мамці казала: «Мамко, такоє, май, паскудноє імя ти 
сь мні дала». А вона каже: «Нєт, я дала тобі за то, бо 
моя мамка була Тера». Її мамка умерла при родах, та 
маленька, четверта, дитина ся остала, да, пак, мамка 
мені за то дала. У  мене нянько  – українець і мамка 
була [українка]. А  дідик, нянька нянько, був жанда-
ров, айбо не в нас, а туди, за Тисов, там він був. Мам-
ка осталася сиротов, і вони з няньком так побралися. 
Нянько наш був майстер строїти та в людей строїв 
хижі. Заставляли у калгозу йти. А нянько каже голо-
ві калгозу: «Я си не пудписув. Я землю дітям купував. 
Я заробив гроші та купував дітям у приданоє». А він 
каже: «Но чекай. Я тя в пивницю закрию, кедь си не 
підписуєш». І не пудписав. А дали він на ГЕС робить 
пішов. Ше нянько й хижу орендував, а старша донька 
там в магазині робила. А як русські заходили, то тогди 
прийшов голова села до нянька: «Василю, – каже, – за-
кривай гет магазин. Бо прийдуть, всьо в тя заберуть». 
То нянько все додому приніс. І  як зачали на ГЕСі 
строї ти електростанцію в Бистрому, там нянько стро-
їв електростанцію. Ну, та мої два браття вчилися в тех-
нікумі. Дали я, дівчина, мало пудросла, я мамці була, 
май, служниця. У  школу ми всі-сь не годні були хо-
дити. Землю нянько скуповував, бо треба було часть 
дітям у приданоє давати.

дошлюБНе спІлкУваННя [Чи ходили Ви до заміж-
жя на вечорниці?] Ходили-сь ми, нянько так казав: 
«Неділя – не кабала». Як свято, то мож було піти – на 
танці або де. А то – сиди дома. Та клуб у нас був. Айно. 
Ну, мене нянько не пущав. Там клуб був, де жидівська 
хижа була. Були музиканти – у мого шовгура гармош-
ка була. А на Святий вечір ходили все ровти – коля-
дувати. Хлопці ся збирали та приходили до дівчат, а у 
шовгура – чоловіка старшої сестри – була гармошка, 
то він так прийшов і грав.

пРийоМНІ дІТи Шевіряня Ержія – у неї було шесте-
ро дітей, а  чоловіка убила електрика. І  вона віддала 
своїй сестрі дочку. І вона тепер обіжена на свою маму, 
шо вона її віддала, – шо п’ятьох могла виростити, а її 
віддала. 

с. Матійово
Записали О. Поріцька та І. щербак у листопаді 2013 р.  

у с. Матійово Виноградівського р‑ну Закарпатської обл.  
від Довгош (Орос) ельвіри Михайлівни, 1936 р. н. 

шлюБНий вІк Мій чоловік – з 1934, я – з 1936, його 
тато, мати – з 1912. Так шо моїй старій [свекрусі] було 
двадцять років, а йому було тридцять. Дейсять років 
[між свекром і свекрухою]. [Така різниця у віці вва-
жалася прийнятною?] Ма́ленько велика. І тепер є, що 

різниці є великі, і тепер є вісім-десять років. [Бувало, 
що дружина старша за чоловіка?] Нєт, нєт, такого не 
було. Нєт, коли уже жінка, май, стара [надто старша], 
тоді уже всі обговорять її. 

виховаННя дІТей Я  коли була мала, та було трид-
цять гуси[й], і треба було на поле гусей пасти. Хлоп-
ці – они сокотили [стежили за] корови, а дівчата пасли 
гуси. Хлопцям було по сім, по вісім років, ди[е]в’ять. 
[Пасли череду?] Ішли, не череда, а  сво́ї. Не по ціле 
село, а кождоє своє.

посаг [Що давали у придане?] Усьо ми [мені] давали, 
усьо! Дали ми меблі в спальню, дали мені в кухню, ше 
ото  є, бачите? Там, де вода ото, уже шістдесят рокіў 
сто́їть. То другоє всьо я уже викинула, та лиш тот стол 
ще є, тот стол та ото, більше я уже всьо викинула... Та 
ще нічого тей шкафові немає [показує на шафу], ще 
все сто́їть та ще й буде, бо гарно зроблено. Дали мені 
п’ятдесят рушник[ів]. Мама ткала, мама всьо тка-
ла: і рушник ткала, даже мішки, ще й тепер є мішки, 
я уже хо ́тіла давати циганам, но нащо оті мішки мені? 
Дали мені пак спальню, дали мені шість, вісім парні́в 
[подушок]. Парно і дали дві великі дуно. То одіяло з 
пір’я такоє. Ду ́но – перина. Ага, шось я продала. [На 
цій перині сплять чи вкриваються?] Вкриваються, они 
вкриваються. Лиш так много пір’я но да ́вно не було. 
[Робили з пір’я чи з пуху?] Із пуху, було у нас трид-
цять гусей, і котроє великоє, то й дерти треб[а] було. 
І в мене тепер було – та цілий день від рана до вечора 
дерла, но чисто такоє було, ну, пух. 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї [Як прийнято звертати-
ся до батьків  – на «Ви» чи на «ти»?] На «Ви». А  мої 
діти – хлопці всі на «Ви», лиш двоє дівчата – нєт, на 
«ти». Внуки всі мої кажуть «ти». Всі-всі, да мені уже 
скоро вісімдесять буде. [Як раніше зверталися до ді-
дусів і бабусь?] На «Ви», но-о, мої всі на «Ви», не лиш 
мо́ї, а всі. Всі люди. [...] Ото то що мій внук не звідси, 
уже каже мені «Ви», йому двадцять років. А туй вну-
кам Віриним двадцять сім, вони близнята, та оти уже 
 кажуть на «ти». Бо вони [тут] виросли, туй була шко-
ла, і  бабка зайшла, і  бабка їм давала їсти, а  тот не у 
цьому селі, а та каже мені на «Ви».

с. підвиноградів
Записали О. Поріцька та І. щербак  

15–16 червня 2012 р. у с. Підвиноградів 
Виноградівського р‑ну Закарпатської обл.  

від Комаромі Марії Михайлівни, 1957 р. н. 

МІЖкоНфесІйНІ шлюБи В мене молодша дочка ви-
ходила заміж. Він, наречений, був реформат. Він ска-
зав, шо йому все рівно. То в Ужгороді у православно-
му соборі їх вінчали. [Як раніше було?] Це залежало, 
скажемо, якщо сім’я була така затята, дуже фанатична 
в релігії, то батьки могли вмішатися. Наприклад, якшо 
моя дівчина – реформатка, а ти – православний, якшо 
ти підеш за нею [перейдеш в її конфесію], то я віддам її 
за тебе. Але є й навпаки – батьки нареченого так мог-
ли сказати. Але здебільшого, як кохають одне одного, 
то батьки не перечили.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї Но, а  типер роскажу чисту 
правду, се так было. У мого батька померла молода се-
стра, тітка моя – Марія, в неї било двоє синів – п’ять 
років, три роки, – і вагітна була дитинкоў. І вона за-

ВиНОГРаДІВСьКиЙ  РаЙОН
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хворіла – згоріли в неї ле́гені, рак був. І прийшов лі-
карь, і дав їй такий укол, шоб дитинка у ній не вмира-
ла, коли вже вона буде остивати, шоб вона народила, 
і шоб дитя не в лоні матері гнило. Їй його так покла-
ли – загорнутим на руку, і так їх похоронили. У двад-
цять шість років померла. 

пРийоМНІ дІТи Ли́шилися два хлопці. [Коли стали 
дорослими,] їхали у Донбас робити. Ото мій двоюрід-
ний брат, Царство Небесноє вже обом, і, короче, їхня 
мамка померла, а батько [респондента] – їхній вуйко – 
забрав діти до себе, бо їхній батько зразу десь повіяв-
ся, оженився, ше, може, й сорок днів не минуло, а мій 
батько забрав цих двох сиріт. Тобто у нас вони жи́ли: 
опікуном став. Але тогди, у той час, не треба було ния-
кі документи робити, радувалися, шо дітина по вулиці 
ся не шатає. Ну, і виховувалися хлопці в нас. Старший 
був Андрій, а молодший – Йоні – Іван. 

с. Теково
Записала О. Поріцька в листопаді 2012 р.  

у с. Теково Виноградівського р‑ну Закарпатської обл.  
від Шуби антона Михайловича, 1933 р. н.,  

Попович Марії Федорівни, 1958 р. н.,  
родом із с. чорноголова Великоберезнянського р‑ну 

Закарпатської обл.,  
та чейбиш Вікторії Іванівни, 1980 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Я  сам з села Сасова рожденець. 
Мені вже було дванадцятий рік, в школу я не ходив. 
Мама казала так: «Не можна ходити тобі – татко по-
мер». Знаєте, яке тоді було життя у простого селяни-
на, – хліба не було. Коли мамка різала кусок мелайно-
го, то ми ще оті крихти збирали, бо ділили нам скупо. 
Тато хворів. Рука гнила, там робилися якійсь червач-
ки. Лікарі, знаєте, які тоді були. Десь якась жіночка, 
може, мало розуміла там. Ну, вони щось там терли, 
щось намазували, але воно знову робилося. Так він 
і помер.

виБІР паРи Мій тато працював в Америці, щоб купи-
ти землі. Сім’я била велика, дівчата били. А  хлопці, 
коли ходили до дівчат, то вони дивилися, що має дів-
ча. Даже постілі тишком-нишком, щоб не бачили хо-
зяїни і дівчата, щупали: парни чи солома там. А у нас 
обично була солома. Так от дівчата наші були файні, 
я не хвалю, як-то кажуть: «Кожен хазяїн свого коня 
хвалить». Але нє, дійсно ходили хлопці з заможних 
сімей. Але, бачите, яка проблема, батьки багатих, 
вони казали: «А ти не бери ту дівку, бо їй не дадуть 
нічого, ще й парни не буде мати, не матимеш де й го-
лову покласти». Чотири роки він був в Америці, на 
фабриці робив. Може, й там і дістав цю хворобу. Чо-
тири роки робив, повернувся додому, а дівчат багато. 
Пішов, щоб дівчатам купити землиці, щоб заможні 
хлопці брали. Коли тато повернувся, він купив багато 
коблів, тоді називали «кобли», но обробляти в нас не 
було чим.

виховаННя дІТей У дев’ять років я вже служив у ба-
гатих людей, щоб нам поорали, розумієте, землю, та й 
ото не всю. Третій клас я лишив, вимушений був іти 
до багатих коров пасти. Вони мали й коні, і корови, но 
в основному я коней і коров виганяв на Тису. В бага-
тих було багато землі, там сад у них був. Кілько щас-
тя було, що мені хазяїн бутилочку півлітрову налив 

молока, а кусочок хліба та в тайстрину, та казав: «Та 
вдос та тобі, Антолику, буде тобі на обід». Рано не да-
вали їсти, лишень на обід. А там був сад, приходилося 
так, шо... Дідо там сокотив старий... Груша така файна, 
груші такі гарні, жовтенькі. Так хочеться їсти, сливки 
такі гарні, «бушко» то називалися, всякі, розумієте. 
Але дід з палицею ходив, і коли дід забрався у свою 
колибу, яка в нього була, тоді кажу: «Ану, тримай, ско-
ро та тихо!». Та в пазуху, в пазуху!

РодиННе повсякдеННя Скажу про себе. Полот-
няні штанішки і сорочечка теж була з того матеріа-
лу. І отак на попериці, де сходиться ремінь, отак лиш 
розгорнеш, – а там бігає довкола. А тіло червоноє. Не 
було мила. Я  знаю добре, що мамка збирала попіль 
з сонячника, палили. То мочили в ті каді, а мила не 
було. А й як хотів чоловік мила – дістав грошей. Мило 
було в того, хто міг зварити з чогось. Свиня чи коро-
ва в когось здохне – вони ото брали, переварювали, 
солоду добавляли до того. Деякі мали мило, але то 
рідкісні випадки. В основному то попіль. Та зваряли. 
Були такі стільці довгі, «праник» в нас казали. Вони 
били, мочили, струшували, викручували. А вуші на-
пали  – війна завжди приносить отаке нещастя. Той 
період я пам’ятаю добре: не тільки в голові, а  й по 
всьому тілу оті вуші. Я не знаю, як ще в такому голоді 
і холоді вижив, що дожив до цього віку, бо період був 
надто важкий. Ці села 28-го жовтня були визволенні 
радянськими військами, які з Румунії йшли. Поки не 
доставили допомогу, краще не стало. Хліб почали ви-
пікати. Бо раньше я їв дерчаний хліб. Ви знаєте, що 
це таке? То отруби, розумієте. Або з мелайного. І той 
дерц мамка замішувала, а воно дуже не місить, бо то 
треба муки, а воно таке – розповзається. А не було ні 
лою, ні масти, ні нічого такого. Та треба було спекти, 
а з чого пекти? Мамка брала листя з винограду або з 
капусти листок, на ньому пекла, воно ся й розтікало, 
але на верх другий листок і перевернула. Отакі бога-
чики ми їли.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї [Скільки дітей було у Вашій 
сім’ї?] Шість чоловік, що жили, і померло з них п’ять. 
Сім’я наша була дуже велика, одинадцять чоловік 
мамка ро́дила. [Скільки у Вас дітей?] Троє. Діти не 
дуже вийшли у великі люди: син – тракторист, дочка 
за кордон йде працювати, бо нема де роботу взяти. [...] 
Я був, ще раз кажу, мізелник – одинадцятий. У мене 
сестри були, у яких уже діти були старші за мене.

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї [Як зверталися до бать-
ків?] Завжди на «Ви». У нас такий був звичай, шо до 
батьків тільки на «Ви». Я навіть до дідика зверталась 
на «ти», у нас [мовиться про с. Теково] не було такого. 
Тут [у Текові] мій чоловік уже тоже на «ти» казав. Я й 
його батькам на «Ви» кажу, така звичка, й я не могла 
на «ти». В  мене дитина в п’ятому класі навчається  – 
донечку маю, – коли вже трошки підростала, вже ро-
зуміла, то дуже їй хотіли привити казати до мене на 
«Ви», бо то мама. Але я казала: «Боже упаси!» Я все до 
мамки казала на «ти» і бабці казала «ти», і ти [до доч-
ки] маєш мені казати «ти». То мені здається чужим. 
«Викаєм» незнайомим, дорослим, старшим від себе. 
Але не у всіх родинах так, у мене є такі родичі угорці, 
які не звертаються на «ти». [Як зараз діти звертають-
ся до батьків?] Більше на «ти». Більше вже сучасніше. 
У сім’ях більше вже на «ти».
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с. Тросник

Записала О. Поріцька в червні 2016 р.  
у с. Тросник Виноградівського р‑ну Закарпатської обл.  

від Нодь (Фенич) Йоланни Василівни, 1951 р. н.

РодиННе повсякдеННя Я – українка. Мій чоловік – 
угорець. Правда, в  паспорті йому записали «украї-
нець», але тоді всім так писали.  [...] Я – віруюча лю-
дина, але чогось я не ходила за радянські часи, а тепер 
якось не можу. Не то, шоби не можу. Я не знаю як... 
Там у кожного є своє місце. [Вас хрестили?] Хрещена, 
в православній церкві, тут, в Троснику. Вони теж були 
православні. За мадярів тут була і греко-католиць-
ка церква, там, де клуб у нас зараз. Дочку я хрести-
ла у Дротинцях, таємно, а сина уже Дмитро хрестив. 
[У православній церкві?] Так. Та він дома його хрестив 
у нас. [Чому Ви вважали, що треба хрестити дитину?] 
Ну, як? Як таке може бути, щоб дитина була нехре-
щена?! У нас така традиція. Шоби дитині було добре, 
знає те. Так само внука хрестили дома. У 1995 році. [Ви 
із чоловіком вінчалися?] Вінчалися і розписувалися. 
Таємно вінчалися. Ішли до священика додому у Вино-
градово. [Як за радянських часів хоронили хрещених 
людей: зі священиком чи без?] Я вам розкажу на при-
кладі свого батька. Батько мій був бувший голова кол-
госпу, герой соціалістичної праці, комуніст. Він коли 
помер, його вечером – це було у 1982 році, – прийшов 
священик та його відспівав, та потім прийшли люди, 
у нас кажуть «псалти ́ря» вечером біля тіла, прийшло 
багато і  тросницьких, і  фанчиківських  – з  обох гро-
мад. Ми на ранок ховали його з священиком. Но дехто 
поплатився за то кар’єроў, наприклад, у нас був дирек-
тор школи. Мені нічого не було, а директора зняли з 
посади за то, шо батька поховав з священиком. 

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї Нас троє було. А чоловік із 
багатодітної родини: було шестеро дітей. [Скільки 
мало бути дітей у родині, щоб вважати її повноцін-
ною?] Скільки Бог дасть. Один  – то мало. І  двоє  – 
мало. А в мене вже, бачите, онук тільки один. 

оБов’яЗки дІТей щодо БаТькІв [Скільки у Вас 
дітей?] Двоє. Дочка Валентина і син Роман. Дочка 
зі мною зараз живе. [Хтось із дітей має залишатися 
з батьками?] У  нас така традиція в селі. Я  захворі-
ла була, поламала ногу, то вона [донька] приїхала до 
мене, жила в Виноградові. [Старша чи молодша ди-
тина залишається коло батьків?] Фактично молодша, 
син би мав залишатися. В  більшості є так, але дуже 
багато залежить, як сім’я внутрі вирішить. [Ви також 
жили зі своїми батьками?] Так, я жила з батьками, не 
жила зі свекрухою. З батьками своїми жила, а потім 
побудувалися і сюди перейшли. 

с. фанчиково
Записала О. Поріцька в червні 2014 р.  

у с. Фанчиково Виноградівського р‑ну Закарпатської обл.  
від Мар’яна Юрія Семеновича, 1969 р. н.

шлюБНий вІк [У  якому віці хлопці одружуються?] 
Від двадцяти до двадцяти п’яти в середньому. Є такі, 
шо женяться і в тридцять п’ять, і в тридцять. 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї У нас має бути поро-
зуміння між чоловіком і жінкою, шоб робити все на 
благо, і добре шоб було.

оБов’яЗки дІТей щодо БаТькІв [Хто з дітей має 
залишатися біля батьків?] Обично молодша. Але час-
то залежить, як в сім’ї договоря́ться. Не може бути 
так, шо дочка вийшла замуж, в неї є і дім, і хата, і ма-
шина, а син женився, і в нього нема. Батьки мусять по-
думати, як їм поділити. В більшості випадків дитина 
залишається, шоб доглянути батьків. [І тоді цій дити-
ні] залишалася хата. 

с. хижа
Записала О. Поріцька 10 червня 2014 р.  

у с. Хижа Виноградівського р‑ну Закарпатської обл.  
від Батин Марії Іванівни, 1971 р. н.,  

родом із с. черна Виноградівського р‑ну 

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї [Скільки у Вас дітей?] Я  – 
мама багатодітна. Трьох дітей маю. Сину буде двад-
цять один рік. Вчиться у Львові. В університеті лісо-
технічному, «Україна» називається. Дочка – у Рівнен-
ському державному університеті гуманітарному. На 
факультеті політології. А син – на інженера-механіка. 
І  маю іще третьокласника. Закінчив третій клас.  [...] 
Сім’я повинна бути такою, як кажуть, як Бог дає. Я так 
вважаю. Моє ставлення до народження дітей таке  – 
нехай народжуються, якщо ті діти справді батькам по-
трібні. Діти, як вчаться, треба багато коштів, і най Бог 
дасть, щоб я ще жила і бачила, як в мене ще третій син 
буде вчитися. Дуже того хочу. [Скільки дітей зазвичай 
у родинах?] Дітей у нас так: двоє, троє. Рідко буває, шо 
одна дитинка. Є й більше. В нас взагалі є дуже хороші 
мами. Їх в нас в сільській раді знають. Є, шо й більше. 
Є, шо й десять дітей. Небагато таких жінок, але є. На-
приклад, десь тій жінці, може, п’ятдесят років, у неї, 
по-моєму, більше, ніж десять. Майже в кожному класі 
дитина є в школі. А діти такі симпатичні. Такі гарні. 
Синьоокі українці малі. І  в мене є один  – Палінчак 
Іван. Мама така хороша, порядна. Всі діти такі дуже 
скромні в неї, такі вишукані.

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї [Чоловіка доброго має-
те?] Доброго, якшо я за нього вийшла заміж, то добро-
го. Мій чоловік шість років працював тут, у школі, але 
матеріальні трудності заставили по-іншому працюва-
ти. Займається іншим. В мене ж, кажу, два студенти на 
денному факультеті. Він працював тут завгоспом по 
спеціальності технік, технолог. Закінчив лісотехнічний 
Хустський тот, ну, тепер кажуть коледж, а тоді – техні-
кум. Але по спеціальності працював лише в Ужгороді і 
Владивостоці, а потім прийшлося будуватися, та зміни-
лося просто всьо. [Як розподіляєте обов’язки вдома?] 
Розподіляти обов’язки  – не все можна. Мій чоловік, 
коли дома, він всьо робит... У мене добрий чоловік. 

виховаННя дІТей Знаєте, я  вчилася у Волинському 
університеті. Я добре вчилася. Але я потрапила сюда 
в лагер [табір відпочинку для дітей]. Случайно, бо 
мене батьки виховали так: «Не можна нікуди ходити». 
Правильно, як кажуть. Но я старалася слухати своїх 
батьків, і я всьо виконувала то, шо вони мені казали, 
бо у нашому селі і взагалі в нашому оточенні вели-
ким позором могло бити шось таке, десь оступитися. 
І коли прийшов час мені іти на практику після третьо-
го курсу десь у Крим, я зараз і не пригадую, мій тато, 
нехай йому земля буде пухом, казав: «Нєт! На море 
не личит іти дівчатам!». Я, канєшно, била розстроєна, 
і мене сюда моя тітка по мамі, підказала мені, у районо 

ВиНОГРаДІВСьКиЙ  РаЙОН
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з’їздила, бо я дуже мало чого знала після десятого кла-
су в шістнадцять з половиною років. А до двадцяти, 
ви знаєте, дівчина з села прийде – Марічка з Закарпат-
тя, та й всьо. Мене сюди відправили. Свого чоловіка 
зустріла тут, в лагері. І через пару місяців одружилася 
з ним. А  в Луцьку, коли я вчилася, як казати, добре 
вчилася і, може б, шось із мене було, і не просто вчи-
тель історії, але я дякую Богу, шо так, як є.

с. черна
Записала О. Поріцька 11 червня 2014 р.  

у с. черна Виноградівського р‑ну Закарпатської обл.  
від Івашка Василя Васильовича, 1950 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя [З якого віку могли ходи-
ти на вечорниці?] То вже такі дівчата, які до заможу 
хотіли. Била примєта така. Хлопці мали свою приме-
ту, дівчата – свою примєту. Якшо [дівчина] хотіла за-
муж виходити, коса зав’язувалася в один стрій. В одну 
косу стрічку таку клала червону. Це значить, шо то 
вона готова, доспіла, дозріла. Хлопці, коли приходив 
процес дозрівання, – шапочку, і такі носили солом’яні 
шапки. Капелюшок такий маленький. Па́ву за шапку. 
Пава  – це ковила. Тут недалеко росте ковила. Вона 
має таку властивість. Вона збуджує хлопців до дівчат. 
В хаті має стояти. Або, наприклад, хлопець має носи-
ти за шапку. У нас носили тако велике. Фарбували в 
колір вже хлопці, ко [хто] то там в червоний, зелений, 
такі. [Яскраві?] Да. А в хаті, де чоловік спав з жінкою, 
мав бити букет. Збуджує. Жінка, дівчина, котра не ви-
ходила заміж, ковила цвіла, хотіла, йшла туди, на міс-
це, в Чорну гору. Там є вона цвіте. Роздівалась і карбу-
лялася вправо, вліво – валялася. Десь тепер вона вже в 
червні має зацвітати. Це не можна говорити, бо підуть 
та всьо перериють, викарбують, шо вона щезне з лиця 
землі. Це так само, як нарцисове поле розхвалили. Да! 
От розхвалили, а він зникає!

виховаННя дІТей [З якого віку дітей привчали до 
роботи?] З  малих. Да. Корову пасти мают діти там, 
дої ти корови, сіно збирати, черешні рвати, гусей пас-
ти. Дівчині – і тарілки помити, а хлопчикові таке – ко-
сити, дрова рубати, худобу годувати, води носити. [Як 
карають дітей за непослух?] У  нас [внучка]. А  Вася, 
мій син, думає: накажу ́. Насипав гречки і каже: «Так, 
Настінька, знімай колготки!» Вона зняла́ колготки 
і стоїть. Він каже: «Ставай на коліна». А вона питає: 
«Як ото?» А  він: «Тридцять три роки мені, а  я був в 
спортивному костюмі і став». А вона каже: «Ага, мені 
колготки треба знімати, а  сам в штанах спортивних 
став? Ни стану!». [Сміється.] Каже Вася: «Я засміявся 
і з тих пор її не наказую. Вона в три роки більше со-
образила, ніж я в трицять три». [...] У нас тепер рідко 
дітей б’ють. У нас на селах такі діти, шо всі ягоди, че-
решні, вічна робота, сіно, корова – всьо мусять пома-
гати. Діти дуже цікаві, особено до п’яти років. Потім 
вже піде в школу – всьо зовсім другоє. [Як до Вас діти 
звертаються?] На «ти». Привикли вже.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї [Скільки дітей у сім’ях?] 
По п’ять, по вісім. Нє, ну не зараз. Платили, по три-
чотири давали. Але в основному люди соціально не 
захищені, як мают багато дітей. Вони не думали над 
тим питанням освіти. Три [дитини] ще так буває. За-
раз так погано, бо то немає такої пропаганди на ті 
українські імена. А то зараз Сніжана, Роберт. 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї Жінка мусить встава-
ти рано, їсти готовити, в школу діти собрати, корову 
має здоїти, свині годувати. Чоловік має сіна йти коси-
ти ранком, води носити мав. Тепер уже вода – водо-
провод. Тепер уже разом треба. [Ви своїй дружині теж 
допомагаєте?] В нас не є різниці, які треба – і роблю.

шлюБНий вІк [У якому віці дівчата заміж виходять?] 
Буває скоро. Та й всяко. Шістнадцить, сімнадцить ро-
ків. Це вже мож. Є, шо й школи не закінчуют. Дев’ятий 
клас, вже всьо – під вінець пішла. Тепер свобода. Не 
приділяють тому значення, то раньше дуже то-то 
било, наприклад, дівоча честь, цнотливість. Та це було 
на вищому рівні. Дотримувалися того. А то тепер так 
воно запущено. А це запущено, тому шо це питання 
сім’ї держава випустила на самоплив. Практично дітей 
не вчили у школі цих питань і не вчать. Та шоб дітей 
не било, якась там гармонія била, відносини якісь там 
цивілізовані, людські, культурні, до то-то треба вчити 
дітей. Хлопці женилися в основному після армії. 

РодиННе повсякдеННя Ворогували греко-католи-
ки з православними. Але це є всі вказівки духовних 
осіб. Вони це дают вказівку, шоб люди ворогували. 
Батько, наприклад, ходит до православної, діти  – до 
греко-католицької. Чоловік  – в  одну церкву, а  жінка 
в другу церкву ходить. І таке є в нас. [Як у такій си-
туації вінчаються?] Де розумніші, то мусят уступити 
упертим. Розумний упертому мусит уступити, і  шоб 
діти жили. [Ви своїх дітей хрестили?] Хрестили. Під-
пільно. Були [партійні]. Ми далеко йшли  – двадціть 
кілометрів. Я пішов в партію заради кар’єри. Сказали, 
якшо директором школи хочеш бути, мусиш в партії 
бути. [При цьому] віруюча в нас сім’я була. Дочка у 
мене стала віруюча, як пішла в університет, закінчила 
і тут дуже. Тоже в православну ходить. [Хто вона за 
фахом?] Юрист. Почала поста тримати. В  господар-
ському суді [працює]. Сім’ю не має.

с. шаланки
Записала О. Поріцька 18 червня 2014 р.  

у с. Шаланки Виноградівського р‑ну Закарпатської обл.  
від альохіної Єви адальбертівни, 1976 р. н.,  

та Попович Олени Йосипівни, 1957 р. н.

виховаННя дІТей [У Вас велика сім’я?] Не дуже ве-
лика сім’я. Чоловік, я і двоє дітей. Син – шістнадцять 
років йому, а дочці – дванадцить років. [Чи діти до-
помагають по господарству?] Да. Ну, син частіше уже, 
а дочка ше маленька, вона не дуже ще. [Син теж буде 
займатися виноробством, як і Ви?] То дуже клопітка 
робота. Хто тим займаєця, то дуже знає це. 

РодиННе повсякдеННя По-перше, ми рішили 
сюди прийти, найти у Шаланках як дачу, но і там 
був будинок маленький. Ми рішили, шо прийдемо 
жити на дачу. Ми в Вілку [Вілок – селище на кордо-
ні з Угорщиною] жили. А потім вже разом жили. Ми 
прожили десять років разом там, коли переїхали на 
дачу. Там всьо рішили. Під домом там підвал стоїть, 
і  ми живемо на цій території. Це підвал, і  там пере-
робний завод, це одна територія била [була]. Но 
на одній частині території був будинок, де ми жи-
вемо тепер, нанизу підвал, і  так уже рішили тоді, 
якось його тоже треба використовувати. Чоловік 
хотів дачу. Потім вже ми... А виноробство – то його. 
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97НаРодЖеННя диТиНи

Біля пологового будинку. м. Ужгород  
Закарпатської обл. 1996 р. 

3, 4 – у пологовому  
будинку.  
м. кривий Ріг  
дніпропетровської обл. 
2011 р.

Біля пологового 
будинку. 
м. ладижин 
вінницької обл. 
2014 р.

Немовля.  
с. великі сорочинці 

Миргородського р-ну 
полтавської обл.

1

2

3

4

5

1–5 – за виданням: 
Борисенко В.  
сімейна обрядовість 
українців хх –  
початку ххІ століття. – 
київ : видавництво 
ІМфе, 2016
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98 хРесТиНи

хрестини. 
смт Муровані 

курилівці 
вінницької обл. 

2017 р.  
З архіву к. Бех 

дитина з хрестиком та в крижмі. 
м. святогірськ донецької обл.  

За виданням: Борисенко В.  
сімейна обрядовість українців...

хрестини. м. луцьк волинської обл. 2009 р.  
З архіву с. чибирак

хрещення в 
церкві святого 
Миколая на 
аскольдовій 
могилі. м. київ. 
2009 р.  
З архіву  
к. чаплик

хрещення в церкві святих 
ольги і єлизавети. м. львів. 

2012 р. З архіву Н. вовк
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99хРесТиНи . сІМейНІ  свяТа

хрещення. м. Тальне  
черкаської обл. 2014 р.  
З архіву Т. Ткаченко

перша річниця від дня народження. 
м. охтирка сумської обл. 2015 р.  

З архіву родини Буадзе 

перша річниця від дня народження. 
м. кривий Ріг дніпропетровської обл.  

За виданням: Борисенко В. сімейна 
обрядовість українців...

хрещення в родині петричуків. с. Бабин 
косівського р-ну Івано-франківської обл. 

З архіву в. щибрі

Наречена тримає немовля. 
с. приборжавське Іршавського 
р-ну Закарпатської обл. 2010 р. 

За виданням: Борисенко В. 
сімейна обрядовість українців...
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100 колиски Та диТячІ лІЖечка

 с. Нудиже 
любомльського р-ну 

волинської обл. 
2015 р. світлина 

с. Боярчука 

Івано-франківщина смт Новопсков луганської обл.  
світлина л. Босої 

дитяче ліжечко. 
м. Новоград-
волинський 

Житомирської обл. 

пристосування для тимчасового перебування 
немовляти під час польових робіт. Закарпаття

1

4

2

3

1, 3, 4 –  
з архівів ІМфе  
ім. М. Т. Риль ського
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101колиски Та диТячІ лІЖечка

Тернопільщина. 
2007 р.

київщина. 
З архівів ІМфе 
ім. М. Т. Риль-

ського

сумщина.  
світлина Н. литвинчук

Тернопільщина.  
світлина Б. сауляка

м. київ. скансен 
«Мамаєва 
слобода».  

2011 р.  
З архіву 

М. олійник 
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102 свяТкове диТяче вБРаННя

с. гнідин Бориспільського р-ну київської обл. 
1990 р. З архіву о. щербак

м. Мелітополь Запорізької обл. 2014 р. 
З архіву М. курінної

Брат і сестра семенюки.  
с. Замагора верховинського р-ну  

Івано-франківської обл.  
З архіву ю. Буйських

донька з родини подольських.  
с. Усть-кам’янка апостолівського р-ну 

дніпропетровської обл. 2011 р.  
світлина л. Босої
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103свяТкове диТяче вБРаННя

с-ще Заводське 
конотопського р-ну 
сумської обл. 2014 р. 
світлина о. віхніча

1 – м. київ. 2011 р.  
світлина л. пономар

м. київ. 2009 р.
світлина М. олійник

3 – м. Ужгород Закарпатської 
обл. 2015 р. З архіву п. леньо

1

3

2

2 – перша сповідь. м. львів. 
2016 р. З архіву Р. голощука
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104 диТяче повсякдеННяя

1 – смт Замглай Ріпкинського р-ну чернігівської обл. 
1989 р. З архіву о. щербак 

2 – м. Миргород полтавської обл. 2012 р.  
світлина М. олійник

3 – с. щасливе Бориспільського р-ну київської обл. 
2012 р. З архіву л. кирієнко

4 – м. львів. 1998 р. З архіву г. Мелех

5 – с. великі сорочинці Миргородського р-ну 
полтавської обл. 2013 р. світлина М. олійник

6 – м. сміла черкаської обл. 2010 р.   
З архіву М. курінної

1 2 3

4 5

6
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105диТяче повсякдеННяя

м. Рівне. 1980-ті рр.  
З архіву Н. стішової

м. Мелітополь Запорізької обл. 2014 р.  
З архіву М. курінної

Розваги для дітей під час 
фестивалю полуниці. 
с. Малий самбір 
конотопського р-ну 
сумської  обл. 2013 р. 
світлина Н. литвинчук

м. полтава. 2010 р. 
світлина М. олійник

с. кучівка старокостянтинівського р-ну 
хмельницької обл. 2008 р.  

З архіву л. Іваннікової
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106 диТяче повсякдеННяя

с. самгородок козятинського р-ну 
вінницької обл. 1988 р.  
З архіву л. пасічник

діти на печі. с. Малий самбір 
конотопського р-ну сумської  обл.  

2013 р. світлина Н. литвинчук

1
2

3

с. кучівка старокостянтинівського р-ну 
хмельницької обл. 2008 р.  

З архіву л. Іваннікової

1 – м. донецьк.  2011 р.  
З архіву М. герасименко

2 – с. ганнівка Братського р-ну 
Миколаївської обл. 2008 р.  
світлина в. левицького

3 – м. київ. 1995 р. З архіву о. лузан
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107диТяче повсякдеННяя

м. київ. 2008 р. 
світлина М. олійник

с. Рідківці  
Новоселицького р-ну 

чернівецької обл.  
1960-ті рр.  

З архіву М. курінної

м. Ужгород Закарпатської обл. 
2013  р. З архіву п. леньо

с. Бродівське  
острозького р-ну  

Рівненської обл. 2017 р. 
З архіву Н. Балагури

м. гола пристань 
херсонської обл.  

З архіву Н. поліщук
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108 диТячІ НаРодНІ  ІгРашки

київщина черкащинаІвано-франківщина

дніпропетровщинаполтавщина

1 2 3

4 5 6

7 8

1–6 – ляльки-«мотанки»

7 – лялька із 
соломи «янгол»  

(автор З. лісова).  
м. київ

8 – сирна іграшка 
«вершник  

з бербеницями». 
Івано- 

франківщина

1–8 – з архівів ІМфе ім. М. Т. Рильського
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109диТячІ ІгРашки

Іграшки 
глиняні. 
полтавщина. 
2013 р. 
світлина 
М. олійник

Іграшки 
глиняні. 

донеччина

«Баранець» глиняний 
(автор І. сухий). с. цвітне 
олександрівського р-ну 
кіровоградської обл.  
1960-ті рр.

3 – іграшка 
глиняна 

(автор 
о. шиян). 

одещина. 
1960 р. 

1 – майстриня гафія вінтоняк. с. космач косівського р-ну  
Івано-франківської обл. З архіву д. пожоджука

2 – свистунець глиняний. м. валки харківської обл.  
2017 р. світлина о. Босого

1

2

3
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110 дІТи З ТваРиНаМи

смт Муровані курилівці 
вінницької обл. 2012 р.  

З архіву к. Бех

1 – с. гора 
Бориспільсь-
кого р-ну 
київської обл. 
2012 р. світлина  
Р. шевченко

м. сміла черкаської обл. 2011 р. 
З архіву М. курінної

2 – смт солотвино 
Тячівського р-ну 
Закарпатської обл. 
1999 р.  
З архіву  
о. щербак

с. Іванівка семенівського р-ну 
полтавської обл. 1998 р.  

З архіву л. Титової

1 2

смт архангельське  
високопільського р-ну херсонської обл.  

2000 р. З архіву о. Теслі

с. криворівня 
верховинського р-ну  

Івано-франківської обл. 
2015 р. світлина  

я. Зеленчука
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111ТРУдове виховаННя дІТей

За гончарським кругом.   
кіровоградщина.   

світлина о. Босого

смт Муровані курилівці вінницької обл. 
2011 р. З архіву к. Бех

Навчання  
гончарської 

справи. 
 м. Ужгород 

Закарпат- 
ської обл. 

2015  р.  
З архіву  

п. леньо 2

Заняття в гуртку петриківського розпису.  
м. київ. 2003 р. З архіву л. Настенко

м. київ. 2018 р.   
З архіву Н. ващенко

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



112 РодиННІ свяТкУваННя

сімейне застілля 
з нагоди приїзду 
родичів. с. джулинка 
Бершадського р-ну 
вінницької обл. 
1996 р. З архіву 
о. головка

дитячий день народження. с. щасливе 
Бориспільського р-ну київської обл. 1996 р. 

З архіву л. кирієнко

святкування дня 
народження сина. 

м. київ. 2001 р. 
З архіву о. щербак

святкування третьої річниці 
від народження. вінниччина. 2012 р. 

З архіву к. Бех

друга річниця від 
народження. с. Бродівське 

острозького р-ну 
Рівненської обл. 2017 р. 

З архіву Н. Балагури
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То вже як купили підвал, то чого вартий підвал без 
вина? [Сміється.] Тоді рішили виноград [вирощува-
ти]. Так шо він сам ці всі проектні роботи, знаєте, то 
муж все мав робити сам, як воно насадження, як воно 
має бути, стояти дуже багато часу його вино, і це все 
має бути офіційно, то не дуже така проста робота. 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї [Хто приймав рі-
шення щодо заняття виноробством: Ви чи чоловік?] 
Спільно обговорювали. Рішили раз, що, може, попро-
бувати. Перші п’ять-шість років вкладували, вкладу-
вали, і десь в 2009 [році] дали перший сорт «Мерло», 
ми зібрали, там десь стоїть у столику. 

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї, шлюБНий вІк [Скіль-
ки було дітей у батьковій родині?] Двоє. Та й двоє з 
другої сторони. Невелика сім’я, можна сказати. Тепер 
уже тенденція йде до збільшення. Наприклад, у моє-
му класі, шо угорський клас, з двадцяти одної дити-
ни більше як половина з багатодітних сімей: чотири, 
п’ять дітей в сім’ї. [В]  останні роки. Це вже відколи 
почали допомоги для дітей [давати]. Більше таких ба-
гатодітних в циганському таборі. В місцевих – це три 
здебільшого, але циганської національності – це чоти-
ри, п’ять і навіть більше. [Вони теж навчаються в шко-
лі?] Да. Недовго, тому шо заміж повиходять. [До якого 
включно класу вони ходять?] Дев’ятий і далі вже всьо. 
В них уже прийнято в дванадцять років, в чотирнад-
цять йти [заміж]. В чотирнадцять років уже повиска-
куют і народжуют скоро. [До якого класу навчаються 
хлопці?] До сьомого так іще більш-менш. Хлопці ідуть 
на заробітки. Дівчата сидять дома, дітей виношують. 
[Дитяча смертність у них висока?] Ні. Навпаки – здо-
рові, як дуб. В одному одязі і нич нє.

оБов’яЗки дІТей щодо БаТькІв [Чи є традиція, що 
наймолодша дитина має залишатися доглядати бать-
ків?] Нє. Такого нема. Якшо, наприклад, на вулиці даль-
ше побудує будинок, то він іще залишається опікуном 
батька чи мами, чи бабусі. Та зара’ всі молоді старають-
ся вже за границю піти. Заробляти. Закінчили універ-
ситет, а все устроїтися на роботу не можуть і працюють 
тоді, і зарплата не відповідна тоді до прожитку. 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї [Як до Вас звертаються 
діти?] «Ти» кажут. [Як Ви до своїх батьків зверталися?] 
На «Ви». Чоловік до своїх батьків – на «ти». У них тут 
так заведено. [А до дідусів і бабусь?] На «ти». Мої батьки 
вже померли, уже не живуть. [Як Ви вважаєте, до бать-
ків варто звертатися на «ти» чи на «Ви»?] Одінаково. 

воловецький РайоН

с. верхні ворота
Записав С. Сіренко 24 листопада 2008 р.  

у с. Верхні Ворота Воловецького р‑ну 
Закарпатської обл.  

від Григи анни андріївни, 1934 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Зимними вечорами мо-
лодь та й жінки збирались у хаті на вечорниці. Одна 
в’язала, інша пряла з куделею, бо вже і я ходила. Ще 
через двадцять хат собиралися. Хлопці позбираються 
і підуть по всіх хатах вечором. І  там були, і  там. Так 
проходили вечорниці, і знакомились. Вечорниці про-

ходили до «трисела», значить, після Нового року, коли 
Різдво, Коляда. [Хто організовував вечорниці?] Самі 
дівчата і хлопці. Знаходили хату, топили у ній і збира-
лись. Співали, приказки, бувальщину, анекдоти, – хто 
що,  – розповідали. Додому приходили з вечорниць 
опівночі, о другій годині, коли як засидишся. [Батьки 
відпускали чи контролювали?] А, тоді не було, як зараз. 
Дисципліна була. Діти були послушні. Такого всякого 
не робилось. Було, що хлопці робили фікуси [капості]. 
Наприклад, у нас по сусідству розібрали воза і вино-
сили його на хату, і там знову наділи колеса. Було таке, 
що підпирали двері чимсь. Двері відкрив, а воно падає. 
Це робили, бо дівчина не схотіла поговорити. Дівчата 
ходили [на вечорниці] з чотирнадцяти років, коли вмі-
ли вже прясти. А у мене ходили старші брати. Батьки 
не пускали, бо з ким ти прийдеш? «Та хай іде. Ми похо-
димо, подивимось, а тоді і за нею зайдемо», – так гово-
рили брати мої. А замість отих танців, що зараз у клубі, 
у великій хаті кожну неділю робили фашанки [танці]. 
Жили у хаті дві баби. Їм хлопці куплять кирасіна, щоб 
світили. Мої брати були музикантами. Ніхто їм не пла-
тив. Рідко хто пив 250  грам. Приходили подивитись 
заміжні жінки. Хлопці, парубки і старші дівчата тан-
цювали біля музиканта, цю коломийку. А менші – в ко-
ридорі, вчились танцювати, щоб не мішати. Танцюва-
ли коломийки. Хлопець сяде біля дівчини і повторює її 
рухи. Можуть скрутити пелюхи, які підпалюють. Одну 
пелюху називають ім’ям хлопця, а іншу – ім’ям дівчи-
ни. Потім ложать і підпалюють: якщо дим перетина-
ється, то значить будуть парою. [Чи справджувалося?] 
Ні, то хлопці вигадали таку забаву. То вони чули, як 
діди розповідали. Пісні складали про кожного: чи то 
про Івана, Василя. Кому як. 

поЗашлюБНІ сТосУНки, покРиТка [Чи трапля-
лися випадки втрати дівчиною цноти?] Було. То була 
ганьба велика. Були дівчата попали на зґвалтування. 
Кополя – незаконно народжена дитина. Так називали 
дитину. Такі діти були сприятливі до всього, розвину-
ті. З них получались майстри, в науку. Підхідка – ді-
вчина, яка мала незаконно народжене дитя. Вона хо-
дила в пладку. У селі мало таких було, – може, три чи 
чотири. [Чи карали за це парубка?] Вона не казала, від 
кого, не можна було казати, то ганьба велика. Якщо 
багаті такі люди, то мусиш того парубка заставити. 
Може, батьки казали, що то тобі не пара, а тоді, може, 
вже прийняли, але то рідкість було.

РодиННе повсякдеННя [Де жили молоді?] Жили в 
молодого, а могли і в молодої. Коли моя мама прийшла 
жити до батька, то їх було семеро братів. Один пішов 
до дружини жити, то залишилось шість. Хата така 
була, що одні сіни, а по боках – по кімнаті, в яких жило 
по три пари. Коли почали появлятись діти, то почала 
кожна пара будувати собі хату. Усі дружньо жили.

с. Завадка
Записала Т. Момот 3 травня 2010 р.  

у с. Завадка Воловецького р‑ну Закарпатської обл.  
від Капайло Марії Іванівни, 1934 р. н.

виховаННя дІТей Малим дітям не можна було ходи-
ти на весілля, бо там паскудно говорять, там фіґлю-
ють, там грубіянять, там матіркують. Я мала вже шіс-
надцять років, коли мама перший раз мені дозволили 
піти на свадьбу. А тепер старші танцюють, а тебе оце 
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пльонтать попід ноги. А тоді ішли, як це була старша, 
розумніша, дівка, хлопчище. І то було чемно, то було 
ввічливо. А нині, тако я кажу, що то дикость, не то шо 
культура, шо то це там діти мають гляда́ти. Дома вчи 
їх культурі: і як вилку держати, і як ніж держати, і як 
утиратись, і як салфетку брати – усьо їх дома вчи. Там, 
де всяку всячину говорять, ніщо глядати, научатся ще. 
Дітей більше виховував той, хто був більше вдома. Як у 
нас, наприклад, батько у 1939 році пішов у Росію, мама 
з нами, з  чотирма дітьми, залишилася, то як батько 
нас міг виховувати? Ясно, що коли дівчина була, то 
мати вчила її прясти, якщо хлопець був, то молоти-
ти ціпом, то учив чоловік, батько. Та й косити учив 
батько, та й копицю класти, та й полукіпку. В п’ять ро-
ків вже сестра пастушила. А я мала дев’ять років, то 
вже й пішла в найми. Я 1934 року, а 1943-го вже най-
митувала. 1943-й, 1944-й, 1945-й роки у нашому селі, 
у багатших. Бо треба було, мама позичили гроші ку-
пити корову, бо в нас корови не було, а люди просили 
гроші. Вона не мали, та й люди казали: «Пусти дівку, 
хай пастушить, бо треба нам наймати пастуха». Так я 
пішла пастушити. Діти обов’язково доглядали своїх 
молодших братів і сестричок. У  нас брат менший  – 
1948 року, а слідуючий брат – 1951 року. Мама ходила 
в колгосп, та й ні на кого було лишати, садіків тоді ж 
іще не було. То брат так було навчився, що він держав 
брата за руку. Ішли на ріку купатися разом. Там річка 
така у нас, що там втопитися не можна. Така річка, що 
і до коліна води не було. Там гатили спеціально гатку 
з віття, каміння носили всяке, щоби можна було купа-
тися. Так усі доглядали одне другого. У кого був хтось 
старший, дід, баба або якась там ще родина, такі, що 
вже не в силі були щось робити на полі, то там було 
на кого лишити, а в кого не було на кого лишити, та й 
одне на другого лишали. [...] Такого віку, з якого дівчи-
на ставала дівкою, не визначали. А в нас, відколи на-
вчилася прясти, то мати пряли на німецькій кужелі. Та 
мама то пряли повісмо, то то, шо треба прясти тонкоє 
полотно, з котрого шили одяг, а тітка, в нас іще була 
батькова сестра, то вона пряла перші відходи після по-
вісма, то то на потикання, а я і одна сестра, і друга се-
стра, ми пряли головчиння – самі-самі таке відходи із 
повісма. Я пряла тонше, бо я вже була більше, кажуть, 
сестра Калина найскорше, вона у п’ять років уже пас-
ла ягнят. Та так співала, що на той край села чути було. 
А мати того хлопця, що потім був її чоловік, казала: 
«Михайло, чуєш... За жону...». А ми пряли, то не було 
коли йти... Наші дівчата і жінки пряли, дома сиди, то 
знаєте, як це не хотілось дома самому сидіти та пряс-
ти. То ішли ми там, де була найбільша хижа, там уже 
в кого як було розміщено, де ся хто розміщав. Всякі 
там казки розказували і всякі билиці-небилиці. Коли 
дівчина вже була доросла, то її називали «сошанкою».

дошлюБНе спІлкУваННя Танці в нас дуже просто 
проходили. У той час, за мадярів ще, я розказую Вам 
про той іще режим  – дорадянського часу, бо радян-
ський період я вже й сама пішла з дому та й не знаю 
вже, як що. Де було найбільше приміщення в хаті, де 
була найбільша хижа, просили ґаздиню, аби дозволи-
ли в них танці, просили хлопці, який там був ґазда, 
понесли па́ленку, гостили його, ну, і  то він дозволив. 
У нас така була музика: гуслі, цимбали і бас. Гуслі, то то 
скрипка, скрипка із гуслями, то одна і та ж, гуслі висо-
кий тон беруть, а скрипка, то це мало на нижчий тон, 

то то в нас така була музика, у Мижгірському районі 
був бубен, в  нас бубна не було, у  Мукачевському ра-
йоні і туди, там уже брали саксофон, вони брали такі 
духові й інші інструменти, я не знаю, що там було, бо я 
там була на свадьбі в 1957–[19]58 році, та й я не знаю, 
як там було ще того часу. А  там, в  Оратівщині, там 
обов’язково була трумбита, і  на свадьбі то тоже так, 
і сопілка, но в нас того не було, в нас були цимбала, гус-
лі, бас. [Як відбувалися вечорниці?] Приходили хлопці, 
приходили дівчата. Хлопці стоять в одному куті, ді-
вчата стоять в другому куті, починають грати, хлопець 
підходить, бере дівку і йде танцювати. Наш танець 
верховинський – коломийка: то два хлопці і дві дівчат. 
А кінчився танець, і дівчата ідуть в свій куток, хлопці 
ідуть в свій куток. Ти мені се любиш, на сошанках те 
не говорили, а говорили, коли їм се вдало. Залицялись 
хлопці до дівчат звичайно. У нас квітів ніхто не дару-
вав, то в нас коли ще були випрядки, то то, шо я перше 
казала, шо ми ходили прясти. На випрядки приходили, 
та котрий се, котра ся любила, та й там коло неї присів і 
заважав їй прясти, і говорив, і фіглював, і щипкається, 
і всяко було. А дівчина могла зафіглювати та й подати 
вид який: або моргнути, або ще якось те. Хлопець ви-
бирав ту дівку, яка любили, хай хоч була і лінива, хоть 
була і непутяща, а була ми се любила, та й брав. Но во-
прос був іншого виду, іншого порядку. Тоді (я розка-
зую за мадярський ще період) всьо залежало від того, 
які багаті люди і що вони мають, і що вони не мають, 
бо хоть, може, хлопцеві і любилася дівка, хоть була і 
файна, і роботяща, і чемна, а не любила або дівка, або 
її родина, і він каже: «Будеш її брати – іди до неї». А в 
неї, у приймах, нікуди йти, бо в неї ще сім’я, хочеш – 
не хочеш, візьмеш її – я не передам ані клаптика землі. 
І так, хочеш – не хочеш, а бери тоту, котру ти кажуть, 
щоби брав, бо залишишся без. Слово батьків було ве-
соме. Так що в залежно від того, як там було в кого, так, 
шоб був категорично йти проти батька, хто пішов, за-
лишався тоді без нічого. А з дівчиною тоже так само, 
казали, як підеш до того, то зостанешся без нічого. 

посаг Дівчині давали у приданоє, якщо має много 
землі, а ті, до кого вона йшла, не требували, то обич-
но, як кожна дівчина мусіла мати такоє, мусіла мати у 
приданоє корову, маленькі воли, не такі вже – тяглову 
силу, а такі, що ще малі, у кого були вівці – три-п’ять 
овець  – то рахувалася середня часть. Хто мав гроші 
ще, то давали гроші, хто мав землю – давали землю, 
а хто не мав землі – землю не давали, но корова, воли, 
вже в кого є кобила. Кожен то знав, що то треба дівці 
готовити, бо прийде свата ж та. А були такі, що то вже 
були дуже гуманні люди, що якщо була і бідна, а ро-
ботяща, чемна, порядочна, а він хоть і був багатший, 
а любилася родина її, та кажуть: «Ех, ви собі нажиїте ́». 

ІРшавський РайоН
с. великий Раковець

Записала І. щербак 18 червня 2014 р.  
у с. Великий Раковець Іршавського р‑ну 

Закарпатської обл.  
від Зілинець Марії Іванівни, 1935 р. н.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї Я  народилася 11  фебруара 
з-перед Трьох святих. Як ся вродила, на другий день 
мене не́сли хрестити. Такий був закон. Марією мене 
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назвали, так мені припадало. І внучка у мене Марія. 
Я дома ся родила, а вона – в лікарні. У селі у нас тоді 
била така повитуха сільська. У нас кажуть «бабка сіль-
ська». Вона одна на село була. Я була перша, а за мною 
ще двоє. Троє нас било у мами, бо мама повдовіла. 
У двадцять п’ять років повдовіла. А няньо покійний 
помер у двадцять сім. Вона мала за мнов хлопчика, 
а дали була дівочка. 

с. Імстичово
Записала О. Поріцька 19 червня 2014 р.  

у с. Імстичово Іршавського р‑ну Закарпатської обл.  
від Зейкана Степана Івановича, 1932 р. н.

виховаННя дІТей Великі були родини. Де[й]сять-
дванадцять чоловік сім’я нараховувала. [Чи багато ді-
тей помирало?] Як вам сказати? Котре було на життя, 
то виживало, а слабі умирали. Виховувалося в праці, 
то всьо працювало. [З якого віку починали працюва-
ти?] Начинає ходити, то вже скот попасувало. Діточ-
ки́ – то всьо в роботі було. [Які імена давали дітям?] 
Іван, Пет ро, Михайло, Василь, Юрко, Семен  – такі 
різні. [Які прізвища поширені в селі?] Доб ра́й, Лях, 
Гор зо́. Но, май, більше Зейкани. Їх називали «не́меші», 
розумієте? Коли жандарм переслідував, а [пересліду-
ваний] заскочив у двір немеша, то не мали права пе-
реслідувати того. [Тобто були авторитетні мешканці?] 
Авторитетні, а́йно! Вони мали свій герб, в  Інтернеті 
можна побачити. Герби то мали заможні люди. Май, 
більше Зейкани та Добраї́. [У міжвоєнний час скіль-
ки дітей було в родині?] Четве́ро-п’яте́ро. Вже менше. 
До шість могло бути. Наприклад, в нас було п’ятеро. 
Єдна сестра була і чотири брати. [Чи траплялося, щоб 
діти не слухалися батьків?] Та де! Батько й мати то так 
били, шо!.. Прутом! [Хтось із батьків захищав?] Нє, 
тільки казав: «Дай ’му, дай ’му!». Та бул би не слухал? 
Нє-є! Не било того. Тепер не б’ют дітей. [Як ефектив-
ніше: бити чи не бити?] Треба все розуму вчити. Діти 
не слухають чому? Бо дивляться телевізор, там шось 
показуют, вони то-то наслідуют. [Чи діти допомага-
ють батькам по господарству?] Аякже. Як після шко-
ли, но. На ділянці шось скопати, скот пасут, но. Мусят 
робити. [Чи ходили малі діти до школи?] Обов’язково! 
Батьків штрафовали! [Хто?] Бирів. Управитель школи 
давав список: такі діти не ходять в школу, притягну-
ти його... Та й йому штраф дали. Шось мав [батько] 
відробити чи грішми. [З якого віку діти мали йти до 
школи?] Від сім, доки не закінчив вісім клас народної 
школи. Державні були школи за чехів. І  за мадярів 
тоже. Туй у нас била моанастирська школа, при ма-
настирьові, то манахи утримували. І дівчата, і хлопці. 
Вони мали клас свіюй, наймали манахи приміщення. 
Була і державна школа, і при моанастирі, айно. 

пРийоМНІ дІТи [Чи були бездітні сім’ї?] Били. Брали 
[дітей на виховання]. Пак договорювалися. Но обично 
від сво́їх родичів. Там, де були багатодітні. То брали. 
Всо пак майно заповідали тому: чи то ді́вочка пішла, 
якшо дівчина, то пак заміж уддавали, а якшо хлопец, 
то так било, при них. Я знаў: десь п’яте́ро било таких. 
Забрані били. «Береме́ за своїх» кажут. На уберо́вац, 
на сільській раді, сільський уряд, сільська громада. 
Бирі́ў [сільський голова, староста сільської громади] 
був. До нього [треба було йти]. Там записали та й всьо. 
Вони пак вчинили акт, «ко ́нтракт» казали. [Хто його 

підписував?] Биріў. В нього була печатка, він завіряв 
ото всьо, но. 

оБов’яЗки дІТей щодо БаТькІв [Діти жили зі 
свої ми батьками,] доки ся не пооддавали. [Як одру-
жувалися чи виходили заміж,] то ішли геть із дому. 
[Хтось із дітей повинен був залишатися біля батьків?] 
О! То рада була їхня. Они ся радили, котрий ся встане 
на господарстві. Котрого у́значили, тот ся мав встава-
ти. Майно ся ділило всім. Ото, наприклад, коли ішла 
дів ка, віддавалася, то казали: «Дамо се, се даме́ у при-
діл». Ци землю, із господарства мати давала парни́ 
[перини], більо ́ усяке, меблі́. А леґінь то теж діставав 
землю, земля ділилася всім: і хлопцям, і дівчатам. [Чи 
траплялися випадки, що кілька синів залишалися 
жити біля батьків?] Нє. Тільки один. Так старалися: 
або один іде у приймаки, із молодіў, або диставав зем-
лю, та строїлися помалу. 

шлюБНий вІк [У якому віці дівчата виходили заміж?] 
Нижче вісімнадцяти не виходи́ли. Нє. До двадцятьом-
тридцятьом ро ́кам. То вже старі дівки́. А леґіні́ до ві-
сімнацєть ше не женив ни єде ́н. Двацєть – двадцять 
два. Старий леґінь то вже по тридцятьох роках. 

дошлюБНе спІлкУваННя [Ви, як ішли до війська, 
вже мали дівчину?] Ще-м не мав. Мав я з ким перепи-
суватися, но не така, постійна. Я вже з свойоў позна-
йомився, коли прийшов у другий раз у відпуск на со-
рок днів. Коли служив. Вона вчителькоў була. Із Біло́к 
[сусіднє село]. А я навпроти церкви жив, а школа була 
коло церкви, та походили: я – матрос, так помалу-по-
малу та  й познайомилися. [Скільки років вона Вас 
чекала?] Три роки. [Чи траплялися випадки, коли ді-
вчина обіцяла чекати, але не дочекалася?] Било так. 
[Чи засуджували таку дівчину?] Коли засуджували, 
котрі казали, же добре. Котрі як.  [...] На Великдень, 
на Рождество, у школі знайомилися. По тому шо? За-
ганяли сватів. Домовлялися: «Підеш за ’ня сватати?». 
Там два-три чоловіка підуть, догуворюються там: «Ци 
даєш ти за цього чоловіка дівку, ци не даєш? А даєш, 
то шо даєш у приданоє, якоє приданоє буде́?» [Брав із 
собою] хрещеного батька лише. Ше цімбо́ра [товари-
ша]. Кедь хліб дали, значить дівку дали. А так, то диню 
[гарбуза] дали, і будь здоров! 

посаг [Що давали в придане дівчині?] Но пак перини, 
«парни ́» у нас кажуть, то гусячі мали бити. [З пуху чи з 
пір’я?] Котре якоє давали. Потом верети [простирад-
ла] давали, простинь, покрі ́ўців [доріжки] кілько там, 
половиків значить, але то на землю не ложили, зшива-
ли і тим сі крили [накривалися]. Покровець – бо по-
кривати, айно.

РодиННе повсякдеННя Як прийшов із армії, то 
всьо було пустоє. Туй нич не було, лиш один кустик 
був акації, а туй – верби. Ми вже побрались. Ну, а там, 
де я жив, ще четве ́ро було. Мало грошей привіз, та 
й жона мало мала, задумав собі  – виділили нам тут 
участок,  – та начали строїтися. У́копали фундамент, 
ци́гани накидали, зробили саман, то цигани у нас туй 
робили, дали – дерево, нави[е]рх – стропила. 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї Спільно все роблять. 
Як си поділять. Вона [жінка] має діти доглядати та 
їсти варити – то обов’язково. Та й чоловік має. А кедь 
схоче, то вари́ть. [Хто вважається головним?] Чоловік. 
[Як скаже,] так має бити. 

ІРШаВСьКиЙ  РаЙОН
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с. собатин
Записала О. Поріцька 8 вересня 2016 р.  

від Сімьонової (Попович) Марії, 1958 р. н.,  
родом із с. Собатин Іршавського р‑ну 

Закарпатської обл.  
(нині проживає в м. Ризі, Латвія)

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї, виховаННя дІТей Нас 
було сім дітей: п’ять сестер і два брата. Уже цієї весни, 
з розривом в два тижні, померли старший брат і сестра. 
Похоронили двох за дванадцять днів. Сім’я була вели-
ка, но ми дуже дружні, помагаємо друг другу. Якшо в 
когось біда, то ми всі там, де комусь треба. Помощ дє-
нєжну теж ми скидаємось, помагаємо.  [...] Спільних 
дітей у нас троє. В  мене була дочка, в  нього був син, 
з нами живе з п’яти років. Моя дочка зразу зі мною пої-
хала, так шо всіх п’ятеро получилося. Діти в мене друж-
ні, слава Богу! Ми дом купили за Ригою, то тепер всі 
празники, всі виходні, в кого шо – хрестини, дні наро-
дження – всьо там відмічаєся. Бо так ми в селі любили 
збиратися і любимо, так мо́ї діти, слава Богу. [...] [З яко-
го віку переважно привчали дітей до роботи?] Навірно, 
в п’ять років я вже корову пасла. Сестра на роботу піш-
ла, та хто де вчилися. Коли помер дідо, а прожив він сто 
два роки, то мо́ї старші вже були жонаті. 

шлюБНий вІк Мамі було сімнаціть, [коли вона ви-
йшла заміж]. Мама моя пішла на двох дітей: у  бать-
ка жінка померла, осталося двоє дітей, вот якраз ці 
старші, шо померли. Мама була з 1923  року, а  бать-
ко – з 1909 року. Велика різниця між ними була. Того 
пішла, бо вона теж була з великої сім’ї, і  жила вже 
одна невістка з її братом, друга невістка. І то були три 
кімнатки всього, все було занято. Мамин няньо був 
церківни́к. І було так, шо вона ходила, служила у попа, 
і каже: «Вечором прийду, а вже всі наїлися, а міні їсти 
нема шо». Батько мій по́чав туди ходити в Дунко́виці, 
бо мама мо́я була з Дунковиці. А в нього перша жін-
ка теж була з Дунковиці, її теж звали Олена, так, як і 
мою маму. Померла при родах: третю дитину родила 
і померла. І коли нянько почав ходити, то почали всі 
(і бабка, і тітки – мамині сестри старші): «Та давай, ви-
ходи за нього, дивися, будеш сита». Бо в діда нашого 
було дуже багато землі, такий він був трудяга. 

дошлюБНе спІлкУваННя [Де познайомилися Ваші 
батьки?] А там, в селі, і познайомилися. [Де збиралася 
молодь?] Було таке, шо збиралися в одній хаті. Клубів 
не було. У когось збиралися, де хата більша. То дівчата 
там в’язали, пряли, а хлопці теж участь там принима-
ли – мама розказувала: було весело. Вечорниці! [А Ви, 
як були дівчиною, де збиралися?] Клуб у нас був. Тан-
ці були, кіно крутили  – привозили по виходним, по 
святам. Спочатку був баян, баяніст грав на танцях, 
а потім вже магнітофони. [Як Ви з чоловіком познайо-
милися?] Після десятого класу не поступила перший 
рік і поїхала – в нас там завод був від Рижського елек-
тромеханічного заводу, і там був філіал в Іршаві. Ну, 
я  там робила. Була незаміжня. Кого в командіровку 
відправляти, як якийсь брак, як довезли чи недовезли 
добре. Вот і їздила, і так познайомилася. Ми подружи-
лися спочатку з його сестрою, а потім уже з ним. 

РодиННІ пеРекаЗи [Ваш чоловік з Латвії?] Да, з Юр-
мали. Ро́дився в Латвії. Батько воював там колись з 
німцями. Від німців спалили їх село на Псковщини, то 

на підводі вони туди приїхали. То в війну було. Вже 
мій чоловік там народився. Але він не має громадян-
ства! Він знає [латиську] мову, він каже: «Для мене то 
унізітєльно здавати [іспит]. Я  якої країни маю бути 
громадянин, якщо я тут родився, в  Латвії, я  не ви-
їжжав ніколи з Латвії! Був раз в Москві і раз п’ять в 
Пітєрі в дорослі роки в командіровку». Я вам більше 
скажу: в  мене внуки родилися тепер  – внучо ́к, неві-
стка звідси, з Закарпаття, теж дитина має від на жи-
тєльство [посвідку на проживання] в Латвії  – де та-
кого видано? Ро ́дилося в Ризі! Де таке видано? От вам 
хвалена Європа! [Ви знаєте латиську мову?] Канєшно! 
Аякже! [Щоб отримати громадянство,] треба іти зда-
вати екзамен. Лічно для мене – то теж уніженіє. Я не 
хочу. Як я приїхала сюди, в  сімнадцять років я при-
їхала в Латвію, робила на заводі, піднімали економіку 
Латвії, а тепер як то можна з тьмою народу таке зро-
бити? Другим сортом! Міні обідно, но ще не так. А мій 
чоловік там родився, і він не має громадянства! 

повТоРНий шлюБ [Ви в сімнадцять років виходили 
заміж?] Так сталося. [На скільки старший від Вас чо-
ловік?] Оди ́нацять років. [Це в нього перший шлюб?] 
Нєт. І в мене не перший. Так я ж не з ним в сімнад-
цять була. Перший раз я вийшла заміж в Закарпатті. 
Дуже недовго прожили, ґуля ́ла був страшний! Він був 
з 1951 року, я – з 1958-го. Дочка у нас є. Хоть одне вос-
помінаніє добре. Я  розлучилася, як мала ро ́дилася, 
було їй три місяці. Півтора роки ми прожили. З сво́їм 
чоловіком другим я познайомилася ще до того, як був 
перший. Він був тоді жонатий. В нього жінка пила, так 
він розвівся, потім уже я розвелася. Получилося так, 
шо я поїхала в командіровку, з його сестрою, він мене 
зустрічав на вокзалі. От, а потім уже всьо закрутило-
ся. Я уїхала через два тижні, він мені написав. [Як ста-
вилися Ваші батьки до того, що Ви так далеко заміж 
виходите?] Канєшно, мама плакала, не хотіла, казала: 
«Де ти, дитино, їдеш в нікуда? Жити толком нема де». 
Поїхала – любов. 

посаг [Ваші брати й сестри після одруження ішли на 
власні господарства?] Та ніхто не залишався, бо ми 
ще були дві з сестрою молодші самі, та сестра одна 
жила десь роки півтора, поки вони дом построїли, по-
тім уже перейшла. А старші теж: брат уїхав вчитися, 
спочатку в Сваляві закінчив училище, маляр-штука-
тур – після восьмого класу, а потім закінчив уже шко-
лу середню вечірню, і уже коли пішов у армію, служив 
у Сєвастополі. [Як одружувався син, що йому давали 
на господарство?] Ой, не знаю даже. Як жив в селі, 
то землю відділяли. А як наш пішов у Сваляву, а по-
тім додому вже не вернувся, то нічого. [Що дівчатам 
готували матері?] Та всьо готували! Скриню, сундук. 
І подушки, і одіяла, і постільне більйо – всяке таке, на 
перший час. То вже мої сестри виходили в радянські 
часи заміж, то брали кредит і ме ́блю купляли собі. 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї [Як Ви зверталися до бать-
ків?] На «Ви». [А Ваші діти до Вас?] Та мої вже на «ти» 
всі. А мій чоловік ніяк не міг зрозуміти, як то ти мамі 
рідній кажеш на «Ви». Я  кажу: «У  нас так заведено. 
Я даже не представляю, як би я мамі своїй сказала “ти, 
мамо”». У нас по селу я чую: діти всі на «Ви» до батьків. 

оБов’яЗки дІТей щодо БаТькІв [Хто повинен 
залишатися з батьками?] Менший [син]. Молодша 
[донька]. Тепер так договорюються. Но раньше було 
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так, шо молодша мала оставатися з батьками на ха-
зяйстві. Міні все сестра казала: «Тобі добре, ти собі уї-
хала, а я маю в селі сьому пропасти!». Но вона недовго 
була в селі, бо в Іршаві у неї чоловік пішов на стройку 
робити, і давали якраз тоді квартири, вони получили 
трьохкімнатну квартиру, а вже потім дом построїли, 
квартиру продали. [Як ділили спадок?] Чесно скажу, 
я не знаю, як де ділили, ми не ділили нічого. У нас ся 
хата, шо є в селі, то ми там просто в’їжжаємо, хто шо 
може – робить, скидаємося грошима.

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї У нас тато був добит-
чик, він заробляв, він рішав і рішав правильно. [Мама 
не перечила?] Нє. [А якби спробувала заперечити?] То 
би нічого с того не було. А у мене в родині, навірно, 
я головна. [Хто матеріально утримує сім’ю?] Я, чоло-
вік вже на пенсії. Мені було легше, морально – точно, 
коли він працював. Но він у нас їздить на велосипеді 
кожен день, по сє ́мдесят кіло ́метрів, по п’ядесят. Він 
себе вважав головою сім’ї, а виходило, шо я все рів-
но робила, як я вважала. Но він мирився с цим. [Хто 
головний у сім’ях Ваших дітей?] Ой, не знаю, навірно, 
хлопці мої. У  дочки чоловік такий, шо він заробляє. 
У нього мати – з Гурзуфа, а батько – з Краснодарсько-
го краю. А появилися в Ризі ше як молоді спеціалісти 
по молочному проізводству, її батьки. А сватові бать-
ки теж в Ризі жили, але не місцеві. В  мого чоловіка 
брат, жінка – латишка. [Яка мова переважає в Ризі?] 
В Ризі самій – російська. В Ризі 75 % рускоговорящих. 
[І всі негромадяни?] Багато. Но багато хто здавав [іс-
пит]. Моя дочка, наприклад, здавала, бо їй треба було 
для роботи: закінчувала юридичний, магістратуру. 
Син теж здавав. А більшість – без громадянства. 

МІЖгІРський РайоН

с. лозянський
Записав а. Момрик 26 листопада 2008 р.  

у с. Лозянський Міжгірського р‑ну Закарпатської обл.  
від Тайстри Івана Миколайовича, 1959 р. н. 

дошлюБНе спІлкУваННя Частково застав вечор-
ниці. Вечорниці  – це така своєрідна форма відпо-
чинку, з одного боку, а з другого боку, це де дівчата і 
жінки показували свою майстерність в основному в 
вишивці. Ще в 1960 – [19]70-х роках трохи ткали, але 
в основному вишивали. Збиралися в хаті великій, щоб 
було місце. Були й дорослі. Могло бути й п’ять, десять 
жінок і дівчат. Вони вишивали. Коли як, могли і до 
півночі. Світло, електрика появилась у нас в 1967 році, 
а до того часу це все було при лампах кіросінових або 
які на нафті були і свічках. Вишивати, безперечно, 
було важко, але вишивали. Вишивали в основному 
хрестиком. Хлопці на вечорниці приходили дещо 
пізніше. Там уже були різні ігри, веселощі. Хлопці ні-
чим не займалися. В основному залицяння, бо дівчат 
і так знали. Дівчата показували, які вони майстрині, 
а хлопці брали дотепністю, юмором, вмінням розпові-
дати. І на досвітки залишались. Було й таке. І до ранку 
залишались.

поЗашлюБНІ сТосУНки Це було в селі рідкість. 
Позашлюбні діти  – дуже велика рідкість. Були вони 
 завжди в селі, але то, по-перше, виховання було. Ве-

лику роль відігравала, як-не-як, і церква. В той час ві-
дігравали основну роль батьки, хоча були та й мали 
бути випадки, коли одружувалися і по любові.  [...] 
Мало було випадків. Є зараз в селі випадки, але в той 
час – в 1960–[19]70-ті [роки] – то була рідкість. Якщо 
народжувалися позашлюбні діти, то в нас таке слово, 
як «копилята». «Байстрюк» слово не знали.

с. присліп
Записав С. Сіренко 25 листопада 2008 р.  

у с. Присліп Міжгірського р‑ну Закарпатської обл.  
від Затюка Дмитра Михайловича, 1933 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Принесли собі куделю 
та пряли. Робили нитки та ткали полотно. [З  якого 
віку ходили на вечорниці?] Двадцять і старше, пока 
не ожинив. Тоді не було світла електричного. [Чи за-
боронялося комусь ходити на вечорниці?] Та де. Не 
заборонено. [Коли закінчувалися вечорниці?] Як пе-
рестали прясти. То вже начало, протягом гумонітар-
ки туди возили штати, світри, блюзи і то все почали 
по півціни. Люди почали все носити і перестали ви-
робляти. Вечорниці могли відбуватись до ранку. [Чи 
могли приходити на вечорниці парубки й дівчата з ін-
ших сіл?] Могли. Приходили з другого села. Мішались 
люди. [Які забави були на вечорницях?] Ніякі не ро-
били. Сиділи говорили, співали. Давно співали усюди 
і на толоці, а тепер замовкла весела пісня. [Чи трапля-
лися випадки втрати дівчиною цноти?] Могло бути і 
таке. [Як таких дівчат називали в селі?] Я не знаю. То 
за врємя мадярської, гітлерівської власті закони були 
тверді. Щось таке получилось, то судили і били, без-
порадно. Люди ся боялись.

с. сопки
Записав С. Сіренко 26 листопада 2008 р.  

у с. Сопки Міжгірського р‑ну Закарпатської обл.  
від Грабовчака Федора Михайловича, 1929 р. н.,  

родом із с. Лозянський Міжгірського р‑ну 

дошлюБНе спІлкУваННя [Молодь раніше знайо-
милися] на вечорницях. Пряли там. Заводили у неді-
лю у дворі танці. П’янки не було. Дегто міг познайо-
митись на свайбі. [...] То у них були вечорниці. Я хо-
див до них. Усім можна [ходити на вечорниці], і люди 
жонаті приходили. Там співали, сміялись, говорили. 
Тепер сусід до сусіда не зайде. Фіглі робили [хлопці]: 
брав він так прясти, як вона.

виБІР паРи [На що звертали увагу при виборі нарече-
ної?] На багатство. Я вам оповім. Була своя земля до-
радянської влади. Багач віддав свою дочку за файного 
хлопця, бо дівчина була якась така не файна, не трім-
ка, а  земля потягнула. Як зайшла совєтська власть, 
то землю відібрала, то сходились, як ся полюбились. 
Як я свою пожинив, я оповім. Вона від мене старша. 
Її хлопці-одногодки пішли на войну, а другі пішли в 
Росію та там і пропали. Землі не було, вітця і матері 
немає. У мене мама вмерла – і сьомого [року] не мав, 
а батько у 15 год [було респондентові] помер. Я сиро-
та і вона. Я  її любив, я казав так: «Не є землі, я тебе 
люб лю, зароблятимо хліба і проживе». І так і було. Я її 
взяв за жінку, і ми дуже добре прожили. У 1953 році 
пожинились. Вона має 86  років. [Чи можливе одру-
ження між дальніми родичами?] Я вам оповім правду. 

МІЖГІРСьКиЙ  РаЙОН
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І в моєї дружини міг бути троюрідний. Сестра вираху-
вали і не дали. Тепер-то пустили, а раніше було до са-
мого роду. Тепер священики дозволяють у четвертому 
роду або п’ятому. Я з нею зійшовся, то ні в якому роді 
не були. Я пишуся Грабовчак, а вона писалася Тайстра.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї [Скільки у Вас дітей?] Троє. 
У батька: Анна, Гафія, Олена, Юрій, Василина, Марія, 
Федір. [Які імена зараз дають дітям?] Такоє  – Аліна. 
Усякі такі. А раніше давали, яке підходило. Уродився, 
що було свято Дмитрія, і давали [ім’я Дмитро], наро-
дився перед Миколаєм – Миколай давали.

с. Торунь
Записав а. Момрик 28 листопада 2008 р.  

у с. Торунь Міжгірського р‑ну Закарпатської обл.  
від Головки Калини, 1937 р. н.,  

родом із с. Присліп Міжгірського р‑ну 

дошлюБНе спІлкУваННя Раніше хоть де знайоми-
лись. На улиці ішли та й на вечерниці. То-то робили 
вечорниці за моїй тямки. Колхози вже пішли, то треба 
було в колгозі робити. І дома тоді, коли вечеря, зби-
ралися жінки, дівчата, там вечорами чистили капусту. 
Далі пак почистили капусту та пряли. Клоччя. Там лен 
сіяли, коноплі. То-то пак терли. Коноплі вимочували, 
далі сушили та терли. Но каждий у своїм дворі. І далі 
потерли, і у сей час уже пряли на куделях. Та сиділи, та 
вечерничали. Йшли одно до другого, бо сі спати не хо-
тіло. Треба було то поробити та й всьо. То треба було 
зробити вшитко, і з рук лише, бо ниток не було, шоб 
купити. Спочатку не пряли. То ріпа, картошка ся бра-
лася вечорами. Ну, а  коли хлопці приходили, то гра-
лися з дівчатами. Співали, шуткували. Помалу всі спі-
вали. То мало почистили, а там далі хазяйка, у котрої 
ми чистили, вечерю заробіла. Ми їй нич не приносили. 

Вона нас покликала, аби-сь ми їй капусту почистили. 
А нам вечерю якусь зготовила, як почистили ми, дала 
вечерю. А  там хлопці гуслями грали. Но, на гуслях. 
Гуслі  – то скрипка. Свої-то грали. На бубнові грали. 
І  танцювали там з дівчатами. Бо то-то мало було, бо 
далі треба було спати, бо зранку в колгосп. Не ночу-
вали. Ми йшли домів, бо каждий йшов до свого дому. 
Там не було де лишатись, бо то невеличка хатина, було 
много дітей, там не було й домашнім де спати. То-то 
ми розходилися, йшли собі каждий по домам та й спа-
ти. Тоді хлопець з дівчиною говорили собі, познакомі-
ліся та десь встрічали, та світанки були. 

поЗашлюБНІ сТосУНки Тепер із весілля, буває, та й 
в роддом. Раніше не було. Як принесла дитину дівка, та 
привели її під церков, та там на неї клали якоєсь ярмо. 
Таки позорили. Як вола запрягали, шось такоє. Та по-
стояла, на ню подивились люди, та... Така дисципліна 
була. Дитину називали «копилятю». Знаєте, шо колись 
давно на материне ім’я називали дитину. Фамілію. На-
приклад, у  нас там був один. Оде недавно вмер хло-
пець та Марійович був. Мати Марія була. Ім’я матери-
ного батька не давали. І в паспорті так був. Марійович. 
А як давно було, то й не скажу, як ту дитину писали. 
Про аборт кликали бабу якусь, бо шо вже ворожка по-
може. Та, що дітей приймала. Та якісь були такі, я не 
знаю, бо не ходила. Зілля їм варила та давала їм пити. 
Та були такі випадки при Союзі. Робили, хіба десь як 
дівка щось до такого доходила, невіддана, то робила 
аборт. А як робила, то в секреті. Я за того не знаю. При 
советській власті вже за аборт не ганьбили. Я  лиш 
чула, шо колись давно, то ганьбили дівчину. Не били 
її, лише стояла. Позоріще було такоє та більш нічо’. Від 
кого цей закон пішов, – ци люди самі, ци державний, 
ци попівський був закон, – я того не знаю і не буду ка-
зати. Я лиш чула від старих людей, шо так робили.
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БеРдяНський РайоН
с. Берестове

Записали О. Боряк, О. Васянович, С. Маховська 
та Ю. Буйських 17 червня 2012 р.  

у с. Берестове Бердянського р‑ну Запорізької обл.  
від Баран (щербини) Галини Ісаківни, 1937 р. н.,  

Гриценко (Карпець) Тетяни Пантелеймонівни, 1927 р. н.,  
Кушнір (Яременко) Галини Іванівни, 1942 р. н.,  

Тимченко Надії Іванівни, 1933 р. н.,  
родом із с. Миколаївка Семенівського р‑ну 

чернігівської обл.  
(у с. Берестове проживає з 1949 р.),  

та Шульги (Катрич) Лідії Григорівни, 1937 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Завербували батьків. Нас було 
шестеро, а  сюди четверо приїхало. Там же голод 
страшний був. Батька убили на війні. Корову німці 
убили. З евакуації повернулися з лісу – хата згоріла. 
Хати дерев’яні були. Нас же шестеро було  – хотіли 
всіх шестеро забрати у дітдом, так мама самих мен-
ших не отдала, середніх отдала. Одна – з 1936-го году, 
а одна – з 1939-го. Сказала: «Дітям в школу треба хо-
дити, а  меньшенькі хай підростают. Вже картошка 
буде родить». Нічого хорошего ми не бачили. А в діт-
домі вони там недаленько були – там під Гумань. Мама 
їздила до них під Новий рік. І так попало, що ми сюди 
приїхали, а їх розіслали – одну в Одесу (бухгалтером 
робила в конторі), а друга в Запорожжі. І так вони і 
їздять. Маму вже поховали. [...] Приїхали в Берестове, 
нас на квартіру пустили до однієї женщіни. Старша 
сестра пішла дояркою працювати – на телята ходила, 
пасла – сніг, поки дойдеш! А тоді построїли хату нам. 
Четверо дітей, старша сестричка, менша сестричка 
і менший братік. Колхоз построїв. Як нас сюди завер-
бували, усе сюди перевезли [з Чернігівщини]. Там ліс 
заготовили на хатку і ліс сюди перевезли, і тьолочка у 
нас була. Все сюди перевезли. І одяг. Той, що вербував, 
трохи набрехав. Каже: «Там уже хати готові стоять». 
А ми приїхали – ніде нічого. Там хати не було, тільки 
заготовили: ну, хто буде строїть? А тут кажуть, буде. 
І сюди людей багатенько треба було, багато тоді при-
їхало  – не з нашого села, з  сусідських поприїджали. 
Я на телятах робила, а тоді дояркою, але я і на свинях, 
і на птицефермі, і на курятнику, і чабаном – я все ро-
била. Біля коней тільки не робила. А як літом косови-
ця, то нас чотири душі – дурочкі такі – вночі робили. 
На току – зерно віяли, пшеницю.

сиРІТсТво Мама в мене сирота  – папа як в армії був, 
десь познакомився і привіз її сюди, в Миколаївку. Све-
круха дуже недовольна була  – в  неї сама корзиночка 

була. Багатства не було – юбочка, кофточка, шось там 
таке, одежі грамка. Сиротою мама була: батько в неї 
умер – їй три неділі було. Їй дев’ять год було, і якась ві-
йна була. Мамина мама одна була, в неї брата в войну 
забрали, забили тоді. І  вони бросили свою хату. Ева-
куіровалісь. І десь остановіліся. Там бабушка на квар-
тірі прийняла їх. Мама її заболіла тіфом і померла. 
А дитьо безпризорне, нікому не нужне. Ніч заходить, 
а вона каже: «Іду на кладбіще». А  їй дев’ять год було! 
Каже: «Іду на кладбіще до мами». А такий степ був, що 
подсолнух там ріс. «Та, – каже, – з подсолнуха палочку 
возьму і хрестики зроблю, у тряпочку замотаю, хрести-
ком зав’ю, та у вінку тому. Сонце заходить, а я на гроб-
ках сама. І не страшно, – каже, – чого я буду боятися, як 
я коло мами лежу? Засну, устану – вже сонечко сходе, 
ще тепло було». А тоді в дєтдом отдали її. І десь вона 
з батьком познакомилась, привіз з армії  її. Ой, не дай 
Бог – страшне діло! Мами жалко так, пережила тоже!

дошлюБНе спІлкУваННя, виБІР паРи Я  знайо-
милася так. Я чоловіка не знала. Ну, казали «Гриша Ба-
ран» та і Гриша Баран. А я його не бачила ніде, нічого. 
А тоді на роботу ходили, одна баба ото ж розказувала 
про своє. Каже, шо клала під голову то грібішок на Но-
вий год чи на який там. Ворожила. Під голову то грі-
бішок клала, то пріколки, то ще шось там. І приснився 
оцей Іван. А мені теж. Зробила ж таке, приснився цей 
Гриша. Приснився Гриша і гониться за мною по горі. 
Ну, так і є. Він в армії був. А тоді ж я на роботу вийшла, 
і він вийшов на роботу, возив там на тракторі насіння. 
А я ж там засипала. Ну, там і познайомилися. [...] Клуб 
був. І на улиці так виходили, гуляли. Гармошка грала. 
Тоді ж раньше таке було. У кіно ходили у клуб. [Чи ка-
зали «вечорниці»?] Та казали, але воно вже одходило. 
[Що молодь робила в клубі?] Танцювали, і хор був у 
нас. [Які танці раніше танцювали?] «Польку», «Гопак», 
«Вальс». Гармошка було ото, магнітофон. 

посаг Я не возила [придане], бо до мене він прийшов 
жить. А сестру везли. І подушки, і шефонер – усе вез-
ли кіньми. Оце як молоду везуть до молодого. Як по-
дарять у молодої, тоді везуть до молодого.

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї [Як Ви зверталися до сво-
їх батьків?] На «Ви». Та воно не скрізь, мабуть, а хто 
як. У мене батька не було, а в його був батько. Мені 
так хотілось називать «батьком». [...] Ми були совісні, 
Боже сохрани, на старшого сказать «ти» – ти шо! А за-
раз – банда! [Онуки] коли на «Ви», коли на «ти». Вну-
ки в мене єсть, конєшно, в мене три внука. [В] одного 
сина два, а у одного – одна дєвочка.

виховаННя дІТей [Хто більше часу приділяв вихо-
ванню дітей?] Жінка. Воно не в каждого однаково. 

ЗапоРІЗька оБласТь
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Єсть і мужики, а большинство жінки. [Чи лякали ді-
тей?] Та бувало. Ким лякали? І вовком, і бабою-ягою. 
[Що Ви казали дітям, коли вони запитували «звідки 
я взявся»?] Та в мене наче не було. А розказували, шо 
буває, шо питають. То вони кажуть, шо в капусті на-
йшли.  [...] Сім місяців вдома побула, і  на работу за-
брали. А діти у садіках. Хазяїн сутки робив. Но мені 
помагала сестрічка – сама менша була. Вона у садіку 
була завєдующая, то вона мені помагала  – прийде, 
одного візьме, а одного я веду. А як хазяїн на работу 
йде – мені харашо було: він на лісапед зробив сідєніє, 
синочка возьме і завезе, а я вже дочку – мені набага-
то легше було. А  в той день, як нема його, на степу, 
сама вже, а поки що сестричка помагала. Як здумаєш... 
У нас був роддом біля церкви. Трудно було, злидні такі 
були – печеньячко не було за що купити! Мотя Пав-
ловна, бувало, прийде – а  їх же двойко, сосуть мене, 
а я худюща така зробилася! А вона каже: «Надю, тобі 
треба кожен день літра два молока випивать!». А  у 
нас коровка в запуста пошла – яке там молоко! Чайок, 
і сахару не було. [...] Ви знаєте, я оце скіки живу, я ні 
в кого ламаної ломачки не візьму. Нас так батьки при-
вчили. Куклу взяла. «Де взяла? Однеси і оддай у руки». 
Нас семеро дітей було, так нас мати всіх привчила. 
Каже: «Я не люблю ціх, шо ворують. Трудись і пожа-
луста. Ніхто за це не возражає». Ми дівчатами були, 
ми зовсім не ті люди. Ми придержувалися того, як вам 
сказать, у нас розпуства не було. Нас батько строго на-
щот цього держав. Ми були чесні дівчата. Ішла чесна 
заміж я і все чисто. А  судьба моя склалася. Вийшла 
заміж. Два годи. Дєвочку родила.

с. Новопетрівка
Записали С. Маховська та Ю. Буйських 21 червня 2012 р.  

у с. Новопетрівка Бердянського р‑ну Запорізької обл.  
від Назарової (Суслової) Катерини Панасівни, 1926 р. н.,  
та Охрименко (Рубцової) Тетяни Герасимівни, 1926 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи [Ваші батьки були багаті чи бід-
ні?] Багаті вони того, шо вони робили. Вони в раску-
лачку попали, забрали все, раскулачили, позабира-
ли. І  батько втік. Хто де тікав. А  мама купила свою 
ба ́тьківщину, колхоз продавав. Там у Старопетровкє 
продала, і досі жива та хатка. Жили ми в ба ́тьківщині. 
Сестра вийшла заміж, і я, і брат оженився. Оженився, 
забрали в армію. А  вона була хворенька, та бросила 
його, та і пішла до своїх родителів. А я тут у сім’ї була. 
Мама моя каже: «Моя доточка, там є дєд і баба, нє роз-
ражай, шо там діти є, шо слухають чи не слухають». 
А мати пекли хліб у колхоз. Як я попросись у свекрухи, 
пустють мене, то я собираюсь, то іду до мами. А чого 
я іду? Шоб поїсти хліба та шоб дали мені сюди. А ці 
онуки уже підслухають і поперед мене тікають. І досі 
вспоминають, які ви були, ви нас не обіжали. [У якому 
році Вашу сім’ю розкуркулили?] В  1933-му. І  батько 
втопився в 1933-му. Місцеві раскулачили. Такі, знаєш, 
шо хотіли жить, у людей же було добро. То тепер до-
бро в людей єсть – і стєнки, і чого тіки немає. А тоді 
комод да кровать дерев’яна – таке-сяке. У мого батька 
було пара коней, коровка, тридцять штук овець. Да, бо 
вони вівці наймалися в людей пасти всьому району. 

дошлюБНе спІлкУваННя [Де раніше дівчата з 
хлопцями зустрічалися?] Клуб був, де больниця. Ото 
там клуб був, розібрали його, нема. Там хати люди 

поставили. То до клуба ходили. І так на углах. Де оце 
угли перекрьосні, там збиралися хлопці, дівчата. Гра-
ли, співали, танцювали під язик. Хіба стіки було гар-
мошок чи балалайок, чи мандолін тих? [Які раніше 
танці танцювали?] «Польку», «Гопак». Ото ж у клубі 
там, на дорозі, на углах, де угли перекрьосні, ото там 
збираються, огні палють. Ото ж скоро Івана Купала, то 
вінки в’яжуть дівчата. Оце на вечір на перекрьостках 
палють вогонь. Но не сильно там дровами, ану ячка 
якась там коптить. Переплигують дівчата: де плигнеш, 
там твій жених буде. А тоді несуть на другий день на 
море, пускають за водою: куди той віночок попливе, 
в той край ти підеш заміж. Тіки дівчата, празник ді-
вчачий. [...] Було вибирають таких же ж побагатших, 
шоб робили хорошо, вміли роботу робить. [Чи давали 
раніше землю в придане?] Да. Як мужчина жениться, 
то гектар чи два. 

виховаННя дІТей І  по дванадцять, і  по дев’ять, по 
десять [було дітей у сім’ях]. Старшенькі один одного 
гляділи, няньки були. А вже постаршенькі то їздили 
збирать ті колосочки. А як ми жили там, папаня вто-
пилися, «папанєй» ми називали, то бабушка нас рано, 
бо жила мамина бабушка, будить: «Вставайте, дітки, 
йдіть, пока об’їждчика нема». Бо об’їждчик як зале-
тить на коні, то поодбирає ті сумки. Не давали зби-
рать колоски. Це послє цього, в розкулачку – [19]33-й, 
[19]32-й. Начинали [з]  тридцятих годів. Назбирати 
хоч тих колосків на кашу, та принесем, а бабушка зараз 
же руками потерла їх, повіяла на вітерочок, у ступкє 
потовкла і зварила якоїсь каші нам. Як трудно жили! 
Мама одна робила у колхозі. А ще ж тоді нічо’ не да-
вали. Бавовна була. Ходили ми не то шо полоть, а й 
обчеканювали і збирали – то не дай Бог. Усе на світі я 
умію і знаю. Ми і ткали. Верстаки такі були дерев’яні, 
а  тоді нитками опутані, а  тоді ото каждий. Ткали з 
чого? Оце ж тряпки ті, шо позношувані, подеруть на 
лєнточки, клубок мотають. З клубка тоді начинають. 
Один такий клубок, другий такий, один такий цвіт – 
по три, по чотири там штучки, шоб красивіші були. 
[Хто більше долучався до виховання дітей?] Мати. 
[Які обов’язки були в дітей?] Одне одного няньчили. 
Траву вони рвали. [Як раніше дітей карали?] В  угли 
ставили на пшеничку. 

фоРМи сІМ’ї, пРийМак Вона ж пішла вже до женіха. 
Вони вже по-своєму ставлять, де вони должни пітать-
ся. Поженилися зараз, уже завтра отдєлилися, бо в 
них гроші є. Тоді не було цього. [...] Бувало до дівчини 
у прийми... Були такі і зараз є. [Чи давали раніше зем-
лю в придане?] Да. Як мужчина жениться, то гектар 
чи два. 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї Ми зверталися до батьків 
на «Ви». У нас «ти» не було. [Як Ваші діти до Вас звер-
таються?] «Ви». Мої онуки – «Ви» до батьків [кажуть]. 
Правнуки  – «Ви». Є  «тятєю» називали. Не «батько» 
називали, «папаня», а  «тятєю» називали. А  чого це 
так, не знаю. Но у нас всі називали «батьком». Така 
сім’я – двадцять дві душі. І мама каже, як звістку дали, 
шо йде Панас Іванович додому, а маму забрала бабуш-
ка, мати сюди в Новопетровку. То раніше пряли, вона 
за роботницю була. [...] У нас дєцтво неплохо прохо-
дило, канєшно, після войни ото трудно було, як оце, 
знаїш, забирали зерно. Нас було троє, так брат у мене 
самий менший був, так ми оце сидимо з мамою, а він 
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лежить. Зараз би положили додоли на кухфайку чи на 
одіяли, а він біля нас лежить. Так ми дружненько про-
жили. Нема не брата, нема не сестри в мене вже.

с. старопетрівка
Записала О. Боряк 21 червня 2012 р.  

у с. Старопетрівка Бердянського р‑ну Запорізької обл.  
від Савченко Віри Миколаївни, 1940 р. н. 

виБІР паРи У нас була велика родина, особенно по лі-
нії батька. Дєдушка Василь був з бідної сім’ї, коваль. 
Бабушка Ірина була з багатої сім’ї. Бабушка так полю-
била дєдушку, а брати дуже не хотіли її віддавать за 
нього, і побилися, сказали, щоби він забирався з села. 
Він забрав монатки свої і з торбою пошов. Тут за со-
рок кілометрів є село, там остановився. А вона його 
шукала, розпитувала. Знайшла, привела додому і ска-
зала, що це її чоловік. Було в них шістнадцять дітей, 
одинадцять було живи – дев’ять братів і дві сестрички. 
Мій батько був самий менший. Усі були жонаті, і у всіх 
були діти. Я у мами була сама менша. Батьки молоді 
поженилися.  [...] У  хазяїна [чоловіка респондентки] 
батька не було, і у мене теж не було. Як мене сватали – 
ми договорилися, він прийшов до мами і каже: «Тьотя 
Галя, ми з Вєрою рішили поженітся». Мама як лаяла 
мене! Він пішов, вона як схватила віника і як вона мене 
схрестила – заміж благословила! Прийшов дід, а вона: 
«Папанька, що вона надумала! Їй треба іти вчитись, 
а  вона заміж!»  – «За кого?»  – «За Савченко!». А  я ж 
реву – вона мене одлупила. А дєдушка дививсь на цю 
комедію та й каже: «Гальку, дочко, знаєш шо? Він па-
рінь неплохий. Хоч вони і приєзжі, він труженик, він 
не глупий парінь. Надумала  – хай іде! Вона вибрала 
свою судьбу – хай іде і живе. Як ти її не отдаси, а може, 
в неї не складеться жизнь – ти будеш всю жизнь ви-
новата, вона буде всю жизнь на тебе грішить». І мама 
послухала батька. Ну, договорились, сватання. При-
гласили вони, тут через дорогу дід Смолін – за батька. 
І прийшли золовки з чоловіками, свекруха і дєдушка 
той Смолін. Ну, і женіх же. А у нас – крещьоні, мама, 
дєдушка і бабушка. Ну, сугубо рідня, сугубо близькі. 
Вони прийшли з хлібиною, хлібина платком зав’язана, 
бутилка водки  – водку на стіл, хлібину на стіл. Шо 
вони там балакали – я не знаю, гукають мене: «Вєра, 
іди сюда». Я заходю. Дєдушка каже: «Ну ось, прийшли 
тебе сватать, я ж думаю, ти знаєш». Я кажу: «Знаю». – 
«Ну шо, ти согласна?». А я: «Д-а-а...». А він каже: «Зна-
чить так, запомні. Оце ти вибрала свою судьбу. У на-
шому роду немає так, що сьогодні ти пішла, а завтра 
назад прийшла. Оце твій чоловік, ото твоя друга мати. 
Іди, підчиняйся, покоряйся, слухай і живи. Без глу-
постів». Бере хлібину на столі. «Гальку, принеси но-
жик!» Мама принесла ножик. Він кладе так хлібину 
на ребро і так – раз – одкорнав окраєць. І каже: «Оце 
дивись: оце була хлібина, оце була наша родина. Оце 
я одрізав окраєць – оце ти од нас одрізалась. Одріза-
лась скиба од хліба, оце ти од нас одрізалась. Ото вже 
твоя сім’я». І  то він мене так благословив, і  з таким 
благословенням я прожила всю жизнь. Як якісь непе-
реливки – заховаюсь або в сарай, або в город. Ні разу 
до своїх не ходила! Бо дєдушка сказав: «Нічого вози-
ки возить! Підчиняйся, понімай і живи». Було всього 
з хазяїном, що і поскубилося – було! Ну такого, шоб 
щось страшне, то не було. Потому шо нам ніколи було, 
ми робили, як прокляті. 

сІМейНІ вЗаєМиНи Мені було чотири місяці, як бать-
ка забрали служить. Він просто год не дослужив, і на-
чалась війна. Від батька вістей ніяких. Мама прожила 
у свекрові без батька шість год. Прийшло на батька два 
ізвєщєнія, що безвісти пропав. А як пропав? В бабушкі 
моєй на той час погибло п’ять синів на війні. Їй, Іри-
ні Кузьмінічні, дали орден «Матері-героїні» за те, що 
в неї п’ять синів погибли на війні. І вони з дєдушкой 
були похилого віку, і освобождалісь [від] сільхознало-
гов. А мама була молода, робила, і через неї треба було 
платить налог. А  бабушка була у нас така  – трошки 
самолюбива, і почала маму попрєкать, шо якби не ти, 
ми би налоги не платили. А мама пішла до своєї мами, 
розплакалась, а та каже: «Знаєш, Галю, напишем пісь-
мо батькові на фронт – що батько скаже?». Маминому 
батьку, дєдушкє. Написали ми дєдушкє письмо  – ма-
мин батько і брат тоже воювали. Дєдушка уже похилий 
був, в стройбрігаде – бліндажі копали, окопи – он прой-
шов всю війну. І він прислав письмо бабуні, і пише: «За-
бери Галину з дівчиною додому. А як вернуся – поба-
чим, може, ще Микола (мій батько) окажеться живим». 
Бо багато так було – спочатку ізвєщєніє, а потім батьки 
являлися живими. І ми з мамою перейшли до бабушкі. 
А  як кончилась война, дєдушка зразу прийшов. І  по-
слали ми ще раз в Подольськ, у воєнний архів запит. 
Прийшов отвєт, що безвісти пропав на фронтах війни. 
Мама получала пособіє, – ну, як і всі, я ходила в шко-
лу. Воспітивалася я дєдушкой – він був мені і батько, 
і дєдушка. А потом, коли дядько одслужив і прийшов, 
дєдушка купив нам хату. 

БІльМацький РайоН *

с. Білоцерківка
Записали Ю. Іріоглу, В. Петухов,  

а. Олененко, а. Григоренко, Т. Плахотнюк 
та М. Штатський 5, 9 липня 2008 р. 

 у с. Білоцерківка Куйбишевського р‑ну Запорізької обл.  
від Бабенка В. К., 1933 р. н.,  

Бухало Ніни Костянтинівни, 1920 р. н.,  
Винокурової Надії Петрівни, 1924 р. н.,  
Волошиної Віри Остапівни, 1921 р. н.,  

Катрич Діни Іванівни, 1934 р. н.,  
Катрича Василя Ілліча, 1930 р. н.,  

Катрича Івана Федоровича, 1928 р. н.,  
Кльованика Петра Кузьмича, 1932 р. н.,  

Корінця Дмитра Максимовича, 1926 р. н.,  
Кустрі Тетяни антонівни, 1924 р. н.,  

Лук’яненко Ольги Кирилівни, 1930 р. н.,  
Ніколаєвої Ганни Петрівни, 1927 р. н.,  

Ніколаєнко Надії Микитівни, 1933 р. н.,  
та Федька Миколи Микитовича, 1925 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи, РодиННе повсякдеННя  
У  війну не було ні одного двору, шоб дома не сіяли 
жито. Ото жито там і там трусять, і в ступі натовчем. 
Та голодувать  – не голодували. Наш дід сапожнику-
вав, то ми не босі ходили. Мати моя робила ланковой 
багато і  дояркою робила. Мати в 1999  годі вмерла, 
в 1998-му – батько, було [йому] сімдесят два года, як 
помер. Інвалід, кантужений був [на війні]. Батько про-
робив двадцять вісім год прєдсєдатєлєм колхоза. Ранє-

* До 2016 р. – Куйбишевський район.

БІЛьМаЦьКиЙ  РаЙОН 
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ний прийшов у 1945-му – ноги не було, да зразу в рай-
ком партії визвали. На другий день забрали [на поса-
ду]. В 1952 годі [колгосп] дав [людям] зерна по чотири 
кілограми – не знали, де його дівать усьо. Урожай по-
лучився дуже сільний, хароший. Начали куплять вєло-
сіпєди, мотоцикли, машини. А потом уже колхоз очень 
багатий став. В колхозі було двадцять вісім машин, три 
льогкових. Начали одіваться в костюми, пальта осін-
ні, зимні, «москвички» – кухвайки позабрасували. На 
роботу, то, конєшно, тракторіст кухвайку надівав. Всі 
ходили на празники. [Були] гармошка, бубен і баян. 
Очень сільно було красіво. В сельсовєтє проводили со-
бранія. Появилися в банку свої гроші, начали болєє-
мєнєє хазяйнувать. Уже зажиточно жили. Одівать-
ся начали сільно і на книжку вкладать. Сильно при 
Совєцком Союзі жили і дружно, а  потом оце вже як 
розпались колхози, хто куди тяне: той горох, той чече-
виця, начали люди розтягать [колгоспне майно], трак-
тора посписували, на металолом поздавали. Хати по-
бросали. В том числі і я строіть пішов. Конєшно, я вам 
должен сказать, людям нємного лучче стало жить, 
ну і хуже, чем при совєтьськой власті. [...] В сім’ї нас 
було п’ятеро [дітей], батько й мати тоже. В голодоморі 
мені було тільки шість років – це я помню. Два брати 
ходили просили і померли – ніхто їм нічого не давав. 
А старшого брата й не помню, коли він вмер. Менший 
тоже помер. Голодомор – шо нічого було їсти. Зіма була 
сурова: сніга повно, аж по самець стріхи, морози силь-
ні були. В хаті холодно було – льод був на вікнах, на сті-
клі. Батьки ходили на річку, шукали посеред сухи, шоб 
топить було. А потом хата була під соломою, стріхи з 
кулів. Ось і вимикали ці кулі і топили. А їсти було ні-
чого. Смалили кожі телячі, скільки їх було – всі поїли. 
Потом очерет сухий товкли, мололи, перемалювали, 
і мати пекла коржі з нього. Ловили їжаків – смалили, 
їли. Ставили вагани і ловили птичок. Упіймав – їв, о! 
Оце ми таке їли. Весною їли лободу, грицики, ловили 
ховрашки. Із дітей я один остався живий, а ті померли. 
Такий був страшний голодомор. Мої батьки нічого не 
мали  – неякого господарства. Батько й мати робили 
в колгоспі. Мати була зовсім неграмотна, а батько міг 
читать газету. Робили у колгоспі з утра до утра. Утром 
я ще лежу, а їх уже нема – на роботі, і приходять піз-
но. Аби було шо, хазяйство, може б і живі залишилися, 
а так отак вимерли всі наші, один остався я.

дошлюБНе спІлкУваННя В  нас художня самодея-
тельность була. Ото в каждому колхозі  – клуб. Там і 
музика явна, і  інструменти. Ігри були всякі. Хто змо-
же – ходить, хто – не ходить. Ходили на вечорниці. Оце 
ж хата тут, де сама молодьож живе. І оце ми сходили-
ся туди. Колись там, не каждий день. Чи в неділю, чи 
в суботу гуляли. Музика була. Дівчата, хлопці. Ми ж 
молоді, деж було нам? В карти грали і співали, і танцю-
вали – гульня була. І на гітарі дівчата грали, і співали. 
[...] [Гуляти] ходила! І при німцях ходила. Но ходили 
не в клуб, а у хаті тут в одних людей збиралися. Гуля-
ли. І співали, і танцювали, балакали і лаялись, і билися 
даже. [...] Ой, як ми розважалися! Після війни два села: 
Олексіївка і Смірновка. Представляєте, война так на 
людей накалила, шо молодьож між собою били камін-
ням один одного. Собирається чоловік 30–40 і йдуть у 
наступлєніє. Ото як підеш гулять увечері, так можеш 
прийти з «фонарями» такими! Шо там! Там не розби-
рались: як насунуть і б’ють! Батько робив на станції – 

восім кілометрів із Смірновки, і ми йому їсти носили 
із братиком. Я невелика така, а він менший. Олексіївку 
не можна було пройти – прямо камінням на шурі! Боя-
лися, як собак! Ужас один! [Чому так було?] Видно, ві-
йна дала взнаки: отакий войовничий настрій був. [До 
цього ворогували між селами?] Та ні, канєшно! Война 
так вплинула на те. [...] Як збираються у хаті якійсь ді-
вчата  – прядуть. Хлопці гигикають  – розвлікають їх. 
Раньше оцього було! Раньше приходили сусіди. А за-
раз? Сусід по-сусідськи (скільки я живу) не був не раз 
в хаті. Тоді якось сходились люди, весело було, як труд-
но не було. Співали. Піде мо [на] Алун (називалося у 
Смірновці кусочок села), пособираємося: пиляка по 
вулиці, босі – і танці! Так взрослі повиходять і стоять 
дивляться. Я  вже трошки парубок був. А  вдіться ж 
нема ніде нічого! Штани порваті – шукаєш десь латку, 
шоб пришить. Плаття перешите у дівчат – на це ніхто 
не дивився, не обращали вніманіє. [...] Отак на краю 
біля когось ідуть (це як балалайка  є, а  як з гармош-
кою – це вобще!) – пєсні! І голодніші були, і пєсні спі-
вали. І на тім краю десь співали біля кого-небудь або в 
кого-небудь у хаті. Тоді вже начали в клуб ходить. Клуб 
оце той самий, шо зараз стоїть. Начали возить німе 
кіно. Кажуть: «Крути дінаму!». Я крутив. Шапку заби-
рав, поки не открутиш лєнту – не отдасть. А грошей 
нема, шоб купить білєт. Воно і стояло копійки, а ніза-
шо. І в вікна залазили, і викидали з вікон, всього було. 
І бувало, поки кіно начнеться, десь за ширму на сцені 
заховаються в комнаті. Вже як кіно йде, тоді вилазять, 
там десь посідають. [...] Ми, було, так розсердимось на 
хлопців! Пішли в Більманку, а вони засядуть і нас ло-
зинами позакачують. Одній зав’язали були спідницю 
на го лову, шоб не ходили. А  мене не займали, то шо 
брат із 1933  года зо мной вмісті гуляв. Каже: «Тікай, 
бо всю ніч будем вас лапошить!». А  я була така при 
здоров’ї! То одного штурнула, то другого – і мене не за-
ймали. Збиралися [на вечорниці в кожного] по очеріді 
і там гуляли, в когось в хаті. У нас же дід і баба, було 
кажуть: «І меду, і грошей дамо, тіки впустить». І якось 
тоді воно весело було. І в карти гуляли, а були такі, шо 
хто хоче  – в’яже, вишиває. [...] А  збералася молодь, 
я  вам розкажу як. Було літом оце в мене біля двору, 
а  завтра в тієї, а  тоді ж стали клуби, [почали] їздить 
кіна. Було повісять [екран] і надворі показували нам. 
Літом ми в степу. Косим до пізна, додому було далеко 
іти ноччю (аж чотирнадцять кілометрів у нас). Ми ото 
в скиртах. Тоді приїдуть жінки, матері наші, попри-
возять, попередають мисочки. Тоді якось було весело! 
А потім уже оджилося, а тоді ловко [було]. І гармош-
ки, і балалайки! Ці гармошки грають, а в нас танці такі 
на вулицях! А тоді ж як стали клуби, почали в клуби 
ходить. Там уже розважались: і кіна ставили, і співали 
концерти. А тепер нема ніде нічого, нема куди піти. [...] 
Ой, ми гуляли! Cвоїм онукам розказую, так вони ка-
жуть: «Бабушка, це, може, неправда?». Я кажу, які тоді 
танці були прекрасні: і вальс, і фокстрот. Своя музика 
до каждого танцю. «Колінами» називали свої прийо-
ми. Клуб був – ото, шо зараз в центрі села. Кінофільми 
привозили раз у тиждень. Бігаєм дивимся: моторчик 
стоїть біля клуба чи ні. Як стоїть моторчик, значить, 
кіно буде. Такий старенький дядя був – на баяні грав, 
у суботу танці. Тоді діскотєки не було, тоді «танці» ми 
казали. Веселилися. Шоб оце випивши молодий чоло-
вік (парень) прийшов і шоб він виражався непристой-
ними словами при дівчатах, при хлопцях, – цього не 
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було! Уже взрослі десятикласники десь за углом, може, 
і випили бутилочку. Так їх на комсомольських зборах 
як «розібрали», як «протерли»! Та куди там! Боже упа-
сі! Вони закаялися і десятому закаяли. А  кінофільми 
які були! Тоді ж, я пам’ятаю, наші хлопці, шо з нами 
вчилися, старалися брати приклад із героїв фільмів 
«Весна на Заречной улице», «Дело было в Пеньково», 
«Королева бензоколонки»  – на оці фільми постійно 
вони ішли. І  дівчата старалися подражать дєвушкам, 
яких показували. Тоді ще брюки кльош в моді були, 
фуражки такі  – старалися хлопці якось походить на 
цих героїв. Та це ж усе позитивні герої були. [З якого 
віку можна було ходити на танці?] У десятому класі ще 
не можна було. Як літні канікули або весняні, зимові, – 
тільки в суботу можна було. І родітєлі не дозволяли, 
і в школі не дозволяли. В лєтнєє врємя пошти тільки 
смеркло (одинадцять часов) – шоб уже був дома. Тоді ж 
ми на танці собирались не так, як оце зараз: в одинад-
цять часов вони тільки накрашуються і з дому йдуть. 
А тоді було так: сонечко зайшло – вже танці, вже баян 
грає, публіка зібралася. До одинадцяти часов нагуляє-
мось, натанцюємось і по домам. Вальс танцювали під 
«Раскинулось море широко». Оця пісня – «Коробочка, 
коробочка»  – це ж тоже танець був такий. Хто при-
співує, хто танцює. От на «Краков’яти» пісні не було. 
А  тоді «Путь-дорожка фронтовая»  – оця пісня була. 
А тоді – «Ночь темна». Військові пісні тоді дуже були 
поширені. І пісні якісь задушевні, виховного характе-
ру. До сьомого класу й поняття не було, шоб оце йти на 
танці. Тоді ж сьомий клас випускним щитався, а вось-
мий, дев’ятий і десятий – старші були. Їх на «Ви» нази-
вали в школі, не на «ти»! А тоді ж у перший клас ішли 
з восьми років. То ж у сьомому класі, щитайте, скільки 
це було? Чотирнадцять років. Восьмий, дев’ятий, де-
сятий  – п’ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять років. 
Кому вже й восємнадцять років було. Збиралися. Тоді 
в почоті була балалайка. Я приймала участь – на гіта-
рі грала і мандаліні. А там хтось на балалайкє. Один 
парєнь дуже харашо грав на скріпкє. Свій оркестр був 
при школі, хоровий гурток (дуже хароший) і  музи-
кальний струнний оркестр. 

паРУБкУваННя Було вийдемо оце тут з піснями! 
В такі дні [будні] виходили ми на вулицю. Співаємо, 
тут і музика – потанцюємо. Тоді вже привозили кіно 
до нас. Тоді був один кіномеханік  – часто згадуємо 
його. Були драки, ми мєжду собой, знаєте, як гуляли! 
Це – кой-коли. В нас був дуже хороший председатель 
сільсовета – бува, як заспіва! Зараз молодьож не така. 
Як парубкував, на тракторі робив. Дєдушка воду до 
тракторів возив, каже: «Мені треба дома стару кришу 
поміняти, ти за мене завтра пороби». Я пішов, поро-
бив. Дав він мені брюки хороші. На другий виходний 
я опять його підміняв – він мені дав рубашку. Оце вже 
діло! А менший брат од мене раньше приходив. Поки 
я прийду, він надів і пішов! Мовчу. Було мати кричить 
на нього: «Не займай, то не твоє!». У 1958 році начали 
нам платить гроші. Повезли батько з матір’ю фруктів, 
продали  – купили мені костюм, рубашку, обувець. 
Одівся у костюм. Жилетку одіну. Куди ти! «Ти куди 
пішов?» – «У клуб». Началось уже зароблять, як прий-
шов я із армії. Привіз трохи одежі собі. Була тужурка 
кожана красного цвета. Галіфе тоді було.

шлюБНий вІк, виБІР паРи В  [материного] бать-
ка було їх дев’ять  душ. А  в Олексіївці Бабенко дуже 

славився. Портний був: перешивав кухвайки, бурки. 
А наш [дід] сапожникував. Бабенко каже: «Давай сина 
оженим за твою дочку». Матері було четирнадцять 
год, і  [її] батько сказав: «Іди!». Взяв лозину і сказав: 
«Оце як хочеш!». Шо, батькові більше було? Мати з 
1908-го, а він із 1907-го. [...] Друг попросив мене поїха-
ти. [Я запитав:] «Куди?» – «У Берестове». – «Чого?» – 
«Будем свататься». – «Ти мене береш за свата, чи що? 
Ну, поїхали!» Приїхали. Він туди. Дівчата, сміємось. 
А ця [майбутня дружина] в око впала. Я до неї, туди-
сюди, кричить, дзелинчить. А ми приїхали часа в чо-
тири. «Що це у вас, дівчата? Ми голодні!» Вона: «Ух 
ти!» – «А шо, як їсти хочеться. Принеси мені кружку 
сливок і хліб», – я не стіснявся. Принесла мені хліба, 
я трохи з’ів. А темно, надо дев’ять кілометрів іти. Ми 
пішли. Трошки пройшли. Кажу другу: «Ви ідіть, а ми 
поїхали. Галя, сядеш на велосипед?» – «Сяду». Проїха-
ли. Став і кажу: «І ти оце не боїшся зі мною їхать? Ти 
ж мене не знаєшь». – «А чо я тебе не знаю? А помниш, 
ти приїжджав!» Узнала, а я не впізнав. Отож і позна-
комились. Я тоді другий раз поїхав на вихідний день – 
начав балакать. Вона крутила, вертіла. Я  з нею один 
остався. А батьки десь були, приходять, побалакали. 
Я прийшов додому, сказав батькам: «Отака справа, че-
рез неділю іти сватать!». І батьки ж зібралися, і я ж із 
ними пішов. Їхать нічим було: я на велосипеді трош-
ки батька підвезу, трошки – матір. Приїхали батьки, 
побалакали. Через неділю – сватать. [...] Розбомбили 
у Маріуполі завод  – боєприпаси виробляли. Ноччю 
німець настиг і все побив. Тоді багато людей привози-
ли сюди в село. Привезли, в чому стояв – у тому тіко. 
Общєжитіє ж розбили. Ну, шо ж. Він жив у нас на 
квартірі: і корови виганяв у череду, і встрічав, і чистив 
конюшні – таке, по хазяйству. Ну, а тоді через год ми 
свадьбу згуляли. Ще тут була в нас церква в центрі – 
вінчалися. І забрали його на фронт. Вбили.

посаг [Яке придане давали дівчині?] Хто корову – ту, 
шо гребе задніми ногами солому. Ця називалась коро-
ва «курчатко маленьке». Тоді давали барахло. Грошей – 
мало. Постіль – саме главне. Для новородженого тоже 
у неї було. [...] Я  знаю, шо подушки [треба]. У  мене 
куплені були з гусячого пір’я. [Мати] пір’я стірала, су-
шила, а потім подушки набивала. Шифонєрчик якийсь 
був «беушний». Пізніше вже трошки багатші стали. 
[...] Я  з бабою гуляв, із первою ж [дружиною]. Через 
дорогу ми жили. Шо вона гола [бідна], шо я голий 
[бідний]. Поки в армію іти. Я з армії прийшов, в мене 
син родився. Приїхав братуха з машиною: привезли 
кро́вать, перину, матрас із самушиння (кукурудзяне 
листя). Перевіз і всьо. Сіли з братухою, випили трош-
ки – отака свадьба була. [...] Тоді ж воно як? Тепер, як 
стали вже робить, стало трохи лутше. А я ж ішла [за-
між], кровать давали мені. Кровать залізна була, вона 
в мене і понині. І шифонер давали. Зразу дали такий 
невеличкий – полуторний. Він в мене й досі є. А потом 
купили двойний – здоровий шифонер. Ну, шо? Одіяла, 
перини, полотенця, простині, пододіяльники... Хто був 
багатший, тому більше давали. [...] Яке тоді придане? 
В  матері було три дочки. Прийшов я з армії. В  мене 
був чемодан з фанери. Взяв той чемодан, пішов туди 
вечором в п’ятницю (положено в пятницю придане 
давать), склали плаття в чемодан, четире подушки і 
одіяло, зв’язали. Сестра, вона і я принесли те придане. 
І подарували «зелене теля» – це теля, яке народиться. 

БІЛьМаЦьКиЙ  РаЙОН
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Корову держе, як народиться теля, значить, його вже 
подарували. Ото таке придане. Зараз придане  – гро-
шей куча. Це все, діти, чепуха! Як женишся, должни 
буть одне ціле. Ото саме більше багатство, а то все – 
прах! Як не буде дружби, ото все полетить, і будеш ни-
щим. Хто заробив, як кажуть, оцими мозолями, отам 
і дружба буде. А як батьки озолочують, то не жизнь. 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї, фоРМи сІМ’ї [Хто 
був головним у сім’ї?] Воно, бачите, хто як поведе: 
і  жінка руководить, і  чоловік руководить, і  обоє ра-
зом  – всяко то. [...] Напрімер, ось я і мати в мене, 
свекруха, то я десь іду шось робить, а вона варе. Чо-
ловіки десь тоже у поле їдуть. Всяке було. Свекруха 
приперта, а подчиняться надо. Мені мама, було, каже: 
«Ідеш – слухай! Питай! Самовольно нічого! Питай, шо 
робить, як робить. Питай!» І я виполняла мамини сло-
ва  – подчинялася. [Як чоловік зазвичай ставився до 
дружини?] Всяк було. [...] По п’ять, по шість невісток 
вмісті було. І в невістки малий [син], і свекруха [мала] 
мале [дитя]. І по очереді їсти варили, по очеріді сти-
рали. Чоловік тоді не був хозяїн своїй жінці, і батько 
не був – дід що скаже, те й роби. Заробила [провини-
лася] – дід дасть духанів. [...] Батько розказував, оце 
коли начинається уборка, дід ніколи не лягав. [Хто яку 
роботу виконував?] Виконували общу. Діти теж роби-
ли. Років в десять його вже заставляють піти траву 
порвать, скотину попасти, або в огороді. Це вже вони 
виполняли. А так гулять – ні. [...] [Хто доглядав за ді-
тьми?] Мама і тато. А якщо єсть бабуся, так це – кумір 
у сім’ї. Бабуся і доглядала, і їсти варила. В обшем, і за 
сторожа, і за повара, і за няньку, і за завгосп – за всіх 
була бабуся. А як дєдушка був, так це вообше, дуже ха-
рашо було! [...] [Після весілля молода переходила в дім 
молодого?] Да, жили. А тоді вже ж купляють десь ізбу-
шечку, хатьоночку. Всяке бува. І при свекрусі жили до 
її смерті. Уже свекрусі тут ось було девяносто год, і не-
вістка була. Невістка уже хвора, швидше вмерла, як 
свекруха. Отаке було. [...] [Хто був головним у сім’ї?] 
Хозяїном був батько. Він [батько респондентки] одій-
шов, і одійшла [його] брата жінка, бо він помер, і в неї 
було три дочки. А старший брат із батьком остався у 
їхній хаті. Вона й досі стоїть.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї, виховаННя дІТей  
В  сім’ях четверо, де й п’ятеро, де й дев’ятеро дітей 
було. [Хто доглядав за дітьми?] Жінка, конешно, бо 
вона ж всегда йде до діток. [Жінка народжувала] й 
ішла працювать. [А дитині] хліб і сахар замотають, по-
жували та й в тряпочку – дають їсти дитині, щоб воно 
сосало. А тоді воно сосе і мовчить – спить. І на поле 
були брали. Там колисочка була, ми ж менші, то коли-
хали. [Якою та колисочка була?] Такі дощечки, а тут 
зернинку якусь підбили кругом, аби не випало. Ото 
такі колисочки. Не такі, як тепер – колясочка уквітча-
на. [Чим годували дітей?] Поки ж маненька – грудью, 
а тоді вже ж шось поддавали їй у ротик, підкармлю-
вали. [...] [Діти допомагали по господарству?] Як же 
ж не допомагали? Канєшно! На дітях усе живиться. 
Мама йде на роботу, якшо єсть, на чому написать, шо 
робить (бо якшо вона вечором скаже, вони сонні – все 
позабувають, шо сказала), то вона запише: оце, оце і 
оце зробить. Прийде: ага, поробили – значить, хара-
шо. Вони сонні, вже сплять. А бувало таке, шо мати з 
роботи прийде, а діти під хатою сплять. Дуже багато 
допомагали. Якшо коровка є чи якесь поросятко, чи 

кури – і накормить надо, і вичистить, і прибрать – все 
це на дітях було, їх робота була. То ненормована робо-
та була така – од зорі й до зорі.

диТячІ ЗаБави Ой, як було двинеш по гаю у «лат-
ки», у «жмурки»: хто кого догоне. В «городки» грали. 
Сидіть оце ж – не сиділи. Швидкі були, страшні! [...] 
Кукли з тряпок робили. Ніяких купованіх не було. 
[Хто робив іграшки?] Мати. Мачуха. У кого тітка єсть 
чи дядина. Тепер же «тьотя», раніше було, як рідно-
го дядька жінка, вона називалась «дядина». З тряпок 
[ляльку зроблять], очі намалюють, ротик, носик – ото 
тобі і кукла. [...] Які там іграшки! За іграшки тоді ба-
лакать нема! У школі були качелі: телеграфний стовп, 
зверху колесо здорове і чотири веревки, [на кінцях] 
петля. Ти в петлю сідаєш (вчотирьох), тоді разганяєш-
ся. Як уже розкрутися добре, то піднімається високо. 
Нам ніколи було гулять, потому шо робить надо було. 
[...] У м’яча хотілося пограть, а його не було. Корову 
почешуть – меч [м’яч] зіб’ють. Ото такий меч [м’яч] 
в нас був, бо його ніде не було. Корову обчешеш, шер-
сті начешеш, з попелом покачаєш – м’ячик. Або з тря-
пок пошиєш – ото тобі і м’яч. Не так, як зараз. Колесо 
якесь візьмеш з машини і бігаєш біля його, качаєш, 
граєшся. Або на дорозі з пиляки камінців кучу пона-
гортаєш. Босі ходили: ноги порепаються, кров ссить. 
Яка там ігра? А тоді вже як під войну, пушки були на 
окопах високо – попаде пуля або снаряд – отскочило 
і все! Із ломакою один до одного ходили: хто дальше 
перегоне, переб’є. Хіба такі, як зараз, ігри? Зараз тіки 
вилупилося, уже вдіте, вбуте, і круг його все лежить. 
Кажуть, пагано жить! [...] Зимою – санки, коньки. Як 
снігу багато, десь гору облюбовуємо і на санках! І все 
нам казалося, шо це ми до полночі [гуляли]. Воно ж 
темніє рано, десь годин в шість заходили в хату. І це 
ми думаєм: до півночі гуляємо, от. А тоді ж весною – 
в м’яча, через шо діти були здоровіші, розвинені. Тоді 
на свіжому повітрі – ну, у футбол. Не було цього здо-
рового м’яча, там маленький м’ячик. Повибігають 
отам на вигоні. Там усе дєтство проводили. А вже як 
літо, фрукта починається по садках. По деревах вміли 
лазить і скрізь! А тепер пошлю [внука] – зроду не по-
лізе, бо воно ж не вміє. Розвивалися діти само по собі. 
А шо їли тоді? Боже, за їжу і балакать не нада!

сиРІТсТво, МачУха Поки мачухи не було, ходила в 
перший чи то в другий клас у школу. А як мати вмерла, 
не відпустила мене [мачуха] в школу. Приходила вчи-
телька додому – старенька Дар’я Максімовна, звать її. 
«А де Надя? Надо, шоб Надя в школу ходила. Чо ви її не 
пускаєте?» А я ж чую. А мачуха мені сказала: «Йди за-
ховайся, бо уб’ю, єслі не заховаєшся», – щоб вчителька 
мене не бачила. Я мовчала, бо оце думала: уб’є та і все. 
Побалакала вчителька, пішла вона. Нагримала на мене 
мачуха. [...] Матері в мене немає із шести год. Помер-
ла перед самою війною. Нас шестеро було дітей. Німці 
як прийшли, вигнали нас із дома, і ми перебрались до 
бабушки у Смірновку. А батько работав желізнодорож-
ником, був на окупірованій території. Їх декілька чо-
ловік од німців переховувалися. Коли прийшли наші в 
1943 році, вони забирали цих, хто при німцях був в оку-
пації, на войну. Забрали й мого батька. Ми осталися – 
шестеро нас  – сироти. Як сиротами осталися, до нас 
прийшла бабушка. А в 1947 году і дєдушка, і бабушка 
померли. У нас за півтора місяці було чотири похорони 
в домі: брат вбився, і дєдушка і бабушка померли. Таке 
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було життя в нас. В школу ходила. Училася харашо: кін-
чила з Похвальною грамотою, поступала без екзаменів. 
А годи були голодні: 1947-й – я півгода не ходила в шко-
лу, [але] мене перевели без нічого у п’ятий клас. За своє 
життя хорошого нічого не бачила. Ми – діти войни. [...] 
Осталась сиротою. Шість годіків було. Мама вмерла в 
1933 году. Не одна я осталася, троє нас було. Голод, хо-
лод, біднота. Мачуха була. Шо вона? Я їй нужна була? 
Заставляла все робить. Пололи по сім гектар буряка. 
Мачуха – на роботу, а я дітей няньчила і свиней пасла, 
в людей наймалася, шоб кусочок хліба мені хто дав. Го-
лод же ж був. Помню, мама якраз вмерла на Покрову. 
Дощик пройшов, і знаю, шо тепло було: я ото бігала по 
вулиці, витанцьовувала. А батько мій каже: «Шо ж ти 
танцюєш? Мама вмерла». Ну, а я шо? Понімала, шо вона 
вмерла? Як мама вмерла, вже добра не було. Так по світі 
було, хто сирота. Не можу згадувать. Холодно, мороз 
уже, заморозки. А  в школу далеченько було. Це біжу 
боса, присяду, ноги погрію – натягну ту ж полотнянку 
на себе. Прийду з школи, а вона мене як начне бить – 
мачуха. Не пускала мене в школу. Оце в мене саме дуж-
че болить. Так в школу не ходила і одного году. 

с. Більманка
Записано 30 липня 2007 р.  

у с. Більманка Куйбишевського р‑ну Запорізької обл.  
від Бандурко (Потоцької) Марії Іванівни, 1924 р. н.,  

та Пудак Євдокії Олександрівни, 1940 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи, повТоРНий шлюБ Тут і ро-
дилась, тут мій батько жив. Мій батько – Потоцький 
Іван Власович. У  їх сім’я дуже велика була. Сестер у 
мене було четверо, старші за мене. Батька женили у 
шістнадцять год. Умерла його мати, нада було комусь 
вести хазяйство, їсти варить. Із первой жінкой у ньо-
го було семеро дітей: чотири дочки і три сина. А тоді 
жінка вмерла в 1921-м годі. Був голод тоді, і тіф ходив. 
Жінка вмерла, і  вони три  года жили самі, а  тоді вже 
батько женився другий раз. Вже я тоді родилась і ще 
двоє моїх братів. [У матері також] був чоловік і троє 
дітей, усі хлопці. Вони жили там десь, на Уралі. Матір 
віддали заміж у багату сім’ю. Вони жили дуже харошо. 
А самий менший чи середній брат [першого чоловіка 
матері] вродє вступив у якусь банду. Оцей чоловік ма-
терин каже: «Знаєш шо, давай виїдем, бо через його, 
можуть і мене забрать». Вони запрягли волів і поїха-
ли, і не тільки вони одні. Там ще люди їхали із ними. 
В дорозі тоді була холєра, і  заболів чоловік і двоє ді-
тей. Померли, і в дорозі гуртом їх отам і похоронили. 
А  мати прибилася в Більманку сюди з одним сином. 
Жила в тих, хто її прийняв, вона ж шось робила, па-
магала по людях. А тоді аж у 1924-м годі мати вийшла 
заміж за батька, а в його вже було семеро дітей. Ну, хто 
піде на семеро дітей? А матері моїй нікуди було дітися. 
Ми жили, конєшно, бєдно. Тоді всі так жили. Колхози 
організувалися: робить заставляли, а платить – не пла-
тили. Давали там аж у кінці, як урожай знімуть. То все 
забирало государство, а  їм давали на трудадень двіс-
ті грам зерна якогось. Людям не хватало, і голодували, 
і було всього... В 1933 годі був дуже великий голод, не 
було чого їсти. Що вродило – забрало все государство, 
а люди вмирали багато. [Ми] харчувалися – потрошеч-
ки давали. У мене батько був такий, шо нічого не давав 
продавать. Хай краще нам воно лежить. Ще в нас була 
така хороша сусідка, у неї чоловіка не було. Помню, як 

вона їхала кудись, а з свого городу до нас у підвал отда-
ла картошку, буряки. І то благодаря тому ми остались 
живі. Ще десь батько доставав льону. І ото його жари-
ли і в ступі товкли, а  тоді з буряком терли і варили, 
щоб не вмерти з голоду. Оте таке було у 1933-му годі. 
[...] У  1940-му  році закінчила школу. Наші батьки 
жили дуже бєдно, а у мене у Маріуполі уже дві сестри 
жили, вже замужем. А брат тоже там у заводі Ілліча ро-
ботав і мене забрав туда. Хотів, щоб я вивчилася шить. 
А тут война началась, його забрали на війну, і кончи-
лася вся учоба. Мене не брали зразу у Германію, аж до 
1943  году. А тоді у марті місяці забрали і мене. [Вте-
кла]. Ховалась. Люди догадувались. Батько, мати на 
роботі, мене замкнуть у хаті. Я на горищі сиділа. Так, 
поки наші освободили, я сиділа. [...] Після війни важко 
було. Не платили нічого, хліба давали потрошки. Як-
небудь жили, з  горем пополам. А  в 1947-м  годі тоже 
голод був, тоже забрали хліб. А в 1948-м годі я вже за-
муж вийшла, в мене діти пішли.

виховаННя дІТей, диТячІ ЗаБави В’язать я вміла 
і вишивать. У мене мама вишивала, я в мами вчилась. 
І прясти в мами навчилась. Мама на прядку пряла, а я – 
на веретено. Вовну пряла, в’язала носки, кофточки, 
крючком кружива в’язала. Хрестиком вишивала. [...] 
Не було ніяких ігор, ніяких ігрушок. Їх не купляв ніх-
то – нізащо було куплять. А так, було, як батько чи мати 
десь пішли, ми, діти, самі остались – у «Панаса» гуляли. 
Оце зав’язували одному – Панасу – очі. Він лове, а ті ж 
ховаються. Більше ніяких ігор не було. Правда, коли в 
школу почали ходить, так якось малювали крейдою і 
стрибали на одній нозі. Ото така ігра була. [...] Збирали-
ся ми, мабуть, із сьомого класу: танцуємо, він [баяніст] 
грає, на вулиці прямо. А тепер же ш, уже зараз діско-
текі. А тоді собралися по хатах, у «піжмурки» гуляли: 
дівки біжать, ховаються, хто за хату, хто за кущом. 

дошлюБНе спІлкУваННя Танці були в клубі. Кож-
ну неділю – гормошка чи баян. Збирається маладьож. 
Кіно привозили – крутять. Хлопці ганяли дівчат. Оце 
прийде дівка в клуб і шось не так. Вивели за клуб і 
отправили додому: «Іди, навчися дівкувать, тоді при-
йдеш». [...] [Чи бували конфлікти між мешканцями 
різних сіл?] Між колгоспами – нє, а мєжду хлопцями. 
Як б’ються, страшне шо! [За дівчат?] Так. Оце Біль-
манка, ото – Будьоний, отам – Зірка, отам – Комуна. 
А раніше тут було тисячне село. Хороше село. Оце як 
ідуть відсіля з баяном – співають, а ті – звідтіля. Ве-
село було. Як зійдуться  – таке гульбіще встраюють! 
Весело всім. А як із цього краю тому [хлопцю] дівчина 
понравилась, а  з цього [краю]  – тому. Зійшлися до-
кучі, а тоді начинається мордобой – хто кого! Дівчата 
порозбігаються  – розігнали гульню. На другий день 
всьо равно стрічаються. Билися. А мєжду селами во-
обще врожда була. [...] І в Більманці було зберуться, на 
танці туди в клуб. Дівчата танцюють у клубі, а хлопці 
вже за углами шушукаються, повиламували лозини 
по два-три метри. Виходять дівчата із клубу, так вони 
(річка є Більманка [недалеко] від клубу) гонють їх ло-
зиняками. Вони біжать та кричать. В ту річку як по-
падають! Повилазять. «Ага, – кажуть, – нагулялись».

виБІР паРи [Як звали Вашого чоловіка?] Бандурко 
Микола  Прокопович. Він тоді секретарем рабив у 
сельсаветі. Як надумав жениться, то я даже не хоті-
ла. Він такий був, як той казав: «На п’яті крутився». 

БІЛьМаЦьКиЙ  РаЙОН

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



126 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

Парєнь був завидний. Думала, він тільки посміється 
та й бросе. Не хотіла я з ним. А він такий був напо-
ристий. А тоді ото каже: «Жениться буду, сватів при-
йшлю». Прислав він сватів. Посватали. Батько каже: 
«Хай вона каже». Ну, шо? Я  махнула і всього. [Вас 
батьки з іконою благословляли?] Ні. Батько в мене був 
віруючий, знав усі Закони Божі, грамотний був (він 
чотири класи при царизмі закончил), [але ж] комуніс-
ти прийшли сватать мене, не прості люди. 

сІМейНІ вЗаєМиНи У  мене свекруха дуже пагана 
була. Син же ш у сєльсоветі робив, а я ж проста. Вона 
взяла нас до себе. [Вона] свинарка була, а тоді хоче, шоб 
і я там робила. А я й кажу: «На свині не піду». В мене 
вже тоді родився син. Малий був, я його в ясла носила. 
Сама отут на горі буряки полоть ходила, а тоді в обід 
ходила кормить дитину у ясла. Не дуже мені хорошо 
жилося. Чоловік п’яндилига був: пив та гуляв. А мати 
його захищала, считала, шо він велика «шишка». А тоді 
вже впослє, як матері не стало, тоді його прєдседатєлєм 
поставили. До людей він хорошо обращався, бо знав, 
що надо по-хорошему. А дома шо він робив! Господі! 
Чоловік як прийде п’яний, і начина: «Ти така, ти сяка, ти 
он яка!». Як начне на мене, шо зря! Так він було п’яний. 
Ми з середнім сином тікали. Моя мати жила аж у Зірці. 
Тіки ж далеко туди! Та й вона була вже біля мене. Так 
ми в городі у кукурузі ховались. А  тоді осінью стало 
вже холодно. В нас лєтня кухня була. Так ми – сюди, він 
і тут нас найшов. Тоді нам хтозна куди діваться. А тоді 
в мене третій син уже був упослє. І  син уже в школу 
ходив, у сьомий клас. А це ж кожен раз в нас така борь-
ба. Мені син каже: «Мама, чого мене трусе? Я не змерз. 
Мені не холадно». А він труситься весь. Це ж нерви от 
того, шо батько кажен день п’яний і б’ється, і це ж уся-
кими словами мотюкає. А дитині ж надо пережить. А ці 
[сини] вже старші були, уже женаті. Шо ж було робить? 
Я вже плакала, а тоді думаю: поїду у Куйбишево в райіс-
полком. Я в цей ісполком до його начальника поїхала. 
Не могла зайти до його у кабінєт, [але] через сина піш-
ла туди, стала плакать, стала разказивать, який [чоло-
вік], а [начальник] каже: «Він же в нас на первім счєту 
прєдсєдатєль по колхозах». Я йому расказала все. Так 
чоловік, як приїхав додому, такий злий був, як собака, 
но вже бить мене – не бив. Уже обзивав там як, а бить 
уже перестав, бо боявся. Тоді вже трохи легше. І став 
так скандалить, шоб не було вдома сина оцього, Вітьки. 

с. вершина друга
Записали а. Фурса, В. Морщ, Коварцова, Левицький  

та Ю. Головко 9–11 липня 2008 р.  
у с. Вершина Друга Куйбишевського р‑ну Запорізької обл.  

від Берегової (Скрипки) Клавдії Федорівни, 1937 р. н.,  
Ілюшенко Марії Леонтіївни, 1926 р. н., 

 та Білолицької антоніни Миколаївни, 1915 р. н. 

РодиННІ пеРекаЗи Трудно жилося. Я була сама стар-
ша. На млин ходила, крутили дівчата  – сестри мен-
ші, а матір – на роботу. Я два класи виходила всього 
[у школу]. Дівчата мої – сестри, хоть по сім класів ви-
ходили, а я третій начала, але німці прийшли. Батька 
вбито було. Корови були й вижили. Це тепер кажуть, 
пагано [живемо]. Бачили то «пагано». Сахар – ми ба-
чить його – не бачили. Було підуть куплять отаку ма-
кушину, матір дадуть по куску, і гриземо. А тепер ди-
тині – і канфети... Та ще які канфети! [Як звали Ваших 

батьків, ким вони працювали?] Мати – Скрипка Окса-
на Олександровна, а батько – Скрипка Федір Омелья-
нович. [Мати казала]: «Я  воду носила, оце через дві 
хати сосідка – отак я твого батька знаю». Нема вже ні-
кого: матері немає, діда нема. А діду вобще хату спали-
ли, брата вбили і корову вбили. Він інвалід був, шось 
з рукою було, тому він на войні не був. Трудне діло 
було. [Дід і баба] селяни були. Діда, знаю, шо Омель-
ко [звали], а  материного  – Олександр. Я  їх не знала, 
бабів тільки. І ту бабу, материну, і батькову – помню, 
вроді їх ховали. Яка я була? Років, може, п’яти була. 
[Хрещені батьки] були. Померли тоже. Жили на Олек-
сіївці. Баба Марія – була мати хрещена, а батько хре-
щений – мій дядько, батьків брат. Вони десь виїхали 
в Донецьку область. Старші були за мого батька, нема 
нікого вже. [...] Оце моя історія життя. Батька забрали 
в 1914 году, я родилася 1915 году, 20 іюня, без батька. 
Осталося в матері нас четверо. Один брат умер – оста-
лося нас троє. Брат, 1910  году [народження], кончив 
четвертий клас, приїхав материн брат, забрав, каже: 
«Я, сестро, заберу твого синочка овечки пасти. Я його 
здам у школу учиться у земство». Мати каже: «Як хоч». 
Забрав. А дядько був волосним писарем, родимий ін-
валід без ноги (нога – ступень отут коло коліна був), 
і руки лєвої не було. Грамотний чоловік був материн 
брат. Пішов [брат]. Кончив він овечки пасти  – отдав 
[дядько його] у земство. Він повчивсь, получив діплом, 
приходе й каже: «Мамо, я буду вчиться іти на агроно-
ми у Приморськ». А нас уже двойко осталось: Іван – 
з 1912-го, та я – з 1915-го. Пішов, повчився, получив 
діплом, приходе і вп’ять каже: «Мамо, я буду йти до-
бровільно у армію». Пішов – одбув. Одбув він два годи, 
остався сверхсрочно. Він вже командіром взвода був, 
робе при штабові, видає зарплату воєнним і получа 
сто сорок рублів у місяць. Пробув він там чотири годи, 
приїжжа додому і каже: «Хто зо мною?». Мати каже: 
«Я – ні». Іван: «І я – ні». Я кажу: «А я поїду». Поїхала і 
пробула я коло його чотири годи. У 1936 годі, в одинад-
цятому місяці я приїхала додому, а в 1937-му вийшла 
заміж. До 1944 году в мене четверо дітей уже було. Чо-
ловік не був годний в армію – на уші не чув. Забрали 
його в 1944 годі. Одбув він два годи, приїхав, і як то 
кажуть, як нові жнива, так і дитина нова, – ще четверо 
дітей. Уже восім душ і нас двоє – десять, і в мене ма-
тінка ж моя рідненька (93 годи було – вмерла). Чоловік 
став водовозом. Все казав: «Удівітєльний вопрос, по-
чему я водовоз, біз води – ні сюди, ні туди». І ото робе 
коло тракторів, воду возе туди. А як трактора ламали-
ся, на ремонт ішли, я тоді було роблю за нього, а він – 
по людях. І дитина маненька, мати коло дитинки. На 
сьогодняшній день в мене сім душ діток: п’ять дочок і 
два сини – один з 1954-го, а один із 1936-го году. І всі 
кругом мене. І так оце моя жисть і проходить. Діти в 
мене дуже хароші, даже дуже хароші. І діти, і внуки, 
і правнуки. У мене онуків – одинадцять, і онукам уже 
по сорок п’ять год, а правнукам по двадцять год. Ону-
ків у мене одинадцять, а правнуків – п’ятнадцять. Но 
не обіжають діти, не обіжають ні онуки, ні правнуки, 
ні сусіди  – ніхто. Всі хароші люди. Оце моя історія 
така жизня. [Розкажіть про своїх батьків.] Моя мати 
сама обитошанська була  – сім кілометрів це воно од 
нас. Кончила два класи  – прийшла матушка, батюш-
чина жінка, й  забрала в няньки. Була в няньках, вже 
дівчатка поросли, вона стала в неї роботницею і була 
до двадцяти год. І оцьому дядкові Сьомці, шо без ноги, 
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без руки, возила їсти сюда, у Вершину. Там і пиріжки, 
і ковбаси, сало й м’ясо, як то кажуть, – всього, шо мати 
наготовить. І вона познакомилася із батьком – Мико-
ла Хомич Голик. Познакомилась і вийшла заміж. І тоді 
вони виїхали на оренду і пробули там, мабуть, сімнад-
цять год. Батька забрали у войну, так шо, я батька не 
знаю. А мати при мені була, вмерла у 1977 году. 

РодиННе повсякдеННя, виховаННя дІТей Хата 
була [у батька] чимала. В нас хата була довга, а під ві-
йну був сарай. В  нас жили сусіди, у  їх хата згоріла. 
Сім’я була велика у мого батька: брати, сестри. Хата 
була на дві сторони, а  посередині  – карідор. А  сарай 
був отдельно, там порося і корову ми держали – спали-
ли німці. Раньше [тримали] тільки корови. За свиней я 
не знаю. Корову годувать легше було: брати мої коси-
ли, а я насила все ото з ними. Невелика була. Сади, зна-
єтє, які були? Були, я знаю, і ягоди, і яблука. Дід мій ше 
і мати ткали тряпки [тканину]. Раньше вовна була, так 
вони ткали на верстат – згоріло, як сарай горіло. Тоді 
коноплі стали сіяти, раньше ніхто їх не їв, в огороді, 
було, отокі стояли! Було в річку їх тягнемо. Так пряли 
то ліжники, то рядна, ними укривалися. Не так, як за-
раз. Город здоровий був у нас – 40 соток, трави – гектар 
був. Був город здоровий: я знаю сама, бо більше за всіх 
сапувала. Соняхи садили, кукурудзу, картоплю. Пше-
ниці не було. Жито у городі сіяли. Було дівчата, сестри, 
і  тьотка в нас жила (вона калічна була, батькова се-
стра), так ми колосків нарвемо... А  плитка надворі. 
Жарили ті колоски і їмо то жито. Гарбузи оце ж раньше 
садили. Було вже осінь, корови були – молочний гар-
буз варили кусочками. А од нас жило два хлопці неда-
леко, то вони в нас візьмуть та вкрадуть [кашу] з ко-
занком, а потом підкинуть. То кабачки візьмем пожа-
римо, а вони позабирають в нас. Та не дай Боже, так 
жить! Хай не вертається! [Жито якось ще використо-
вували?] Було скосили... А от хто вже косив, не помню: 
чи мати сама, чи когось просила. Тоді молотили. Ціпі 
були: ломаки поприв’язувані, і ото ціпом можемо і по 
лобі вдарить. А тоді повіємо, наберем відерце – сходи-
ли змелили жито. А пшеницю я не помню, щоб сіяли, 
вона, видно, не родила чи її мало було тоді. [Що роби-
ли з соломою?] Топили. Було бур’яну ходили по буграх 
гребли та топили у плитці надворі. Кирпич от корів 
тоже ліпили. Вирізували і топили зімой. Холодно в ха-
тах було, прижмет ото шибку  – і все. [Ви готували 
їжу?] Я тоді не варила. Тьотка в нас жила, вона варила. 
Я – сапувать, сіно корові було сушено – носимо, роз-
кладаємо. Соняхи сіяли. Як осінь – поріжемо, отакий 
кіп обмажемо кирпичем коров’ячим і вибиваємо [на-
сіння], при місяці сидемо. Повієм. Підуть заб’ють олії, 
не так, як оце нам зараз у совхозі дають по двад-
цять літ рів, а ото літрів чотири заб’ють, було, у відрі. 
Так дуже мазали, так тіки [замало], бо скіки на год 
заб’ють? Може, два рази. [...] Раньше тільки корови 
держали. Загадували двісті  літрів молока. По двіс-
ті штук яєць здавали, мяса – по сорок кілограмів. Кро-
лики держали, але самі не їли, а отдавали. Таке було. 
Трудно діло було! [Скільки разів на день їли, які страви 
вживали?] Щось їли. Варили борщ, картоплю, як оце 
трошки стало родить. А як попервах, то – не дай Бог! 
Ліпеників [зробимо]. Лобода широка була... Мати піде 
на базар, купе проса, намелять (отакі були мленки, тер-
ли кукурузку там та все терли!), наліпет такого, напе-
чуть. Таке і їли. В коровки молоко, коли кисличок ще 

загадували. Утром однесем здавать молока, а там уже 
на обід здоїш  – собі буде. [Хто загадував здавати?] 
Главне ж начальство. Трудно було: я сама старша, ді-
вчата вже менші. В мене тьотка була інвалідка, друга – 
сама жила, дітей в неї не було – в войну померли, а од-
ного взяли у Германію, він не вернувся. Я ходила до неї 
все врем’я їй робить: й садю, й вбирать помагаю, а вона 
мені дасть грудочку сахару. Так я попоробила. [...] По-
мню, вже стали 1950-ті годи, поїхали в Бердянку, по-
везли картошку кіньми (ні, вроді як, волами). Три міш-
ки повезли – мати купила мені платок вовняний. Він 
десь у мене лежить. Ага, пошили спідницю – сатін про-
стий. Спідниці з шлейками і розові кофточкі  – мода 
така була. Носочки білі покупили. [...] [Як батьки 
жили?] Харашо. Батьки їхні дуже богомольні були. По-
ставлять, ранше було, їсти надворі, кажуть: «Боже со-
храни, шоб засміяться, залаяться, черкаться! Боже со-
храни! Це є великий-превеликий гріх! Сядь, поїж, пе-
рехрестися. Уставай  – балакай, смійся, шо хочеш, но 
лаяться, черкаться – Боже збав! Цього не було». А по-
сусідські, казали, жили через город, через річку: лая-
лися так – страшно було. [До церкви ходили?] Обіза-
тєльно. А як церкву розбирали, так мати так плакала! 
А ми плакали. Нас, було, мати маненьких поставе, мат-
ку нам простеле (воно ж бідність!), сама ліпе періжеч-
ки чи шо-небудь робе, а нас заставля Богу молиться. 
І тоді, коли церкву розбирали, ходили дядькі [збирали 
підписи], шоб образи викидать і церкву закривать, 
мати сказала так: «Я розписуваться за те, шоб церкву 
закрить, не буду. А ви, як хоште!». Так ото й досі мате-
рині ікони, як вона виходила заміж, вона мені подари-
ла, а я дітям дарю, кажу: «Діти, кому не понаравляться 
наші ікони, здасте в церкву». А всьо равно Бог є! Якась 
сила є! Кажу: «Дітки, не забувайте Бога, і вас Бог ніко-
ли не забуде. Ніколи!». Я й зараз Богу молюся за діток і 
за внуків, і за хароших людей. «Хай їм Господь дає ха-
рошу жизнь, шоб усе пагане йшло на очерета й на бо-
лота, а хароше – в їхні душі, в їхні хати, їхні двори. Хай 
Бог дає їм щастя і здоров’я, щоб не хворяли і в біду не 
попадали». А плохих людей хай Бог суде. [Діда і бабу 
пам’ятаєте?] Діда знаю. Бабунька дуже хароша була, 
каждий вечір, було, ідуть до вечерні. А церкву поста-
вили у Вершині, таку красиву! І ограду зробили – все 
харашо зробили! Розруйнували. Боже мій, ми плакали. 
Вони ж кажуть: «Нас заставляють, ми не раді, ми не 
хочемо розбирати». – «Ти шо, хочеш до білих ведмедів? 
Одправим!» Так було й на діда, а він каже: «Та чорти 
твого батька бери! Одправляй до білого ведмедя, там 
хоч ведмедя з’їм, а  тут шо? Тебе?». Господи, прости 
мене, грішну душу! Свята сьогодні п’ятінка. [...] Не 
була я не в Германії, ні на окопах – ніде. Важко я ніде не 
робила, чоловік мене дуже жалів, жалів і діток малень-
ких. [Яке у батьків було господарство?] Хата була під 
соломою, будка, коні, корови, свині, курі були – нещо-
тно, та було все. Землі давали, як дитина народиться 
(на хлопців тіки давали), – зразу три десятини тут тобі. 
Тепер же «сільсовєт» кажуть, а тоді казали «розправа». 
З Обитошної приїзжали, і цей дядько-каліка приїзжав, 
помогав перевозить бадилля. Хароший дядько був та-
кий, людяний був. Царство Небесне. А вмер з голоду. 
[Які культури батьки садили та сіяли?] Усе. І баштан, 
і пшеницю-білоколоску сіяли, і озимку, і ячмінь, і про-
со, і жито. Все-все-все було. Це, було, як їдуть на ба-
штан, так не одну-дві диньки везуть, як тепер, а брич-
ку. Поїхали в неділю на баштан, бричку нагрузили  – 
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огірочки й дині. А тоді кавуни возять бричками. Хара-
шо було. Сімня ж велика. Сімня  – около двадцяти 
онуків та батьки ж, та діди  – багато. Шо їли, а  шо й 
свиням було. [У  батьківській хаті стояв] верстат, шо 
ткать, і іконі були. А такого ж не було нічого. [На чому 
спали?] Долі. Такий підголовник, ковдра, рядна, тоді – 
покотом діти. Дід і баба – на печі. Ото так і спали. А то 
в будці і у клунях також. [Який раніше був посуд?] 
Я вже не помню, яке воно було... Череп’яне – з глини 
робили глечики, макітри, горшки. Бували такі года, шо 
не було нічого в магазінах, а бували года, шо й було. 
Сто лєт прожить – не поле перейти. [...] Вона [мати] як 
служила у батюшки, гроші оддавала братові Іванові. 
А тоді як приїхали сватать, так поїхали на базар, купи-
ли ікону, кожухи, скриню, прядку. Вміла все робить – 
вишивать, шить. У батюшки ж машина у дівчат була. 
І верстат у Голиків. Вміла й ткать. Оце як до дядька Ар-
хипа Підгайного в Смирновку до сестри старшої піде, 
каже: «Він викройку дасть мені з газети. Я діткам по-
шию костюмчики, біленькі рубашечки. Каждий раз, як 
сирове». «Різдво любить сирове, аби нове» – це ткане, 
а «Паска любе хоч стареньке, аби крамненьке», аби то-
неньке. «Так, – каже, – костюмчики їм пошию, біленькі 
сорочечки, і  носові платочки ще дам у карманчик». 
Матерію в магазині купляли. Колєнкорчик чорнень-
кий, дешевенький був, біле полотно купляли. А прода-
вали пшеницю ж – гроші були. [...] [Овдовівши, мати 
вдруге заміж не вийшла?] Ні. Приходили сватать. 
Один прийшов та й каже: «Ти бідно живеш, с тобой ха-
зяїна немає, я  тобі поросятко принесу». А  мати: «Не 
нада. Мені як треба  – я  на базарі куплю». А  тоді він 
горшки волами возив, спинив понад двором (чорня-
венький такий дядько, жінка вмерла в нього), каже: 
«Іди вибирай любий горшок, макітру чи шо-небудь». 
Мати каже: «Не нада мені. Мені як нада – я й на базарі 
куплю». Так він і одстав, як грязь од подошви. [Чому 
мати не вийшла заміж?] Не хотіла. Вона вобще придер-
жувалася Закону Божого. [Хто допомагав по господар-
ству?] Брати з Обитошної помагали. Людям давала 
землю, обробляли, молотили. Люди хароші. [Яку робо-
ту мати виконувала в колгоспі?] Усе. Шо люди – те й 
вона. Віяли пшеницю, сапували – шо загадають. Бри-
гадір посилає, те й робили. Коровами возили пшени-
цю на станцію. В колхозі дуже плохо жили. [Платили 
мало?] Та нічого не платили! Нічого! Обдурювали! 
Оце, кажуть, вже ж ходять люди голодні, [питають], чи 
будуть давать на трудодні. А  вони й не дають хліба. 
Каже председатель колхозу: «Уже нараховують, будуть 
давать». А тоді і не дадуть нічого. Оце зароблять гро-
шей (нараховували по півтори копійки) – на облігації 
заберуть. Городовину – оддай. Чи то ячмінь посіяний – 
оддай ячменем, картоплю – картоплею. А сам тоді як 
хочеш, так і живи. Дуже плохо жили. Солянкою люди 
дерть ділили! Дерть! Яшну муку! Заколоту звариш. Не 
підеш – не поїси – умреш. Да, плохо було – 1947 год...

дошлюБНе спІлкУваННя, МолодІЖНІ ЗаБави  
А  гуляли [ми] на вулиці. Пиляка була! Стрибаєм, 
танцюєм під балалайку. А дід мій гармоніст був. Ото 
плигаєм там, страшне! Прийдемо, а носки чорні! Оце 
церква, танцювати ми туди ходили. Кіна ще йшли німі, 
мабуть, двадцять-тридцять копійок було. Весною ко-
рови линяли, і [ми] ото качали м’ячі із шерсті, і ото гу-
ляли на клинках. [...] Співали багато: «Несе Галя воду», 
«Який то кінь стоїть». То ж скіки радості було, шо спі-

ваєм! Як було кіно, так оце ми подоїли корови і пішли 
ж сюда у церкву, подивились кіно. На степ прийшли 
і давай доїть корови, бо вже три часа ночі чи чотири. 
Привозили кіно. Ото ж моторчик, і крутять було. [На 
танці] ходили до церкви. Поки подоїм корови, поки 
вправимся, уже гармоня грає. Ми прямо із полів туди, 
шоб «Полька» не пропала. [Що ще танцювали?] «На-
воська», «Яблучко», «Коробочка» – тоді ж отакі були 
танці. Були хлопці, шо вміли грать на гармошці. Тоді 
ніяких [інструментів не було], ото гармошка. [Платили 
йому?] Грав і просто так. А як ото на углі [збиралися] – 
це «улиця». Сусідка на балалайку гра, а ми приспівуєм. 
Ото так літом гульня така була. А зимою збиралися в 
клубі коли, а то – у хаті, по-сусідські. Була Ніна Деше-
ва, Богомолова, в неї мати була сторожувала, і ми в неї 
збиралися: плели кручечки, кружева. Столик такий, 
блюдечко, ватка, й олійка горить, і ми плетемо, а хлоп-
ці в карти гуляють, в «дурака». [Де брали нитки, крюч-
ки?] Не знаю, загнем залізячки – робили крючечки. [...] 
Вечорниці я вже не застала, не ходила. Воно ж оце було 
розкуркулення – плохі года. А так трошки, коли з ве-
чора побіжиш погулять, поспіваєш із дівчатками, душ 
чотири, а так не була я [на вечорницях]. Чула в розго-
ворах, як ми малі були, що старші ходили з прядками – 
на дощечки пряли. Там у нас була одна, Федорка, так 
було, розказують, піде, возьме чотири мички і прядку. 
Дів чата й хлопці сходяться. Інша грається там с хлоп-
цями, а вона: «Хлопці, я вас не займаю, не займайте й 
мене!». І оце п’ять мичок спряде, скалку напряде і до-
дому. А  другі, то мички заховають, гульня... А  ми це 
не застали. [Мати ходила на досвітки?] Ні-ні. Вона ж у 
батюшки служила до двадцяти год, була в роботницях. 
А тоді ж заміж вийшла, виїхали на оренду. Так шо вона 
не була і не любила. І хоч би й той [запросили], вона не 
пішла б. Вона на щот цього – ні, Боже сохрани! 

виБІР паРи [З чоловіком познайомилася] просто нео-
жиданно. Не думаючи ніде нічого. Гуляли в хаті, один 
хлопець хотів шось сказать на мене, а  Іван Якович 
каже: «Не займай!». Ідемо додому. А Іван Якович – го-
род з городом – сусіди. Так ми й побрались. І мати так 
вийшла заміж – город з городом, дві невістки по пали 
до Голиків. Поставали: тари-бари, тари-бари, мати ж 
вийшла: «Та пора вже спать, – каже нам. – Уже пізно». 
Кажу: «Зараз, мамо, зайду». Він тоді каже: «Розреші по-
цілувать». – «Не нада». Я не любила цього. Він дав руку 
й пішов. Такий був ненахальний, хароший. Як його 
батько вмер, похоронили, тоді він мене забрав. І  так 
прожила я п’ятдесят вісім год, шістдесят, но я два годи 
викидаю, шо в армії був. [Як Вас сватали?] Тоді така 
бєдность була. Прийшли, випили шось трошки, забра-
ли і все. Ніякої свайби не було. Тоді плохі года були. 
[Придане Вам дали?] Не було нічого. По магазінах не 
було ніде нічого: мило, сіль, кукли – ото й усе. І не да-
вали нікуди ж їхать, шоб шо купить. І за шо купить? 
Коли чотири копійки нарахують – оддай на облігації. 
Бєдность була до висшої степені. [Як Вас прийняла 
свекруха?] Хароша жінка була. Батько був біля трак-
торів сторожом, хотів, шоб жар був, поклав дерево, 
а  воно упало у тракторній будці на пол і зайнялося 
(там була солярка). А  кругом будки трактора стоять, 
там же ж і горюче. Він дуже злякався, і в його получи-
лося порок серця. У 1937 годі він умер, а мене забрали 
через місяць. Написалась на його фамилію – Білолиць-
ка Антоніна Миколаївна. 
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с. Новоукраїнка

Записала Л. Боса в серпні 2017 р.  
у с. Новоукраїнка Більмацького р‑ну Запорізької обл.  

від Дупленко Любові Іванівни, 1947 р. н.

РодиННе повсякдеННя Я народилася у селі Ново-
му Токмацького району Запорізької області в родині 
простих колгоспників. Мама моя працювала в кол-
госпі, батько працював у майстерні. У 1947-му після-
воєнному році сім’я виживала дуже важко. Тоді ж і 
світла не було. При керасинових лампах вечором мама 
сідала вишивать, а я дівчинкою піддивлялася. Перші 
мої роботи – це були хустиночки, уголочки, куточки 
вишивала. Тоді ж у селі підузорники до кроваті були, 
скатерті. Мама вишивала рушники, і мене це теж за-
цікавило. Я ніде не навчалася, а так, сама від себе по-
чала вишивати. В’язала добре крючком. Коли у мене 
в самої народився син, дожили, що він надумав же-
ниться, от тоді мені дуже захотілося вишивать руш-
ники. [...] І тепер я вже на пенсії, вільного часу, осо-
бливо зимою, багато, і  я вишила кожному онуку по 
два рушники. Внукові і внучкі. Внучка вже народила 
нам правнучка – чотири рочки. Усім єсть рушнички. 
Як ще народився правнучок, я вишила йому свідоцтво 
про народження. Це ввели у рамочку, воно у них там 
зберігається, вони на стіну вішають. [...] У нас і кози 
єсть. Раніше корова була, а потім завели козу. І поро-
сята єсть, і кури, каченята. У мене помідори по восєм-
сот грам! Із року в рік я збираю насіння і садю. [Як 
зберігаєте насіння?] Сушу і в торбиночки, і в буфеті 
наверх ложу. У минулому році чи на Благовіщення, чи 
раніше почали садить. Це велике свято. Птиця гніз-
да даже не в’є. Я стараюся нічо даже не робить у цей 
день. Воно пройде, і земля, кажуть, освятиться.

с. олексіївка
Записали С. Іващенко, Г. Болотіна, Комарцова  

та Левицький 6, 14 липня 2008 р.  
у с. Олексіївка Куйбишевського р‑ну Запорізької обл.  

від Бабенко Єлизавети Онисимівни, 1924 р. н.,  
Карпенко Ганни Василівни, 1929 р. н.,  

родом із с. Межиріч Канівського р‑ну черкаської обл.,  
Клепач Марії Олександрівни, 1937 р. н., 

 та Пиріг Єлизавети Єгорівни, 1915 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи, РодиННе повсякдеННя  Ро-
дилася я в 1924 годі, 6 марта в селі Олексіївка Запороз-
ької області. Було нас у батьків дев’ятеро дітей: було 
восємь дівчат і один хлопець. Старша сестра замуж 
вийшла до війни. Старша сестра – з 1915 году, а брат – 
із 1921-го, забраний у 1938 годі у дійствітєльну армію, 
і служив у Львові. І там його й війна застала, танкістом 
був. 1932 год я пережила, голод був великий. Нас було 
багато, батьки жили бідно. Тоді ж на степу давали діля-
ночку землі, а коло хати нічого не було. Батько воював 
ще у 1917 годі із тими німцями, був поранений: в нього 
пуля попала десь у кістку, шо не можна було витягти. 
Ногу не дали одрізать, і так батько і помер із пулею. На 
войну його [в 1941 р.] уже не брали – негожий був, шоб 
воювать. Він у шахті був. Тоді ж молодих шахтьорів за-
бирали [на війну], а таких, [як батько], у шахту забира-
ли, або окопи копали. Мати оставалася сама з нами ма-
лими. Знаєте, до війни не було ні врачів, не було даже 
больниць у селах. І діти четверо померли малими – чо-

тири сестри. Осталося п’ятеро. В сестри моєї матері не 
було довго дітей, і вона попросила, каже: «Марія, дай 
мені одну дитину, хай вона в нас живе». І вони взяли й 
мене оддали. Там була бабуся, ото я й жила там. Нача-
лася война, дядька забрали в армію. А вже у цій тьот-
ки, яка мене забрала, у 1932 годі один син родився, тоді 
другий – у 1936-м, третій – во врем’я войни родився. 
А тоді батько каже: «Знаєшь шо, Ліза, йди додому. Уже 
в Тетяни є двоє дітей, ще й третім ходе. Йди додому, 
бо їй буде трудно, бо дядька забрали ж у армію». Дядь-
ко служив у кавалерії в Ворошилова, то тьотка їздила, 
коли у Токмаці стояли. Война ж як началась, у Токма-
ці був великий загон коней. Тут от-от нємці зайдуть, 
а вони поїхали на свіданіє – дядько визвав. [...] А воно 
тоді... Ви повірете? Не було ні заслать, ні укриться. Не 
було ніде нічого – були голі й босі. У хаті, шоб була там 
якась ряднинка! Шо мати пряла – то зробила. Кажуть, 
шо колись ми жили добре. Як же ж ми добре жили, як 
не було ні вбуться, ні вдіться, ні шо надіть – ходили в 
латках. Ви повірите, чоловіки ходили босі і жінки. Як 
тіки це сніг начина таять, уже босі бігають, і діти, і до-
рослі. В сільсовєтє предложили [батьку] хату. Хатинка 
така солом’яна, [хазяїв] вигнали на Соловки, вроді. Ку-
пили вони цю хату, в мене ось документ сохраняється. 
[...] Йшли нємці і вигнали нас із хати. Виходь куди хо-
чеш. Ще тіки ми [заселилися], і зразу нємці навесну ви-
гнали. Викидали нас за двадцять чотири години. Ну, де 
будем жить? Викопали окоп. Та й там було у нас порося 
і коровка: сестра робила у колхозі телятницею, їй дали. 
Корови евакуїровали, десь погнали. Таких телят, шо не 
можна гнать, молошне ще, пороздавали. І гуси були в 
колхозі. Дали теля й гуску. Вигнали нас відтіля, ми тоді 
малі були. Я, Катя і Ніна пішли до сестри. Сестра була 
замужом туди нижче. А батько й мати отут у бур’яні з 
оцим барахлом [залишилися]. Зробили клуню з соло-
ми, укидали туди все і жили во врем’я нємців – це вес-
ною і осінню. А тоді ж пішов батько до старости, каже: 
«Ну, яке ж це воно, шо я в бур’яні живу. Поможіть мені 
шо-небудь». Кажуть: «Ото там пчолятник  є, розбери 
його і построй хоч шо-небудь». Тоді пчолятник розі-
брали, ще розрешили нємці спилять на степу два осо-
кори. Начали ж будувати тоді оцю хатинку. Накосили 
очерету, кулями носили. Вікон не було. Не видно ні-
чого – очерет же ж осувається. І ото так зімували і лі-
тували, аж поки вже Красна Армія вступила. Тоді вже 
начали трошки жить, начали трохи ремонтірувать, ві-
кна повставляли, двері. [Коли] начали строїти, мене 
забрали в Германію. [...] Вернулася в 1945 годі додому. 
Батько – на костилях – рана одкрилася; мати коровою 
обробляє поля на степу. Корова там і ночує. І орють, 
і косять коровами, і молотять там. А сестра молодша, 
шо 1925-го году, – у защитній полосі, понад дорогою 
[працює]. А сестра, із 1927 году, дома, хвора – воспа-
лєніє льогкіх. Так вона у 1945 годі, в августі, й умерла. 
Я приїхала, ще на роботу не ходила, а вона вмерла. [...] 
Як запрягли у колхоз, то робили і день, і ніч: і на волах, 
і на коровах, і косами косили. Одна єдінствєнна маши-
на була на все село, а то все ж угнали. Все одно все па-
хали, на степу строїли клуні, там і ночували. Це ж ми – 
молодьож була, уже й такі й підлітки, і додому [хоче-
мо], а нас не пускають. Так ми ото, поки бригадір поїде 
додому, зберемося і всі бігом у село. Погуляли вночі і 
полягали у клуні. Не було ні клубів, нічого. Будували 
оце так вам життя. Хай ніхто не дожидає такого. [...] 
Усі йшли в степ. У  1947  годі був сильний неврожай.  

БІЛьМаЦьКиЙ  РаЙОН
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А проробили коровами!  Ану-ка отакі поля оброби ко-
ровою! Начала косовиця, поставили мене, кажуть ва-
рить їсти. Вивезли котьол здоровий, дванадцять відер 
води  – людей багато. Води наносю і три кіла [зерна] 
дають в совхозі. Наварили баланду. Всі люди виходять 
[у степ] тільки для того, щоб поїсти. Поїли, сідають усі 
в пшеницю. А пшениця – колоски здорові, зерна такі 
крупні. Оце сідають, вимолочують скраю. Виходили 
[у  степ], хто міг робить і хто не міг  – усі йшли. Хто 
брав баланду додому у баночку, бо діти ж дома оста-
лися. А дітей бросали – ні ясел не було, нічого. Дітей 
бросали так, на проізвол. Як вони там були? Ото так 
виживали. А  як уже вкосили та намололи муки, так 
начали галушками кормить людей. Трохи одкорми-
ли. Так ми оце виживали. [Як звали Ваших батьків?] 
Бабенко Анісім Панасович, а  матір  – Бабенко Марія  
Радіоновна.

дошлюБНе спІлкУваННя, МолодІЖНІ ЗаБави  
Досвідки були – грище. В селі наймають хату, платять. 
Хіба ж раньше топили ж, як тепер, угльом? Раньше со-
ломкою топили та соняшками. Ото, як договоряться. 
Дві неділі будуть на грище ходить  – день і ніч гуля-
ють хлопці, як договоряться. Косилка соломи, кусок 
сала, хлібину  – оце так платилися хлопці та дівчата, 
де вони хату наймуть. Ходили, гуляли. А у буднії, ро-
бочі на досвідки ходили, но не гулять. Дівчата ходи-
ли прясти, вишивати, а  хлопці приходили до дівчат, 
і вони там сидять. А дівчата кожна несе собі прядку, 
гребень і днище. Сіли. Скіки вони там попрядуть: чи 
до дев’яти, чи до десяти вечора, тоді й розходяться. 
А на грищах музика, танцюють, гуляють. День і ніч гу-
ляють. Чужі хлопці туди приходять, наші туди йдуть. 
Ото таке було. Нічого не роблять, тільки гульбище. До 
нас прийшли чужі хлопці, наші – пішли. Кажда ж ву-
лиця собі робила грище, наймала хату. Нічого на гри-
щі не робили – празник. А після того матері кажуть: 
«Еее, тік притік, а починочок приволік, треба вже вно-
сить прядку, хай гріється, вже завтра можна прясти». 
А то й прядку виносять на ті дві неділі. [Яка музика 
була?] Гармошка. Тепер же їх і нема, баяни вже тепер 
появилися. Де вони їх понабирали? Чи в Німеччині? 
Тіки гармошка була. Вони як грали, – лучше за ті бая-
ни. Прості люди вчилися і грали. Як оце чуть-чуть 
вечорок, який-небудь празник, так вони обязатєль-
но повиходять. Не знаєш, до якого гармоніста бігти! 
І тут грає, і через три двори грає, і далі грає. А ми ж 
які були! Ті, шо вміють танцювать, у кругу танцюють, 
а ми вже поза кругом танцюємо – дітвора. Гулять гуля-
ли. [Були між вулицями якісь протистояння?] Не було 
цього. Дівчата не ходять, хлопці ходять туди-сюди.  
Ідуть вулицею, так вулиця розлягається: гармошка 
гра, та приспівують хлопці. На грище не піде підліток. 
Раз ти несовєршеннолітній, ти на грище не підеш. Хо-
дять такі парубки, шо скоро жениться. А  [підлітки] 
десь зберуться у м’яча грать. Туди їм права нема хо-
дить. І  дівчатка так само: якщо тобі там тринадцять 
чи чотирнадцять год, ти туди не підеш – ти будеш десь 
отдєльно гулять. Там  – тіки взрослі. [Чи вдягали на 
грища святкове вбрання?] Конечно, святкова одежа 
всєгда, не буденне. Та хіба її стіки раньше було? На 
грища вона не піде в такому, шо до церкви ходе. Не 
дуже були багаті люди, одежу гляділи. [...] По вули-
цях гуляли, по хатах. А тоді ж построєний був колхоз 
«Прогрес». Клуб [був] – хата така, куди молодьож схо-

дилася, гуляли. Тоді уже построїли клуб [новий]. Це 
ж наша вулиця зараз Садова, тоді казали Гороб’яча, 
а тоді далі – це Кринівка. Тоді збиралися тіки на ву-
лиці. Ввечері, у кого гармонь є, у кого балалайка – то 
сходимось, гуляємо. А тоді ж оце після войни начали 
німе кіно повозить по селах. Коли привезуть, так всі 
збігаємось дивитись. А воно німе – прокрутили і шо 
там було? П’ять копійок за білет платили. [...] [Чим за-
ймалися в клубі?] Було, шо і постанови ставили, коли 
й кіно привозне було, а тоді вже стаціонарне – фільми 
радянські. Я ще ходила в школу, був «Олександр Не-
вський». Це, було, батько каже: «Не крутися, ти ж кіно 
дивишся!». Двадцять  копійок і п’ятнадцять кошту-
вало. Тоді нам дорого було, але ходило багато людей. 
Екран большой, здоровий. [Танці були?] Все було. Бо-
сяком як вечером підем гулять, помалюем ноги гли-
ною. Чи босі, чи намальоване. [Чим відмивали глину?] 
Вона сама отскоче. Поки прийдеш, вже чорні ноги. 
[Допізна відпускали батьки гуляти?] Коли як. Коли – 
до дванадцяти ночі, коли – раньше прийдеш. [Бувало, 
що на всю ніч затримувалися?] Не було у нас такого. 
Уже більше як двадцять було мені, так пішли на кіно. 
А воно поламалося. А скіки ж літнього времені? Кіно 
ж начинається часів у одинадцять, а  тут поламався. 
У дванадцять пустили кіно. Куди ж ти пі деш, хіба ж 
ти бросиш кіно? Я ж те кіно подивилася, виходимо з 
клубу  – уже розвидняється, чотири часи. Поки при-
йшла додому (я кухарила, треба на склад по продук-
ти), мати недовольна, не зна, шо я не могла бросить 
кіна, накинулась, вилаяла. Получила продукти – і на 
степ, і аж днів через десять приїду. В степу ночували. 
Та Бог його сохрани. Трудно було.

виБІР паРи, шлюБНий вІк Заміж вийшла в 1950-му. 
Чоловік сім год служив, в Германії присягу приймав, 
як освободили. Після войни брали, хто як прийдеть-
ся, хлопців було мало. Дівчата всі пооставалися, 
а хлопців багато не вернулося з войни. А тоді молоде 
покоління підросло. Так осталося багато дівчат стар-
ших. Тоді воно не дуже розличали – кому який попаде, 
не дуже вибирали. До войни і хлопців було багато, і ді-
вчат. Було рівно. Каждому хочеться молоденьку взять, 
а старі остаються. Тоді кому який інвалід [трапиться], 
уже не перебирали. Дівчата до війни заміж виходили 
в вісімнадцять, двадцять. А є такі, шо в Германію їха-
ли, робили у хазяїв як чоловік і жінка, так і поженили-
ся. [...] [Сватали Вас?] Так. Прийшов і каже: «Буду бра-
ти вашу дочку. Ну, тоді підем розписуватися». Вечір 
зробили і все. Я до чоловіка прийшла. Батька не було, 
мати ще й брат і сестра. [Як до Вас свекруха ставила-
ся?] Нічого, хороша була свекруха.

повТоРНий шлюБ [Як Ви познайомилися з другим 
чоловіком?] Він з жінкою розійшовся, було в його 
двоє діток. Я  їх повигодувала і в армію повиряджа-
ла. І потреби не було [заміж виходити], а горе заста-
вило. Воно, бачиш, голодовка, недоїдання, кажеться, 
удвох лучше буде. Він заможніше жив, а я бедна. Ми 
весілля не справляли, так і жили. Він у 1957-м умер, 
тоже прийшов з войни інвалідом. Я раз була замужем 
і мені хватило. Я тепер оце ж вроді як жена інваліда. 
[Коли зійшлися, де ви жили?] Отут. Він тут родився, 
тут хрестився, тут і вмер. [Куди його перша дружина 
поділася?] Дружина одійшла. Він десь купив їй хату на 
тій стороні. Вона там жила. Вона набагато була за його 
старша. Чогось вони не помирилися.
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с. смирнове

Записали К. Ульяненко, Ю. Шитова, С. Іващенко  
та Г. Болотіна в липні 2008 р.  

у с. Смирнове Куйбишевського р‑ну Запорізької обл.  
від Вакал Раїси Петрівни, 1926 р. н.,  

Голінька Василя Михайловича, 1926 р. н.,  
Грицай Ольги Федорівни, 1929 р. н.,  

Іщенка анатолія Івановича, 1934 р. н.,  
Кліача Федора Корнійовича, 1927 р. н.,  

Козловської Галини Григорівни, 1926 р. н.,  
Марочка Миколи Максимовича, 1927 р. н.,  

Переймак Ніни Іванівни, 1927 р. н.,  
та Лавриненко Марії Іванівни, 1927 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи, сиРІТсТво Я  – з  цього села. 
Баба в мене – полтавчанка, приїхала сюда служить, ви-
йшла тут за діда заміж. Батько мій – сирота, в три года 
остався без батька. Дід умер: колодязі копав, може, 
простудився. Троє дітей було: Олена, Марія, Петро... 
Олену взяв якийсь дядько  – родич багатий. А  Марія 
пішла до когось служить. Батько – шість год було – упав 
у копанку. Витягла його баба і сказала: «Тепер ти не ма-
ленький, будеш уже робить». Батьку моєму було вже 
двадцять  год, був такий сильний, що підкову кінську 
переломив. Служив на Кавказі (гора Арарат). Батько 
дуже любив коней. Того батька полюбив командир, за 
те, що він так відноситься до коней. Було, не з’їсть са-
хар, а  отдасть кобилі. В  горах прослужив 
п’ятнадцять  год. Вернувся  – тридцять п’ять  год йому 
було, пристав у прийми до баби матеріної (оця ж пол-
товчанка). У баби було шістнадцять дітей: вісім вмерло, 
[лишилося] три сини і п’ять дочок. Потім батько пішов 
до Махна, но йому не сподобалось. Казав, що Махно то 
туди, то сюди: білі заходять – до білих, красні – до крас-
них. [То Ваша бабуся приїхала з Полтави на заробітки?] 
Так, вона тут найнялась. Була домогосподаркою. Моя 
мати з 1893 году, на десять год за батька молодша. [Що 
Ви знаєте про родичів з Полтави?] Баба [була] сирота. Її 
мати вмерла, а батько другу взяв. А ця жінка злою була, 
не давала дітям їсти. Хлопчика [брата] дуже обіжала. 
І  казала баба, вмер хлопчик з голоду. Баба ходила в 
Київ, у Лавру, Богу молитись. Баба у школу не ходила, 
і  мати не ходила, а  батько ходив  – два класи кончив, 
грамотним був. Батько мій був гружчиком на паровій 
мельниці, потім і у Махна побув, у  МТСі працював, 
у больниці зав-[х]озом був. Любив випить. Дід у мене 
умний був. Був писарчуком у нарсуді, іміли два гектара 
землі у полі. Обробляли. [...] До нємцов я кончила тіль-
ки вісім класів, а потом уже – война. Працювали з дру-
гого класу в полі, собирали колоски – заробляли собі на 
книжки. [Хто був головою сім’ї?] Батько. [З дітей був 
старший у родині] брат. Наші [батьки] приймали дуже 
багато бідних. Батько у 1933  годі робив на мєльніце. 
Принесе у пазусі хліба чи зерна, чи муки (і корова у нас 
була)... Нас – одинадцять дітей було. Назбирали. Батько 
іде з роботи, а вони [діти] лободу їдять. Батько їх і під-
бирав. А  мати їх нагодує і залише у нас, пообмиває. 
А потім і родичі знайдуться. Дуже великий голод був. 
Тут через дві хати померли вже батько і мати. І Ваня 
[син] обрізав од їх кісток м’ясо і їв. І  [цим] сусідям – 
Галі і Вані – носили їсти: хліб який, ліпники, коржики 
спече. У нас було багато буряків, і батько [матері] казав: 
«Давай усім, хто прийде, по буряку». [...] Помню, як 
були у мене батько і мати, дві сестрички маленькі (це 

ще було до п’яти год). Як починався голод, знаю, шо ми 
на печі зімою лазили із малими сестричками. Батько і 
мати, як з дому десь підуть, нас замкнуть, а ми самі. Я – 
старша, охраняю, щоб до краю не лізли. Дожили б ми 
до весни, якби не случилось горе. Десь у нас в запічку 
стояв мішечок  – відер двоє муки стояло (це уже в 
1933-му), і було мати баландичку варе. До весни, дума-
ли, доживем. Коли пішли одного разу батьки з дому, за-
мкнули нас, а ми на печі, коли ж чуєм, брязкотять двері. 
А  ми: «Мамо й тато йдуть!». Коли ж одчиняє дядько 
двері, входе в хату, подивився на нас, пішов тоді у другу 
велику хату, у скрині порився (не знаю, чи там було шо 
брать, чи вже не було). Довгенько там рився. Тоді ж ви-
ходе з великої хати, підходе до печі, бере те борошенце, 
кида через плече і каже: «Як прийдуть батько і мати, 
скажете, що в нас був якийсь дядько і забрав у нас усе». 
Забрав це борошно і пішов. Коли невдовзі приходять 
батьки, доходять до хати, вже побачили, що замки по-
зривані, кільця повиривані. Уходять у хату. Я ж їм да-
вай – це отак і отак. А вони глянули одне на одне і ка-
жуть: «Це тіки Мирон». А  Мирон був сусід попереду 
нас. У їх вікно було за хатою – до нас видно в двір, що в 
нас робиться. «Це тіки Мирон». А куди ти підеш? За-
являть підеш, як його не застав? І с тих пір почалася у 
нас смерть. Стали діти вимирати. Не знаю, коли і в який 
день, коли їх не стало. А тоді вже як надворі стало теп ло 
й сухо – я бігала боса, – вмерла й мати. Батько на двір 
мене вивів і каже: «Гуляй, я піду, нагукаю жінок, візьму 
тачку десь, і вивезем матір на гробки». Знаю, я бігала 
попід хатою і заглядала у вікно, як мати лежала на полу 
ото так розпатлана. А  тоді вже одманили мене, бо не 
помню, як матір виносили на гробки і де могила – нічо-
го не знаю. І пішла тоді із батьком у путєшествіє. І піш-
ло митарство нам із батьком. Тоді що де під руку попа-
дало: хто де виїхав, собаку бросив (собак тих батько 
убивав), шкурятки де які валялись, і  по гор[о]бцях... 
Один раз їжака надибав батько. А вже на зіму до 1934-го 
десь хтось сказав батькові, що у Чернігівській Вершині 
комуна якась одкрилася, з’їзжаються люди спасаться. 
У общежитії бросив [лишив] мене батько. І ото сижу 
там сама, плачу, а уже на обід батько принесе мені яко-
їсь баландички, сам шось поїсть. А  тоді надоїло мені 
таке життя, я давай вискакувать у двір і бігати по вули-
ці сама: «Де мій батько? Де мій батько?». Коли вже люди 
добрі находяться, візьмуть мене та відведуть у столову, 
а там мене батько вп’ять забере, одведе назад в общежі-
тіє, а сам же ж іде на роботу. Бере ж мої ботіночки, ста-
новить їх аж на високу полицю, дума: як вже ж боса, не 
побіжу нікуди. Зимой він ходив до хати навідуватися 
постоянно, бо хату отак бросили, нікому ж не поруча-
ли. Коли він приходе: «Будем іти додому, бо вже пере-
селенців населяють». Уп’ять же ж мене бере за руку, 
веде додому. Став же ж батько вп’ять на роботу ходити, 
уп’ять я сама в хаті – кричу й плачу. Буває, що замикає, 
я вибиваю шибку і кричу. Біжу по вулиці: «Де мій бать-
ко?». Сніг. І гола, і боса – платтячко на охля[п] без со-
рочки. Сусіди, було, вийдуть, заберуть мене, одігріють. 
Так ми скиталися з батьком оце, мабуть, п’ять год, до 
1938-го. Тоді вже батько привів мачуху з Більманки. А у 
неї був хлопець. Вона каже: «Він у мене, мабуть, умер, 
я його бросила на станції, шоб не вмер дома. Мо’, під-
беруть кудись – і спасеться». Тоді народилась у 1939-му 
сест ра по батькові. І  привозе із дєтдома материного 
сина воспитатель (як вона того хлопчика бросала, йому 
було шість год, і він запомнив село Більманку, і оце роз-
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шукали і привели). Того хлопця – корови пасти, а мене 
найняли дітину глядіти. А  бєдность, така бєдность! 
А де те багатство, коли голод. Тоді уже після того, як я 
дитину гляділа, повела мене родичка у Маріу поль до 
однієї сім’ї глядіть дитину. Скіки мені було? Тринад-
цять  год. Я  ходила у хазяїнів скуповуватися по хліб 
(очередя надо стоять було), поли мила, посуду. У них 
хазяїн на заводі робив. І оце ж я встаю у шість час (чи, 
мабуть, шести ще немає), хазяїн іде на роботу, а я ж йду 
у ту очередь за хлібом. За те, шо служила, ото недонос-
ки понадівають на мене: ботики із резини і шубочка 
така. Стою я. Очередь така, може, і двісті чоловік. Хліба 
приносю їм, тоді за молоком надо на базар сходить, ха-
зяйка скуповується в суботу сама, де такі главні вещі. 
Може  б я і осталася там, коли ж ревуть редуктори: 
«Война». Я ж у плач та у голос: «Буду я додому їхати, бо 
я батька не застану». Ми ноччю приїхали. Коли сонце 
сходить, я вскакую у двір – батько косе жито. Кажу: «Де 
ж мати?». Мати в больниці, родила дівчинку. Дівчинка 
та народилася 3 іюля, а 14-го батька забрали. Осталися 
з мачухою. Батько не вернувся з войни. Було двоє пісем 
і більше не стало. А тоді вже з мачухою поневірялися 
втрьох ([сина її] забрали у Германію). Я ж старша – ста-
ла потроху ходити на роботу. Мачухі ж не можна тяга-
ти корови у ярмі або на косарку сідати (по-женському 
вона хворіла), каже: «Хай іде Манька корову тягать за 
налигача, і будуть їй кидать з косарки». Я ж ото в степу 
день і ніч із коровами, волами. Жінки-вдови ідуть піш-
ки додому за дітьми пораться  – до заходу роблять, 
а тоді ж утром приходять (до схід сонця вони вже на 
роботі повинні буть). А  ми, підлітки, ноччю у степу 
пускаємо ті корови, воли у бур’яни, вони пасуться. 
А ми ж оце ноч переспимо, ідемо збираємо ту худобу, 
зтягуємо, де бригада стоїть. Запрягаємо корів, волів у 
ярмо: і орали, і сіяли, і шо тіки не робили! І на гарби я 
кидала до комбайну. Комбайн же ж не ходив так, як те-
пер він ходе. На стаціонарі був: стоїть на місці, а до його 
підвозиш. Мені п’ятнадцять [років] було, я таку роботу 
виповняла, що тепер дітям страшно загадать. Волами 
возили пісок білий на Маріупольську дорогу. Ото з 
кар’єра пустять мене, їдемо до людей – спимо на соломі 
(хтось пусте). Переспимо там, а тоді ж удень їдемо на 
кар’єр, на роботу. На тиждень, було, о[д]силають – путя 
одкидаєм, [як завірюха], щити тягаєм, встановлюєм – 
це тоже все підлітки. Зерно було на станцію возимо во-
лами або коровами. Це вже було, мабуть, у 1943-му – 
нашим войскам ми заготовляли. І там живемо, на нарах 
на голих спимо. Качаємося голодні. У кого що є, тим і 
перебиваємося. Ідемо додому упять пішки. Однією зі-
мою доробили до часов чотирі чи п’ять (а воно вже й 
ніч), прийшлося до людей стукать. Люди нас впустили, 
переночували, дали нам похльобочки якоїсь. Тоді вста-
ли утром, пішли додому. Оце така жизнь всегда була: у 
напрузі, у голоді, холоді, і не в достатку.

РодиННе повсякдеННя До революції у баби був 
кінь. Забрали. А коли батько робив на мельниці, у нас 
вже була корова, і купили коня. Землі гектар був. [До 
тих, у  кого не було землі], ставилися погано, тому 
що вони або ходили воровали, або попрошайнічали. 
[Пам’ятаю, як] тітка до нас приходила і казала на сви-
ней: «Ой, що це воно у вас так воняє? Фу, воняє, воняє». 
А коли ми вже зарізали свиню, вона прийшла і каже: 
«Чим воно ото пахне так, смачно як?». А  мати каже: 
«Це те пахне, що тоді воняло». У нас до войни був дуже 

красивий сад: були і абрикоси, і оріхи, і яблука, і вишні. 
Дуже багато було. Батько був не садовод, а любив дуже 
[це]. Даже ходив у Чернігівський район (там счеплю-
вали) і до нас приглашав [фахівців]. Виноградарство 
раніше поширено не було, а  тепер дуже його багато. 
[Як обробляли землю?] Cпрягалася корів: наша коро-
ва і друга. Йшли до кого там [визначалися з чергою] і 
обробляли. Один плужок був. А так, у нас ціпом моло-
тили. Були вівці, корова, телята. Як приходили до нас 
[ті, хто не мав власної худоби], мати ніколи не відка-
зувала – давала сир або шо було. Худобу утримували у 
сараї. Пасли: вдома отак прив’язували. [Свиней різали] 
перед Рождеством, був у нас один кабан. Птиця була 
тоді: гуси, качки і кури. Перед війною батько купив два 
вуликі, но не вмів ухажувать, і вони зимою пропали в 
нас. Платили податки. Ще войни не було, [а] обклада-
ли дуже. То як ми кабана колимо, обя зательно должни 
шкуру отдать. Оплачували [кожне] дерево. [...] Город 
був. [Садили] всього потрошку: кукурудзу, подсолну-
хів рядочка два, тоді картошки, жита, щоб зерно було. 
У нас город здоровий був, а тоді став невеличкий: було 
до 50-ти чи до 40-ка соток. А в той хаті, де я жила, було 
тільки 37 соток. Город розділили на три часті: одна по-
ловина  – дядько мій, наша  – средня, і  у сусідів поло-
винка. Коноплю раньше сіяли. Це до війни було, я ще 
мала була: виривала мати коноплю, в’язала в кульочки, 
а тоді возили ми з бабою тачкою у річку мочить її. В річ-
ку поставили ті кулики, а тоді доску [зверху], камінням 
придавили. Я не знаю, скіки воно, чи тиждень, чи два 
воно лежить. Тоді приїзжаєм, [дістаємо] ті кулі із річки, 
підсихає воно трошки. Привозимо на тачках додому, 
ложимо в рівчачок, а тоді ломакою і б’єм, а тоді у хату 
(у піч). Тремо-тремо ногами, шоб ота шолуха отстала. 
Прядка була: гребінь, днище. І ото мати чешуть його, 
а ми на печі сидимо, дивимся ж. А тоді пряли, різали, 
де хороший – те на нитки пряли, зсукували і рядна тка-
ли. Лахміття, що вже носить було не можна, різали і на 
кусочки зшивали  – ото було рядно тряпчане. Батько, 
як ми ще малі були, чобітки нам шив. Копила у нього 
були дерев’яні, понатягує і шиє, тоді на грубу поскла-
дає і сушить. Все в ручну робили. Мій брат сам зробив 
ткацький станок. В  їх вівці держали, так вони ткали 
самі подстилки. Вже як не стали ми коноплі сіяти, нит-
ки брали – 10-й номер, – втроє зсукували на прядку і 
робили подстілки чи рядна. Уже тоді й одіяла появи-
лись. Стали жить получше.

дошлюБНе спІлкУваННя  Оце десь до 1970-х годов 
були клуби: і тут клуб, і там клуб, і отам клуб – чотирі 
клуби було. А вечорами собиралися: гармошка, у ко-
гось бубон – і ото грали. Це при колхозах воно якось 
було. Мати звеньєвою робила. Оце їдуть із степу (коні 
або воли в гарбу запряжені), посідають, співають. 
«Оце,  – кажуть,  – їде ланка Наталки Іщенко, оце  – 
Ліди, а це – Маріїна». Чуть уже – співають. [...] Зараз 
що? Нема ж танцю, є двіженія. А тоді у нас в селі тан-
цювали «Польку», «Краков’як», «Коробочку», «Гопак». 
Обязательно був гармоніст (у нас через три-п’ять хат 
жив гармоніст). І собиралися не для того, щоб випи-
ти (пили не стаканами – по наперстку, а жінки пили 
лише вишневу наливку), а  для того, щоб поспівати, 
потанцювати. Спочатку домовлялись, до кого прийде 
гармоніст у хату. Задача була зібратися, повеселитися, 
пошуткувати. 
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посаг Я як йшла заміж, так було кажуть: «Ой, багата!». 

П’ятеро ряден було (рядна ткали дома) і п’ятеро одіял 
(одне ватне було, а четверо байкових). Я ж уже ж гро-
ші получала: купила мені мамка дві спідниці новень-
ких, четверо платтів було  – це я добре помню. Сун-
дук був, кровать, матрас, сіном був напхатий. А коли 
йшла моя подруга, так не було нічого, в чужому заміж 
ішла – ні плаття не було, нічого!

сІМейНІ вЗаєМиНи З  свекрухою п’ятнадцять  год 
прожили, поки вона вмерла. Було і поскандалимо за 
шо, а так жили харашо. [Ви були старшою чи молод-
шою невісткою?] Менша. Старші одійшли вже. Обіжа-
ли вони дуже бабу-свекруху, не мирилися. А я жила з 
нею, поки [вона] не вмерла. Старенька вже була. Мене 
забрали – їй було уже, мабуть, сімдесят. Оце на город 
[зібралася], каже: «Не йдіть, я сама здолаю». Уже ста-
ре, а хочеться. Так і мені – вісімдесят, а хочеться шось 
дітям помогти. І вона ж така була непосидяща.

виховаННя дІТей [Хто в сім’ї дітей виховував?] Баба, 
тошо я й дома не був. Вона усе і робила, і виховувала. 
Маненькі були – тут жили, на роботу іти – малих до 
баби [матері] однесе: одна там жила, одна – тут. Шоб до 
вечора догляділи. [...] [Хто Вас виховував?] Я сам вихо-
вувавсь, тому шо на роботу мати ходила, а нас отаких 
чотири сестри, а я – больший. Ото так і виховувались. 
І город, шоб оброблений був, на ніч трави корові на-
рвать. [Сусіди допомагали?] Сусіди такі, як ми були. 
Дітлахами збіжимось на хуторі, по-сусідському, штук 
п’ятеро малечі, а ті [дорослі] на роботі були, робили. 
Це зараз нема роботи, а  тоді усим робота була. Діти 
одні дома. Ми було і воспитувались. [...] Перший клас 
кончів і пішов корови пасти. А корови, знаєте, як пас-
ти надо? Це надо було у чотири утра вставать, бо люди 
рано їдуть на степ. Коров надо було вигнать, а прига-
няли у дев’ять часов вечора: коров пізно возвращали, 
щоб було кому привязать. Не в каждого була возмож-
ность корову привести з череди. І ото я з дев’яти год 
як пішов, і так по цей день і трудюсь. [Вдома] кролів 
годував, а тоді помагав бабі трави кролям нарвать або 
свиням. Свині тоді не дуже дерть їли. Ото лободи на-
рвеш їм, кинеш – тим і кормили. Тоді вже, перед тим як 
різать, дадуть [свиням] трошки зерна. Ділянку вже під 
осінь наділять, і надо вскопати, тоді ж городи копалися 
вручну. Так що розгулювать ніколи було. [Інколи] от-
просишся у баби на річку сходити скупатися. [...] Тоді 
не дуже гралися. Батьки на степу увесь день. А степ да-
леко, було кілька кілометрів. Так мати встає (ще сонце, 
мабуть, не сходило), щось зготове і пішки іде. А  нам 
була задача (тоді пасльон собирали) по мішку собрати, 
бо зімою пиріжки із ним робили. Мати піч протопе і 
там його сушила. А грядина – тоді був і перець, і ка-
пуста – усе садили. Усе це надо було поливать. Коровку 
держали. Мати піде, а ми знали, шо повинні робити із 
ранку до вечору. Гнилючки треба кожен день збирать, 
бо топить же ж нічим не було. Бур’ян собирали, коло 
пічки поклали, та відро пасльону нарвеш. Було карто-
шка молода появилася, так ножами такими (із дерева 
зроблені) сядемо начистимо. Так шо гулять – не гуляли. 
Даже мій хазяїн (він старший за мене) тоже казав: «Оце 
вечір підходе, а воно [город] ще не полите, пасльон не 
нарваний  – я  сижу і плачу, бо прийде мати нерідна і 
буде лаять. А я ж, – каже, – не гуляю». Мати встає, коли 
розвидняється, і ми встаємо. Раньше такого не було, як 
тепер. Як тобі платтячко одно пошили, так слідкуєш.  

[...] Зимой ми ходили в школу, а літом робили в колхозі. 
Дітей по кутку було сто двадцять. Дівчата не ходили 
на роботу, а  ми, хлопці, ходили. У  нас бригада була. 
Бригада це поняття яке – колектив людей работающих. 
Приміщення було, де інвентар всякий, животні, які 
роботали – коні, воли. І вот ми, хлопці, всі бігом туди, 
щоб захватить якусь работу. Або орали, або воду но-
сили, або загрібали. Раніше комбайнами косили, а ми 
загрібали. Як у школу прийдемо  – каждий розказує 
щось своє. Хто що бачив, якихось зверей. Зараз багато 
вимерло. А тоді було цікаво: работаєш – жайворонок 
співає, там зайченята, лисиченята, їжаченята. А тоді як 
підросли, робили в колгоспі. І спали там, і скирдували 
(ночували на скирді). Тоді погода була зовсім не така, 
як зараз: літо  – тепле, дощі шли  – зливи. Ми ходили 
босяком. Не те що зараз – у лаптях. Здоровіші були. [...] 
Я пас корову, якщо не було череди. У нас у каждого, до 
війни, була корова. Без корови трудно було. Це зараз 
всяка всячина. Корова це що? Молоко, сир, масло, ско-
лотини, кисляк, сметана. А ще суп пшоняний. З пшона 
лапшу різали, галушки. Пас корову, годував її. Для того 
щоб корову держать, дві скирдочки в колгоспі дава-
ли: одну гарбу для корови, одну – для того, щоб хату 
палить. Хватало. Соломою топили. Їсти варили. Сапу-
вав огород, поливав. Тягали воду, поливали трошки. 
І учиться надо хорошо було. Раніше погано учиться – 
це було стидно, позор було. Це зараз ви учитесь і не 
знаєте, ким будете. А  тоді надо було государству мо-
лодому учителі, врачі, агрономи, заводські, шахтерскі 
спеціальності. А хто погано вчився – батьків позорили. 
Не успів дома вивчити уроки – на перерві вчили пра-
вила, теореми, щоб на урок прийти підготовленим. [...] 
Мати на роботі. Я ж дівчина. Брат, хоч і старший, теж 
рано робить пішов. А я ж мала. Моя задача була назби-
рать [коров’ячий послід]. Оце як в каждому дворі ко-
рова, вона навоз оставляє, поки у череду не дойде. Так 
оце, шо корова польопала, я должна перекинуть, а на 
другий день у відра забрать топить (шоб мені не йти 
солому чи курай збирать). Я  начала хліб рано пекти. 
А шо за хліб? Із висівок. Муки білої не було. Я оце двад-
цять год, як узнала, шо біла мука є. А тоді просто мо-
лотили у млині (нижчий, вищий сорт – того не було). 
[Мама навчила хліб пеки?] Мама пекла, а я вчилася – 
стояла дивилася. І їсти варила в основном я. А на робо-
ті раньше на часи робили (до темна), цілий день, а тоді 
ноччю їдуть. І не машинами (машин не було), а вола-
ми, на бричкі, і співають – весело. Я їсти наварю і сидю 
чекаю. А вони їдуть співають – вже знаю, шо їдуть з 
роботи, скоро мати буде дома.

диТячІ ЗаБави Поки у дєтсадіку був, були там іграш-
ки, [потім] все розбомбило. Дєтство було таке... Мене 
німці у 1943 году чуть не розстріляли, вже мені було 
дев’ять  год. Чудом спасся. Я  пішов до тьотки. Мати 
каже: «Щось німці драпають, палять. Піди узнай, як 
там тьотка, вона одна». Іду до тьотки, глянув – через 
балку лежить провод телефонний. За фермами стояло 
дальнобойне орудіє, а відтіля коректіровщик огня зво-
нив: прольот, недольот, вліво, вправо – керував. Я ду-
маю: «Йо-ма-йо, на балалайку, на струни». На камні да-
вай перебивать! А там сім жил [дротів]. Перебив! Він 
з котушки як намотаний, тільки брунь: один кусок в 
кусти, а другий – туда [в інший бік]. Я тільки розігнав-
ся піти найти, де там кусок іще одрубать, а тут тьотка 
вийшла: «Що ти там робиш? Іди сюда. Шо прийшов?». 

БІЛьМаЦьКиЙ  РаЙОН
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Кажу: «Та прийшов узнать, як Ви». – «Та я нормально. 
А ви як там?» – «Та нічого». – «Їсти будеш? Я сейчас 
піду борща принесу». Вийшла, а тоді вертаеться: «Ти 
там нічого не натворив? Німці партизан з автомата-
ми шукають». Тьотка пішла по хліб, а я раз – балкою, 
поза кустами і додому. Тьотка прийшла – мене нема: 
думала, шо німці забрали, скрутили. Ото такий пар-
тизан партизанив! А орудіє прекратило стрілять. [...] 
Привозили німе кіно, а тоді крутять, показують його. 
А воно раз у тиждень та в районі. В село хто його при-
возив? В м’яча, було, погуляєм. А большинство гуляли: 
ото на вулиці поробиш скакунців. А газет, книг тоді не 
було, як оце тепер для молодих. Тоді каганець засві-
тиш і все. [...] Кукли були тряпчані, м’якенькі. Дівча-
там була приказка: «Тобі ще з куклами гулять». Зараз 
кукли пластмасові, неживі. А  тоді вважалося, що ді-
вчина должна гулять з куклами, замотувала їх. У маль-
чиков – дудочки. Ми як взимку – на коньках бігали. 
Балка у нас, ходили туди на санках спускалися, на ли-
жах. Каждий тиждень кіно привозили. Крутили діна-
мо руками. Безплатно крутили кіно для колгоспників. 
Як Новий год, ми собирались по класам: 1–4, 5–7, 7–10 
в школі на «ялинку». Привозив колгосп. Дуже красива 
була: ігрушки стеклянні, блестящі, конфети. Був Дід 
Мороз, Снігурочка. Діда Мороза обирали з учителів 
або з ученика, щоб міг шутку сказать. Одівали, як і за-
раз (з торбинкою). Був гармоніст ([грав] бесплатно, то 
була честь, якщо пригласили). Хто затанцював, вірш 
розказав – Дід Мороз давав конфету. А тоді, у цей же 
період, награждали за хорошу учебу: давали коньки, 
лижі, книжки, матерії можуть дать дівчатам на плаття. 
Дома Новий год не одмічали. 1 Мая, октябрські – схо-
дились кудись з піснями, з танцями. Там була трибуна, 
мітінг. Після мітінга розходились по домам, а ми – в 
клуб (церковне приміщення). Там самодіяльна яка 
п’єса була, концерт. [...] Літом в ігри грали: в «прапор-
ця», у «платочка» або у м’яча. А зараз що? Сидять біля 
телевізора літом і нічого не бачуть. Ми літом бігаємо. 
Річка Берда. Так ми, бувало, літом робимо, в обедений 
перерив з хлопцями на обід бігали не їсти, а покупа-
тися. Так біжемо, лізем на дерево і стрибаемо, щоб 
подальше пропливти. А  зараз річка висохла. Чому 
висохла? Тому що на каждому шагу поробили гребні. 
Люди купалися тоді і зараз могли б. А вони наробили 
ці гребні, воно позабурювало, позамулювало. І в каж-
дого своя гребінка. Через десять год нічого не остало-
ся. [Як ще грали?] Дві компанії: п’ять-десять чоловік 
з двох сторін, площадка, на глаз  – 50×50  метрів або 
20×20, межа. Там ставляться ломачки або пропарець 
який-небудь (тряпочка), і  начинаємо бігати. Кожний 
бігає відсіля до прапорця. Багато їх [дітей] біжить. 
Якщо хтось прибіг з другої команди  – вдарив і там 
стоїть. Задача: прапорець викрасти. А  якщо інший 
вдарив, біжить туди і може схватити прапорець. Борь-
ба за прапорець. Якщо у м’яч [грали], тоді м’яч били 
биткою (ломакою). Той, що бив, біжить туди і назад. 
Якщо там ловлять м’яч і вдарять його, він повинен там 
встати. Потім б’є інша команда за чергою. [Як ця гра 
називалася?] В «прапорця», а ця – у м’яча. А ще в «пла-
точка» – це дівчата грають. Встають у круг дівчата (5, 
6, 7), одна дівчина бере платочек, бігає кругом сзаді і 
кидає платочек. Потім побігла далі. Якщо інша дівчина 
побачила, повинна схватити цей платочек та побігти 
за цією дівчиною. Якщо побігла і вдарила, тоді вона 
стає на це місце, а вона комусь кидає платочек.

подРУЖНя ЗРада Приїхали сюда вербовані, і  я зі-
шлася із [своїм] чоловіком. Казався, наче він хороший. 
Розписалися ми. А батько мій продав бичечка, курей і 
купив [нам] мотоцикл К-175. А тоді чоловік став дуже 
гулять. Він став їздить, гулять, не признає мене, а  я 
була вже беременна. [...] Бросив він мене. Через оди-
надцять день, як він мене бросив, я  родила Наташу. 
А він під больницю катає свою невесту, сміються. А в 
мене Наташа родилася з пороком серця, і  в  чотири 
місяця вона вмерла. А він прийшов до нас і каже, що 
«давай, Рая, оце гарну свадьбу зіграєм і уєдєм отсю-
да». А я йому дулю показала і сказала, що «ти, собака, 
мене кинув, а тепе[р] іди отсюда». Оце таке. Зараз я і 
не знаю, де він. Його родичі десь у Сибіру. 

с. Титове
Записали С. Телюпа, Є. Лактіонов, С. Білівненко  

та І. Савченко 11, 16–17 липня 2008 р.  
у с. Титове Куйбишевського р‑ну Запорізької обл.  

від Керечук Таїсії Яківни, 1918 р. н.,  
Бугайової Олександри Макарівни, 1924 р. н.,  

Пашка Василя Григоровича, 1929 р. н.,  
Поназдир Лідії Іванівни, 1935 р. н.,  

Приємець Ганни Лук’янівни, 1933 р. н.,  
та Реви Володимира Яковича, 1932 р. н.

РодиННе повсякдеННя, РодиННІ пеРекаЗи  
У нас у дворі нічого не було. Ми бідненько жили. Бать-
ки [батьків] були бідні, та й ми бідно жили. Хатка була, 
кухонька пристроєна, конюшна, [приміщення] для ко-
рови і свинарничок. А як до свекрухи приїхала, у них 
тут був і овчарник, і коровник, і конюшна. Вони стар-
ші  – у  степу були, а  мої батьки молодші, то в них не 
було. Свекруха умерла в дев’яносто два, так вона хазяй-
нувала. В  степу землю держали і самі пахали кіньми, 
і сіяли, і косили. І курей держали, і гусей, і овець, шоб 
оце вовна була прясти. [...] Ця хата, ніхто не знає, з яко-
го году. Ми перейшли сюди в 1923 годі: тут не було не 
вікон, ні дверей. Батько був спеціаліст хороший – по-
робив вікна, двері (десь дерево йому дали, як він інва-
лід). Вона була здорова – аж туда-туда. Там була плета і 
погріб. Колодізям витягали воду – зруб зробив батько. 
Посуда? А, з дерева були миски. Батько робив сам лож-
ки і ополовники. Оце біля столу скамеячки – ми посіда-
ємо, а тоді припс [страва з ячмінної крупи] насиплять в 
мисочки, трошки сахаря, якщо є, укинуть, а то – молока 
увіллють. І  ложками все їли. Глечики були череп’яні. 
В горщиках мати в печі варила борщ. Город – од річки 
почти гектар. Там був бугор, [земля] йшла по п’ятій ка-
тегорії: пісок, камні. Тільки біля хати та біля річки тро-
хи нижче плодородне. [А сад у вас був?] І яблуня, і сли-
ва, і ягоди. Яблуня така здорова була – десяте поколін-
ня, батько бричкою яблука возив. Нам більш в степу 
давали землю. Батько як родився, дідові дали півтори 
десятини землі. Це давали всім, у  кого родиться син. 
А коли дівчина – не дають. Казали: «Вона чужа!». А у 
нас все дівчата та й дівчата! Коли батько відходив, дід 
йому віддав півтори десятини землі. Там ми сіяли і са-
дили більше, а на бугру білили полотно. Наймалася до 
одних по десять копійок в день. Оце «лаханка» назива-
лась дерев’яна, води туди наносили, я полотно вмочала 
гармонькой і розтирала. Воно на сонці вигоряло – ото 
так вибілилось. А їхні діти гуляли. Мені їхня слупениця 
каже: «Ти воду виверни, а скажи, що вимочила!». Ото 
служила в предсідателя – корову пасла і дитину гляділа. 
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У них хліб був. Мені хліба отріжуть, олією намажуть, 
сіллю потрусять  – все складуть, корову отв’яжуть і 
Нінку в руки дадуть (вона ще не ходила). І я ото корову 
пасу і дитину гляжу – і так до осени. Як додому збира-
юсь, Нінка не пускає. Я, бувало, в них спала, коли пред-
сідателя дома не було. Хозяйка сама дома спать боялась, 
у  них же хліб був. Вони мені купили таке пальтишко 
полусуконне, ботіночки і на плаття купили (таке сиве, 
чорна клітинка). Мати мені плаття сама пошила – ото 
за літо заробила. [...] У  нас отут на воротях вітрячок 
стояв. Вони всі були мірошники, гармоністи і плотни-
ки – оце батькова сім’я, їхня рідня. У них одна тільки 
сестра була Марфа, а то були усе дядьки. Дід був дуже 
хороший і баба хороша була. Вони тоже були верующі. 
Тьотка читала Псалтирь, в певчого співала – Одарка – 
моя мати хрещена. У батька було багато інструментів. 
Мій батько іграшки механічні робив і сопілки з калини 
на п’ять дірочок (а сердечко вставляв із оріха). [З якого 
дерева робили ложки?] Батько робив із верби дуже 
ловкі: тут на носочках – залізні підковки на підборах, 
а тут кругом ремішок із сириці. А тоді він їх покрасив і 
лаком скрив. Вони легенькі. Тоді він їх продавав. Ото 
тим ми і жили. І діжки з верби робив – і собі, і людям. 
У нас були діжки і для квасу, і для сиру, і для капусти 
кислої. Оце він так бондарював. У  нього руки золоті 
були. [Йому платили за це?] Платили, аякже! А жили 
ми дуже бідно, ходили голі. А сама старша сестра моя, 
Мотька, каже: «Батько приніс мішок, мати хоче із нього 
пошить сорочку» (у нас була зінгерська машинка – чов-
никова, ножна). Мати порізала дірки на рукава і на го-
лову – примірять їй [Мотрі] сорочку із мішка (вона ж 
сама старша). А де вона? А вона на вербі сидить у тому 
мішку і співає. [Якщо Ваш батько був майстром, стіль-
ки працював, чому ви так бідно жили?] А у нас дітей 
десятеро було. Батько у нас випивав, но не лаявся. На 
матір казав «кулачка». Моя мати була з розкулаченої 
сім’ї. Ото нап’ється і каже: «А де кулачка?». Ми не чули, 
щоб батько наш коли матюкавсь. [Яке було господар-
ство в родини матері?] У них було велике господарство: 
скота було дуже багато, уликів. Їх фамилія Панченко, 
а на них казали Мухи. Кажуть: «Підем туди, де мух ба-
гато». Я матір питаю: «Чого вони так кажуть?». А мати 
каже: «Це через пасіку». У  них пасіка була велика  – 
більше ста вуліків. Їх як пересилили в новій двір, у них 
був сад хороший – отакі явори. Я до них ходила – баба 
була захворіла, у неї була чахотка. Дід запряг коней та 
повіз бабу в Новоспасовку, там був якийсь лікар-про-
фесор. Він у четверть стакана водки вкинув сюлюму – 
це таке ядовите дуже. Він сказав, щоб від наперстка до 
ста  грам вона пила. Вона почала пить, її побило на 
рани. Професор сказав, що це дуже хорошо – це все ви-
йшло наружу. Баба ще діда пережила – їй було більше 
дев’яноста років. Дід і баба мед продавали і муку: міш-
ків  десять накладуть і то возили конями на базар на 
город Бердянку. А  почом продавали, я  вам не скажу. 
Вони нам давали мед. Дід сам робив верстати і матері 
подарив. Вона полотно ткала, і ми ткали. Мати моя тка-
ла і в «кружку», і  в «сосинку». На клубочки намотає 
різні, а тоді узор ложе (на скатертях узори і на рушни-
ках). [З чого ткали?] А ми ж коноплю сіяли. А тоді в ко-
ноплі є матірка – у неї є семіна. Тоді збивали і на річку – 
намочували, придавлювали. Каждий знав, де чії коно-
плі, річка була велика. По коняці спрягались і возили 
гарбу. Нас рано будять, щоб ми збирали по дорозі коло-
ски (щоб гуси їх перші не поклювали). А тоді у нас тік 

був великий-великий. Настилають  – і коні, коток іде, 
а ззаді – тьорка залізна. Сідаємо кататься, коли камень 
положимо. Тьорка ріже, а каток молоте. Тоді солому ви-
трушують у волів, а ногою віють. Тоді у колгосп у нас 
позабирали все. [...] Скіки я живу, у нас в сім’ї – і коро-
ви, і качки, і свині. Гусей не було. [Земля була?] Ну, аяк-
же! Хата без городу! Шо надо було – садили: картошку, 
цибулю, часник, жита (шоб корові було шо їсти). Сад 
був невеликий: яблука, вишні, абрикоси, груші. А  те-
пер, як одрізали, в мене городу 36 соток. Молоко було 
своє. Мати могла продавати, яйца несе продавать, кури 
несли, не те шо інкубаторські. [Чим раніше прали?] 
Раньше палили кружки з соняха, попіл збирають, 
кип’ятять воду, а тоді пропускають через попіл – вода 
така робиться: і дуже воно хороше, мильне і м’яке, все 
одстірується. То називається «щелок». [Який був по-
суд?] Глиняний  – глечики, макітра, може, у  кого ще 
було. А ложки робили мастєра-плотники. Сама лучша 
ложка – з верби. Вона м’яка і в воді не ломається. З гру-
ші ложка добра. Хай тебе мати по лобі вдаре, та нічого, 
а в гарячій воді ламалася. [Де брали глечики?] Возили, 
продавали. У нас їх не виробляли. Їх випалювали, тоді 
вони вогню не бояться. Макітри використовувалися 
частіше, шоб хліб пекти. Хазяйка не однe чи дві [хліби-
ни] пече, а четверо і п’ятеро посадить. Були машинки 
швейні. А як не хочеш [сам шить] – отдавать. Сиди зи-
мою – ночі довгі. Штани собі, сорочки шиють. Прядки 
були. Коноплю мочили, тріпали. Шили спіднє, а  то й 
штани. І  красили бузиною. І  як красять штани, то не 
скажеш, шо не з магазина. [А Ваша мати шила?] Пряла 
і шила. Тоді большинство самі шили для себе. Бо шо ти, 
накупишся? Грошей не було. Гроші [з’явилися], як кол-
хози стали. [...] В діда не знаю, скіки землі було. Не дуже 
багато. Ще, ма[бу]ть, пара коней. Обробляли землю. 
Дід розділив [землю] напополам: одному синові і дру-
гому синові. Город  – кукурудзу садили, картошку ви-
ращували. Тоді на городі була дичка [абрикос] посаже-
на, груші, яблука. [Що робили із фруктів?] Сушку су-
шили. [А  варення було?] Ні, це тепер, в  тих годах не 
варили варення. Сушка була з абрикос, груші, сливи. 
Це все сушили. Помідори в діжкі солили (на борщ те-
пер вже крутимо [консервуємо]). Тоді огірки тоже в 
діжкі солили, в погребі стояло. Борщ готовили, тоді га-
лушки були, локшу самі робили (тепер вже вермішель). 
З утра мати наваре – і на работу. Піде з утра, так я можу 
її опівночі побачить дома. Ми дома все хазяйство вели, 
корови ганяли у череду. На водяний млин носили пше-
ницю – на плечі мішок, змололи і пекли. Мати хліб в 
печі робила. Не такий був, не як тепер – білий, такий 
він був сіренький, хліб. Мірошник мірчук брав: коряк 
один чи два (трошки він брав борошна). Такий був по-
рядок. [...] [Чим займалися батьки?] У колхозі. Батько – 
конюхом у степу. Як німці захватили, батько на фронті 
був пекарем. Забрали в плєн. Як з плєна вернувся (тоді 
тут не було мужиків – всі на фронті), бригадиром по-
ставили. [Хто був головою сім’ї?] Папа. А тут так полу-
чилось, що більше – я. Він [чоловік] у хазяйстві більше 
був (він на тракторі), що на хату куплять – це я їздила 
заказувала. Строїть хату дуже тяжело було. Бєдность 
була, а построїли: три спальні, зала, кухня, прихожа і 
баня. Наливаєм воду, виварку грію, наливаю і купаюсь. 
[А в батьківській хаті скільки кімнат було?] Дві всього 
було, як я була там. Стара ж хата була. Помню, у дєтстві 
купаться часто надо було, бо ходить було ні в чим. По-
купаємося, мамка постіра нам усе, ноччю посохне (нам 
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же в садік). [...] Батько був конюхом. Дохлі бички і ско-
тина, обдирали шкуру (шкура «жива», шерсті нема) – 
мама зварить їсти. Отак опустять, покипить, а  потім 
з’їдять ту шкуру. Ото ми так їли. Не бачили нічого. Ло-
боди скільки було тут! Ми билися, діти, хто вирве. 
Мама коржиків спече – ото їмо. Вижили якось. Голод 
дуже був. Голодували ми. 

дошлюБНе спІлкУваННя У нас у хаті досвідки були, 
хата здорова була. Хто приносив соломи, хто  – кир-
пичу (тоді з коровього кирпичу топили), сала, хліба. 
Співали. Дівчата вишивали. А  тоді приносили соло-
му, і дівчата покотом лягали. А в тих дівчат, в яких був 
хлопець, – вони лягали і до скількось лежали. А один 
був – Микола – дуже любив Олену (вона вийшла потім 
заміж за Петра Шевченкового, була моя сусідка). Бать-
ко на млині меле, а вони почали биться: цей – рижий 
високий, а другий – низький дебелий. Мати лає, а він, 
Микола, з ножем на Петра, а Петро заліз по драбині на 
горище і сидить. А  мати пішла та й нагукала батька. 
А батько Миколі каже: «Як хочеш гулять – іди гуляй, 
а ні – не ходи сюди». А цей Петро таки забрав Олену, 
поженилися вони. [...] І пісні співали, і представляли 
всяке: і «верблюда», і «козлів» робили. Повдіваються у 
таке-сяке. [Молодь якого віку збиралася на досвітках?] 
Були і старші, і молодші дівчата, но я тоді ще була ма-
ленька. Ще ми варили квашу, їли. Жито пророщують, 
тоді його зливають, запарюють – солод роблять. Тоді 
розводять водою, кидають туди груші, сухі яблука, 
сливи – воно вкусне їсти, кваша така. А через річку був 
карусель: в  середи ні накрите те, що гонили руками. 
І барабан, і гармонья. А отут була вихалка, і гайдали-
ся колись: за сире яйце – два рази, а за варене – один 
раз. Навбитки гуляли. Тут баба жила одна, вона мені 
викрасила яйце сасарчате [цесарки] і каже, що я цим 
яйцем багато яєць виграю. Оце як я вдарю – його яйце 
розбилось, а моє ціле осталося. І я правда багато на-
вигравала ото тим сасарчатим яєчком. Воно таке рябе, 
а як викрашене – не видно. У баби були такі сасароч-
ки сіренькі красиві. [Де були батьки під час досвіток?] 
Батько на млині робив, а мати була дома. Вони ж [до-
світки] були до дванадцятого  часу ночі. А  на Різдво 
приносили багато всього сюда, складалися і обідали, 
хто ковбасу, хто сало, курку, качку, гуску. Стіл зано-
сили, їли, співали. Хліб приносили, особєно на Різдво, 
я помню. Літом не було досвітків, зімою більше. Літом 
було роботи багато, а зімою не було роботи. Коли при-
ходить Троица, викопивают великий круг, а по серед-
ині отрубують велику вербу і закопують. Тоді трусять 
долівку чепчиком, м’ятою, любистком – це ж тут бу-
дуть сідать, а  по середині  – гармонь або балалайка. 
І цю вербу треба сторожувати до ранку: коли вкрадуть 
вербу – не буде гульні на цій вулиці. Моя сестра всю 
ніч коло верби діжурила. Тоді на цій вулиці гульки, 
танці, гармонь, бубен, трензель (це таке залізне, ним 
дзеленчать). [...] У молодості було вдовиці складалися. 
Було буряка напечуть, кусок гарбуза, якась там лєпеш-
ка, самогонка з буряка – і вже співи! Після школи і ми 
так збиралися і з хлопцями гуляли: та в’яже, вишиває, 
потанцюємо – таке було. А зараз (чи тошо телевізор, чи 
оті дискотєки, чи то каламбури, шо воно мішає) цього 
нема – понапивалися, побилися. Тоді було дуже труд-
но, але було веселіше. Додому прийду, роботу якусь 
зроблю. Тоді так просто не ходили гулять, як оце зараз. 
По суботах німе кіно. В нас класний керівник (женщи-

на була замужня, в неї двоє дітей, чоловік був тракто-
ристом), вона нас веде в шеренгу з пєснею до клуба. 
Виходим із клуба, позаправляє воротнички, отправи-
ла [додому] – отаке було постановлєніє. Не так, як за-
раз кажуть: «У нас вечірка!». [...] Співали за вигоном. 
Патіфон був в однієї дівчини (багатенька счіталася). 
Патіфон грає, а ми сидимо голки точимо, шоб патіфон 
пластінки грав. А тоді гуляли в «драного тєлєфона» – 
то [вже] як взрослі були. Сміялись. Якісь ще загадки 
були. [...] На танці ходили. Кіно було, клуб. Кіно було 
не таке, як зараз. Ще як малі були, картузи в нас поза-
бирають (чотирнадцять фуражок лежить у кіномеха-
ніка). Кіно ж хочиться дивиться, а  нам нада динамік 
крутить, шоб свєт був. Тако голову піднімеш і дивишся 
на екран. А він [механік]: «Сільнєй, сільнєй!» – бо свєт 
поганий. Подивишся, коли крутиш. А він отож читав 
[текст]. А тоді як стало звукове кіно, динамік вже не 
крутили  – передвижна була установка. [Кіномеханік 
був з вашого села?] Приїжав з Куйбишева раз у неділю. 
Ой, Боже, а ми ж ожидаєм! [Радіо було?] Як я в армію 
ішов в 1951 году, так ше в нас не було радіо. Газети вже 
були. А радіо я вже купив після того (на динаміку, на 
батарейках).

шлюБНий вІк, посаг Більше двадцяти було – заміж 
виходили. Не так, як зараз: шістнадцять год і вже за-
між повиходили, і вже поприходили назад. Ми з чо-
ловіком в школу ходили разом, в  одному селі жили. 
Дарували не так, як зараз. Тоді большинство тряпки 
давали, гроші. Тоді бєдность була. Хто одіяло дасть, 
хто подушки, хто на плаття, полотенце, простини  – 
таке. Хто посуду дає.

фоРМи сІМ’ї, сІМейНІ вЗаєМиНи [Раніше сім’ї 
великі були?] Шестеро [дітей] було в батьків моїх. 
[Скільки поколінь мешкало в одній хаті?] Своя сім’я. 
Мати з батьком, діти  – і все. І  тепер, і  тоді старали-
ся отділяться діти. Трудно було з хатами. Це свекри 
були. Приїхали сюди, у  них хатка невеличка, під со-
ломою. Мені батько дав покойний телицю, а цей бать-
ко [чоловіка] гроші дав. Ми назбирали триста рублів 
і купили тут хату стареньку. Хотілось у центрі, раді 
колодязя. Неплохо ожились і машину купили. Трудно 
було – держали дві корови, телята були. Телят прода-
єш – і гроші. Діти пасли телята, помогали в колхозі. 
[...] Як заміж вийшла, у його жили вісім год. А тоді по-
строїли дом, так досі стоїть. З його родітелями жили. 
В  нього дві сестрички було. Тоді одну заміж отдали, 
другу отдали, а тоді і нас отділили. Хата в них [свекрів] 
вже стара була, ми построїли нову хату. Обоє робили: 
він шоферував, а я – то доярка, то телятниця, то по-
вариха, – куди пошлють. [Хто був головним у родині?] 
Мати – свекруха. В мене свекруха була дуже тяжола! 
Свекр був м’якенький, ніколи не прожене. Жили ві-
сім  год  – ніколи він на мене не повисив голоса, не 
півголоса, а свекруха дуже груба була. Ми ніколи не 
ссорились. Вона може ходить цілісінький день, отак 
одвернеться, як встречаємось, і  не обізветься. І  ми 
робим: вона – своє, я – своє діло. Поки батько стук-
не кулаком по столі і каже: «Хвате, Тимофіівна, губи 
розпускать!» (це свекруха). [Вона його слухала?] Вона 
нікого не слухала, то вже, видно, надоїдає сердиться. 
І  при нас жила ще бабушка  – батькова мати. Ми як 
отділилися, забрали її до себе. Вона така була: може, 
коли щось і крикне, і зараз одійшла. Хорошо, була ба-
бушка, а діда я почти не помню.
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виховаННя дІТей Ми все робили. Ми знали, шо 

надо робить всьо. Курі горох вигрібають на городі, 
а воно ж то на греблю хочеться! А мати ж мені пока-
же: буде сонце отам, тоді вже можеш іти на греблю, 
уже ж курі будуть сидіть у холодку. Побіжу на греблю. 
Як прибігаю, а курі повигрібали горох той, я перегрі-
баю. Це дєтство було таке. Ми всєгда слухались матір, 
бо мати одна була. Ми з Валєй, сестрой, бачили, шо 
надо і корові нарвать, як вона прийде з череди. Я зна-
ла, шо гусей мені надо пасти: з утра встаю, пасу гусей 
на греблю, тоді вечером я їх приганяю. Як поки мати 
прийде, я стараюсь і послатися матері, шоб у неї було 
послато, ще й попробую, чи ловко їй буде лежать, як 
вона прийде з роботи, чи там їй буде легенько спать, 
матері. Ну, ми старалися, шоб помогти все. Город ко-
пали тоді, оце 60 сотих копали вилками. Мати, було, 
чуть не до сходу сонця копала, хоча на роботу утром, 
бо тоді ще не було такого, після войни, шоб усім по-
рать город  – не хватало. І  ми тоді вставали, матері 
помогали, шоб матері було легше. Ми знали, шо надо 
робить. Оце обов’язок наш був по-домашньому: і по-
прибирать, і полить там на городі капусту, помідори – 
все в наш обов’язок входило. Сестра – ми побіжим у 
неї поробимо, можем тоді погулять, а тоді уже вечір – 
прибіжим мені поробимо. Як десь запасемо, бабушка 
нам добре наклабучки дасть. Ми все помогали, ми її 
боялися. Слухать надо бабушку.

диТячІ ЗаБави В  ігри ми різні гуляли. В «свині» гу-
ляли: у хаті дірочку викулупаємо, стоємо і мячик в 
дірочку кидаємо  – хто заб’є. Тоді в «краски» гуляли. 
Один іде роздає «краску»: голубу, тоді синю, красну, 
жовту, а другий іде і підгадує. Тоді в «ладошки» гуля-
ли: оце ж ляжеш отак, а він б’є ремнем, а тоді встань і 
відгадай, хто б’є. Як не вгадав – опять лягай, а як вга-
даєш – тоді той ляга. Біля церкви коло огради стояло 
багато лоточків – торгували: і конфети, і пряники-ко-
ники. Тоді конфети: полоса розова, красна, біла – по 
п’ять копійок. «Рачки», «Петушкові гребішки», «Лам-
пасьє». [Мати давала вам гроші?] Це ж надо було за-
робить! Дадуть п’ять-десять копійок (або ми вечерю 
носимо), і ми берегли. Ото будем в церкві ісповідать-
ся, тоді купимо конфет. [...] В м’яча гуляли. А тоді в 
«цурки» гуляли. Цурка – отака ломачка, її кладеш, тоді 
б’єш. В «крем’яшки» гуляли: підкидаєш, а тоді забива-
єш оті крем’яшки. А в «піжмурки» гулялися вообще! 
В «косу і бабу». В хаті солома (настилали, хата ж хо-
лодна була), матері ж нема – на роботі, а ми по тій со-
ломі в «піжмурки» гуляєм: зав’яжем очі і один одного 
ловим. А тоді ж надо бігом поприбирать – мати буде 
лаять. Прийшла – шоб у хаті було чисто. Кукли шили 
самі. Дід робив «громак»  – виливав із льоду: таке 
кругле, уставлявся туди бичовочка. Ми сідаємо тоді 
на «громак» і пливемо [ковзаємо]. Снігу ж було ба-
гато. Санки були, «громак» був. М’яч робили, гулять 
у м’яча хотілось. Корова як оце линяє весною  – ми 
збирать. Якось скручуєш, скручуєш і такий м’яч полу-
чався. А нє – так м’яч шили прямо з тряпок: набивали 
його тряпками, зшивали і гуляли в м’яча. У «грядки» 
гуляли. Це така палочка із загостриним концом. Ото 
палкою кидаєш, а ти – тут вже стоїш, «городок» такий. 
Рибу ловили з Берди, тоді вона була хароша – чиста 
вода і риби багато було. 

сиРІТсТво Батьків під Камишувахою банда побила. 
Батько мав п’ятеро дітей. Собралися з матір’ю в За-

порожжя – купили корову, гнали через Камишиваху, 
два  кілометри не дішли  – перестріли хлопці молоді 
(це ж після войни – оружя придбали), зразу грошей 
просили, а батько каже: «Де ж я візьму, коли я корову 
тільки купив, веду до дому?». Вони в потилицю, в рот 
вистрілили, в груди і в живот. Отак людей не знаючи, 
іздівались! А з Камишивахи два охотника їхали за зай-
цями і побачили два трупи. Тоді встановили машину, 
кинулися. Батько вже зовсім ніяк, а  мати ще жива, 
каже: «Спасайте, в  мене п’ять  діточок дома, хазяйна 
вбито». Повезли в больніцу, врачі старалися – вона ж 
просила. А що ж зробиш, коли всі кишки внутрі поби-
ті? Померла. Так і поховали батька й матір в одну яму.

поЗашлюБНІ дІТи, ЗведеННя диТиНи Мій брат 
прижив дитину [із жінкою] із Хмельницької області 
(город Літічов), як у Германії був, а ми не знали. Мені 
приснився сон: суха акаціїна – од неї росток відійшов. 
Я думаю: викопаю ямку і посадю. Стала копать, а звід-
тіль родник открився – біла вода біжить. Приходю с 
роботи – пісьмо, на батька (а батька уже не було). Я ду-
маю: хто це може писать? Коли пише: «Здравствуйте, 
мій дідусю! Я не хочу нічого, лише хочу знати за свого 
папу: де мій папка? Я його дочка». А воно що: як він 
[брат] погиб, пісьма прикратилися від нього, і  вони 
думали, що він їх бросив. Її називали «байстрючкою». 
А я тоді написала письмо і поклала копію похоронки. 
[Як ставилися до позашлюбних дітей у вашому селі?] 
Да плохо, ти що! Їх не щитали за людей. Оце коли ба-
гатий – він повинен взять багату, коли бідна – не до-
зволяли. Оце тут були багаті, у них було багато синів, 
і їхній Петро ходив до Сюнькіної – вони жили бідно, 
і  в них були самі дівчата. Землі не було, дід їхній то 
наймався, то торгував таким-сяким. Так і жили. Він 
ходив до тієї Сюньки. Та Сюнька спала в клуні і забе-
ремініла від нього, а батьки не розрішають її брать, бо 
вона бідна. І він [Петро] рішив її встрелить. Взяв ружо 
(а вранці ще темно було), пішов, вистрелив і прома-
зав. Діло було у неділю, всі пішли до церкви. А він ле-
жить застрелений під абрикосою, і ружо коло нього. 
А та дівка зробила аборт і від аборта вмерла. 

вІльНяНський РайоН

с. Миролюбівка
Записали Ю. Буйських та О. Таран 22 вересня 2011 р.  
у с. Миролюбівка Вільнянського р‑ну Запорізької обл.  
від Петренко (Нестеренко) Галини Яківни, 1921 р. н.

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї Батька звали Яков Федо-
тович, а маму – Марія Трохимовна Семешко. А папа 
був Нестеренко. [Як Ви зверталися до батьків?] На 
«Ви». Тільки на «Ви», да. Тоді моди ж не було такої, 
як тепер. 

пРийоМНІ дІТи Дітей в мене вопщє не було. Замужом 
я була, с дєдушкой прожила я сорок шість год. Дє-
душка мій вмер, і я оце сімнацятий год сама живу. Ну, 
не сама – родичі є. Оце дєвочка ходе. Ми взяли двоє. 
Племенниця начала пить дуже, вони манюсінькі ро-
дились. Мама начала пить, а папа начав гулять. А ми 
забрали цих діточок. Повиростали, школу покончали 
всі десять класів. Мальчік пішов в армію, прийшов з 
армії, оженився.

ВІЛьНЯНСьКиЙ  РаЙОН
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кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї [Раніше] народжували і по 
десять [дітей]. Це такий случай тіки був, шо в нас одна 
дванацять родила. [Усі виживали?] Одна сім’я  – до 
єдіного і всі вижили. [Чи було таке, що помирали ма-
ленькі діти?] Ой, багато. [Абортів раніше не робили?] 
Нє. Казали, шо гріх.

гУляйпІльський РайоН

м. гуляйполе
Записали Г. Сирота та С. Жовтоног у липні 2012 р.  

у м. Гуляйполі Запорізької обл.  
від Литвиненко Марії Омелянівни, 1937 р. н.

виБІР паРи Трошечки з ним ото подружили, він каже, 
шо мені край нада жениться. У  нього мама померла. 
А було четверо дітей, і п’яте ще в школу ходе. Коро-
ва, теля родиться, і свиня, і кури. І я, каже, до тебе на 
свіданьє йду, я просто не видержую. Нема мені коли, 
і на роботу біжи, і корову в череду вигони, ну страшне 
діло, і хліб пекли тоді. Мені, каже, край нада жениться. 
А мені ж не хочеться ще й жениться. Не було в мене ще 
й кавалєра, ще й не гуляла, нічого. Молодою ще нічого 
не бачила. А в Павліка ото таке горечко, він ото ж все 
мене убалакує. А мені ж хочеться, бо мені нравиться 
Павлік, а думаю, це ж я тоді і на танці не піду, і нікуди 
не піди. Думаю, Господи, шо ж оце. Тільки первого ка-
валєра в двадцять год побачіла, а в двадцять один уже 
заміж іти. Як ото є дівчата, і той, і той, а я ще ж нічого. 
Він ото ж мене убалакує. Було, шо до трьох утра уба-
лакував. І пішла б за нього заміж, ну а як, мені ж ще 
хочеться погулять. І [на] танці ходить, і на хор ходить, 
і кругом. А він каже, шо вже й машину найняв, приїдем 
сватаця. Ти согласна? Я як на свіданії були, дала ще й 
согласіє. «Ну харашо, завтра на танці не йдем, поїду 
казать батькам, шо то. Ну харашо, на танці не йдем у 
суботу, а в неділю я приїду з сватами». – «Ну, – кажу, – 
харашо». А,  Боже мій, пішла в суботу на танці і  ду-
маю, куди ж я буду заміж іти, Боже, не буду заміж іти. 
П’ятеро дітей, мені іти на п’ятеро дітей, а  дитина ще 
й нічого не бачила. А він же ж не приходе, на танцях 
витанцьовую, любила дуже «Вальс» крутити, а тоді ви-
гукують мене, од тьотки од своєї за домом культури. 
До трьох часов він ото мене те, а тоді каже: «Ти ж обі-
щала, машину найняв, з хлібиною поїдуть сватать, а ти 
на танцях». А я ото не можу прямо сказать, шо... Ну, 
давай, ладно, батькам казать, шо приїдуть свати. Це 
вже ж субота, в неділю, в десять утра вже ж приїдуть. 
А в суботу, він же взнав, шо я на танцях, він же на сві-
данії мене убалакував. А тоді каже: «Ладно, не хочеш, 
буду з братіками і сестричками сам жить». Лягла, в по-
душку ревла стільки, шо в мене подушка була мокра. 
Не знала, шо мені зробить, і його шкода, і не хочеться 
[заміж]. І тут до шести доревла, і пішла на автобус. Іду 
в хату. А нас тоже ж п’ять дітей. З печі злазять, всі мене 
обнімають, а я реву, чьо я реву, того шо приїхала ска-
зать, шо я вже не ваша, іду в другу сім’ю. Бачуть, шо я 
реву, і вони ревуть. Мама заходе, а тут тужнява. «Ма, 
я заміж виходю». – «Як?!» – «Ось зразу, в десять часов 
приїдуть свати». – «Боже мій, – мама каже, – чьо ж ти 
не казала нічого. Батько повіз і пошту, і сливки. А шо 
ж мені робить?». Мама пішла курицю бігом зарізала, 
давай щось варить на дворі на кабиці. І тут уже десять 

часов, і вже й свати приїхали. А батька мого й немає. 
Приїхали мене сватать. Мама завела їх в хату, посиді-
ли, пождали, тут і батько в скорості явився. Начали 
стіл накривать, начали сватання гулять, понапивалися 
так, шо на автобус опоздали. Уже скоро автобус, їхать, 
а ми ніяк не начнем іти, ми доходили до школи, а авто-
бус цей мелькнув і все. Ну, осталися всі у нас ночувать, 
у нас в хаті багато місця, порозкладали усіх. Поночу-
вали всі, утром встали і пішли на автобус. А на другу 
неділю він сказав, що вже й свадьбу будем іграть. І тут 
тьотки й дядьки, їх було багато, зробили весілля. Згу-
ляли ми свадьбу, привезли мене сюди. Він піде на ро-
боту, на фабрику, а  я ж на почті. Їсти наварить нада 
і корову здоїть нада, в череду вигнать, і хліб нада пек-
ти, і прибігти на обід, і ужас один, і все, і забеременіла. 

РодиННе повсякдеННя Два сини у нас із Павліком. 
Я оце прийду додому, він ще на роботі. І роботи по-
вно. Рішилась, так тепер і терпи. Павлічок у мене зо-
лота людина. Ми з ним 52 года прожили, як рука об 
руку. Під ручки веде мене на танці, під ручки з тан-
ців. Якби було шось пагане, уже б сто раз розійшлися. 
Всю жизнь мене під ручки водив. То на танці підем, 
а то, кажу, пройдемось од літньої площадки до другої, 
у  нас їх дві, одна в парку, одна... Ото пройдем туди-
сюди під ручки. Когось побачиш, з кимсь побалакаєш, 
аж жить хочеться.  [...] Нас п’ятеро у мамки було. Як 
я пішла сюди, у Гуляйполе, мамка робить у колгоспі, 
батько тоже, а дома ще два братіка й сестричка, а один 
братік в мене у Львові вмер, Яворів Львовської облас-
ті. Танкістом був, грав на гармошкі, співав. Вся сім’я 
в мене співуча, участують і зразу зо мною в хорі. [...] 
Підрос братік, сначала взяли мене в стару хату, тоді 
ж батько каже, ні, восім душ сім’ї: їх пятеро, я шоста, 
синочка родила – сьомого, а тоді було 56 днів декрету. 
І я забрала папи маму, бабушку мою, із Воздвижівки, 
шоб вона мені няньчила дітей. Воно ще отаке, в мене 
вісім душ сім’ї, мені нікуди їх діть. І я ото бабусю за-
брала, і бабуся ото год жила в нас в отій хаті. І садок 
ото трохи вирубили, і  построїли хату, самі: батько, 
Павлік мазав, я мазала, мама моя мазала. І ото ми ре-
монтували, і стали отут жить, і ото братік в мене під-
ріс, я кажу, давай візьмемо, шоб не прийшлося ж так 
робить, бо так же важко там. Забрали сюди, він його 
встроїв на роботу. Став у мене братік жить, поки най-
шов собі дєвку, влюбився, каже, буду жениться. На-
йшли йому план, построїли йому хату. Сестричка під-
ростає, брат в мене на сім год молодший, а сестра на 
п’ятнадцять год молодша за мене. Сестричку забрали 
до себе, сестра найшла собі кавалєра, сестрі свадьбу 
згуляли. Найшли план, построїли сестрі хату, отако 
самі. Тоді самий меншенький братік, і цього забрали 
сюди. Кажу, не дай Бог в колгоспі работать, не випус-
кали тоді із колгоспа, забрали ми і цього братіка, поки 
він найшов собі жінку, свадьбу згуляли в Гуляйполі, 
построїли хату. І  оце скільки жили, оце він, я,  мама 
моя, батько, брати попідростали, і  ото всі, і  ото по-
строїли собі і братові, сестрі і ще братові, а тоді як ще 
щось нада, гукають, бо вони такі строїтелі поробили-
ся. Отак ми вижили... У маминій сім’ї було десятеро 
дітей. І в батьковій сім’ї, у бабушки моєї було п’ятеро 
синів, це в мене п’ятеро дядьків було. І всі женились, 
і розводів не було. Вообщє не помню, чи були розводи. 
Бо тоді ж, мама ще й каже, шо тільки так, якшо заміж 
іти – це раз і на всю жизнь, такого шоб не було, як ото.
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БогоРодчаНський РайоН

с. Манява
Записала О. Соболєва 31 липня 2011 р.  

у с. Манява Богородчанського р‑ну 
Івано‑Франківської обл.  

від Явірської Ганни Романівни, 1933 р. н.

виБІР паРи Я знаю, шо одна дівчина ходила з хлопцем, 
батьки їй не дозволяли. Це давно було, вона набагато 
старша від мене була. Батьки не дозволяли нічого. Він 
прийшов, і вона втекла з ним туда, до нього, з нашого 
села. Батько потім зрікся її, не хотів її видіти, потому 
помирилися. Так, то давно було. Потім знов було, піз-
ніше, що дівчина ніяк не схотіла, перед самим весільом 
все розлетілося, розпалося. І так сі лишило. А він потім 
знайшов собі другу, вона собі мала другого. Було, шо 
було кохання, шо й не було кохання, сказали батьки 
йти, і йшли так, а потім жили по-різному. Стільки не 
розходилисі, як тепер, не розводилисі. Та вже є дитин-
ка, та дитинка спільнювало то-то. Та якось встидали 
люди. Та й боялися Бога. Та й таке було. А й було таке 
сі розходили. Всяко було, але рідко, дуже рідко.

веРховиНський РайоН

смт верховина
Записав О. Васянович 8 липня 2012 р.  

у смт Верховина Івано‑Франківської обл.  
від Гаврищук Ганни Дмитрівни, 1934 р. н.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї У  батька нас було четверо. 
Був брат Іван, так і є, там у Ільці. Брат Василь помер. 
Дуська, сестра моя, та й я. Я найстарша була, потому 
була Дуся, а потому був Іван, а відтак Василько з соро-
кового року [1940 р.] був. Той був з тридціть восьмого 
[1938 р.], Іван, Дуська – з тридціть шестого [1936 р.], 
а я – з тридціть четвертого [1934 р.].

виховаННя дІТей [Яку роботу Вам у дитинстві до-
ручала мама?] Змалечку так коло хати, з  курицями, 
з таким. А так, знаєте, копиці ці, коло лопати не було. 
Ми то прєли із кужелю. І так навчила нас мама прєсти. 
Так ми в школу ходили, вже за руських, то вчителька 
прибігла, а я прєла. То так не вчилася, то так і пішла. 
То було, шо корови доїли, там телиці були, коло хати 
все робота була. А ми сучи́ли, знаєте, а вона прийшла 
та й провірила нас. А це за руських було. Якби то за 
німців, тут у нас ще німці були, трошки вни [вони] там 
були, то я пішла в перший клас. І то зачєла та мішани-

на, та война, то я вже не йшла [до школи], доки русь-
кі не прийшли. Тоді вже я пішла в перший клас. І це 
вже вчителька прибігла ніби скаржитися трохи, ніби 
ми пропускаємо уроки. Прибігла, а я прєду. Мама собі 
така була смішна та й каже: «Та шо, сараки, відите, шо 
усьо треба, а ми не годні». А податки великі ще тоді на-
ложили, бо то у дєді були коні, корови, то здавали мас-
ло то. Так було бідно, шо геть бідно. Вона [вчителька] 
каже: «Та ви знаєте, шо треба вчитись». А мама каже: 
«Ади я в школу не ходила, нас ніхто не вчив». А їх було 
багато в мами, в мами й тата їх було шось дев’їтеро. «То 
я, – каже, – жию, роб’ю та й жию». Та й то вже. «Та то 
було колись, а то буде ще інакше», – учителька нібито 
каже. Та й я уже пішла в школу. Плели капчури з вовни 
овець. Вівці тримали та й прєли. Капчури та й такі по-
стольці, та й такого не було, шо на ноги натєгати. [...] 
Відив, шо в дев’ять років, в десять я плела вже свідри́, 
то вже такі викруті робили, викрутали. 

c. Барвінків
Записала М. Курінна 27 липня 2012 р.  

у с. Барвінків Верховинського р‑ну 
Івано‑Франківської обл.  

від Жикаляк Параски Дмитрівни, 1945 р. н.

виБІР паРи [Чи траплялися випадки, що дівчину про-
ти її волі віддавали заміж?] Ну, було багато цього. Дів-
чина не хоче за хлопця йти, а то такий багач... Хлопець 
нефайний, дівчина не хоче йти, а  стариня [батько, 
мати] силуєт. Всьо. То не було так, як тепер. «Ні, ти 
не маєш мені розказувать. Ти маєш за него йти! Всьо. 
Вони люди багачі, хазяйство є. Ти маєш за него йти». 
[Чи довго тривали такі шлюби?] Було всєкого. Зразу 
жили, жили, а відтак дівчині не подобається, і розле-
тілися, і всьо... Не живут уже. Бо вона не любила його, 
просто стариня всилувала її за него. А вона не хоті-
ла за него йти... [Чи траплялося, що дівчина не хотіла 
йти заміж, а потім із чоловіком щасливо жили?] Було. 
Не хотіла йти, а вийшла заміж та й жила як у Бога за 
пазухоў. Прекрасно жила. Вона каже: «Боже! Я його не 
любила, я за него не хотіла йти, він мені не подобав-
ся ніяк. А я так добре жию, шо мені кращого життя 
не треба! Так я прекрасно жию з ним! Поважає мене 
межи людьми і дома, і скрізь...». [Як Ви виходили за-
між?] Я мала хлопця. З Коломийського району він був. 
Шо́фером він робив. Ходили ми, дружили. А  відтак 
каже мені один хлопець з їх компанії: «Ти знаєш, він 
таку бабу знайшов. Він до тої баби вечером ході... Ти, 
дівчино, не програй.... Шкода, – каже, – він [від] тебе 
набагато старший...». А  я думаю: я  знаю? Та й кажу 
мамі: «Мамо, я не хочу коло того хлопця...» – «А чого 

ІваНо-фРаНкІвська оБласТь
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ти не хочеш?» – «Бо він ходить десь у другу сторону, 
та й сміютси... Я  його не хочу...». Відтак прийшлося, 
шо він поїхав туда у Коломию до своїх родичів ніби... 
У него лиш тато був, мами не було... І він у рік аж при-
їхав суда в Верховину. А я вже з цим хлопцем ходила. 
Він приїхав, а я кажу: «Славко, вже пізно ти приїхав, 
я  маю хлопця...». Та приїхали з ним два браті його: 
«А шо тут се стало? Він приїхав, каже, шо має дівчину 
у горах таку гарну...». Я кажу: «Питайте в Славка, шо 
це стало... Я найшла собі хлопця гарного... І всьо. Про-
щай, Славчику...». І так, ви знаєте, він помер за два мі-
сяці. Став інфаркт, і помер. [Ви вийшли заміж за того, 
з ким зустрічалися?] Так. Було багато хлопців...

виховаННя дІТей Дівчата маленьки починали пра-
цювати в вісім років. А маленьки діти, шо мали по де-
сять років, по одинадцять, йшли, бідні, худобу пасти 
до людей – до багачів, бо були багачі, багато худоби 
мали. Та й йде бідне до цих багачів, та й робит, та й 
пасе цю худобу. Кому це пасти? Як бідно жило, то воно 
мусило пасти цю худобу. 

диТячІ ЗаБави Гралися. Наберемо квіточок, постави-
мо квіточки в стаканчик... Глину там, липимо шось із 
глини. Бо то діти. «Ой, ми то зліпили з гліни...» А від-
так зліпили з гліни таку мисочку... Тут накладаємо 
сірники. Натичимо сірники та й ті сірники запалимо 
у тій глині. Бо ми чуємо з давніх людей: як сірник зго-
рить  – добре буде, як сірник упаде в єму  – не скоро 
віддасси. [Це таке ворожіння було?] Так, дитяче. Але 
це ми вже чули з давніх людей. Упав всередину: «Ой, 
ти вже скоро не віддасси...». Бо ми, дівчєта, сходи-
мось докупи, і кожна мала покласти сірник. [Скільки 
років дівчатам було, коли вони так гралися?] Та десь 
дванадцять-тринадцять років. [Чи гралися в ляльки?] 
Гралиси. [Де брали ляльки?] А зроби ляльку. Катраня 
[ганчір’я] наберут... Ну, светрики, це отаке-о... Файно 
то позагортают, замотаємо у хустку, голову зроби-
мо, руки... [Великі робили ляльки?] Ну, отакі робили 
ляльки [розводить руки приблизно на 40 см]. Та це на 
руку: «Лю-лю-лю...». Мама каже: «Ждіть, ждіть, поч-
нете люлюлюкати. Почекайте трохи! Ще заскоро!». 
[Сміється.] [Як гралися хлопці?] Хлопці зійдутся до-
купи та граютси, та кличут дівчєт до себе. Не знаєте 
хлопці? Той з-перед неї шось хапає... Сміютси, одне за 
одним біжит. Той догонит, бере її скубоче, вона піщіт. 
То-то було всєкє... То діти собі були.

дошлюБНе спІлкУваННя Молодь раніше збира-
ласи на таку поляночку гарну, сідали там, всі співали 
гуцулскі пісні, і давні колишні пісні вони співали дуже 
гарно. Танцували там під музику... Скрипка гуцулска 
така. Було і гармошка, і баян брали. І собираются там 
усі докупки, танцуют, молодьож гуляє. Не так, як за-
раз молодьож ходить вулицями, п’янствуют та й всьо. 
Ця молодьож дуже скромно себе вела. Ця молодьож 
знала: мама сказала – так має бути. Всьо. Пішли, побу-
ли годинку, дві – би ви знали – бути дома. «Би ви ніде 
не ходили вулицями мені». Це колись так люди своїх 
дітей виховували і тримали. [Коли збиралися?] Пере-
важно святом. Свято є – не роблят люди ні в городі, ні 
сінокос люди не роблят. У свято вони тоди собирают-
си. Ідут. Свято. Неділя. Оце у них було такий празд-
ник справ’єти, погуляти, побути. А так приходилося 
робити в огороді, коло сіна. Колись не було так. Люди 
тримали худоби багато, городів, сінокосу багато. Це 

всьо люди колись тримали. [Збиралися на поляні], 
музика грає їм. Молодьож собиралася собі, і  ніхто з 
музикантми не розраховувався. Це молодьож собі до-
говорюється, збирається і давай на поляні устроювати 
собі гулянку таку. Погуляти, побути, поспівати. Хлоп-
ці дівчат запрошували [на танець]. [Що вони казали 
при цьому?] «Вас можна на танець взяти?» [Дівчина 
могла відмовитися?] Декотра могла і відмовитиси, 
тому шо вона подивиться на хлопця, шось їй цей хло-
пець си не подобав: «Я не танцюю. Я не хочу танцюва-
ти тепер». Уже раз вона за третім разом не пішла, то, 
значить, він дівчині сказав: «Ти дуже гонорова! Чекай 
ти! Ти не будь така гонорова». Він їй говорит: «Поче-
кай трошечки. Ми – хлопці, ти – дівчина. Ти, дівчи-
на, не підеш за хлопцем у старости, а хлопець іде за 
дівчиноў у старости, посватати, шоб весілля було...». 
[То слід було погоджуватися на запрошення?] Пого-
джуватися, ну аякже.  [...] Такі танці в них були: «Гу-
цулка», «Вальс», «Полька». Бере хлопец дівчину і гуляє 
собі. Потом збираются в коло усі, лов’ются за руки і 
всі цілим колом танцюют так. [Які були розваги в па-
рубків?] О, парубками ставали, то розваги були! Там 
найде дівчину – говоре з дівчиноў, там найде дівчину... 
Уже котра дівчина йому подобаласи, він уже приходи 
до дівчини. Прийде до тата, до мами, вже питається, 
чи можна посватати цю дівчину..., чи можна дівчині 
дати руку свою. Бо так вже не було, як тепер: зійшлася 
молодьож, всьо  – ніхто нікого не питає. А  тоді  – ні. 
Приходив у хату, питаєтся: «Хочу я вашій дівчини 
руку взєти. Чи ви согласні, чи не согласні, шоб я дівчи-
ну у вас брав? Мені ваша дівчина сподобалася, я хочу 
її висватати і брати...». Ну, і там роб’ят старости вже. 
Приходит хлопець до дівчини у старости, там приносе 
подарка дівчині, дарує в старостах. І там вже на старо-
стах говорят: тато с мамоў з його родичами. І вони го-
ворят, чи він бере дівчину до себе, чи йде до дівчини. 
І вони то домовляютси, на коли те весілля має бути. 
Гет усьо домовитси, і тоді вже йде весілля.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї [Скільки було дітей у роди-
нах?] Йой, та було і по дванацятеро. В тата мого мама 
мала дванацятеро. Лиш тоже я бабки не знаю – мале-
сенькою була, як бабка, мама татова, померла. Не ма-
мину я добре не знала, не таткову. А одна жінка мала 
двадцять четверо! Ви чули такє? Ну! Багато близнє-
ток. [Скільки виживало дітей?] Ой, дуже мало вижи-
вало. Було, шо по п’ятеро, по шестеро лиш виживало. 
То колись так не було, як тепер. Дитина заслабне – по-
мре. Кажут: «Добре, шо померло, одужає сильніше, 
а  слабе такі померло...». То має бути, шо слабше по-
мерло. Цього дуже багато було. [...] Колись люди дуже 
любили, аби багато дітей було.

поЗашлюБНІ дІТи [Чи траплялися випадки, що 
хлопці обманювали дівчат, і ті залишалися з дітьми?] 
Було. Багато навіть цього було. Він сказав, шо ви мене 
не заставляйте, я  не візьму її, і  всьо. А  питаютси у 
них: «А ти рахуй, шо дитина сирота лишиїтси! Другий 
хлопець знайдеться, буде другий тато його воспиту-
вать». – «Пускай воспитує, мені шо по цьому? В мене 
є дівчина, я женюся – і будьте здорові!». А вона каже, 
та дівчина: «Я тобі принесу на весілля дитину!». Каже 
мама: «Тут дитина не при чому... Нашо тобі ту дитин-
ку нести? Ми дитинку виховаємо, а тобі ще Бог щасти 
тримати. Замуж вийдеш!». І так було. Одна вийшла за-
муж, та й той чоловік другий так ту дитинку любив, 
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прийняв собі за свою рідну дитину. Багато случаєв у 
нас було, шо хлопці дівчат обдурювали. Дівчата, бідні, 
так лишилися... Було багато цього. 

РоЗлУчеННя [Чи розлучалися раніше?] Тогди стареня 
дуже багато забороняла це. Шо це не можна, шо це не 
файно. Це – ні, треба терпіти, треба мовчіти, а ні бігом 
розлучуватиси. Всьо – жий. Ти знала, шо ти віддаєси, 
жити треба. Мама віддала, маєш жити. [Коли почали 
масово розлучатися?] Ну, то вже зачіло за Радянського 
Союзу, десь з [19]50-х [років] вже дуже пішло так. По-
жили місяць, два. Не подобалося – всьо. Розлетілисі.

с. верхній ясенів
Записали О. Васянович, С. Маховська та Т. Величко 

3 липня 2012 р. у с. Верхній Ясенів Верховинського р‑ну 
Івано‑Франківської обл.  

від чупринчука Василя Дмитровича, 1948 р. н.,  
чупринчук Параски Юріївни, 1924 р. н.,  

та Стефюк (Пелатюк) Ганни Дмитрівни, 1925 р. н.

шлюБНий вІк [У  якому віці Ви виходили заміж?] 
Я молода віддалася. На шішнадцятом року. Мами не 
було, а дєдя дєдем був. У хаті весіллє собі. Я пережила 
з чоловіком тридцять вісім років. Хороший. Такі люди 
не валіютси тепер. В лісі [працював], а я – в колгоспі. 
[Чоловік був старший] на тринадцять років. Та умер 
на шістдесят четвертому року. 

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї, виховаННя дІТей [Скіль-
ки раніше було дітей у сім’ях?] Семеро. Так, єк мама 
була, мама сама була. А  вже у батька, то там семеро 
було. [Які імена раніше давали дітям?] Олена, Ганнуся, 
Василина, Васюта, Марійка. Такі переважно. То була і 
Катерина, і Євдоха – це Євдокія. [Як раніше відповіда-
ли дітям на запитання «Звідки я взявся»?] Не казали 
про це. Про бузька говорили, я чув, але на такі питан-
ня – ні. [Як раніше виховували дітей?] Та трохи було. 
На горіхи трохи давали нам, на мняке місце. Давав, єк 
догнав, а так тікав. Раньше так не виховували. То зараз 
тоже неправильно виховання, зараз не можна наказу-
вать дітей. Вони вредні, якщо не накажеш.

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї, НаЗви споРІдНеНос-
ТІ в сІМ’ї [Як звертаються до батьків?] Та як хто. 
То зараз переважно вже на «ти» звертаюцца. Раньше 
було всьо на «Ви». На маму  – «мамо» [кажуть], а  за 
тата – «дє́дя». Дядько – то це вуйко був, ну так, єкби 
мій тато, а  брат його, по татові брат  – це був вуйко. 
Якшо так, якби батька брат, а його жінка «вуйна» на-
зивалась. А єкшо сестра та від тата була, то вона вже 
називалася «те́та», «тітка»... [Як кажуть на бабусю, ді-
дуся?] «Бабо», «дідо».

сиРІТсТво Мамка пішла в двадцять півсема року від 
нас [померла на двадцять сьомому році], а  нас троє 
лишилоси. Так усяко жили. Там господарька така: ко-
рова. Не було багато земні. Дєдя робив собі лісніком. 
Мама пішла в двадцять півсема року, а дєді було вісім-
десєть. Я в чужих людей виростала. А сестричка так 
була з дєдем. Я була старшя. Я мала четвертий рочок, 
як мамка вмерла, а Васютка [Василина] – третий ро-
чок, а  братік  – два тижні. Та  й шість місяців пожив, 
та  й... Не ходила я до школи. Я  вам скажу, шо було. 
Я була в чужих людей – виростала. Та й чужі люді мене 
не пустили. Та й так я... Дуже обідно мені, шо я не хо-
дила у школу, але шо зробиш.

с. вигода
Записала М. Курінна 22 липня 2012 р.  

у с. Вигода Верховинського р‑ну Івано‑Франківської обл.  
від Сінітович Олени Василівни, 1934 р. н.,  

та Кірик (Сінітович) Наталі Іванівни, 1961 р. н.

виховаННя дІТей Ми тогди в ляльки не грали, на-
віть поняття не було про ляльки. Тут у цьому лузі 
була война, тут мадьяри накопали окопи, бо війна 
була. Відси наступали рускі, відси мадьяри трима-
ли фронт. Це після [19]40-го року. То ми... Яка наша 
забава була... Ми у дикунках тих хатки робили. На 
ногу наліпимо гліни та загороди робили на корови, 
та фасулі клали. Це корова була у нас фасуля... Я ще 
то пам’ятаю. А більше ігрів... Ми знали робити. Нам 
треба було всьо зробити. В мене мама померла, я мала 
дванадцять років, то я і мури кутала, і хліб пекла, і ко-
рову доїла. Була старша сестра, але вона шила. Вона це 
уміла. Шила, ткала, бо так колись не було гуманітаркі, 
шо пішов та купив. Це шо напрідеш та й витчеш, та й 
то нашиєш, та  й натігнеш на плечі. То народ тєжко 
жив, ніхто легко не жив на цім світі.

дошлюБНе спІлкУваННя Та були колись вечор-
ниці. Були люди колись найбідніші, біда була, але... 
Допустимо, кукурудзу лупили. На ломі кукурудзу. 
Та й скличуть толоку. Сусідів. Та посходіться, гуртом 
полуп’ї. Тогди не було таких домів великих настроє-
них... Тогди виносі тот паюг на двір, то, шо луп’ї, та й 
гуляют. Така якась скрипка, уже хтось заїграє. Та то не 
треба було колись людям горівки. Дадут їсти, поїдєт, 
та й уже там музиканти грают. Та уже гуляют. Уже на 
вечорниці йшли такі молоді, бо кортіло їм десь погу-
ляти. Це собі домашні закличут, би могли кукурудзу 
цю полупити, та й угостив, дав їм їсти, як полуп’ї, та й 
попоєдєт тогди. Скрипку в руки та  й... Музикант у 
нас був такий, допустім, тато чоловіка мого, шо іграв 
у скрипку. А хата була, комната велика така, десь на 
п’єть метру мала, може, і шість. Було де молодим гуля-
ти. Ще й хороми там були вдобавок. Молодь вже собі 
гуляла, співала, танцювали... [Як танцювали?] Та ко-
лись не було цього – «Сім сорок». Це гуляли «Гуцулку» 
та скруглий танець такий. [«Гуцулку» і дівчата, і хлоп-
ці танцювали?] Так. [Як хлопець запрошував дівчину 
на танець?] Ото підійде: «Прошу в танец...». Бере за 
руку та й заводі в коло, та  й танцюєт. [Дівчина мо-
гла відмовити?] Не відказували ніколи. Це не можна. 
Хоть тобі цей хлопец не вдавався [подобався], то ти не 
маєш права йому гонор шерпнуть, шо з тобоў не піду 
танцювати. Хоть він вдавється [сподобається] їй, хоть 
ні, вона танець вигуляла та й всьо собі. Та й далі пішла 
встала собі коло родичів чи коло кого, чи коло дівчат. 
Але це мусила йти.  [...] Не дуже багато танцювали. 
Може, десь яка робота, а так не дуже, то після війни... 
То було тєжко. Не дуже були ті танці в голові. Але мо-
лодим кортіт на забаву. [Чи часто збиралися танцюва-
ти?] Кожного дня не було. Чи десь у неділю хіба отак... 
Ну, десь у когось якійсь день народження, то може за-
кликали там уже. А так не було такого гульбища. Та й 
у клуби не ходили, клубів не було. Єк були діти, родичі 
би не пустили в ту пору, бо то ще були партізани в лісі 
наші. Котри ходили в клуби, вони це рахували шо до 
рускіх... [О котрій годині починалися вечорниці?] Та 
вечір переважно. У днину роботи кожний має. Та й то 
пара годин, то не цілу ніч. Десь дванадцата година – 
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діти мают бути дома. То не було такого, шо коли хотів, 
додому прийшов. [Чи хлопці проводжали дівчат до-
дому?] Так. [...] Кіно привозили, так на селі десь під-
ключали. Тут у нас у сусідів сад був, та й то-то у сад 
привезут, та й там кіномеханік пустит ото кіно. [Які 
фільми дивилися?] Про війну та про всєкє. Привози-
ли то такє. [Якою мовою були фільми?] Російською. 
То вже ми були під руськими, всьо на російській мові. 
Хто по українські там... А тепер у телевізорах багато є 
українскої мови? 

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї [Раніше сім’ї] були великі. 
У мої мачухі, шо вона була віддана за того чоловіка, 
двадцять п’ять дітей. В  одній сімні. Але чоловік тот 
мав дві жінки. З  одноў було тринадцятеро дітей, а  з 
одноў було дванадцятеро. І  всі діти ці згодувалися. 
Це в селі Голови. Померла одна... Колись не жинилися 
так, аби жінка жила. Рідко хто розходивси. Не можна. 
Це вже за рускіх розходилися. [Чи великі родини за-
раз?] Ні, тепер рідко. Двоє-троє діточок. У нас у селі у 
Ганючки було одинадцятеро. Есь, шо є і п’ятеро дітей, 
але це благополучні сім’ї, переважно шо можуть про-
годувати.

с. голови
Записала М. Курінна 23 липня 2012 р.  

у с. Голови Верховинського р‑ну Івано‑Франківської обл.  
від черленюк анастасії Іванівни, 1921 р. н.,  

та Янюк Параски Дмитрівни, 1931 р. н.

диТячІ ЗаБави У  нас не було ляльок. Лиш так собі, 
такі забави мали... Брали перстінь, та й так шо всі на-
вколо сідають, і дівчєта, і хлопці. Один з тим перстенем 
іде, кожен так має руки держєти, і йому у руки маї... 
Которому покладе перстінь, то треба би хто, аби такий 
другий угадати міг, де й [у] кого це було. [...] У «миш-
ки та котика» грали. Та такє. Клали мишку, а котика 
тоже клали. Та й тот котик гонився за мишкоў, доки не 
йме[и]в [упіймав]. [...] То не було ляльок так, як зараз. 
То робили собі діти з тряпок навіть не раз. Завивали 
якусь тряпочку, завивали платок на голову та роби-
ли з червоного матеріалу або якогось інакшого такє, 
як спідничку... Бо та як запаски давно були. Діти самі 
шось такє робили, бо не було, як зараз, цих ігрушок... 
Але шос мусіли діти придумувати. Оці називали  – 
«кукли». Оці ляльки. То ляльки тепер, а тогди «кукли» 
називали. «Ади, – каже, – куклу зробила». Раді були, 
в  кого тота кукла була, гралися та любувалися тим. 
А хлопці знаєте в що гралися? Хлопці переважно буч-
ками в якогось пікаря грали. Ну, патиками. Палками 
якимось. На землі клали та збивали... [Чи були спіль-
ні ігри для хлопчиків і дівчаток?] Та якось такого не 
було. Та бігати – бігали. Грали. Називали «хова-капо-
ва». Одни ховалися, другі шукали, і так бігали та й ви-
шукували, і як гралися, би чим мали грати...

дошлюБНе спІлкУваННя Наші танці були, якщо 
десь весілля, а так на танці ми не ходили. У нас такі 
були вечорниці. Ми гуляли, але ми там собі збиралися 
та прєли, та шили, та такє у́бранє [одяг] собі робили. 
Бо наше убранє було, шо власних наших рук. Тільки, 
може, одну хустку купували, а  всьо ми самі робили. 
Самі робили то гуцульськє вбрання. Танці гуляли: 
«Погорянка» та й «Високої», та й «Ворохтєнкі». Отакі 
танці гуляли. [Як хлопець запрошував дівчину на та-
нець?] Та й з усмішкоў взяв, та й всьо. [Дівчина могла 

відмовитися?] Ні. Дуже трудно, аби вона відмовилася. 
Бо це би був для неї позор, якшо б вона згордила ко-
гось. Це мусіла вона іти в танець. [...] Десь збиралися 
на ці вечорниці. Знаєте, такі «толокі» називали. Бо то 
не було, як тепер у клубах. Такі дрова заготовляли, бо 
колись коней не у кожного було, машин не було, но-
сили плечима. Та й так закликали молодьож. Та й то-
то прийдут, поносят ту той кущ, що там злагоджений 
на зиму, та там злагодят їсти, та самогоночки якоїсь. 
Та й молодьож поносят, побудут, погуляют. Так зна-
йомились. Або десь коло церкви, або... Так не було, як 
тепер. Тепер діти ходят, а тогди десь так... Або батьки 
підшукували: «Ага, це хазяйська, це землі є багато...». 
Та й так знайомили, та й так виходили замуж. Пере-
важно це було давно, а  зараз, шо кому вдається. [...] 
[Які танці раніше були?] Та то гуцулскі такі були. Вони 
не знали таких... Може, «Польку» якусь десь гуляли. 
Більше собі гуцулску... Крутилися собі, брав хлопец 
дівчину. То є, шо давно старики гуляли «Високої», так, 
шо підскакували на ногу. А  тепер цього  – ні. Тепер 
собі гуляют низенько так. Але тепер уже залишили, то 
раньше було. Не люблять вже гуцулску цю. Це тяжкий 
танець. Це підут як з годину там погуляют та поїгра-
ют. Файний танець цей, веселий, але тяжкий.  [...] Та 
уже як мала десь під двадцять років, то ходила [на ве-
чорниці]. Ходила уже тут, як відти перебрались. Там 
ще дужче тупік. То вже сюда ходили на вечорниці. Уже 
десь у кіно ходили. Це вже за руських, а тогди не було 
цього. За руських ходили, але то батьки не пускали. 
Трудно було випроситися піти. То не можна було. То 
так зацерували дітей, шо не було та’, як тепер.

виБІР паРи Наприклад, мені було так, шо батьки йому 
[майбутньому чоловікові респондентки] заборонюва-
ли. «А на шо, – кажуть, – будеш жити?» А я мала кусок 
землі, мала й хату. Але багато не мала. Я не мала, чим 
корову тримати. А треба було, шоб корова бодай одна 
була. Козу тримала. Мені не ставало землі... А відтак 
за руських землі вже дали, уже тримала корови та й до 
корови шос там вже... [Другому хлопцеві батьки та-
кож заборонили одружуватися?] Та тоже так. Другий 
мене обманув, шо в мене батько, шо з двома дітьми 
взяв... «Вона має дитину, нашо тобі цього...» Але немає 
вже їх ні одного, а я ще вижила та діти повиховувала. 

«сТаРа дІвка», «сТаРий паРУБок» Да́вно дівчину 
жаліли. Давно було такє, якшо хлопець ізвів, то мусі 
віддавати кавалек [шматок] землі. А відтак уже цього 
не було. Присуджували так: ти це зробив, а як ти не 
хочеш брати дівчину чи там батьки не дозволяют, від-
сужували кавалек землі. Так. Це геть давно. А потом 
уже не було цього. То вже називалося одинока, то вже 
пару рублів платили одинокій тій. Хлопець пішов собі, 
женився. Такє якєсь... Багато батьки винуваті були, 
тому шо хотіли багатства. А хлопцеві шо вдається... 

c. Замагора
Записали С. Маховська та Ю. Буйських 7 липня 2012 р.  

у с. Замагора Верховинського р‑ну 
Івано‑Франківської обл.  

від Білатчук (Семчук) Марії Василівни, 1946 р. н.,  
та Семенюк анни Семенівни, 1935 р. н.

виБІР паРи Я пішла заміж – нас було десятеро в сім’ї. 
А  то за колгоспів статків таких не було. То є грома-
да, а дівчата хотіли, аби то все си просходило трошки 
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від хаті. Та й це ніби я в синяках заміж вийшла. Я того 
хлопця в жизні на очі не виділа. Я побачила, єк прий-
шов сватати. Та й цему – тридцять один, а мені – сім-
надцять. Бо це багацький син. Бо це багато землі. Це 
не питали мене, ці [чи] ти хоч, ці [чи] не хоч. Позау-
шників мені, попискників та й всьо. Свадьбу зробили, 
та й жий, та й роби. Та й маю три сини. Один то такий, 
та й дочка тут жиє. [...] Єкшо сказали іти [заміж], то ти 
хоч-не-хоч – ти ідеш та і всьо. То якби хлопців не було. 
Хлопці такі, шо я могла собі заміж вийти за то[го], шо 
я собі хотіла. А то ні, бо то бідне. Оце багацький син і 
всьо. [...] [Чи звертали увагу на на чесність дівчини?] 
Звертали на це увагу. Але то колись такого не було, як 
тепер – розпуст такій тєжкий. Я двацять п’єть років 
мала, і  я була чесна, як мама мене уродила. Ходили 
хлопці, попри то, шо я каліка, я  не така була хабле-
на [?], як сегодні, хоть була хроменька, але у мене ха-
рактер був чесний, у мене була совість межи людьми 
файно. Я робила дояркою з чотирнацяти років. То й 
до мене так ходили, як бджьоли, но я так сє їх боєла, 
шо двацять п’ять років я свою честь не продала. Не 
продала, тому шо мене усі, а я того не любила, ні. То 
в школі так си били..., ми однокласники були, та ми 
його били, як гамана. Я вже виросла на дівку, то й ми 
ходили виступать – пісні та п’єси колись ставили, та й 
всєкє. То ходили туда, то ото так, ти й я ставала, ми, 
він мав первий, він грав у динцівку, у флоєру, в бала-
лайку, то тоді аж появила, шо він мині за плечима, то 
я аж туда пішла в хор. Але так прийшло, шо полюбили 
одне другого. Він мене любив, а я його не любила, а єк 
так уже єк сі зійшли, то любила вже я його, прожили; 
десять років жили – не мали дітей.

виховаННя дІТей У  нас тато такий строгий був. 
[Як  Вас карали за непослух?] Та шо, били та й всьо. 
То був якийсь корбач, то називався «корбач». Та й 
тим корбачем. То не палка, то був з бика постяг: руч-
ка така та й такий батіг. [З якого віку дітей привчали 
до роботи?] То це в кого єк. Це таке, може, сім років. 
Отаке в сім, у шість уже біжит. Трісочок у хату внесе, 
дровець в хату внесе. Це таке, шо для дитини. Начи-
наюцца більше-більше, а ні, підуть, там вівці є. Підут 
там у траву, там теля, там вівці є. Таке, маленькі діти. 
Поступово залучувалиса. Та й діти бідовали. Я знаю, 
мої хлопці бідні. Ранше ади́ посадки були, та вже там 
п’єтий-шестий клас, це вже пошло в посадки йолочку 
то ту садити лісом. То збирали та й то платили, давали 
муку. Бо то не годен таки-так. В колгоспі платили ко-
пійки. То добре, шо тепер тисячі [дають за народжен-
ня дитини].

дошлюБНе спІлкУваННя Мамині родичі і мама 
з дуже багатої [сім’ї] була. Було тоже їх п’ять дочок. 
То була одна дівчина, шо дівчині двадцять років було. 
І до дівчини дес хлопец підходив, дес до сарая. Дуже 
багато худоби було, по сорок штук овець, биків таких. 
Та й то до неї сусідський хлопець підбивав. [...]Я зроду 
в клубі не була. Віддаласа, вже поодружила дітей, по-
їхала перший раз на концерт. [Де Ви зі своїм чолові-
ком познайомилися?] Та ніде не знайомилися. Просто 
тато дуже був спеціаліст та й ходив свині кастрірува-
ти. Та й то прийшов, тамочка був син один, батька вже 
не було, батько ще за війни в него помер, мати була 
хвора на туберкульоз, а землі багато. Та й тоди люди, 
а він ходив туда дес сватав, то там, казали, є дівка, та й 
там. То тридцять років, то вже пора. Та й то йому по-

совєтувалі наше вуличне Лейцикові. «Ти би пішов, там 
громада дівок». Я була сама старша за дівчат. Я третя 
йшла. Та й уже ці діти, нас десятеро, та й я уже мамі це 
помагала, воспитували. Та й послали його, що іди, там 
така дівчина є. Та й я плакала. Хотіла ще виїхати, але я 
молоде була, дурне, не розуміла, куда. Таке, шо хотіла 
собі, думала, та й шо шоби була виїхала. Та то тато так 
би був приїхав за мнов, то з тріском би мене. Єк це був 
хлопец Юра, самий старший, з тридцять третого року 
[1933 р.]. Та й поїхав в Крим, та й знайшов собі дівчи-
ну. А дівчина зачєла по-руськи «папа» та «мама» писа-
ти, то тато чумайдан та й в чумайдан кусок сала, та й 
поїхав. Та й то, шо він заробив, всьо лишилося там. Єк 
ішов на роботу, так Юру спіймав та в поїзд. Та й то з 
поїзда ледве вискочив. Пригнав, єк барана кривавого, 
д’хаті. «Куда то по-руськи то “папа”, “мама”». А я, то 
тато поїхав би в Америку за мнов. [...] Колись, єкби я 
була б десь так пішла на набуток або на клуб, або на 
вечьорницу, або на толоку, то єкби був хтос мене взєв 
два рази у данець, то третій раз, не дай Господку, би 
був хтось узєв – уже би були сказали [погане]. А тепер 
це так – іде на набуток с хлопцями, ходе, цілуєця, люде 
видіт, батьки виді. Нихто на це уваги не звертає. Боже 
Великий! Я то двацять п’єть років мала, та я си боєла 
стати с хлопцем, гиндий раз якийсь пацан шось зачне 
говорити, я вже йду в дорозі, тікаю від него, аби ніхто 
не сказав, шо ади, та й дєдьо, єкби був хто сказав, шо я 
стоєла с тим або гуляла с тим два-три данці, був мене 
бив, то вбив би був. А тепер це ніхто не уважєє. Це є 
гонир батькам і цій дівчині, шо це ходить з хлопцем. 

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї У нас усіх було у батьків де-
сєть. Но один, нема ще сорок день, старший брат по-
мер у нас. Похоронили його. А нас усіх п’ять дівчат і 
п’ять хлопців. Народилися тут, у цій хаті. [Ваша сім’я 
була бідна чи багата?] Середня. Раньше колись мати 
була з дуже багатої сім’ї. А тато був із бідної сім’ї. Тато 
жив у тій хаті. [...] [Скільки у Вас дітей?] Двоє. У два-
цять сім я родила першого сина. Двацять другого 
жовтня у мене було двацять сім років, а я родила його 
тринацятого вересня, не дійшло до двацять сім років. 
Але так у сорок два родила дочку. Може, було б більше 
родила, ну, дурна – я як си надіяла від Бога, шо і в мене 
такі діти [каліки] будут [респондентка шкутильгає, 
боялася, щоб діти не народилися з вадами здоров’я]. 

сІМейНІ вЗаєМиНи [Як зазвичай уживалися свек-
руха з невісткою?] Залеже, єк характери та єк їм сі 
зійде. Єкшо свекруха ця хороша, поважна, то так. 
Я не знаю, у мене три невістки. У мене одна невістка 
є в Молдавії, Танєчка. Поїхала тепер у Польщу. Єкби 
мене не стало, вона, віди́в, вмерла за мнов. Вона ка’: 
«Єкби в мене мама була така рідна, єк ви, то ліпше 
життє буде». Я її поважаю. Вона нічо’ не вміла, ні ко-
ровку здоїти, нічо’. Вона вчиласа, бідна, три рочки на 
ту швейну. Син служив у Молдавії старший. Та й то 
там дівчинку ту найшов, ще в школі вона училас. Вона 
зроду корови не виділа, ні то барана. Прийшла сюда в 
гори ці, та й я навчила її коровку доїти. Я кажу: «Та-
нєчка, ідім в сарай правлятиса». То знаєш, у нас були 
і вівці раньше, по сім штук було, корівки, бичків, те-
ляток. То багато було. Сарай єк відкриєш, там всьо 
біжить, бо то в сараї наложено та й всьо. А вона єк за-
верещить. Єк подивицця, шо це все буде її бити чи шо. 
Єк закричить: «Йой, ма!». Вона за дверми захована 
сидить, поки я всьо не поприв’язую. А теперечки сама 

ВеРХОВиНСьКиЙ  РаЙОН
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собі ґаздує: і коровки доїт, і дрова рубає. Тепер поїхала 
на заробітки. У них лиш одна дитина, один син, тоже 
у Москві на роботі. 

посаг Віно дают. У  нас дают корову, порося, хто шо 
може. Та й дают отого весільного, шо по можливості, 
то подают то віно. То у Васютки було вісілє, дівчина 
пішла в Чернівці, туда заміж вийшла дівчина моло-
денька. Васюта давала корову, а вона не хотіла, вона 
дуже коників. Васюта дала кобилу, мають коня собі 
свого. Та й свиней уже давала, то порося величеньке 
дала, то свиню поросну дала. Та помагают батьки ді-
тям. Дают і у віно, і поза віно. Помагают. Дают тепе-
речки [землю]. За колгоспу ніхто нічого не давав, бо 
раньше земля була колгоспна. А зараз то землю розі-
брали тут в горах, шо зараз вона счітаєцця вже твоя, 
то вже ділят там: то Іванові, то Василеві, а то, там тре-
ба давати. То батьки жиют, то мають сі розділити, аби 
діти сі не гризли А так уже батьки должні дати – оце 
твоє, оце твоє, оце твоє. 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї [Хто головував у 
сім’ї?] Батько. [Чи піднімав батько на матір руку?] 
Піднімав, де не піднімав. Було всяко. У нас таки тут 
у горах люди такі гостєприїмні, а  мужики дуже тут 
недобрі. Це мало де який чоловік прожив так, шо єк 
мій Іван. То ще мені послав Бог добру невістку. Аби 
так усі жили. А переважно нема тут такої жінки, аби 
не бита була. Такої жінки нема, аби хоть раз. То може 
бути на тисячу раз. [Чи був раніше в сім’ї розподіл на 
чоловічі й жіночі обов’язки?] Помагати то помагали, 
ну, мужчинська робота – це косити та й дривати, там 
шос строїти. Але багато жінки роботу робили мужиц-
ку, помагали тож. Я знаю, у нас такі і дров наколоти – 
батька дома нема, мама сокиру у руки, сама наколола. 
Та й діти підростають, та й діти вже помагають. 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї [Як Ви зверталися до сво-
їх батьків?] Тільки на «Ви». А це вже покоління, єк у 
нас у Іванка хлопці, то кажуть «Ви». А  у мене вже є 
син жонатий, та й є хлопчик, то вже навчив його «ти», 
«ти, тато». Оце я не приймаю таке слово. Він мені каже 
«бабо, Ви». [Як називали тата?] Ми казали «ді ́дьо», 
а мама – «мама». А то «дідо» та й «баба». А то «тета», 
у Потаві то «тітка», а тутечки у нас – «тета» та й «вуй-
ко». А це собі «матка», єк хресна, шо до церкви несе 
дитину, та й «батько». Собі «батьку» та й «матко». [...] 
«Дєдьо» си називали, не тато. То типер кажуть діти 
батькам на «ти», а в нас – на «Ві» то щє. [Як Ваші діти 
до Вас звертаються?] В нас тоже мої діти говорять, та й 
онуки мині говорять на «Ви». А вже, я дивлюся, кажут 
хлопці Іванові та Маріці: «А, тату, ти, мамо». Гой, мині 
од того страх. Я не раз прошу: «Хлопці, то так нефайно 
казати татові та й мамі та “ти”». Якісь такі лукаві діти. 
А у мене, можу сказати, шо донька би нічьо’ не сказала 
си дітям своїм, шоби мині казали на «ти», а син, вже 
парубок в армії, і дев’ятнацять років, він в училищю 
був, то він мині ни сказав, шоби на «ти». Але не сказав 
інакшого слова, як «бабочько». Я ше від него не чюла, 
аби мині шось сказав. А ці решту – в него син є, вже 
великій, уже вісімнацятий рік, та й ці сі два геть і на-
віть «тикають». 

ЗведеННя диТиНи Я  страшно хотіла дитинку це 
звести, розумієте? В мене були князі, такі були, шо я 
їх не любила, не хотіла з ними всєкє..., а  то був бід-
ній, а то такій, шо й... Хлопці були тут кругом, та де – 

ніхто мині не вдававсь. А й так найшла си моя доля. 
Теж хлопец хромий був, я у три роки вкалічила, а він 
у дваціть років укалічів. В него туберкульоз кості був, 
йому отак перетєли коліно та й отак зложилі ногу 
прємо, то й він був каліка, то й я каліка, то й ми так 
сє зійшли, то й хату будували. Без батька, умер дав-
ніше, мама так умерла, і ми хату побудували, я дівкоў 
побудувала. Те й отак ми си зійшлись. Вінчєлися, та 
й отак десять років жили, так мене бив кілька разів, 
то так до медпункту видко. А він мині кажи: «Кілько 
ти дітей вігнала?». Я хотіла сє звести, я думала: «Аби 
я лиш голову заробила, то би я дівкою не ходила», то 
в мене не получалось. До того си нічьо не получяло. 
Але отак десіть років, у двацять чтири і чтири місяци 
я пішла у вир, шо віддала свою чесність хлопцю. Але 
так у двацять сім віддавалася, а в трицять сім родила 
сина – десять років не було дітей. Дуже страдала, дуже 
мі бив, але так каже: «Попробуй, я зробив сина, то я 
зроблю й дочку». То в чьотири роки ми попробова-
ли – та й си зробила дочку. [Чи раніше жінки робили 
аборти?] Колись цего не було. Да уже єк є дитина, то й 
дитина, то були й по двацять п’єть чоловік. Та й ніхто 
це не очіщував, як теперачкі. А тепер уже друга-третя 
дитина – вже оборт. 

поЗашлюБНІ сТосУНки Є такі дівки, шо робі оборт, 
але так віддаєтьця, та й уже дітей нема. Ну, вона уже 
матку унічтожит, шо то уже би так дитина си не йме. 
То в нас невістка є отамкі братова, братінцева, шо три 
рази собі робила оборт, бо вона гуляща була, а відтак 
віддалася, тепер дитини хочуть. Шо ж зробі ци ди-
тини – два місяці, три місяці – пішло, злетіт і злетіт, 
уже це й не годно задержіт. Пробували її держіти на 
[збереженні]. Від двох місяців у лікарні – коли так слі-
та. Так аби вже хіба лежєла як мертва, аби не встала, 
а коли встане лиш  – кривотечя, і  вже дитина тратіт. 
Бо вона вже матку унічьтожила, та й вже матка негод-
на її втримати. Але це теперачкі ніхто не робит. Тепер 
такі молодьожі, дівкі такі нагли, шо вони не розуміют 
так. Тіки в школі дівчєтка, дванацять років – уже гу-
ляют.  [...] То таке, шо не дай Бог, шоби була дівчина 
нагуляла собі дитину, такого не було. Та й це замітили, 
то мама з татом так, баба моя з дідом, мама моя роз-
казувала. Дівчину було звати Варвара. То так дівчи-
ну били шнурком, оце шо корові роги, у нас кажуть 
«пете́лька». То мочили у розсіл капустяний та так: 
б’є тато, отдихає, б’є мама, отдихає. Так дівчина таку 
температуру дістала, шо дев’ять день, та й закопали. 
Били. Це так було дуже строго колис. Шоб це собі ба-
гацька дівчина нагуляла собі дитину. А бідні, то бідні. 

РодиННе повсякдеННя Мама в мене жила вісімде-
сят сім років, а дєдя – вісімдесєт шисть. Це отут на цем 
місці я їх обох ховала, за то мині прийшовся сплят, 
а це сплят, шо я, ми се отутечки побудували, но в мене 
брат за то заворогував, то тут брат мав бути, Андрій, 
але Андрій пішов в Архангельськ да там жив двацять і 
чтири роки, да там і помер. Дєдя з мамов тут си лиши-
ли, а брат мій отут жиєт, із саду видко тутечки, хатина 
це єсть, отам на тим боці, на тим горі отам хата, але він 
дуже обідний, шо я присіла осьо, ну, він узєв в мене 
царинку тутечки вісімдесєт сот, хай він і бере, йому 
вже дотєти, йо. А  він дуже обідний, а  я не маю обі-
ди, дякую Господу Богу за ласку та й за свого зєтя, шо 
доб рий чоловік, да й тепера всіх, був брат – то тутечки 
би люди не приступили, така би була гаддя. А так від-
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новив усьо, хату поклав, поклав із старого, але пере-
клав, почистів. То дуже добрий чоловік. Я йому дєкую 
за то, шо він за ті сімнацять років щє її не вдарив, те се 
спорились, сварилися, але він щє її не вдарив, і я йому 
дуже за це вдячна. Дуже добрий чоловік. А ґазда! То й 
тамечки, те й тутечки, то так люди на це не дуже раду-
юця, то думали, шо тутечки так піде, але то ж Бог дав 
си таки, шо добрий чоловік.

c. Зелене
Записали С. Маховська та О. Васянович 5 липня 2012 р.  
у с. Зелене Верховинського р‑ну Івано‑Франківської обл.  

від Лаб’юк (Сорокан) Марії Дмитрівни, 1965 р. н.,  
та Янушевської Василини Василівни, 1948 р. н.

виБІР паРи Розказували колис тато, мама, шо було 
таке, шо приходє, а дівчина не хоче. Бо знают, шо за-
можна, багато земель. Колис більше за землі женили-
си та віддавалися. Ото багатий, то за того йди, а ти за 
того не йди, бо він бідний. А тепер уже такого нема. 
Єкшо люб’єцца, та й Богу дякувати, аби було добре. 
Кажуть, шо ставили гарбуз. На поріг винесуть та й по-
ставлють, а дівчина навіть уже ні. [...] Це вже собі по 
згоді. Це собі хлопец із дівчиною домовлєюца. Та ще 
батьки хлопця ідут до батьків дівчини: «Тогди і тогди 
ми прийдемо до вас у старости, аби ви знали». Бо це 
треба підготуватися. 

виховаННя дІТей, фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї  
У  мене діти з малих роб’є. Я  робила з маленької і в 
городі, і коло дров, і коло худоби. Від того року мене 
прооперували, я рік нічого не робила. У мене дівчина 
у дев’ятому класі, вона всьо повністю як хозяйство-
вала, як їсти варили, так і всьо – вона повністю сама. 
Єк дитина хоче робити, прошу дуже, лиш так аби не 
наца́бно, аби не тєжко, аби воно не порушилося. Бо то 
чим більше воно не привикає до роботи, тим більше 
його не заставиш і не упросиш, і не уговориш. Єк хоче, 
прошу дуже, роби лиш так, аби не було наца́бно. [Хто 
з батьків більше займався вихованням дітей?] Я біль-
шість була прив’язана до тата. І це як я їхала до мами 
в село, то казали: «Ади, Ганнусина приїхала в село з 
Зеленого». То я си на це обіжала та й казала: «А я не 
Ганнусина! Я  татова, Сороканюкова». Чоловіки біль-
ше на роботах, більше жіноча робота з дітьми. [Чи ба-
гато раніше дітей було в сім’ях?] У нас було двоє. У нас 
там у сусідів дальше шестеро було. Не було багато в 
нашому селі, шоби було багатодітних сімей. Це четве-
ро  – одиниці. Це я знаю, може, п’єть-шіст сімей, шо 
мало по шестеро дітей. А так двоє-троє. [...] [Як звер-
таються до батьків?] На «Ви». Я  зверталася на «Ви», 
і мої діти звертаюцця на «Ви». 

дошлюБНе спІлкУваННя Колис мама розказува-
ла, шо були вечорниці, уже за нашого, то вже не було 
вечорниц. То робили з музиками та й танцювали до 
ра́ння.  [...] У школі мала хлопців, але я боялася їх, як 
чорт ладана. З училища, це такі, шо мій чоловік, то я 
вчилася в училищі, була на другому курсі. Ми пішли на 
вісілє, і він мене проводив. То так, шо на другий день 
півсела знало. То відтак три роки ми не зустрічалиса, 
Боже упаси, бо це люди говорицца. А після того півтора 
року походили та й згуляли весілля. Та то не так батьки, 
як чужі слідкували. Чесали язиками. Батьки були дуже 
строгі. Упаси Господи, то це було б шось із чимось, це б 
убили. У мене мама така була строга, шо Боже упаси. 

посаг [Яке придане раніше давали молодій?] Хто шо. 
Постіль, рушники, одяг – цей, шо одіваєцца, повинна 
була кожна дівчина мати. Одяг гуцульський. До цего 
сорочка, кожух, капці, постоли, хустки ці, і  ще мав 
бути сардак – це на зиму. Єкшо хлопец, то тоже сороч-
ка, чоботи, тузінки, кожух, баршівка, шєпка рогата і 
сардак. Кажуть «віно». Колис, коли ми женилиса, то 
це було у тиждень по весіллю  – «сміїни» називали-
са. І  це собі тогди мала дівчина ці хлопец забратися 
кудась. Та й давали батьки корову. То ще тоже гості 
сходилиса, храмували то вже. [Чи давали за молодими 
землю?] Ну, єк мали батьки, то давали. 

РоЗлУчеННя Колис я народиласа на самий Свєтий ве-
чір, казали, шо це буде щаслива дитина. Я дуже мала 
щасливе життє, поки жила у свого тата і мами, бо вони 
так дуже мене любили, шо я, як паня, була. Миски се-
дячи мила. Вони коби дули лиш на мене. Але коли я 
віддалася, мене чоловік бив майже не кождий день. 
І пив, і гуляв, і любаску д’хаті приводи́в. І я не лишила, 
бо мені бу ́ло дуже встидно лишити. Знаєте, це не було 
так, єк тепер. Раз – розийшлиси. Це мені встидно бу ́ло. 
Як це судами дес ходити, якос розходитиси. Відтак я 
прожила тридцять три роки з чоловіком. Ми вінчєли-
си. [...] Дуже той хлопец мене любив. І вин хотів, аби я 
його ждала, і вин попросив мо ́їх батьків, шоби розпи-
савси зо мнов, шо я можу його не заждати, бо я колис 
була дуже файна дівчина в селі, в той момент, то дуже 
бігали за мнов хлопці. Я була одна в батьків, знаєте, 
мій тато пасічник, трошки багатіша була, як другі, бо 
то, знаєте, після війни, то ж не бу́ли такі ми тогди всі 
дуже багаті, як тепер. Тепер же то вбрання всєке. Ми 
розписалиси з тим хлопцем. Ми дружили ще з ним. 
Але розписалиси, а він, як їхав у армію, лишив мене 
чесною дівчиною. Ми вже розписані були. Він сказав: 
«Як мене заждеш чесна. А як вийду з армії, а ти будеш 
нечесна, я тебе опозорю на ціле село і жити з тобов не 
буду». А я його так заждала чесно, шо як він війшов з 
армії, у мене вже дитина була. Я йому написала в ар-
мію, шо я вже [...], сталоса таке зо мнов. Тей чоловік, 
шо таки жив зо мнов, то він мене ймив, изнасиловав. 
Мене ймили. Там давали горівки, я николи зроду не 
пи ́ла і по согодні не п’ю горівку. Николи. А того разу 
не знаю, шо якось я трохи тої горівки випила, і я на-
віть не знала, коли я стала нечесна. Я кажу вам чесне 
слово. Відтак я поняла, шо мені нема шо того жда-
ти, свого чоловіка. Тато се повидів, шо зо мнов шос 
творитса, та я призналася вже всьо татови, та й так 
цей далі бігав за мною. Так я вже й віддалася за него. 
Я його не заждала. Вин дуже там мучився в армії тий. 
Певно, вни мене проклинали дуже. І та родина. Я так 
думаю, бо вин так... Мама його казала, шо він там чуть 
не застріливси. Знаєте, я так терпіла, шо й не розходи-
ласа. Так мене Бог наказав, оцому чоловіку витерпі-
ти стілько. Я навіть думала, шо я так терплю, як Ісус 
Христос терпів. Так і я витерпіла оці всі роки. Він бив 
мене. Я  подала на розвод [з  першим чоловіком], він 
мені не давав розвод, той чоловік з армії. Аж коли я 
дитину народила, то тоді мене вже розвели так як при-
мусово. Бо дитину треба було записувати вже на цего 
чоловіка. 

повТоРНий шлюБ Вона [баба Маруся] вже третий 
раз вийшла в шійсят років. Це вже третій раз. А другий 
раз, я вам не годна сказати. Третій раз вийшла у шій-
сят років, то тринадцять з половиною років прожила, 

ВеРХОВиНСьКиЙ  РаЙОН
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і помер [чоловік]. І тепер вже має четвертого. Вона – 
з  тридцять дев’єтого року народження [1939  р.  н.], 
а чоловік – із шійсят четвертого [1964 р. н.]. То Маріч-
ка Савчучка. Це ще робили, вона з другим вінчєласа та 
й з третім цим вінчєласа, ще й вечорок був. Мій тато 
кумом в неї був. З тим третим, то вже священик благо-
словив, то вже не вінчєв. З четвертим не вінчані та й 
не списані. Це в хустці була, це вже на голові нічо’, та 
й це вже у церкву принесли хустку. Священик нічого 
не завивав, лиш благословив на життє та і все. Дідо її 
перший австрійську пенсію мав. То колис, за Радян-
ського Союзу, такі магазини були, один був у Львові, 
один  – забула де. То вона відти такі речі привозила, 
вона не платила. Це просто дідо якось із Австрії був, 
вона дідові австрійську пенсію виходила і всьо. І вона 
якось добиласа, шо якісь талони мала, вона в тих мага-
зинах собі так єк торгувала, вона собі брала, шо хоті-
ла. Брала такі чеки ці, я знаю, шо там. Уже той чоловік 
і помер, то вже кінчилось. Але вона то всьо доходила. 
«Юрі́чкова» називали її, то по першому чоловікові. 
По першому чоловікові Са́вчук. І тепер так. Хоть она 
звінчуваласа, вона собі фамілію того Са́вчук, першого 
[лишила]. А другий був Пе ́трик, а третій – Пара́щук, 
а четвертий – не знаю. 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї Ви знаєте, я  у такій 
сім’ї виросла і виховалася, шо у нас роб’є всьо спільно. 
Так і по теперішній чєс. Тато помагав мамі на городі, 
мама помагали татові коло плотів. Бо тут у нас дуже 
багато плотів. Це в нас такого не було, шо це твоя ро-
бота, а це твоя робота. І у нас з чоловіком такого нема. 
І діти я приучаю, шо не повинно такого бути, бо єкби 
не було, то вдвом легше, єк одному. Ці у городі їй самій, 
то хлопец уміє, він пішов, разом зробили і всьо. Про-
сто у нас так сім’я вихована. І в нас такого нема, шо ми 
кожний собі про себе. Робимо – то робимо разом. 

поЗашлюБНІ дІТи [Як називають жінку, яка народи-
ла дитину без чоловіка?] У нас називають таку жінку 
«покритка», а то [позашлюбну дитину] називають «по-
критенє». «Зведениці» ще у нас називають. Дитина  – 
«покриточ», то таке називають. Попи давали колис 
имнє, яке хотіли, котре найгірше, тий дитині, котра 
мама звеласи. Переважно піп давав найгірші імена: 
Палагна та Гафія, та всєкі такі давні, найхаблені [най-
огидніші] имня дитині. [Як ставилися до цієї дитини?] 
Певне, шо погано, воно найгірше, бо воно покритенє, 
бо то воно не мало собі батьків, зовсім не то. Колис то 
дуже звертали увагу на те, а тепер ніхто не звертає. Ко-
лис дивилися, як то таке, то не позволєли батьки. 

с. Ільці
Записали М. Курінна та С. Маховська в липні 2012 р.  

у с. Ільці Верховинського р‑ну Івано‑Франківської обл.  
від Дрислюка Івана Дмитровича, 1938 р. н., 

Дрислюк (Палійчук) Параски Василівни, 1941 р. н., 
та Яцентюк (чупринчук) Галини Іванівни, 1962 р. н.

виховаННя дІТей Як тато орав коло хати, то тато за 
плугом ходить, а я коней гоню батагом. Косив, коли 
ще і косу не міг добре тримату ту у руках, як тато вже 
учив мене косити. Так шо я не ходив, так як тепер є, 
шо дивляться, як у карман залізти та витягнути пару 
рублів... А це було за німців, за мадьярів. Поляки коли 
були, то я зовсім шмаркун був, пацан. Я то не рахую 
дєтство. То я мусів так робити... Зранку коней... В об-

щем, з города вийшли з розплуги та й тут вони зразу 
повернули, то міг дістати не кінь батагом, а я... По за-
тилку міг дістати. Так шо у мене дєтство проходило не 
дуже легко. [...] Нас батьки виховували інакше, а тепер 
ми – своїх дітей, а діти – вже внуків. Ми стараємось із 
доньков дотримуватиса нейтралітету. Вона приїхає до 
мене, привозить дітей – це означає, шо я їх виховую. 
Виховую добре ці [чи] зле, ти тихо сиди. Но я приїду 
до неї на квартиру, вона мені нагримає на онуку, мені 
десь аж тут перевертаєцця, але я тут собі закриласа. 
Це її територія, всьо. А мала: «Я приїду до баби, я всьо 
бабі розкажу». Як мама накричить. [Як Вас виховува-
ли батьки?] Мій тато лиш би був подививса, і добрий 
був собі за раз. Він був і строгий. Тато, єк си подивив, 
то тіхо буде. Як сказав зробити отак, то має бути так. 
Тата не стало – мені було п’ятнадцять років. 

дошлюБНе спІлкУваННя Коли ми вже тут були, 
кортит піти в клуб. Я вже парубок... А грошей то нема. 
Підеш на танці, а там у нас коло клубу була така літ-
ня танцплощадка і там собі буфетик. Хлопці прийдут, 
там вип’ют пива. А  я за шо? Нема за шо. І  в тата не 
буду просити: «Дайте, дєдю, п’єтку...». А  то мав би я 
ту п’єтку, мама моя рідна, я би питавси, шо та Верхо-
вина коштує... А ми вже в колгоспі цілий день весноў 
оремо. Оремо, оремо, а вечір оці хазяєва: «Ваня, Іван, 
піди мені грядку виори...». А я не маю права піти йому 
зорати. Я  піду, але само собоў, шо він заплатит мені 
гроші. Але як мене ймут [упіймають] там, то вижи-
нут. Це довжен хазяїн піти у колгосп, оплатити коней 
чи на годину, чи на дві, і гроші у касу. А у нас був там 
бригадир на тій бригаді третій – мо́ї мами рідний брат. 
А хлопці – хочемо піти у той клуб, але нема з чим. Ви-
пив би той стаканчик пива, але нема за шо купити. 
А підеш з дівчиноў, би конфету якусь купив, але нема 
за шо. А то хресний батько мені був, шо мене хрестив 
до хресту. А я кажу батьку: «Ну, а як нас просять на 
вечір і там, і там, і там, аби ми пішли виорати...». Уже 
кінчаємо орати в колгоспі. Та й до того ше годину ви-
бігаєш, та й будеш мати пару рублів. «Хлопці, аби ви 
знали, шо ви йдіт, я вас не вижу. Ви собі йдіт, але я вас 
не пускав... Ви уже собі брешить, шо хочте...» І так ми 
підемо виоремо то, і  маємо з чим вечір піти у клуб. 
Або дехто у нас робив вечорниці. Ну, на вечірне було 
музики цілої, або скрипочка одна до гуляння нам, або 
Гаврищук був такий Дмитро, то він іграв у гармошку 
увечор нам. Там до другої години, до третьої. Доки ми, 
хлопці, з дівками нагуляємося. Та й по хатах тоді усі. 
[У якій хаті робили вечорниці?] Там була одна моло-
диця, шо в’на не мала чоловіка. Така комната одна та 
й такий колідор. Та й ми собі у цій комнаті, котрі си-
дят, котрі гуляют. У колідорі ми гуляємо. [Пригощан-
ня з собою приносили?] Аякже. Як мав ти собі, десь 
укрутив бутилочку самогоночки, то з хлопцями там 
випив. Як ми мали, шо пити, так ми і дівчат угощали. 
[Чи приносили дівчата їжу?] Ніхто нічо’ не приносив. 
Закушували ми в тої хазяйки. Вона вже знала, коли це 
має бути ця вечорниця, вона шось приготує... [Яка їй 
була користь із цього?] А вона така сама, як і ми, – лю-
бітєль танців. [Чи платили їй?] Нє. Є бутилка горілки, 
та й вона з нами вип’єт, та й даст ще закуски. [На яких 
музичних інструментах грали на вечорницях?] Нічого 
не було, лише гармошка, скрипка. [Які танці танцюва-
ли?] Переважно «Гуцулку». З  дівчатами [танцювали]. 
[Як запрошували дівчину до танцю?] Ну, прийшов та 
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й поклонивси... [Якщо дівчина відмовлялася?] Не хо-
тіла  – шагом марш звідси! Так могли сказати хлопці. 
Це я, напрімєр, один танець гуляю з вами, а другий – 
з нею, хто перший візьме – з тією танцює. [...] Оце були 
ми на вечорницях. Оце не всі люди хотіли в своїй хаті 
проводити вечорниці. От, наприклад, в  моїх батьків 
цего не було. Це треба було попроситися. У  нас був 
за річкою такий Сав’юк Олексій, і він на Пущинє (це 
перед Великим постом) наймав скрипку, бо то більше 
музик не було... І уже ми знали: ага, у Сав’юка вечорни-
ці... Так просимося в мами і в тата. Мама не хоче пус-
тити, але тато пускає. «Але дивіться, дівчата, аби мені 
не було якихось слухів, шо ви встряли у якусь там...» 
Або хлопців боронили... Хлопці не билися колись, але 
чого не буває. Буває, шо якійсь там один... Горівки не 
пили. П’яні не були, але дехто, може, шось трошки і 
хильнув. «Аби не було якихось дурних бесід... Всьо. 
Пускаємо». Ми вже такі раді, ніби нас на сто коней 
поклали. Бо ми знаємо, шо там мій хлопець буде, а та 
знає, шо її хлопець буде. Потанцюємо. Танці були у 
нас такі: народні танці танцювали, ніякіх «вальсів» не 
було, коли ми були такими ніби підростками. То була 
«Низка», «Підпогорєнка» називалася, був танець ста-
ровицький  – це вже ніби для сміху, так шо три рази 
туда обкручувалися, три рази сюда... Але видите, я вже 
забула. То треба було вміти. «Решето» – то «Решето». 
«Півторак!» «Півторак» то се називало, бо туда по-
крутився, сюда покрутився. Але треба було в танці не 
збитися, бо хлопці обсуждают: «Та дівка так тєжко в 
танці гуляє, шо тягни її в танці за себоў, як якесь брев-
но...». То ми вже дома, дівчєта, коло припічків танцю-
вали, лиш навчитися, аби легонько. [Як хлопці запро-
шували до танцю?] Ну, не сіпали, шоби некультурно 
[не] було. Годно так за руку: «Просю до танцю... Підемо 
потанцюємо...». То вже танець як кінчався, котрі були 
такі культурні хлопці, звідки дівчину взяв, чи, може, 
з кута, чи з стільця, там і поставив. [Чи дівчина могла 
відмовити хлопцеві?] Це не можна було. Це був стид 
великий для дівчини і стид для хлопця. Це такого мало 
траплялося, але були такі дівчата задирливі, то уже її 
до танцю ніхто не брав. А не було такої моди, шоби ді-
вчина з дівчиноў танцювала. Оце вже коли пішли тан-
ці, і ми вже повиростали. А ще були тоді дуже заведені 
російські пісні: «Подмосковные вечера», «Катюша». 
Такі нам були приємні ці пісні. «На  Таганкє»! Ми сі-
даємо на велосипеди, бо ми працюємо в друкарні на 
Верховині, а їдемо на Ільці з двоюрідною сестрою. То 
вона на своєму ровері [велосипеді] їде, а я – на своєму. 
А ми додому ввечорі вертаємося, бо газета виходила 
два рази на тиждень двохполосна. І  підписували до 
друку, і газета друкувалася уже вночі. То ми діжурили. 
А шоби з діжурства не самій йти, то сьогодні я діжурю 
газету, аби шпаци не вилізли, або шо, шоб друк йшов 
правильно. Бо друкар друкує, кладе папір у машинку, 
але він не бачит, шо там робиться. Треба було діжури-
ти. То вона діжурі на своєму діжурстві, а я – на своєму, 
та й вже їдемо разом. Уже їдемо чи до неї ночувати, чи 
до мене. І всю дорогу ми та на півголоса і «На Таганкє», 
і «Подмосковные вечера», і всьо. Навіть я би сказала, 
шо тоді шось мало звучала українська пісня. Звучало 
лиш «Реве та стогне...» і «Думи мої, думи...». О, ми як 
зведемося. І вже кажуть: «Ми чули, шо їдуть дві Парасі 
роверами». Пісня в молодості кожному подобається. 
[Чи співали під час танців?] Так. Але це співали хлопці. 
Дівчата – ні. Це:

Ой чия то дівчинонька, шо я з неў гуляю,
Та най буде, чия буде, я най пообнімаю.
А чия це дівчіночка, шо я з неў танцюю,
Та най буде, чия буде, я най поцілую.

[Цю пісню співали під час якого танцю?] «Гуцулка низ-
ка». А хоть «Підпогорянка» йшла. Це йшов вільніший 
танець. А «Низка», то це так крутилися, як веретено. То 
мусив бути такий хлопец, шо не загикує, то він співав, 
бо йому треба, шоб язик бігом обертався, якби вимо-
ва слів була така чутна, шоби чути. «Підпогорянка» – 
ловятси дівчина з хлопцем отак, і  одно коло другого 
ході повільно. Мусіла там нога правильно бути. Ліва 
нога на одному місці, а правоў ногоў уже так закидаї. 
Мусіло бути вільне місце для кожної пари. От, напри-
клад, сьогодні такого нема. Всі ловятси, всі танцюють 
«Сім сорок». А колись була коло музики на танцпло-
щадці – «вигода» називалася. «Вигода» означала: чи ти 
гуляєш «Підпогорянки», чи ти гуляєш «Низької», чи 
«Півторака», чи «Високої» – це за кожним другим ра-
зом підстрибували однією ногою. То це так: викрутив-
ся в один бік, викрутився в другий бік. Якщо ти файно 
танцюєш – дозволено тобі ще раз. І свою дівчинку за 
ручку, і ставав у чергу. Там другі підходили. Так всі, аби 
за час музики перетанцювали по два-три рази. «Ви-
года» – це я вигоджую вам, наприклад. Шоби я мала 
місце там, і ви, і всі інші. Оце «вигода» називалася в 
танці. Це навіть колись, як старші люди танцювали у 
танці і молоді разом, то вже як старший чоловік ви-
дит, шо молодий забагато танцює: «Вигода»,  – кричі. 
«Вигода, молодику!» [...] На вечорниці старі не йшли. 
От у нас була така Гавецька, шо її мама колись грала із 
музиками на цимбали. І це була капела їхня. Її вуйко 
грав на скрипци, Гавець той, а та Гавецька – на цимба-
лах. А то її донька, їхала навіть до Хаткевича, як у Крас-
ногіллі йшли в театр, то вона дівчиноў ходила, була з 
[19]19-го  року... Її вже кільканадцять років нема. То 
вона така була смішна і при старості років. Каже: «Та я 
піду на вечорниці, я би посиділа, подивила, як молоді 
набуваютси...». Та й вона любила співати:

А скрипочка як заграла та й зашелестіла,
Ой танець без музики, як душа без тіла.

Та й шось там підспівувала потрошку, такі невеликі спі-
ванки, такі коротенькі якісь. Я запам’ятала, як вона ка-
зала на вечорницях: «Я вже гуляти не годна, та як хоть 
надивлюсь...». Бо у нас не казали «танцювати», а казали 
«гуляти». Бо гуляти на сьогоднішній день – це розгул. 
А у нас гуляти – це не гуляти десь с парубком, то танець 
малося на увазі. Старі і сьогодні будуть танцювати, бо 
на весілля запрошені старші люди і молодші. У кого не 
болять ноги, то він іде до танцю, бере старшу жіночку і 
танцює. То він може сказати: «Вигода!». Але сьогодніш-
ня молодь вже не знає, шо таке «вигода». Хоть ви ка-
жіть сто разів, шо «вигода», він собі гуляє, да і всьо. Для 
нього «вигоди» нема. Тепер, правда, наймають у клубах 
весілля, там широко,  є,  де танцювати. А  бували такі 
місця, шо люди робили весілля дома, хороми мали. Від-
си кімната та й кладовка, а посередині хороми. Є задні 
двері, є передні двері. Але сиділи музиканти. Для музи-
ки треба кімнату штири на штири [чотири на чотири]. 
Ніяких бубнів не було, ніяких не було саксафонів. Це 
була троїста гуцульська музика. Це був цимбал, бубон, 
скрипка. Була флоєрка. Флоєрка додавала солов’їної 
тонкості у музиці. Цимбали і ота флоєрка. Флоєрка – це 
так само, як сопілка, мала дірки. Кромє флоєркі, то се 
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називала «денцівка». Денцівка – то сопілка. «Денцівки» 
у нас казали, тепер уже – «сопілка». Флоєрка, денцівка... 
Але її грали переважно сумної на похоронах. Та й шла 
трембіта.  [...] Є перепліт коротких гуцульських співа-
нок. То, наприклад, співали велику співанку. Це прє-
дут узимі, коли нема такої роботи, ні городів, ні тра-
ви, марже[и]ну [рогату худобу] кутают та й це прядут. 
Наприклад, у  суботу у вас толока. Ви варите голубці, 
варите шось до їди, барабулю, аби було шо поїсти і аби 
добре се набули, нагуляли, натанцювалися. Це як мала 
мама синів двох або дві доньки, то мама вже ці кужілі 
муси прєсти, бо ця дітва гуляти хотіт. То вже як там то-
лока, то там вже цілу ніч гуляют! У суботу. Там їдєт та й 
п’ют, та й гуляют. Тепер цього нема. [До якого часу так 
було?] Ну, до [19]50-го року ще було. І це називалося 
вже не «вечорниці», а  «толока». Були толокі на куку-
рудзу, оце я добре запам’ятала. [...] Довгими зимовими 
вечорами, коли надворі роботи не було, жінки, дівча-
та завжди пряли, вишивали. Воно було безперестанку, 
вони мали роботу. І тому мати плакала, бо дочка пома-
гала, а тепер уже дочка йшла окремо і вже не помагала, 
в чужу сім’ю... Зимові були гуляння, то були вечорниці. 
Хлопці ходили до дівчат, дівчата там пряли, вишивали. 
Приходили хлопці. Були танці. Так як клубів не було, то 
було метод знайомства...

фоРМи шлюБУ Вона [жінка, яка влаштовувала в себе 
вдома вечорниці для молоді] чоловіка не мала. Я пі-
шов в армію, то в неї вже був чоловік. Але то такій – 
іскуствєний. Це сьогодні одна, завтра – друга, після-
завтра – третя. Гуляка такий. Прикоренився до неї там 
на неділю чи на дві, чи на місяць. А не вдалося – руб-
сак на плечі та й пішов. А відтак вона ніби мала чоло-
віка, та як постоянного. Але вони двоє не нажили, бо 
він скоро вмер. А  вона ще й по сьогодні жиєт. Вона 
старша від мене на чотири-п’ять років.

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї Це є молодим поже-
ницця – дуже великий труд. Труд до того, шоб сім’я 
збереглася, шоб мала свій оберег, шоб той оберег три-
мав їх. Колись моя мама казала, шо спочатку є любов, 
відтак приви́чка, відтак нави ́чка, відтак діти, і  так 
мусе бути. Не було такого, шо не зійшлися характера-
ми. Люди повинні були жити. Хоча в житті там було, 
може, у когось усяке, але взагалі сім’я була завжди на 
першім плані. 

диТячІ ЗаБави Ми малими дітьми, як розіб’єтся бер-
бениця [діжечка, барило], ми ці дві доді в руки і поїха-
ли на них по ледові... Мама вже нам давала прочухану. 
У нас лижів не було, а ми на доді станемо та й поїхали. 
[Які ще були дитячі ігри?] Ну, переважно «жмурки». 
Колись малими жмурки жмурили. Це мені ще сміш-
не, я мала, може, років шість, мами дома не було, мама 
з дєдєм пішли десь громадити сіно, а до нас прийшли 
такі більші... А у мами було дві миски молоко цідити. 
Та  й ці миски були миті, одна на другу покладені, та 
й були мельниці. І була тумбочка в хаті, і ці мельни-
ці були перевернені ротом униз. Але малі ховаємося, 
а та нас лови. [Чи робили дівчата ляльки?] Так. Я мала 
щєсті, шо дєдів двоюрідний брат робив на Попівоні. 
Кіньми він робив на Попівоні. Називався Палійчук 
Юра. У них була одна дочка, і він тій дочці відки ігра-
шок... І  цей Юра робив на Попівані, і  приносив сво-
їй дочці ведмедя. Той ведмідь був отакий завеликий, 
солом’яний усередині, бо дуже легенький. Матеріал 

був на ньому якийсь жовтий і грубий. І були коники. 
Солдати на конях. Коник був отакої довжини, як мій 
палець середній. І цих солдатів було багато без конів і з 
кіньми було багато. Бо я знаю, шо Гануся ця підросла... 
А мама її дуже мене любила і називала «подушечка». 
І мені приносила іграшок Ганусиних. Та й мені тих сол-
датиків принесла. Я пішла на зорінок коло річки, та й 
ці коники мені добре коцкали по камінню, і кожному 
відпав хвіст, а в того – нога, бо я так нищіла це... У нас 
хата була коло дороги, коло головної вулиці. Ішла су-
сідка Настуня, а я цим ведмедем як кинула в неї через 
мур... П’ять або шість років я мала... То вона мені то 
згадувала. «Ти мене, – каже, – добре напудила тим вед-
медем, шо я не зрозуміла, відки ведмедь упав...». То це 
в мене був цей ведмідь, ці коники і ще шось було таке 
фабричне вироблене, шо ті іграшки будь-хто не мав. 
Бо хтось привозив вуйкові для своєї дочки, бо вона 
одна у нього була. А так шось діти самі собі ляльки ро-
били. З  гарбузів багато робили. Як осень приходила, 
то вже видзьобували очі, рот, зуби накладали гарбуза-
ми. Лякали вечером одни одних, бо там свічку світили. 
Таке, як ніч, таке страшне. То це вже «опуди» назива-
ли. [...] Ну, якісь човники робили з паперів. Я знаю, шо 
пускали потічком по воді. Я  коло річки родилася, то 
там річка де більша, там всьо пливло. А я відмурую ка-
мінчиками... Я це дуже любила робити... Та й туди за-
пливала мені рибка маленька, та й туда я човни плави-
ла. А був у мене старший від мене на один рік дядько. 
Розумієте, мама – [19]21-го, мамина сестра – [19]28-го, 
мамин брат – [19]33-го і другий брат – [19]40-го, а я – 
[19]41-го. То був мій рідний вуйко, але я йому «вуйко» 
не казала, бо він бився зе мноў. То він робив дараби. 

поЗашлюБНІ дІТи [Чи траплялися випадки, що хло-
пець обманював дівчину, залишаючи її з дитиною?] 
Було такє. [Як люди ставилися до цієї дівчини?] Не-
гативно. Казали: «Ой, там є покритка... Як доглядали? 
Чо’ не вберегли дівчину?». [Позашлюбну дитину] на-
зивали «копіл». Копілі то. «Там копіл є». Або «копіли-
ця». «Покритюк» – це вже грубо. Факт то, шо стави-
лися негативно. Були батьки, які відказувалися, вига-
няли з дому. А були такі, шо змірювалися. [...] Хто був 
дуже злий на того хлопця, навіть не хотів імені його 
знати. Писали: «без батька». А хто не був злий, то на-
зивали по батькові. [...] Розказував мій чоловік, шо в 
армії служив, та й так зазначили у паспорті, шо хло-
пець без батька, так він до армії прийшов «без батька». 
То каже, шо там якийсь командир так сі злостив: «Як? 
Як? Це неможливо! Ти шо, без батька народився? Зна-
єш шо, я тобі дам “батька”!». То якесь таке ім’я йому 
дав, і так написали у воєннім білеті. І так він уже з ар-
мії приїхав не безбатьком. 

с. криворівня
Записали О. Васянович та С. Маховська 2 липня 2012 р.  

у с. Криворівня Верховинського р‑ну 
Івано‑Франківської обл.  

від Сем’ян (Дудки) Ганни Степанівни, 1941 р. н.,  
та Зеленчук Василини Михайлівни, 1954 р. н.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї [У батьків було] нас п’ятеро. 
Я друга після брата. Михайло, Василина (я), Параска, 
Калина, Марія. Це звичайне явище. І по тринадцяте-
ро бу ́ло. В  давнину не виняток. Ось зараз мій чоло-
вік працює з церковними книгами. Він знайшов, що 
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його дід по батьковій лінії мав тринадцятеро дітей. 
Ось наша прабабуся мала тринадцятеро дітей, правда, 
шестеро згодувалося. На той час не дуже так дбали. 
Те, що вижило, називається по-гуцульськи «згоду-
валося». Шестеро згодувалося, бо на той час не було 
часу, і що було так багато дітей, то не дуже так дбали, 
ніхто і не думав про лікарню. [...] У мене двоє дітей. 
Я, бачте, з багатодітної сім’ї, а мій чоловік – одинак. 
Може, це відбивається. Хоча він не проти, щоби було 
більше. Зараз іде в рамках можливостей. Дуже рідко 
у нас є в селі, які мають по одинадцятеро дітей. Зараз. 
Як кажуть гуцули, що «одна дитина – це не дитина, дві 
дитини – це дитина, а троє дітей – це вже діти». 

поЗашлюБНІ дІТи Я бачу навіть по родині свого чо-
ловіка. Що був дід Микола, тато Микола, вже внук Ми-
кола. Іде по предку. Ще було заведено так: якщо дити-
на появилася таким шляхом незаконним, ну, звеласи 
дівчина. Священик дозволяв собі, видно, так можна 
було, поставити таке ім’я, якого не бу́ло навіть у селі: 
там Матрона, там Феоктиста чи ще шо таке. Або, може, 
яко[го]сь такого святого, який був у релігійних книгах, 
але про нього навіть люди не знали. Як називали та-
ких дітей? «Байстрюками». Це була дуже велика гань-
ба. Є [зараз такі]. Зараз так на це не звертається, хоча 
відчувається, що є якась ганьба. Раніше ставлення 
[до байстрюків] було погане. Вважалося, що як хтось 
щось виробив погане, то це тільки байстрюк. Ґаздів-
ський син це не міг зробити, хоч, певно, могло так і не 
бути. Женитися, як він жениться, то трудно, щоб він 
взяв з такого ґаздівського гнізда господарського дівчи-
ну. Чи навпаки, дівчина чи би пішла. 

РодиННе повсякдеННя Гуцулів ніхто не гнав у 
шию. Вони собі жи́ли самі по со́бі. Мали худобу, году-
вали худобу. Як такої багато землі не мали, але гори, 
ліс. Встав, перше подумав про те, щоби обійти худобу, 
потім про себе – щоб поїсти. Хоч гуцули не знають ні 
про які голодомори, голодовки, але жи́ли тако, скрут-
но. Бо є така приказка, що прийшов чоловік з роботи 
чи з лісу додому і каже жінці (жінка зварила кулешу та 
й робить таку засмажку): «Бий, жінко, ціле яйце, єк си 
кіжко роби, най си масно їст». 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї [Як Ви зверталися до своїх 
батьків?] На «Ви». [Як звертаються до Вас Ваші діти?] 
На «Ви». Так заведено. І досі так. Хіба би хтось хотів, 
щоби казали на «ти». Повага повинна бути до батьків 
якась. Не тільки повага, а шоб і боявся трохи батька, 
відчував якусь відповідальність. [Як називають тата?] 
«Дєдя». [Як називають маму?] «Мама». Мій чоловік до 
свого тата звертався «дядя». А мама його до свого тата 
зверталася «тато». Тому шо дяк, який тут засів, він був 
не з цього краю, а там говорилося «тато». Він не суто 
був з тих твердих горів. Бо в горах говорилося «дєдя». 
Тому мама його говорила «тато», тобто дідові, а він вже 
своєму тату казав «дєдя». [Як називають діда й бабу?] 
«Дідо» і «баба». «Вуйко» був. Якшо це був вуйнин чоло-
вік і якшо це тетин чоловік був, – вуйко. 

виБІР паРи То раньше було так, шо це наш ґрунт ме-
жується, то лиш віходити ці [чи] хоче дівчина, ці не хоче. 
Батьки сказали, то вона мусіт віходити заміж за него.

дошлюБНе спІлкУваННя Бу́ли вечорниці у нас, 
бу́ли перед Івана семого липня. Це на Івана ми збира-
ли квіти, ходили полями. Збирали квіти всєкі, плели 

віночки, пускали на воду їх.  [...] Богато так  є, що єк 
рідні помирали, або єк хлопець залицявсі до якоїсь ді-
вчини, але тоді помер, так мамі, татові плели віночки, 
носили на могилу. Семого липня раненько. 

посаг На старостах розказують, шо дают корову. Це – 
ві́но. [Коли перевозили «віно» молодої?] Там вже сі до-
говорєют. Може, вона до хлопця іде жити, може, сіна 
нема, шо тут дают корову, бика чи шо. То ті вже дози-
мовуют, та й тоді то пооддают. Та й ті свині, то всєке да-
вали. [Де молоді жили після весілля?] Де попало, як де. 

диТячІ ЗаБави М’ячиком гралися, але такі якісь 
м’ячі ґумові, якихось таких не було. Якісь кульки такі 
у вигляді м’яча. Хлопці з дівчатами [гралися разом]. 
У нас по сусідству хлопець був, то у них коза бу ́ла. Він 
все їздив на тій козі. А ми дуже жаліли ту козу. Дуже 
на нього переходили, шо він такий. Іграшок шось було 
дуже мало. Не можу так пригадать якихось іграшок, 
шоб якісь були. Знаю, шо самі ми з якихось тряпочок 
шили якісь такі ляльки. Шось таке. А  шоб ми мали 
якісь такі особливі іграшки, шоби нам купували, то ні.

с. Устеріки
Записали О. Васянович та С. Маховська 4 липня 2012 р.  

у с. Устеріки Верховинського р‑ну 
Івано‑Франківської обл.  

від Танасійчук (Недоходюк) Марії Петрівни, 1937 р. н.,  
та Яцковської (Мороз) Василини Іванівни, 1927 р. н.

посаг Віно колис давали, ґрунт. Давали город на сіно. 
Хто мав, то давали. А з худоби, хто вівцю, хто теличку, 
хто корову – як хто си тримав, та давали. [Де зазвичай 
молоді жили після весілля?] Та єк си домовили, де ма-
ють жити. Це вже на старостах домов’єються. І землю 
давали, і маржини давали. [Землю за дівчиною давали 
чи за хлопцем?] Давали то ті від себе, а то ті від себе. 
А тепер тоже вже зачели землю давати. А за москалів не 
давали. То цих сім сотих, то десєт сотих. Наприклад, ми 
п’єтнадціть сотих мали, бо чоловік постоянний був. Та й 
Марійку віддавали д’хаті, та й пришов д’хаті зєть [зять]. 
А вони тоже п’єтнадціть сотих мали, то відки вони да-
дуть, як у них тоже дві дівчини бу́ли та й син. А Івана як 
си віддавала, то відки ми землю дамо. Оце п’єтнадціть 
сотих, шо ми маємо, та то в берегах було, відтак уже 
вода урвала, то так ото. А тепер уже зачєли давати зем-
лю.  [...] Та і дідо притискав сина женитиси. А у хлоп-
ця отут була хата, а тут [поряд] була як присадиба. Це 
моїх батьків, але вже мені попаласи. Ні двадцять сотих, 
більше. Бо то колись двадціть жебів було. Колись десіть 
жебів було, то за Польщі. Як руські прийшли, то вже 
п’ятнадцять сотих. У мене тут було двадціть жебів. А в 
не́го бу́ло тут тоже город та й хата. «Та й кого береш?». 
Наших по-вуличному Дзю́нини. «У Дзюнини й бери». 
А я любила з ним си грати, бо він скуботавси дуже, але... 
Як сказали, шо на Великдень. У діда був мле[и]н. А я 
прийшла крупи вмолоти у четвер перед Великоднем. 
А дідо каже: «Шо, дівко, за три дні М’єсниць». А я кажу: 
«Вуйко, шо ви таке говорите? У мене нема ні мами, ні 
дєді». Нас було дві, та старша си віддала, а я вже лиши-
лася сама. Нас бу́ло всіх шестеро – штири браття та й дві 
сестри. А він [вуйко] любив казати «пся кров собача»: 
«Пся кров собача, я, – каже, – в двадціть штири роки 
женивси, та нічо’ не було». А я кажу: «Вуйку, у Вас була 
стерня, може, а в мене нема, Ви знаєте». А то сорок се-
мий [1947] рік, то тєжкий був. Кі́лє муки кукурудзяної 
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коштувало сімдесіть рублів. Ну, голод був трохи. Але я 
кажу, тепер в єку борівку посєгниш та порожниш, та 
й нічо’. А це дідо сказав, а де я знаю, чо’ це сказав. А на 
Великдень сестру присилают, аби я пішла за него. Ей 
де! Старша сестра в мене є ще не віддана – дві нас було. 
А Марійка каже, сестра: «Та йди, за такого пацана». Вже 
я ніби дівка. Та й прийшли на Великдень, та й Марійка 
спритискувала: «Йдіть до Танасія». А у мене тут брат, 
Танасівної тато. Це мій старший брат, шо він трошки 
нами командував, та, як дєдьо. Ми прийшли, а Марій-
ка зачала казати, а Танасій: «Іди, Василинко! Ти будеш 
і старша, і менша, а тут старині, а дівчину віддасте. А я 
тут буду блєзко. А це тут пайка твоя, ґрунт. У тебе пайка 
твоя, у него, а це тут...». Та й уговорили мене. Та й при-
ходить дідо, та й вони си договорюют. Танасій каже: «То 
шо ми си договорюємо, але хлопця нема». Пішла Ма-
рійка за хлопцем, прийшов хлопец да й поговорили. То 
на Великдень ми си договорили, а на Юрія вже весілля 
було. От тільки ми ходили. А тепер два-три роки ходє, 
а два-три місяці пожию́т та й вже на розвод. «Та єк ви си 
не розходили?» Я кажу: «Нє». «А єк треба жити, аби не 
розходитись?» – «Тре’ одне одному терпіти, та й треба 
хто старший був, уважєти одно одного, та й коломотіт-
ся життє – шо робити?!». 

РодиННе повсякдеННя Дедю [батька] забрали у Ні-
меччину, а мама лишалася вдома та й заслабла на рак. 
Та й була на апараті, та й у тридцять три роки умерла. 
А  діти лишилися. Чоловік з [19]23-го, а  сестричка з 
[19]33-го. Та й так діти самі бу ́ли, а в їх була баба увер-
ху. Та й так дітей забрала баба. Та й там бу ́ли, а в селі 
був дідо по мамі. Там по дєдьові, а тут по мамі. Ви мене 
розумієте, шо «дєдьо» – це тато? У нас казали колісь 
«дєдьо», то теперечки «тато» невіддавно. То і мої діти 
«дєдьо» казали. Та й дідо їх забрав із верха [з вище-
розташованих теренів]. Чоловікові було вісімнадцять 
років, то неповних, а мені – неповних двадцять. [У Вас 
була багата родина?] Та усяко си жило. То чуєте, шо ні 
мами, ні дєді. Так було, шо піду до Танасія та попоїм, 
та й слізами си обмию. Та й дома дівчина, ця сестра, 
та й чоловік. Ше[и]ла та й шела, трохи пошевала, та 
й дідо з млена помагав, та й отак си жило. А чоловік 
такий, як то кажуть, роботящий був та пішов ізразу в 
сплав робити. Та й на сплаві робив сімнадціть-вісім-
надціть років. Сплави́ робили.

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї [Як прийнято звертати-
ся до батьків?] На «Ви». [Як до Вас звертаються Ваші 
діти?] На «Ви» і їх діти на «Ви». Ви знаєте, шо у нас, єк 
донька каже татові «іди-ко винеси води», то він та, єк 
якийсь хлопец, якийсь слуга. А єк би сказал «ідіт», то 
це інакше. У тій Євангелики кажуть, шо ми Богові ка-
жемо на «ти», то не можна казати на «Ви». [...] Гріх ве-
ликий казати «ти» [батькам]. Так не можна. Зараз, тато 
входит: «Де ти був, тату́?». Так єк пацан увійшов. «Де 
ти був тату?» Та це я не розумію. Шо це? «Де Ви бу́ли? 
Куда ходили?» Мама тоже прийшла, пішла, а ца – «ти». 
Зараз так кажуть. Більше Україна виховує трошки 
інакше уже. Небагато, але є. Є, шо кажут на «ти». Але 
я ганьблю. Мені не кажут. [Як звертаються до баби й 
діда?] «Бабочко́», «дідочку́». Тоже кажут «дідо», «баба». 

шлюБНий вІк [Раніше віддавали заміж, одружували 
спочатку старших, а потім молодших?] Так, так. Єк пе-
реступила, наприклад, так як у мене були дві, то якби 
си віддала менша, то так довго старша си не віддавала. 

Так шо то якийсь був дідо, шо мав три дівчині та й два 
хлопці ці би три. Багач такий був вверху, полонину́ 
мав свою. А старша дівчина якась не дуже файна бу́ла. 
Та й вже в роки ввійшла. А дві такі файні менші були, 
та й приходи в старости за менших. Та й тридцять ро-
ків си віддала старша. Та й так вже віддали менші, раз-
два си віддали, бо менші файні були. А старша шось не 
дуже файна була, та й таке. Отут у сусідстві було так, 
шо менша си віддала, а старша си лишила – довго си 
не віддавала, шось то є. Або хлопец, єк менший си же-
нит, то старший тоже довго не хочет си женити. [Коли 
вважалося, що «дівчина увійшла в роки»?] Єк поверх 
двадціть, то вже увійшла, си не віддаєт. [З якого віку 
дівчата вже могли виходити заміж?] Наймолодші, 
це таке сімнадцять, вісімнадцять. А тепер уже ні, те-
пер уже до двадцять, бо тепер іде учитись. А давно і 
в штирнадціть вже віддавали. Це брат мій, шо брав 
Анничину маму, то вона була напівсирота, шо не було 
тата в неї. То треба було їхати у Кути вибирати якусь 
таку справку, шо вона заміж виходит, шо не звінчав 
би був піп. Надо було тої, видив [мабуть], справки. То 
не так си називало. То вона шістнадцять мала, вона 
молода си віддавала. У Верховині шо жив, теж ходили 
дозволу якогось [отримувати]. Тоже була напівсирота. 

дошлюБНе спІлкУваННя Нихто не залицявся так, 
як тепер. Погано так. Нихто тебе не ймив за коліно. 
Так з хлопчишив. Якас культура була. Боже! Як уже 
тебе ймив за коліно, ти уже не мій. «Ти лачуга пуста. 
Ти чого мене ймив за коліно?» А  тепер не за коліна. 
Тепер куда не тра’. Боже борони. Трошки задуже роз-
пуста. Батьки всьо зробили. Стариня. Мені всьо здає, 
шо я трошки в школі приучую, а ще є такі вдома – не 
почувают за собов ніякі вини, то я ка[ж]у: «Дитино, 
не роби мені увстид, бо як си узнаю, то біда будет. Шо 
ти собі думаєш?». Строго має до него. А тепер хто чув? 
Іде воно на дискотеку – вечір, приходе рано. Ніхто не 
дивитси, шо воно там робит. Та бійтеса Пана Бога. Та 
то, коли би мама пустила так, то вбила би тоді. А те-
пер це розпуста. Аби знали від кого – від старині йде. 
Говориш про давне, як давно дівчєта обходилиси, як 
вони мали си віддавати зачесні. Всьо ти говориш. 
А стариня тепер: «А то вже тепер не в моді то, шо було 
колис». То це файна наука? Ей, мода! Дівчина нечесна 
як си віддає, то це в моді вам? Ой-ой-ой! 

поЗашлюБНІ сТосУНки [Чи були випадки, щоб 
дів чина «нечесною» виходила заміж?] Рідко. Зараз 
розкажу вам. Бо це на факті було, не шо брехня, але 
правда. Узєв хлопец дівчину. Нечесна дівчина. Хлопец 
собі має за чесну та й не добираєтси до неї. Жде ріду. 
Вже по весіллю. Так і скрізь, так і тепер є. По весіллю 
у тиждень ідут у сміни. У нас «сміни» називаєтса. Ве-
сіллє відбуло тут, син прикочував невістку тут. А я у 
тиждень уже з ними іду до її батьків. Хлопец нічо’ не 
каже. Це вже тиждень спав. Приходит туда. Стіл на-
критий. Делікатно. Сів за столом. Мама так край стол, 
а зєть так край стола. Пробив стакан зсередини. Дно. 
Засипав горілки. Палцем заткав стакан та й п’є тако: 
«Дай Бог вам здоров’я, мамко».  – «Пий, зєтику, здо-
ровий». Мама нічого не знає. Віпів. Але палец затка-
ний був. Мамі насипає. Палец пустив. Горівка чурє по 
через стів. «Йой, дивиса, бо горівка, стакан чуріт. Ану 
прінесли стакан дираві». А  він каже: «Шо-шо? Та не 
стакан дирави, а то твоя донька така була». На цілий 
стів опозорив. То був страх колис. А тепер шо!? 
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поЗашлюБНІ дІТи [Як називається жінка, яка на-

родила дитину без чоловіка?] Тепер кажут «одинока 
мать», а то «зведениця» у нас називаєтси. [Як назива-
ють позашлюбну дитину?] «Байстрюк». Ади, не смі-
ютси. Іде у школу: «А, он байстрюк іде». Хто зробив 
дитину, не виховав, так батьком не став її, не один не 
жиєт. Я так тепер перемислила, шо єк він дівчину звів, 
не взєв, дитина росте без батька – вин довго не нажи-
ває на світі, помирає. Аби ви знали, шо всєка станет-
са сутуація. Є якіс причини, але учуєш: там нема, там 
нема. Ага. То ти лишив дівчину, ти звів її з дороги та 
й лишив, не взєв, дитина байстрюк росте, тобі щастя 
нема, ти не наживаєш на цим світі. Ци бисте знали, 
шо гріх. Єк ти маєш брати її, то озми, а  єк не маєш 
брати – не зачіпай. 

виховаННя дІТей Ми ходили не так, як тепер 
ходя[ть]. Та нас було десятеро. Я була старша. Маємо 
рано встати, помолитиси, вмитиси – «Отче наш» тре-
бо казати, як знав, а  як не знав, то учат, повторєют. 
Та й перший раз їсти. Кожний раз – перший раз їда. 
Діти стали – мают попоїсти. А тобі: «Іди мисочки по-
мий після їди, а ти бери віничок підмети». Бо дітва ще 
мала. То таке дрібне у хаті. А вже попідростали: «Тобі 
вівці на цу годину пасти, а тобі коровку та дві погнати 
у толоку та сидіти з нев». Такі були, не хатами ходити 
та й по сусідах. Ділили [на жіночу й чоловічу роботу], 
але як хлопец такий не дуже підданчливий – ти ще за 
него маєш йти дров впилити, ще й вколоти. 

с. яблуниця
Записала М. Курінна 24 липня 2012 р.  

у с. Яблуниця Верховинського р‑ну 
Івано‑Франківської обл.  

від Рубоняк Василини Власівни, 1937 р. н.

диТячІ ЗаБави Та да́вно нічого не було. Хотіли по-
гратися, то отако собі... У  «котика і мишки» грали. 
Ставали в коло дівчата, хлопці, по громаді... Одно собі 
серед кола бігало. Одно с теї сторони, одне с тої сто-
рони, і так попід руки бігали. Казали «ловили котика 
і мишки». Отака ігра була дома. [Тобто котик ловив 
мишку?] Так. То вже як спіймали, то ті ставали в коло, 
а друга пара виходила. [...]Робили кукли такі із воліч-
ки [фарбована нитка, переважно вовняна] та файно 
вбирали... Різних тих крашених ниточок набирали, 
збирали укупочку. Ту робили так, єк голову. На спид 
[низ] завивали біленький платочок. Це усьо вкраша-
ли. І так робили ручки... То всьо з паперу наліп’ї, і це 
такі кукли були. Робили там хлопчика, дівчинку, і так 
грали. Це всьо було з вовняної ниточки. [Чим гралися 
хлопчики?] Ну, да́вно не було. Зараз є всякого. А тоді 
хіба хтось десь виробив собі таке із дерева... Самороб-
ну пушку вироб’єлі або там єщє шось. Дерев’яні такі 
були м’ячики. Оцим хлопці сі грали. А так не було та-
кого всякого, як зараз. 

дошлюБНе спІлкУваННя Усякі танці танцювали. 
«Гуцулку» переважно більше. «Гуцулка», «Решето»... 
Отаково. [Як «Решето» танцювали?] А  так, як зараз 
«Голубка». Отак на подобу «Голубки». Але «Голубку» 
тепер вибирають більше. А  «Гуцулку» тоже файно 
гуляли. А  так кругло. По колу [ставали], а  посеред-
ині собі по парах гуляли. [Скільки пар було всередині 
кола?] Як заширока хата чи там хороми, як ото в нас... 
То краями ставали у коло, собі по парі гуляли. По три, 

по чотири, по шість пар се робило, як зашироко. А ті 
собі у кругу. Так коло стоєло. А потом уже ті пари ви-
гуляли, ставали в коло, а ті йшли танцювати вже. [...] 
На вечорниці сходилися. Де були дівчата, там хлопці 
приходили. А  дівчата на Івана прибирали хату. На 
любий вечір на вечорниці се збиралися. Дівчата при-
йдуть – вишивають, плетуть, а хлопці приході – ігра-
ють у скрипку, у флоєрку, у денцівку, хто в шо... І спі-
вають, гуляють, отаково. А влітку тоже сі збиралися 
так само на вечорниці. 

повТоРНий шлюБ Познайомилися ми... Направили 
його до мене чужі люди... То недалеко, то лиш просто 
він не знав... Не зналися. Це я вже в нього трета жінка. 
У нього перша померла і друга померла... Ну, то по сла-
бості, слабували... Не мав щасті до житті. Від першої 
жінки є дочка. Він уже маї правнуків. Так. А від другої 
не було. Та й з нами не було. Не обдарував нас Бог. Та й 
трошки без дітей своїх тяжко, але шо зробиш, мусимо 
жити. Спілкуються, і донька приході, і  зять приході, 
і внуки приході... Правнучки ще малі... Вони недалеко 
живуть од нас. [Як він до Вас прийшов?] Його привів 
якійсь чоловік. А я не хотіла ніяк за нього йти, люди 
добрі! Мені удовець страшний був. А  то така осуда 
мене чекала. Така судьба от Бога, шо зробиш... Він 
мені удовець так і приснивсь. А то вже батьків не було, 
я  вже сама була. Така судьба наша була. Зійшлися... 
[Скільки Вам було років?] Уже застарша була. Сорок 
два рокі було. Дідові було шиїсєть. [То Ви до 42 років 
не виходили заміж?] Ні. Не хотіла. Чекала судьби свої. 
Це від Бога було суджено. Ніхто не удавався, ні хлоп-
ці, ні... Божечку... Хлопців було! Не була така гидка та 
щербата, як сьогодні... Та й молода! [Чи сваталися до 
Вас?] Ну та й шо, шо сватиліся. Я з кожного посміяла і 
всьо! А з дідом жию та й дєковати Богу... Це мені було 
суджено. Такє від Бога мені. Він вийшов раз... Я навіть 
сховалася перед нього, не хотіла говорити з ним, єк 
увидила. Думаю, Боже, таке мені... Я за хлопця не хоті-
ла йти!.. Думаю, нашо мені! Я здоров’я мала, усьо ро-
била, мущінську роботу... Косити – косила, молотила, 
плети закладала, дрова рубала і тепер рубаю! І мені не 
треба було нікого! Здоров’я мала. А, такє... Посмієтися 
би було з ким! Та біда моя ніде не пропала. Пішов раз – 
сховалася. Ну, це вже повечоріло, мушу йти в хату... 
Сестрі кажу, шо нема, шо поїхала у Верховину, у ра-
йоні... Сидів він, каже: «Я не йду нікуди! Я прийду». 
Ну, то є судьба. Прихожу. Ну, думаю, покутаюся... 
Вже ввечорі, мушу йти до хаті, не можу спати надворі 
зимоў... Та й сватає діду мене...

колоМийський РайоН

с. Мишин
Записав І. Паньків у квітні 2001 р. 

у с. Мишин Коломийського р‑ну Івано‑Франківської обл. 
від Нижник Марії Петрівни, 1923 р. н., 

Нагорняка Миколи Васильовича, 1917 р. н., 
Дутчак Ганни Василівни, 1926 р. н., 

та Кавацюк Параски Дмитрівни, 1918 р. н. 

дошлюБНе спІлкУваННя, шлюБНий вІк Перш 
за все молоді одружувались у дорослий вік: хлоп-
ці  – у  двадцять три-двадцять шість років, дівчата  – 
у дев’ятнадцять-двадцять два роки. Починали хлопці 
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парубочити з сімнадцяти років, а  дівчата дівочили 
з п’ятнадцяти років. Молодь, хлопці та дівчата, про-
водила весело і різноманітно час. В основному це був 
денний час. Свята Івана, Петра, Різдво, Мелані  – всі 
вони були справжніми святами і мали багато обрядів. 
Найбільше цих обрядів було у молоді. Молодь діли-
лася на громади – парубоцьку і дівочу. Командували 
цими громадами старший парубок і старша дівка. Лі-
том парубки організовували танці, за що добре пла-
тили музикам. Танцювали на мурзі, тобто на траві 
під голим небом. На танці дівки приходили босі, а па-
рубки – у чоботях. Танцювали до вечора, а тоді йшли 
додому... 

косІвський РайоН

с. Баня-Березів
Записала Т. Момот 22 червня 2012 р. 

у с. Баня‑Березів Косівського р‑ну Івано‑Франківської обл. 
від Лазарович Ганни Миколаївни, 1957 р. н., 

та Лазарович Марії Павлівни, 1954 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя [Де знайомилася мо-
лодь?] В  нас вечірниці такі були, сходили сі молоді, 
прєли, та й котра більше пріде, бо то прєли-но верете-
ном. А хлопці приходили, бо там дівчита. Та й прихо-
дили вже до котрої хати. І вішивали дівчита, і прєли, 
хто вовну скуб, кому шо треба було. Сходили сі, ну, 
та й там знайомили сі. Казала мама, шо хлопців десіть-
двадцять прийдуть. Вони просто приходили, жарту-
вали, сміяли сі, шось розказували, тоді було цілком 
інакше. Хлопці присідали, котрий більше. І так цілий 
вечір вони зайняті чимось. Заки всіх хлопців обійдуть 
і считают, кілко той, кілко той годен був присісти. Так 
і в дівчини, шось розказують, сміються. Но і так вже 
котрий любит дівчину, той лишиться з дівчинов, по-
стоїть там хвилин десіть-пітнаціть та й пішов, а дівчи-
на собі до хати, та й усьо. Це у нас так було. Ой, пісні 
співали, у нас дуже багато пісень співали. У нас таких 
дуже багато цих наших коломийок:

Вечірниці, клевітниці,
Пусти-ко мні, ненько,
Бо там хлопець чорнобривий,
Болить мні серденько.
Не стій, милий, під віконцем,
Але йди до хати,
Бо ми впало веретенце,
Нікому подати.
Не буду сі віддавати,
Бо малій мні снитьсі,
Бо ше хочу походити
Рік на вечірниці.
Якби-м була й не ходила,
Горішним [?] по току,
То би-м була й не стояла
Милому під боком.
Якби-м була не ходила
Горі по точинов,
То би-м була не стояла
Під байбарачинов [«байбарак» – це гуцульський 
одяг, витканий із чорного сукна].

То на вечірницях і ігри всілякі. І народних купи таких 
пісень. У нас більше співали цих наших коломийок.

с. лючки
Записала З. Гудченко 23 червня 2012 р.  

у с. Лючки Косівського р‑ну Івано‑Франківської обл.  
від Васко Ганни Дмитрівни, 1972 р. н.,  

та Юрчук Ганни Миколаївни, 1932 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Народилася в селі Лючки і тут 
проживаю. Я  належу до такої родини, шо по мами-
ній лінії – прізвище Юрчук, яких вважають корінни-
ми жителями, саме засновниками цього села колись. 
І  по татовій лінії Урбанович прізвище, можливо, це 
залишилося після усіх цих державних устроїв, які 
тут були, – Австро-Угорщини, Польщі, можливо, їхні 
праотці десь звідкись перейшли. А  взагалі вони тут 
жили, ну, може бути така суміш, шо Березове́ тут у нас 
поряд, то могло бути, прадіди чи прабабусі з Березо-
вого або з Чорних Ослав, це Надвірнянський район. 
Оце така могла бути перестановка. А так ми коренні, 
можна сказати.

виховаННя дІТей Ті телевізори псують молодь. За 
радянської [влади] Бога не було. Але такої [...] не було 
в телевізорі. Тепер вони зробили на свою руку  – на 
тобі Бога, але ви Бога не будете знати. Ви будете всі 
наркомани, розпусники, алкоголіки. То-то кухвайка 
принесла нам алкоголь і то всьо. Не було раньше та-
кого нещастє. Як хтось пив, то це, як у селі, то це був 
якийсь заможний, шо мав по три-чотири пари волів... 
Тепер поголовно усі п’ют, то цего не було. Відколи я 
жию, цего не було.

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї Чоловік мій, ми поча-
ли будуватись, нігде не робив, а робили кілими. А кі-
лими – треба було пріжи тої десь достати, а то не мож-
на було, бо це бізнес тоді щитався, і то за це карали. Ну, 
та мій чоловік поїхав раз у Львівську область, там десь 
є паперовий завод, привіз там трохи, але це мало було. 
Ну, та ше з якимось продавцем із Нижнього Березова 
поїхали десь у Росію за овератами. То такі верати, шо 
на тім віробляют папір, уже використані, і звідти при-
віз. Він поїхав з хаті, а шофер вже другий провожали 
з хаті. Ну, й попутали ту машину. Мій чоловік за тего 
ховався від влади, від міліції шість років. Приходила 
міліція цілий час. То я в таких страхах бу ́ла, Господи, 
один тільки Бог знає. І так шо він дістав ішемічну хво-
робу, і у [19]86-му році помер з страхів тих.

с. пістинь
Записали З. Гудченко та Т. Момот 20 червня 2012 р.  

у с. Пістинь Косівського р‑ну Івано‑Франківської обл.  
від Хрущ Параски Федорівни, 1926 р. н.,  

та Тодорак Магдалени Дмитрівни, 1944 р. н.

виховаННя дІТей Боже, та шо. Мамо моя, та, шо тут, 
я білила тут нагорі, то на Великдень сі білила, ну, то 
ми в одній хаті. А я тілько побілила та й сіла на піч, 
та й кликаю на печі дитину, то розкидано ше. Але су-
сід приїхав машиною. Я кажу: «Йой, він їде до Косо-
ва, Василько, побудь з моїм Юрчиком, я піду вночі до 
мами подивитись, так закортіло». Я  прийшла, мама 
плачуть самі: «Іди мені знеси сливок, іди мені то, то 
з поду». Пішла, знесла, поставила, затопила. А  мама 
кажуть мені тогди так: «Я шось тобі маю розказува-
ти, але як буду вмирати». Я ка[ж]у: «Ма, кажіть тепер, 
я нікому не скажу». Не хотіли мені то сказати. То було 
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одно понеділка, другого понеділка мама вмерли. За-
вернули мене в хороми з сіней та й кажуть, обцілю-
вали та й кажуть: «Би ти мене не кляла, шо я тебе так 
била. Йой, – каже, – була бита, була бита страшне». Та 
й шо пусте говорити, хто тепер так діти вучить? Вони 
не били, вони учили дітей. То не правда, шо вони били 
діти, бо дитина як не сказала «Слава Йсу» чоловікови 
на дорозі, то той чоловік приходив увечір до цего тата, 
скаже: «Як ти учиш дитину? “Слава Йсу” не каже!». 

РоЗлУчеННя Давно, як сі побрали, взєли шлюб, вони 
знали, шо вони мают терпіти одно другого, вони мают 
робити, в  них є діти. Вони сі мают посварити й по-
мирити, й далі робити. А тепер вже їм сі не люби, вже 
другу шукают... Винна челідь, бо як ти маєш жінку, 
мені тебе не треба. А як вона лишила чоловіка, вона не 
годна з тим жити, то з цим вона буде жити!? Ні. Вона 
зараз ше й сего другого лишит, а піде до третього. То 
челядина винна, а не хлоп. Якби челядина не хотіла, 
він би сі відвернув, але сама підходе, як та спокуса... 
[Я]  прожила роки. Як я в 22  роки лишилась і пони-
ні... Майже дівочка. Без сварки нема господарки. Діти. 
Заради цих дітей, заради цего всього, бо ті діти пото-
му все одно скажут, шо мама винна, бо тато добрий 
був, а мама винна. А вже як розійшлисі, вже не шукай 
другого, бо якшо ти не могла цего терпіти, шо діти є, 
а другому взагалі такє, бо вже я не вітерпіла, а напів-
слові. А  як з цим другим теж є діти, то діти ворогу-
ют одне з другим. Жий сама, роздумуй у своїй голові, 
може, навернисі, як ні, то так піде... У нас отут була у 
сісідстві жінка. [Чоловік] сваривсі та й бивсі, убирав-
сі, ті знали, де сидіти, а він не мав, де видіти, було дві 
хаті, сіни – і там хата, й там хата. І сиділи через сіни, 
а там, може, невістка, а там син, і вони сє не сварили. 
А тепер мают і будинки, і всьо, і шось їм не стає сє. 
Бо тепер так: я  маю свої гроші, ти маєш свої гроші, 
а тоди не було грошей. Кожний має гроші окремо, то 
кожний вже собі йде. Тогди радилися. Наприклад, ми 
радилися. У нас ці гроші є, ми це маємо купити. Коха-
ли маржину, продавали, з того мали гроші. Як ми бу-
дувалися? З чого? Кохали бики якісь... З колгоспу бра-
ли, йой, мусиш усіх нагодувати, бо йдеш на цілий ден. 
Йой, Боже добрий! Але побудувались. Не мали коли 
сє сварити, бо робота була. Треба рано було вставати, 
бо бур’яни ростут. Треба йти сапати, а там сіно коси-
ти, а там жито жати. 

с. яворів
Записали З. Гудченко та М. Курінна 17 червня, 

28 липня 2012 р. у с. Яворів  
Косівського р‑ну Івано‑Франківської обл.  
від Шкрибляк Євдокії Юріївни, 1931 р. н.,  

та Романчич Василини, 1965 р. н.

диТячІ ЗаБави Робили возики дід чи баба, чи там 
вуйко зробит візочок дитині, шось такє... Таких не 
було ігрів. [Чи дівчатка робили собі ляльки?] А, такє 
робили. Пошиї з матерії, а там наб’є того – платочків 
якихось-небудь. І там ушиї, а там ручки пришиї. Всьо 
вручну. Та й ходят, та й колишуть. [Чи великі ці ляль-
ки були?] А хто яку зробив. І велику, і малу... А в візо-
чків колесика... Просто візок зроб’ят. Покладе в той 
візок ту ляльку і колише. Такє. Всьо то вручну було, 
не було ігрів купованих. [Чи гралися разом хлопчики 
й дівчатка?] А, гралися... Це було. Ну, то кажуть, шо: 

«Петре, де ти? Лови!». Закриют очі, та й мацає. Кри-
чать: «Петре, де ти? Петре, де ти?». А там вже другого: 
закриють очі платком, та й так ловлят. 

виховаННя дІТей [З якого віку дітей починали при-
лучати до праці?] А  то діти маленьки йшли. До сім 
рочків уже йде у школу. То так як у нас: корови пасла... 
Маленьки діти... Уже до школи йде  – там гуси пасе, 
а  там качки, а  там корови йде пасти. Та й то так, бо 
пасовисько було. [Як карали дітей за провини?] Ну, то 
уже одні на другого: «Уже тебе нігдє не пущу... Більше 
ти це не будеш...». Оце так. Уже як не слухає, то нігде 
не візьмут її, ні на весіллє, десь на гості. Уже та дитина 
має за ту кару дома сидіти. Уже нігде не піде. То вже 
покараї, вона вже другий раз не робит.

дошлюБНе спІлкУваННя [Що казав хлопець, коли 
запрошував дівчину до танцю?] «Чи можна вас зе мно’ 
затанцювати? Я вас запрошую зе мно’ затанцювати». 
[Чи могла дівчина відмовити?] Могла. Каже: «Я  не 
буду... Я  перепрошую, я  не буду танцювати...». Шось 
там скаже, відмовить. Як хотіла, то йшла, а як не хоті-
ла, то пішла геть та й тікає. Якось краще то жили. [...] 
Збиралися [на вечорниці]. З поля багато кукурудзі на-
везуть... Запросят толоку та ті кукурудзи лупі... Шуль-
чики... А хозяйка вже їсти лагодить. А вони вже ті ку-
курудзи полуп’ї. Свої музики були. За гроші запрошу-
вали. [Хто  розраховувався з  музиками?] Той газада, 
шо вони у него робили. Та й кукурудзу ту полуп’ї. Ту 
лупишину – коровам, а шулькі суші. А відтак лущі та 
й на млин. Крупа є, мука кукурудзяна є... Та й уже хліб 
пекли кукурудзяний. [Які були музичні інструмен-
ти?] Було скрипка, бубен, сопілка і клярник  – флей-
та. І цимбали були. [Які танці танцювали?] «Гуцулка», 
«Дама-вальс». А то як ідуть дівчата гуляти, то мужчин 
вибирають. Казали, що це «Дама-вальс». [Як танцю-
вали «Гуцулку»?] А  так, удвох, отак [тримали одне 
одного за плечі, або хлопець тримав одну руку вище 
ліктя, а друга була за спиною]. То тепер я була в школі, 
там «Гуцулку» учі танцувати. Такі давні танці. [...] [Як 
Ви познайомилися зі своїм чоловіком?] Мій чоловік 
прийшов з війни. Його німці забрали до Німеччини. 
Був у Німеччині та й повернувся з фронту, та його 
дали на голову сільської ради. Бо цих фронтовиків – 
давали їм роботу. Магазинів не було ще... А то далі з 
троє сіл: Пістень, Микитенці і Шешури. Та й тато зор-
ганізував [...] крамницю. Та й тато ходив у Косів, та й 
то на фірі було, всьо везло. Та й у Райсоюзі шо дадє, 
то поділят: трохи в Шешури, трохи в Пістень, трохи 
в Микитинці. А  мій чоловік був головою сільської 
ради та  й з татом товарищував і каже: «Шо, Рибаку, 
мені ваша донька вподобала, ви би не дали за мене?». 
А  тато собі каже: «Договорюйтеся». А  у мене сестра 
була старша, була віддана, але чоловік з війни не вер-
нувся. Погиб. Вона каже: «Йди, йди! Йой, ти дивисі – 
це голова сільської ради! Ти будеш жити, ти йди за 
него!». Та й сестра мене віддала. Не було вже [матері], 
померла мама...

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї Головний [у родині] – 
чоловік. [Тобто чоловік приймав усі рішення?] Так. То 
як чоловіки косят, картошку копают чи шо, жінки ра-
зом копают. Це всьо було спільно. [...] Якшо живуть у 
місті, в будинку, вона кожен день з роботи на роботу. 
У нас у селі нічого не годне пропасти. Якшо в мене тут 
шось сталося чи шо, значить у кінці села всі знають, бо 

КОСІВСьКиЙ  РаЙОН
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всі знають мене. Ми на весіллях зустрічаємось, на ро-
динах, на хрестинах. Це так, як одна сім’я. Бо є в мене 
родина тут. У  нас є двадцять вісім присілків у селі, 
і майже в кожному присілку у мене знайомі, і вже як 
там зустрінешся, і  як якийсь неповажний трафунок, 
то вже і стидно. Село – як одна сім’я. Таке є прислів’я 
у нас: «Жінка тягне три вугли, а чоловік – один». Так 
у нас практикується, більшість практикується. Жінка 
роздирається на всі, о! У мене чоловік робіт, роботяга, 
і ми за двадцять років, може, два-три рази сварились, 
тому шо я не вникаю в подробиці, бо як в них вника-
ти, то це лиш робить сє слабше, а не ліпше. Але є всєкі 
сім’ї. Якшо брати наше село Яворів, рядом Соколівка, 
там повиїзжало дуже багато жінок, чоловіків, по заро-
бітках, но більше жінок. Жінка йде на заробітки – це 
дуже багато руйнується сімей. Якшо порівняти наше 
село, ми зупинялися на цих ліжниках, хоч ми на це 
дуже мало маємо, але розумієте, я коло хати. Я побігла, 
там в мене чотири години роботи в цій «Гражді», бу-
галтером я оформлена, то я маю чотири-п’ять годин, 
а то я дома. Мої діти йдут до школи, діти під наглядом, 
я вже буду обходити ту корову, то всьо робити по хаті, 
але те всьо під моїм наглядом, я не упускаю. Зараз, як 
я піду на заробітки, то шо? Чоловік лишиться самий, 
діти  – хто куда, хто в бар, а  хто по дорозі, і  так все 
руйнується. І так само сім’я руйнується, бо проходить 
рік, два, п’ять, а у нас є люди, шо по вісім-десять років 
в Італії, то й всьо. Чоловік як має тридцять-тридцять 
п’ять років, він собі шукає жінку, а  вона собі шука. 
І від цего дуже багато руйнується сімей.

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї [Як хлопці зверталися до 
дівчат?] На «Ви». [А  чоловік до дружини і дружина 
до чоловіка?] Тоже на «Ви». Всьо – «Ви». То десь такє 
було, шо ти такий-сякий... [Як батьки зверталися до 
дітей?] На діти, як то малі, – на «ти». «Ти мене не піс-
лухав... Ти пішов...» Але тато з мамо – то всьо «Ви».

оБов’яЗки дІТей щодо БаТькІв Народилася я тут 
в гражді. Нас четверо було в сім’ї: тато, мама і чотири 
дочки, я  сама найменша. Взагалі у нас в Гуцульщині 
споконвіків хто менший – лишається на місці. І ця, шо 
лишається на місці, і шо нажито батьками, лишається 
меншому. Це означає, шо найменший повинен опіку-
ватися батьками при старості, доглядати і хоронить. 
Я сама менша, то я вже це пережила. Тата ми молодого 
поховали, в шістдесят сім, а маму – у вісімдесят років. 
Тато тут-таки народився. 

виБІР паРи Зараз батьки не мають великого впливу на 
одруження дітей, а раніше було, женилися в межу. Як 
це в межу? Оцей плит є [паркан], це значить відгоро-
джено наше поле від сусіднього. У сусідки є дочка, а в 
мене син, то ми би мали по-давному їх одружувати, бо 
це в межу. І так колись було, бо так і з татом, і з мамов. 
У них була страшна любов, тато пішов в армію, мама 
його десять років чекала, не знаю, чи десять років зу-
стрічались. В мене збереглися листи, які тато писав до 
мами, то в них все це було по-любові. Але мама була 
тоже із багатої сім’ї. У них було семеро дітей, а в тата 
було троє (двоє померло при родах). Але все одно 
ніби мамині батьки були зажити [багаті], мали багато 
ґрунтів і лісу. Але є, я ще тепер знаю, мамина сестра 
любила хлопця, то дідо не віддав через то, шо вони не 
мали ґрунту, не мали достатку, і  дідо був проти, він 
узяв собі другу, хоч вони один одного любили.

пРийМак Діда взяли в прийми тут у гражді. Ґазда цеї 
гражди був Копийчук Федір. Це прадід. Баба наро-
джена в Шешорах, і баба для цього Копийчука Федора 
[була родичка]. Копийчук Федір був рідний вуйко для 
баби, а його жінка була тета для мого діда. Вони двоє 
не мали дітей, а були багаті, то взяли бабу в прийми, 
аби баба їх доглядала, з Шешор з Федорової родини, а з 
Василининої родини узяли діда. Так сталося, шо вони 
мали поженитися, і вони поженилися. Як я пам’ятаю, 
бо баба вмерла в [19]79-му році, постійно казала, шо 
вона діда не любила. То так було: із-за маєтку, із-за 
хати. Тоді й ліси були, вони мали сорок гектарів лісу, 
цей Федір і дідо ніби трохи скупив, і дідо з бабою, як 
ґаздували, то мали сорок гектарів лісу і мали ґрунти, 
ґрунт – це поля.

РоЗлУчеННя Сім’я трималася на дітях так само, як те-
пер. У нас у селі непрестижно розводитися, це дуже 
рахується у нас. Якшо подивиться, у  нас дуже мало 
розводів. Мало чого сє стає, але вони вже пережили 
п’ять-шість років, уже є спільне господарство, ми вже 
живемо двадцять років. Може, навіть і мені шось не 
удає. Але я це не можу подумати із-за того, шо діти бу-
дуть мати мінус у майбутньому, бо й зараз моя дитина 
схоче женитися, брати якусь дочку, може, дочка трохи 
заможніша за нас, значить, та сім’я вже дивиться на 
це не дуже. І так є в життю, так шо розводи не прак-
тикуються.

НадвІРНяНський  
РайоН

с. лоєва
Записала Л. Мисюк 1996 р.  

у с. Лоєва Надвірнянського р‑ну  
Івано‑Франківської обл.  

від Хопти Василини Федорівни, 1914 р. н.

виховаННя дІТей Після трьох років дитину вчили 
молитись, віршиків, колядок. Наприклад:

Я маленький хлопчик,
Сів собі на стовпчик,
На сопілці граю,
Христа-Бога звеселяю.

[Вечірня молитва, крім «Отченашу»:]
Ангеле Божий, хоронителю мій,
Ти все при мені стій.
Рано і вечір, вдень і вночі
Будь мені до помочі.

Починаючи з чотирьох років, діти вже мали свої 
обов’язки: позаганяти курей, нарвати трави для 
кроликів, підлити квіти, почистити своє взуття, са-
мим одягтись. Хлопці в п’ять-шість років, якщо були 
здоровішими, вже збирались на полонину пасти худо-
бу, тобто йшли у підпаски. Старший пастух вчив їх, 
яку вибрати траву [пашу] для овець, корів та інших, 
як поводитись, коли загрожує небезпека. У сім-вісім 
років хлопці вже ставали пастухами, а  дівчата вчи-
лись біля мами домашніх робіт – прясти, вишивати, 
ткати полотно. Заможні діти колись за Польщі йшли 
вчитися до школи у вищі кляси.
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с. Микуличин
Записали М. Курінна та О. Васянович 26 липня 2012 р.  

у с. Микуличин Яремчанської міської ради 
Івано‑Франківської обл.  

від Годованця Івана Васильовича, 1932 р. н.,  
Годованець Галини Іванівни, 1963 р. н.,  

та Патриляк анастасії Василівни, 1930 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя [Де раніше молодь зна-
йомилася?] Робили такі вечорниці. Зустрічалися. Ро-
били забави. «Забави» називались. Збирались хлопці 
і нанімали музики. Коли минув піст, то збирались. 
Знайомились хто як з дівчатами. Хто знакомивсь 
особисто, а потім хадили до дівчат додому, до роди-
чів. Деякі багато місяцив і років, а дехто мало ходив, 
і  скоро женились, замуж виходили. [Чи  збиралися 
дівчата по хатах прясти або вишивати?] Були такі, 

називалися «лущінка». Фасолю, горох позбирали, по-
складали – осінню це, а потім лущили. Збирались. За-
прошували [молодь] до якоїсь хати, до якіхось ґаздіў. 
Ну, і це робили. [Які танці танцювали?] Та у нас осно-
вні танці – це «Гуцулка». «Полька» ще була, «Вальс». 
Отакє-о.

виховаННя дІТей До церкви щонеділі ходили. У нас 
так бу́ло, мої родичі були такі, шо вірили в Бога. Так 
шо ми мусили йти щонеділі до церкви. Мусили моли-
ти всі молитви разом на голос. Рано, ввечір голосно 
всі діти, нас четверо було дітей. Всі родичі до церкви 
мусили йти, всю службу стояти. Не йти надвір, сю-
да-туда ходити. Діти так були виховані. Маленьких 
[брали], таких маленький, шо я ще не пам’ятаю. Ще 
купували мені морозиво, то льоди були – не морози-
во. Родичі вчили, всьо на голос молили Богу, та й всьо. 
Був молитве ́нник, то всі молитви́ бу́ли. Всі мусили 
 вивчити всьо напам’ять. Рано і ввечері [молилися]. 
Встали, попоїли, помолилися Богу та й всьо.

ЯРеМчаНСьКа  МІСьКа  РаДа
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м. київ
Записала З. Гудченко 30 жовтня 2009 р. у м. Києві  

від Бацан Катерини Петрівни, 1945 р. н.,  
родом із с. Єрківці Переяслав‑Хмельницького р‑ну 

Київської обл.

дІвУваННя Гадать не можна, бо це кодування подаль-
шої долі. Якщо шось погане нагадали, треба тричі 
поплювати. Чого я перестала вірить у всі ці гадання? 
Я совсім була юна-юна і порала телят, у нас там фер-
ма була така в сараї. Рядом жила така бабка старень-
ка-старенька, син її виїхав у сусіднє село, а  вона зо-
сталась. В неї було троє гусей. Я дивлюся, вона така 
згорблена, маленька. Вона шось кине тим гусям – хіба 
ж вони наїдяться. А в нас дерть тоді давали скоту, до 
я візьму відро та й однесу тій бабці, шоб вона тіх гу-
сей погодувала. Воно ж просто рядом  – наш сарай і 
бабчина хата. Одного разу я зайшла до неї, говорила- 
говорила, води занесла. А  вона мені каже: «Ну, чим 
оце, донечка, я  тебе одблагодарю?». Я  кажу: «Та не 
нада мені ніякої благодарності». – «Давай я тобі пога-
даю». Я не знала в це... Ну, і полізла на піч. Я сижу коло 
вікна, а баба на печі, там за комином. Сижу: «Тілько 
хай не заходить твоя подружка». Вона там стояла в 
сінцях. Я кажу: «Не заходь». Вона почала мені розка-
зувать. Вона там до свічки читала, я думаю. Сказала, 
шо вона гадала на планету. Я вже потім узнала. І поча-
ла вона мені розказувать: «Вийдеш заміж. Житимеш 
ти добре, для людей, не для душі, не для себе,  – оце 
точно її слова. – І в тебе буде дуже великий удар по 
голові. Но ти переживеш, ніщо тебе не пошкодить». 
А тут у мене кавалєр був, і ніхто не збирався ще заміж. 
І я почала риготать тихенько, а баба ж там, видно, чує 
та: «Катю, ти слухай уважно. Вийдеш ти заміж. В тебе 
чоловік помре рано. Ти з ним віку не будеш доживать. 
Це не твоя судьба. Це чужа судьба. Твоя судьба при-
йде потім». І  як вона почала мені оце розказувать, 
я почала сміятись. В такому віці таке говорить... Вона: 
«Не хочеш слухать?» – «Не хочу». – «Я тобі нічого не 
буду казать». Дак я шо хочу сказать: у мене був такий 
удар, шо я єлє його перенесла, мене корови збили... 
Я не знаю, як я вижила. А потім Льоня в мене все жит-
тя болів. В його язва одкривалась, як весна і як осінь. 
І дійшло до того, шо він же ж помер. Так шо це свого 
роду гіпнозування, пророчество. Гадать не нада. 

Записала Л. Костенко 2013 р. у м. Києві  
від Долинського Ростислава Миколайовича, 1921 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Мій дід по матері Самуїл Кузміч 
родився при кріпосном праві у селі Требухів Остер-

ського уєзда Чернігівської губернії і був казьонний 
крест’янін, помєщіку не належав, а  казні належав. 
А  тоді він женився у Гоголєві на Уляні Трохимовні 
Лось. Вона була козачка. Гоголєв  – козацьке село 
було, тільки самі козаки жили. Були приписні козаки 
і кріпаки. Він Гоголів зараз зветься, а у Тараса Шев-
ченка він Оглив. У  нього поема єсть «Сотник». 
Із того Оглива сотник. І бабка моя називала Оглив. 
Моїй бабці, коли вона виходила замуж, було тільки 
шістнадцять років, ше не дозволялося вступать у 
брак. Дак ходили до високого начальника церковно-
го, і  він дозволив. Бабка моя була неграмотна, ни в 
дугу. Я хотів її учить грамоти, а вона казала: «Школа 
гола, хліба не дасть». Рахувала гроші вона дуже до-
бре. Дід був сапожнік: чоботи шив, туфлі шив, ботін-
ки шив, модельну обув. У нього була швейна маши-
на, на все село. А землі мав сім десятин, бо взяв зем-
лю, за мою бабку придане. Мій прапрапрадід чума-
кував, у  нього воли були, і  він возив сіль з Криму, 
у Гоголєві продавав, небідний був. Землю дід здавав в 
оренду з половини, бо сім десятин землі було, обро-
блять тяжко. Накосять... З десятої копи давали опла-
ту. Хата не під стріхою, під залізом. На все село він 
виписував газету. В Гогоєві як заходиш у сіни – кух-
ня, чотири кімнати було. Одну кімнату дід здавав в 
оренду почті, почта була у цьому будинку. У діда був 
сарай, зерно зберігали у сусіках з видовбаних колод, 
сало, щоб борщ заправлять, старе таке, лежало у бод-
ні. У садку більше яблуні, вишні, груші. Дід був рево-
люціонером, бо з попом був у поганих відносинах. 
У 1905 році він поповській свині на хвоста прив’язав 
червону тряпку, і  вона бігала по селу з червоною 
тряпкою. Жандарм подумав, що він – революціонер, 
і його посадили в Остьорську тюрьму. Там він захво-
рів на туберкульоз, і його відправили, але він був под 
поліцейським надзором. В голодуху у 1933 році вони 
покинули село, переїхали в Київ, купили на Кури-
ньовці будинок і жили, він уже помер тут, на Кури-
ньовці. [...] Прапрадід мій по батьку Роман Васильо-
вич Долінський з Ржищева був шляхтич-однодво-
рєц. Під час повстання польського його всю родину 
вислали в Сібірь. І вони жили в Сібірі. Він написав на 
височайшеє ім’я: «Прошу разрєшить мнє вернуться 
в польскую Ржищевскую общіну». Йому дозволили, 
і  уже дід мій родився у Ржищеві. Прабабка моя на 
українській мові не розмовляла, тільки по-польськи. 
А моя бабка Дар’я Іллінішна Чернявська терпіть не 
могла польської мови. Мій дід по батьку був зємский 
лікар у селі Обухів, тепер це місто. Він був Глібко-До-
линський. В  його брачномі свідєтєльстві написано 
«врач броненосца “Екатерина  ІІ” Глєбко-Долін-

київська оБласТь
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ський». Він служив на флоті. І на Байковому кладби-
щі, де він похований, написано Глібко-Долінський. 
Чого Глібко-Долінський? Наче в глибокій долині... 
Мій дід був велика людина, багатий чоловік, казали 
«пан Долінський». Він до революції, коли Столипін 
був, купив трьом синам три хутора. Приїждав до 
хворих, до дітей, звали часто, бувало, мінінгіт, ше 
щось... Каже: «Моліть Бога, шоб воно вмерло». Каза-
ли: «Як Долінський сказав, то професора не треба». 
Він приймав роди, робив операції, у  селі земський 
врач робив все. Двухетажний будинок у нього був, 
такого ні в кого не було. Причьом перший етаж був 
кірпічний, другий – дерев’яний. Дід перший поверх 
здавав в оренду, там зємлємєр жив, мировий суддя. 
На другому поверсі була бабкина кімната, дідов кабі-
нєт, де він приймав хворих, дитяча кімната і великий 
зал чи шо, ваза стояла, а  в цій вазі була лампа на-
стольна. На стіні висіла ікона «Божа Мати з Дити-
ною», «Нерукотворний Спас», завше горіла лампада. 
Не лави, а дивани стояли, були дзигарі з кукушкою. 
Колись була сильна гроза в Обухові, збіглись до баби, 
попадали на коліна і почали молиться. В  Обухові 
було багато гончарів. Там була гора, «Пидина» нази-
валася, там хрест стояв, там була глина. Кожен чет-
вер був ярмарок, маленьку посудину купували нам 
граться. У мене була сестра старше мене трошки. Як 
була ярмарка, дак всігда церква правила, я ще в церк-
ві з бабкою бував, то я і «Отче наш» знаю напам’ять 
по-старослов’янськи. Будинок стояв недалеко від 
церкви. Перед тим як іти молодим вінчатися, їхали 
бояри – п’яні хлопці верхи на конях, наречені несли 
іконки маленькі. «Богоматір» несла наречена, а «Не-
рукотворний Спас» – наречений, дружки співали. То 
це я часто бачив. На все літо я приїжджав до діда. Був 
дощ, і дід до одної рожениці їхав, кобиняком накрив-
ся, але промок дуже, захворів запаленням легенів і 
помер, йому було шістдесят сім років чотири місяці і 
вісім днів. І батько помер у шістдесят сім років чоти-
ри місяці і вісім днів. Я  вже їх пережив набагато. 
Коли дід помер, будинок продали. [...] Прізвище мого 
тестя Куліш, колись писали «Кулєш». Це свідоцтво 
мого тестя – подтвєрждаю, шо Кулєш Антон Григо-
рович православного ісповєданья, родівшийся 
1895 года 25 дня, окончіл курс обученія в Дрездовіц-
ком начальном народном училище. У [19]37-му році 
його розстріляли, бо сказали, що він ворог народу. 
Він був у партії з 1915  року, матрос на Чорномор-
ському флоті. Тоді його у 1918  році відпустили для 
організації армії на Чернігівщині. А  моя теща була 
дворянка. Вони з Гродни утікали, як була війна, і за-
лишилися у місті Городня на Чернігівщині. А він там 
був самий главний, лєнти такі були пулємьотні... 
А моїй тьощі було шістнадцять років. Він взяв помє-
щицьких матерів у заложніки. Тьоща була надзви-
чайно красива жінка. Коли вона йшла в Київі, люди 
оберталися і дивилися на неї. Він побачив її і каже: 
«Вийдеш за мене заміж – одпущу, не вийдеш – завтра 
ж розстріляю». І вона вийшла за нього замуж. І оце 
народився Олєг, мій шуряк, і моя жінка Ніна Анто-
нівна.  [...] Школа була рядом з будинком мого діда. 
У вісім років раньше ішли у школу. Саме перше закон 
Божий, повинно бути «п’ять» по Закону Божому. 
Батько, як ішов у школу, у пляшечку наливали олію і 
прив’язували до пуговиці мотузочком. На перерві 
він на хліб капав олію. Це був такий сніданок. У де-

сять років можна було поступать у гімназію. Батько 
мій у десять років вчився во Второй гімназії Києва. 
Вчився він на першому курсі гімназії, то знав Паус-
товского, Булгакова. Вчився до сьомого класу. Шмідт 
Отто Юлійович був, академік, який затопив паро-
плав «Челюскін». Так з цим Шмідтом в одному класі 
вчився. [...] Я вже казав, що одну кімнату дід здавав в 
оренду почті. На почті служив мій батько тєлєгра-
фістом, а  мати приїхала з гімназії. Він вирішив, шо 
жениться на ній. Це був мезальянс, бо батько був крі-
пацька дитина. Моя бабка не любила його, казала 
«з  мужиків». Вона на дідових родичів казала «то 
мужва», бо вона була не мужичка, а  козачка.  [...] 
Мати моя  – Параска Швидак, це прізвище дівоче, 
вчилася у Конотопській гімназії вісім класів і була 
сільська вчителька у селі Требухів, там чотири класи 
було. Це свідєтєльство, шо моя мати кінчала Коно-
топскую женскую гімназію, сім класів, а  восьмий 
клас був спеціалізований, випускали домашніх учі-
тєлєй. Я родився у Гоголєі 29 грудня 1921 року, а був 
там два чи три рази. Мати їхала з Остра в Київ і у 
своїх батьків у Гоголєві остановилась. У цей час у Го-
голєв увірвалась – тоді казали «банда», зараз кажуть 
«народна визвольна армія», був такий Ромашко, Ма-
руся, Зелений. І мати родила мене раніше. Піп хрес-
тив мене – отець Іван, ще 1921 рік був, тоді хрести-
ли... Прізвище моє Долинський, воно було двійне, 
батько одно одкинув. У 1923 році ми приїхали в Київ, 
жили у Феофанії у монаській келії – батько, мати, я і 
моя сестра. У четвертому класі, щоб я получив кар-
точку у Жилкопі, мені із шостої школи дали довідку. 
Отримав карточку як єждєвєнєц – двісті грам хліба 
тоді давали. А  школа тоді називалася «трудова», 
а  тоді  – «фабрично-заводська десятирічка», ФЗД, 
бивше второє реальне училище, де пам’ятник Ольгі, 
архангелу Михаїлу і ще комусь там, три пам’ятника. 
При мені вже не було пам’ятників, тільки п’єдестали. 
А карточки були «А», «Б», «В», «Г». «А» – робітничий 
клас, «Б»  – інженерно-технічний персонал, «В»  – 
службовці, «Г» – артєльщики. Найбільше хліба дава-
ли по карточкі «А». Люди перехрестили їх. «А» – ан-
тісеміти, «Б» – бюрократи, «В» – врєдітєлі... Я пішов 
в армію, як десятирічку закінчив, і був самий моло-
дий червоноармієць, мені не було вісімнадцяти ро-
ків. Я льотчиком був на Ілюшині-2. Я наче був атеїс-
том, а наче і не атеїстом, не розбереш. Як йшов от КП 
до самольота, то читав «Отче наш». Льотчики – на-
род суєвєрний! Як на війну летів, чи дощ, чи сніг, пі-
лотку залишав на КП, шо я за нею вернусь. [...] Я по-
ступив у вищу юридичну школу у 1946 році, стипен-
дія – 510 рублів, це сумашедші гроші. Колись в уні-
верситеті платили студентам отлічнікам 130 рублів. 
Вчили два роки і випускали слєдоватєлів і суддів. 
Я  прийшов і кажу, що хочу поступить. Директор  – 
екзамен по рускому язику здавать, по історії, ше 
шось. А я кажу: «Який екзамен, я умію убивать лю-
дей, бо я Кінісберг бомбив, Пілау...». Як льотчик, 
я багато кинув бомб, і людей багато загинуло. А мати 
моя документ найшла, що я поступив у Київський 
сільхозінститут. Я  показав, і  мене прийняли в ту 
школу. Я був слідчим, Начальником відділу по надзо-
ру за міліцією, першим заступником прокурора міс-
та Києва. У мене був телефон, він зветься кремльов-
ський, дома стояв. Я знав Київ дуже добре. Всі вулиці 
Києва в мене зв’язані з всякими пригодами. 

М. КиїВ
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158 КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Записала О. Таран 14 вересня 2016 р.  
у м. Києві  

від Дьячкової (Медведєвої) Раїси Григорівни, 1948 р. н.,  
родом із с. Новопідгородне Межівського р‑ну 

Дніпропетровської обл.

виховаННя дІТей Де мама моя була  – у них було 
дев’ятеро дітей. Моя бабушка Фрося, коли їй [мамі] 
було сімнадцять років, вмерла від сибірської язви і 
теж на дев’ятому місяці. [Тут, на Дніпропетровщи-
ні?] Так, тут поруч – село Сергіївка, за два кілометри 
від нас. Там, де ми жили, не було ні шкіл, нічого. [Як 
зверталися до батьків?] На «Ви». До батьків говорили 
тіки на «Ви». [Як Ваші діти до Вас звертаються?] На 
«ти». Я  була протів цього, скажемо так. Мені здава-
лось, що це повага, і якось, знаєте, було: слово батьків 
не обговорювалось. [Як батьки залучали дітей до пра-
ці?] З дня народження. Почало щось робить – то вже 
і робе. Прибирали приміщення – це взимку, а влітку 
це повністю город на дітях був. Мама на роботі весь 
час в колхозі.

дошлюБНе спІлкУваННя Якщо це було літо, то 
кожного вечора були співи. Збиралися біля скирди, 
там було кубельце таке, лавка, ну, не лавка – корінь, 
кусок деревини, шось таке, то там збирались і співа-
ли; дівчата співали, а на той спів збирались хлопці з 
усієї округи. Збирались з Липчини, наша Липчина – 
то був хутір, за моєї пам’яті там було всього двадцять 
восім будинків. А ше було те село, куди ми ходили в 
школу, це була Донецька область, тоді  – Сталінська 
область, звідти тоже парубки приїжджали на вело-
сипедах, мотоциклах. Дівчата гарні, співали гарно. 
Це я пам’ятаю добре. Українські народні і ще багато 
співали пісень повоєнних [фронтових]. Народних пі-
сень російських не співали. [Дівчата якого віку ходи-
ли «на скирду»?] Років шістнадцять, не молодші; нас 
гнали, нас проганяли відтіль, бо ми зовсім малі, біга-
ли, заглядали, але нас гнали. А хлопці, які сміливіші, 
то й до дівчат сідали, а які не дуже сміливі – окремо 
стояли. [Як збиралися взимку?] У нас збиралися без 
хлопців. Ходили одне до одної. Ходили – то в тієї ді-
вчини, то в тієї. Теж співали, то шось робили руками. 
В нас не вишивали, в нас ні на чому було вишивать. 
В нас не було ні ниток, ні узорів, того не було; у нас 
вишивки не було. В нас вирізали – на вікна же нічого 
не було, то вирізали з бумаги, може, хто газетку яку, 
то вирізали картинки і ото прикріплювали. Фіранки 
бумажні. 

шлюБНий вІк Дев’ятнадцять років було батькам, як 
одружились. Мама й батько мої 1907 року народжен-
ня. Жили вони з його батьками. У моєї бабусі по бать-
ківської лінії було вісімнадцять дітей. Якісь вижива-
ли, якісь умирали. І  мама казала: «От, мамка ходить 
вагітна, і  я хожу вагітна». І  потім каже: «У  неї дітки 
вмирають, а мої живуть». І бабушка казала: «Шо ж це, 
мої мруть, а  твої живуть». Ну, Бог послав оту Олю, 
народилась. А потім уже 1930 року Варя була, потім 
Ніна, Вєра, потім був брат 1944  року. Вони були ку-
лаки. Восємнадцять дітей прогодувать  – треба, шоб 
багато хліба було. Вони на землі працювали. На хуторі 
там були землі, і на отій землі вони працювали всією 
своєю великою сім’єю. А потім мого прадєдушку і всіх 
його братів отправили на Соловки. Це після револю-
ції. Землю позабирали.

м. Березань
Записала Т. Зубрицька в липні 1998 р.  

у м. Березані Київської обл.  
від Зайко Ганни Михайлівни, 1921 р. н.

УспадкУваННя МайНа [Чим займалися Ваші бать-
ки?] Хазяйство, коні, корови. Трудолюбиві такі були. 
Я знаю, шо як дядько женився, невістка на розгляди як 
прийшла, як подивилась, скільки мішків м’яса та сала 
висить, да ковбаси... Це ж вони ждали, шо буде свадьба. 
«Іди, там усе є». [...] Мати була сирота, а земля була. Дід 
же пристав до єї в прийми. Бо нема нікого в єї, а зем-
ля є... Батько і мати померли, а хазяйство їй [залиши-
лося]. Так дід оженився на бабі. То ця земля називалась 
«материзна». А  мати розпреділила нам з сестрою цю 
землю. А батькової землі нам не попало. Синам попа-
ло. [Що ще давали доньці, коли вона виходила заміж?] 
Придане. Ну, цим попалась земля. Але ж дівкам землю 
не давали, як правило. Хлопцям давали. А дівчатам да-
вали коні, корови, шо в кого було. Я не знаю, шо матері 
подарували. В неї весь вік одна корова була.

виховаННя дІТей В моєї тьотки троє було [дітей]. Ді-
вчинка вмерла, а хлопчики остались. А в дядька – два-
надцятеро. А в другого дядька – тільки дві дів чат. Троє, 
п’ятеро. [...] Розкажу, [як пасли корови]. Це моя вже 
прохвесія. Чотири роки мені було. Пастухи ж і старші 
були. Так ото цілий день били мене. Тільки звернула, на 
другий край послали мене. Прийшла, набили, шоб слу-
халася. Но їм треба було мені бить. Я дядьку сказала. 
Тоді дядько як пошов до одного, сказав: «Ше як раз тро-
нете...». Так більше не били. [Чи давали їжу пастухам?] 
Не було. Але которі багатші люди, виносили мед пас-
тухам. [...] Випустять свині, шоб пасли. Ми як пийдем, 
забудем про свині, а вони перериють весь город. У дво-
рі, а вони ж вилізуть. Рилися. А поїдуть у поле батьки, 
так ми три хаті діти – пораємося. А як підем до канави 
купаться, забудемось...

дошлюБНе спІлкУваННя [Чи ходили на вечор-
ниці?] Ходили. «Попрядки» це зветься. Бере днище, 
прядку, гребень... В нас і зараз стоїть на горі прядка. 
І днище є, і мотовило. Верстать була...

БаРишІвський РайоН
с. лехнівка

Записав О. Курочкін у с. Лехнівка  
Баришівського р‑ну Київської обл.  

від Маруженко Хими Колениківни, 1909 р. н.,  
родом із с. Копачі Іванківського р‑ну Київської обл. 

дошлюБНе спІлкУваННя З дванадцяти років ходи-
ли на вечурки п’ять-десять дівчат. Хазяйка хати, їй пла-
тили по кошелю картоплі, жито, льон, коноплі. Світив-
ся комінок з лучиною, а це був і лучник з мішком, обма-
заним глиною, потім гільза з гасом, потім гасові лампи. 
Як сніг упаде, ходять на вечурки. Дівчина несе гребінь, 
веретьона, мички. У п’ятницю прясти не можна, увече-
рі як стемніє. У неділю сходились на вечурки. Музики 
приходили – гармошка. На вечурках для сміху робили 
«коваля». Всі ховаються, а він б’є, кого задасть, хто ста-
не потім «ковалем». В «кота» грали. Зав’язують очі, і ло-
вить, кого піймає, всі лякають. Танцювали «Краков’як», 
«Страданія», «Польку», «Очерет», «Восадулі» [танець 
під пісню «Во саду ли в огороде»]. 
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с. лук’янівка
Записала Н. Ромасевич 15 листопада 1994 р.  

у с. Лук’янівка Баришівського р‑ну Київської обл.  
від Бабіч Марії Степанівни, 1929 р. н.,  

та Комар Єфросинії Данилівни, 1910 р. н.,  
родом із с. Кошівка Іванківського р‑ну Київської обл. 

дошлюБНе спІлкУваННя Вечорниці починали-
ся ввечері з осені, як викопають картоплю. Тоді вже 
збираються льон прясти, то на вечурки дівчата схо-
дяться. Старі баби дома прядуть, а  дівки на вечур-
ки йдуть, і хлопці туди ж ходили. Збиралися в хаті в 
одного діда, йому було сто п’ятнадцять років. Пита-
ються хлопці в діда, яку їм дівку вибрати. Дід і каже: 
«Та оцю Фросю (на мене, а я “вмираю”), вона буде ха-
зяйка, видно по їй, але пока перерегоче, то й жнива 
пройдуть!». Була в нас там така дівчина, що вельми 
придумовлювала, а  я вже, нитка та прядеться чи ні, 
а регочу весь вечір. А дід приглянув. То такий дід був, 
що як щось скаже, то це вже правда. Збиралися най-
більше подружки. Старші окремо десь собі ходять у 
хату, а менші дівочки теж собі хату найшли і ходять. 
Хату вибирали, де вдова, що нема чоловіка, десь так, 
що ніхто не заважає, де велика хата. Туди ж треба й 
музи́ка, хлопці наймають і приводять. Колись давно 
були скрипки, і вже й гармошка була, як баба гуляла. 
А вже при нас була гармошка, вже скрипка одійшла. 
Гармоніста напоять горілкою, нагодують, тоді він грає 
гарно. І гроші платили. Хлопці збираються по троячці 
чи що там і вже свою дівку пускають. А раніше ще, то 
теж все одно щось дадуть гармоністу. Його приводили 
з чужого села, бо в нас не було. Його поїли, годува-
ли і все. Скрипачі були з нашого села. Грає і загадує: 
«Крутітесь». Танцюєм «Польку», але не знаєм, коли 
крутитись, то він каже: «Крутітесь уже». Як почнуть 
крутитись та попадають. Такі гульні були. Танцюва-
ли «Польку», «Краков’як», «Падіспан», «Страданнє», 
«Парапет», «Ка́дриль», «Ножниці». «Ножниці» – дуже 
гарний танець, чотири пари танцювали. «Васадулю» 
[танець під пісню «Во саду ли в огороде»] – теж чоти-
ри пари. «Очерет» танцювали, ще як баба гуляла, а мо-
лодше покоління вже не танцювало. Один хлопець, 
а дві дівки: він бере на одну й на другу руку і крутить-
ся, поки не попадають. До дванадцятої години сидять, 
а тоді йдуть додому. Далеко йти, темно, хлопці біжать 
слідом, так утікаєш, як від нечистої сили. Куля ́ хлопці 
вносили. Зараз поклали куля й каженний [кожен] хло-
пець лягає, це щоб із дівкою лягти. І до мене так один, 
а я кажу: «Я не ляжу». Нащо воно мені? Не хочу. Хіба 
це мій чоловік, що я буду з ним лягати? Він забрався 
і пішов додому. І мене не проводив, пішов собі додо-
му. Були такі дівчата, що лягали. Але не було такого, 
щоб якій дівці ганьба була після того. [...] На вечурки 
нашивали [вишивали] рушники, сорочки. А як свята, 
то гуляли. На Андрія коржа пекли. Повісять того кор-
жа, а тоді підстрибують, хто впустить, чи хлопці, чи 
дівки. Світили на вечорницях гасовими лампами, а як 
нема, то тоді під комином лучина горить, то вже так і 
прядем, і всячину робили. Прясти можна і при місяці, 
а щоб вишивати, потрібне світло. 

виБІР паРи Як я була дівчиною, а кажуть, треба пово-
рожіти проти Івана, то ж Іван ходить, Купало. І нас баба 
одна научила: будете йти з поля, нарвіть подорожника, 
котрий там росте, ляж спати, під пахву заховай і кажи:

Падарожнік, падарожнік,
Па табі їдуть, па тобі йдуть.
Дай, Боже, знати,
З ким у парі стати.

І  хто приснивсь мені, той і взяв мене. Приснився 
мені Комар Степан. Сиділа з ним за столом, моніс-
та низала на одну нитку. Ну, от він і взяв мене.  [...] 
Колись же було, що половина села в одному кутку 
гуляє, а  половина  – в  другому. Так моя мати з того 
кутка була, а батько – з другого. Так у нього там же-
нишка [наречена] була, а потім він тієї женишки не 
схотів, а пішов і взяв мою матір. Колись не дуже-то й 
знали, де хто живе. 

с. Недра
Записала Н. Ромасевич 14 листопада 1994 р.  

у с. Недра Баришівського р‑ну Київської обл.  
від Шінуч Ганни Іванівни, 1924 р. н.,  

родом із с. Бички Іванківського р‑ну Київської обл. 

дІвУваННя Була в Бичках сім’я: чотири дівки й батько. 
Мати померла. Батько взяв другу жінку, а  ці чотири 
дівки так і живуть, самі позоставались. То ми до них 
на вечурки ходили. Хата невеличка була. В хаті при-
берем. Треба і дрова, топити. Ото ж напроти Різдва 
дівки ворожать. Люди сварилися, що дівчата шкоду 
роблять, бо шкоду ж робили. А в нас там був дядько 
поряд, Загоровський, так нарубає купу дров, щоб ми 
ворожили. Ми вже йдем тих дров набрати, хто скіль-
ки зачерпне. Несем сюди ж у хату й рахуємо ті поліна, 
чи до пари. Як до пари, то буде в тебе пара, а як не до 
пари, то так. А під Новий рік підемо до Лексія Яроше-
вича, він поряд жив, так у нього двір був загородже-
ний жердками, перекладений лозою, без гвіздків. Так 
ми геть чисто розібрали того двора, розгородили ці 
жердки. А там баба була вельми лаюча, так це ми для 
того, щоб вона [на] нас лаялась, а потім цілий рік щоб 
лаялась. А  пішли до Хорошуна до старого слухати 
свині: як мовчить свиня, значить буде тиха сім’я, а як 
рохкає, значить буде гомінка сім’я. А він уже знає, той 
Хорошун, та як нагнав нас звідти, ми ні однієї жердки 
не зачепили. Гомінка сім’я – це, значить, весела буде 
сім’я, як я заміж піду. А як мовчать – то тиха сім’я. 

дошлюБНе спІлкУваННя Починали ходити на ве-
чорниці, як роботи закінчаться. Берем гребінь, мички, 
льон і там уже прядем, хто на веретено, а хто на пряд-
ку пряде. Світили каганцем, карасіном, лампою. А як 
не було лампи, це після війни вже, з патрона робили 
світильник. А до війни, як не було лампи, – лучиною. 
Були печі, а  коло печі камінок зроблений. Лучину в 
лісі рубали, із сосни викопували коріння і клепали 
клепки, і  при цьому працювали. Їжу з собою несли 
тільки тоді, як збиралися на святки. Несем туди, що 
матка дасть, а  там уже готовимо. Печем налисники, 
варим кашу пшоняну. Одне принесе пшоно, друге  – 
молока, а  третє  – сметани. Хто що знесем і варимо 
кашу. Вареники варили, як пісний день – з грушами. 
Груші – дички були. Їх мололи, це ж сухі груші, товк-
ли в ступі, розпарювали, а тоді вареники з ними ва-
рили. А  як в такий день  – то з сиром, із картоплею, 
з квасолею, з чим приходилось. А хлопці приходили з 
гармошкою. Наймали гармоніста. Хлопці приведуть, 
то треба ж заплатити: збираєм по карбованцю чи по 
п’ятдесят копійок. Треба ж і гармоніста пригостити! 
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Бо свого не було гармоніста, наймали з чужого села. 
Гармоніст грає, а ми танцюємо, босі, бо не було взуття: 
і «Польку», і «Краков’як», і «Парапет», і «На речень-
ку», і «На городі верба рясна», «Туман яром котиться» 
й інші, всі гуртом співали. 

с. ярешки
Записала Н. Ромасевич 11 листопада 1994 р.  
у с. Ярешки Баришівського р‑ну Київської обл.  

від Комар Варвари Петрівни, 1914 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя На вечорниці збирали-
ся хлопці й дівчата по хатах. Як який празник, то тоді 
зносяться і по чарці п’ють, а як такий день – то нічого. 
Збиралися кутком. Кожна дівка чи хлопець пускає до 
себе, вечір заводить: сьогодні – в тебе, завтра – в другої 
чи в третьої. Музика – гармошка була, був у нас пару-
бок-гармоніст, і бубон. Дуже гарно було. Як Різдво, то 
на Різдво два тижні свят, і тоді кожне вечір заводить. 
Як збираються гуляти, то несуть з собою їжу: в кого 
холодець, хто сало засмажив, хто м’ясо, хто картоплі 
насмажить, добавить капусти. Там не готували, все з 
собою готове несли. Дівчата прясти й вишивати ходи-
ли. А хлопці сидять і в «дурака» гуляють. Хлопці при-
носять півлітер, дівчата  – закуску. Світили «караси-
ном», а як не було, то топили сало і вставляли ґнотик. 

БІлоцеРкІвський РайоН

с. пилипча
Записали О. Курочкін та О. Васянович у липні 2008 р.  

у с. Пилипча Білоцерківського р‑ну Київської обл.  
від Костенко Ганни Яківни, 1924 р. н.,  

та Максимової Ольги Іванівни, 1950 р. н. 

РодиННе повсякдеННя Ми дуже важко жили. Мій 
брат робив обліковцем. Він був з 1914  року. А  гнали 
коні в ліс через річку, то та коняка втопилася. А  яка 
та коняка? Шо ж вона їла бідна? Одні кістки. Він при-
ніс кусок м’яса такого. Мама нажарили, а  ми ж малі. 
Я якраз доставала ротом до лавки, до сковороди. Мама 
нажарила того м’яса, а самі пішли надвір і рвуть, вони 
не можуть, а ми радіємо малі, то ж м’ясо. Ми ж не роз-
бираємо, ми ж малі діти. Мені [19]33-й год добре втям-
ки. А  одна жінка. Ми посадили город, а  та картопля 
була отакесенька [як пучка]. Вона йде на буряки, бере 
глечика такого, бо там давали обідать у полі. Вона з тим 
глечиком йде, зайшла до нас на город і вирвала теї кар-
топлі півгорода. Знаходять її, а  вона рве. Мама бігом 
до батька. Той пока добіг, то вона покинула і того гор-
щичка, і хустинку, і втекла. А вони наварили їсти такий 
баняк чималий, бо нас же було чимало. А я їсти хочу 
та полізла у піч, щоб достать чого-небудь. А вони при-
ходять і кажуть: «О, диви, один злодій на городі, а дру-
гий – у печі!». Батьки жили середняцько: не так, щоб 
бідно, але і незаможно. Зразу не хотіли іти у колгосп. 
А  тоді батько як пішов у колгосп, то казав: «Лучче  б 
я зразу пішов у колгосп». Йому там добре було. Казав: 
«Я й не думав ні про віжки, ні про коней, ні про плуга». 
Воно все у колгоспі. Пішов, одробив, прийшов додому, 
ліг та й лежиш, не думаєш ні про шо. А зразу не хотів, 
бо забрали. Була у нас гарна телиця, корова була. Літом, 
хатинка невеличка, вікно відкрите, бо жарко. А  вони 

пішли, оте начальство, вивели корову і телицю, а у ві-
кно кажуть: «Ми повели». А мати кажуть: «От, спаси-
бі». А тоді вже через годів скільки то дали нам теличку. 

дошлюБНе спІлкУваННя У нас село було невелич-
ке – осьо через річку, то осьо молодьож була дома, то 
було по гуртах дівчата, а ми самі молодші були. То ото 
дівчина гуляє. Мабуть, з шістнадцяти [років]. То оце, 
як я було з  [19]26-го, [19]28-го году і до [19]30-го  – 
один був [гурт], з [19]30 до [19]36-го – другий, з [19]36 
по [19]40-й – третій, з [19]40-го – четвертий. [Де люди 
сходилися?] На вигоні. Танцювали, співали пісні. Гар-
мошка тоже була, і так співали. [Де дівчата з парубка-
ми збиралися?] На вигоні, у нас там такий вигон був 
великий, а тоді клуб построїли. Тоді не гуляли щове-
чора. У нас в середу було кіно, оце сходились. Субота 
й неділя – і всьо. А танцювали в суботу і неділю. [...] 
А ми колись гуляли. У нас було сім хлопців і сім дівчат. 
То ми рішили, щоб кожна з дому чарку принесла, шоб 
нам усім по чарці було. Як уже одна чарка, то на та-
рілці ставлять. Хазяїн іде, вип’є це, наливає, другому 
несе. Приспівували. «Дай Боже здоров’я!» [...] Зимою 
збиралися на вечорниці. У будній день м’яли коноплі 
ногами. Тільки дівчата робили, а  хлопці  – нє. Хлоп-
ці гуляли собі, дівчатам не заважали. Ми своє знаєм: 
жменю чи дві зомнем, а тоді вже гуляєм. Музики були: 
мандоліна, гітара, балалайка. А  трошки далі, то вже 
гармошка була. Скрипка була. Танці танцювали: «Го-
пака», «Польку», «Краков’як». Такі всякі танцювали. 
Зараз молодьож не вміє такого танцювать. Зараз тіль-
ки хиляться одне на другого. Я не знаю, чи дочка вміє. 
Мабуть, нє. Це вже наші діти не вміють. 

БоРиспІльський РайоН
с. гнідин

Записали Т. Зубрицька та О. щербак 23 липня 1998 р.  
у с. Гнідин Бориспільського р‑ну Київської обл.  

від Кудько Параски Іванівни, 1932 р. н.

виховаННя дІТей Тоді іграшок не було. Ото вищерб-
лена ложка дерев’яна... А раньше люди їли дерев’яними 
ложками. Красна ложка вималювана в квітках. В  ді-
тей же зубки сверблять. Гляди, повикусують. Дак ото 
дадуть, було, тую ложку, да тоді якоїсь кусок тряпки, 
да це саме та квітко, завернеш. Лялька, замотав, морда 
дерев’яна. Отаке дитя, що вже ходить. Нема ніде нія-
ких ігрушок. [Хто дивився за дітьми?] Одне за другим і 
дивиться. Більше меньшого... Ми придивилися за бра-
тіком своїм. Прив’язали його на печі, гвоздок вбитий 
був... А мама по воду пошла. Братік кричить за мамою. 
Дак ми його од мотузки одв’язали да й посадили на 
край печі. А воно ж не понімає, шо впаде. А самі ж по-
бігли на вулицю. А воно як упало, да руба позвоночни-
ком об припечок. Год лежало. У який день упало, у та-
кий день умерло. Сидів вже. Оце ми так його догледіли. 
А осьо в Гайдині як догледіли. Баба пошла в город, а ко-
лодязь рядном обв’язала, шоб діти не впали в колодязь. 
А діти вилізли туди гулять, на те рядно. Рядно провали-
лося, і діти попадали в колодязь. А баба ж на городі діло 
робить. А молоді ж на жнива урожай собирають. На-
чали шукать тих дітей. Повитягували з колодязя мерт-
вих. [...] Брали [із собою дітей]. Пуд копою, було, сидять 
ото. Із трьох палок дручок такий, казанок. Ото там їхнє 
наварене, ото вони уплітають, сидять. Оце моєї мами... 
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Мама моя найстарша, хлопця не було. Треба, шоб і мати 
їхала. Урожай збирали всі. Ми не були такі богачі, кур-
кулі. Ми були середняки. Мой дідусь був середняк, не 
бідний, не багатий. Но він був такий в нас співун. Ві-
сім дочок, штани латає, а пісню все одно співає. І вмер, 
восємдесят сім год було дідусю, ні один зуб не випав. 
Бабуся моя рано вмерла, тройко осталося маленьких 
дєток. Дак дідусь за ції дєтки в голодовку в 1933 году да 
на Поділ, отуди, до базару. Да каже: «Ви, дєтки, сидіть, 
я  пойду, куплю вам хліба да хальви». Вони вже були 
пухленькі. Мама моя саме тіфом лежала, сама старша. 
Три роки, як замуж пошла. Лежала долі, прямо на со-
ломі. Дак дідусь як пошов по булку да по хальву, а як 
начало темніть, дітки начали кричать не своїм гласом. 
Пудходять два міліціонери. Одній було год шість, одній 
було год чотири, а Варочці було два годіка з половиною, 
воно якесь таке рахітненьке було, ногами ше погано хо-
дило. «Дітки, чого ви плачете?» – «Ой, наш татко пошов 
по булку да по хальву, дак ноги пухлі, він і досі вмер». 
Тоді ж пудбирали дітей. Забрали цих троє дєток. Цяя, 
которой сьомий год, попала у Владимирський приют. 
Тепереньки, бачте, інтернати. А ця попала в Бориспіль-
ський. А маленька Варочка, до її і сьогодні немає. Уже 
як война кончилася, ції сестри її шукали-шукали.  [...] 
Дядькова жінка спекуліровала молошним на Воло-
димирському базарі, а  діток приводили на прогулку, 
а вона як побачила: «Дядинко моя рідненька, заберіть 
мене додому». Бо тоді по приютах тоже не дуже добре 
годували. Це було в 1933 [році]. Бо вже в 1937 году ро-
дилась у мене сестричка, дак уже цих двох дівчаток по-
находили. Надю і Марійку найшли. А Варочку і після 
войни шукали, і  гадать ходили... Єсть десь, а  де? Так 
оце ж мій дідусь коло цих діток доживав смерти. Дак 
я, було, як пойду до них провідувать, дак вони кажуть 
мені, а  вони мене так любили, звали Парасунька. Це 
саме в них лучче ім’я було. «Ой, моя Парасюнько, на-
вєрно, я вже вмру». – «А чого, дідусю?» – «Сорок год 
мені моя не снилась жінка, а то приснилася. Прийшла 
до мене і каже: “Андрей, навєрно, ми вже підемо вдвох з 
тобою”». І дід через тиждень умер. 

РодиННІ пеРекаЗи Дідусь мій спекуліровав скотом. 
Підуть на Полтаву, наберуть бичків, вдома підгодують 
і здають. У Слобідку... Оце Воскресеньська Слобідка, 
Нікольська Слобідка, у Дарниці... Там забірали євреї, 
коториє перепродували це м’ясо. Ось одна полюбила 
дідуся, причепилася да й каже: «Оце ж ти який гар-
ний. Яка в тебе жинка, хоч раз би її привіз». А в моєї 
бабусі в молодості дано було даннє. Вона пішла до во-
рожки. Ворожка їй поворожила і дала якусь молітву, 
шоб вона нікому нічого не казала. Каже, як тобі буде 
таке гостєприімство, повсєгда шоб ти мізинним паль-
цем брала під донишко своєї чарки, шо тобі будуть на-
ливать, випий. Поїхала бабуся в Слободку з дідусем. 
Продали вони бички, а  після продажу зразу сідають 
обідать. Ось одна наливає. А моя бабуся шо вже про-
мовляла, ворожка їй сказала, шоб тільки вона одна 
знала, бо воно тоді не помогатиме. Дак моя бабуся ми-
зинчиком да під стопочку. Стопочка «бринь» – надвоє 
да і розбилася, і полилася горілка. А та, шо напроти 
сидить, каже: «Я сильна, а ти ще сильніша». І од тих 
пір ніколи вони не знали тієї бабусі Оринки, шоб по-
дивиться чи погостювать, не просили дідуся. 

виховаННя дІТей Були три овечки. Було, вигонять 
пасти, нас заставляють пасти. А ми своїх свиней, ба-

гато було. І овечки баба загадує пасти. Ми плачемо, не 
хочемо, бо овечки ж бігають. А батько посіяли просо. 
А тоді вода заливала наше село. Як пизно вода стекла, 
дак просо. Десь поїхали батько і мати. Ми свині пасли, 
а  коноплі помочені були. Плоскуні. Свині пригнали. 
А свині під коноплі ховаються від жари. Потирлували 
ції коноплі. Батько і мати як приїхали, то було нам за 
ці коноплі. А тоді чужи діти понаходили. Тоже пасли 
овечки. Да до нас і овечки забігли, і наші свині. А Окса-
на завела усіх дітей у просо купаться. А просо чорне, 
волотки такі вісять. Сіре було просо, жовте, а  то аж 
чорне. Як почали купаться! Діти. Чужи і свої. Батько 
десь на лузі косили. [У  які ігри гралися діти?] В  «за-
стукалки», в «пижмурки». Одна жмуриться, а тиї хо-
ваються. «Вже?» – «Вже!» Ідеш шукать. «Цур, за себе». 
Ото так ми гуляли в «застукалки». Гойдалися, там вер-
би були такі великі. Тепер яблуні, дуби да берези. Пові-
шаємо гойдалки, да гойдалися. Там озеро близько.

с. старе
Записали З. Гудченко та О. Курочкін у липні 2008 р., 

вересні 2009 р. у с. Старе  
Бориспільського р‑ну Київської обл.  

від Бугай анастасії Олександрівни, 1928 р. н.,  
та Бойко Ганни Степанівни, 1925 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Був брат  – забрали його і в 
1937-му розстріляли. Мого дядька вислали даже в 
Архангельськ. Він там був і мій рідний батько. Ото ж 
ходила бригада – одбірала. А в його [дядька] було двоє 
дітей. І  ото вночі прийшли й забрали його. І  нічого 
більше не чуть було. 

виховаННя дІТей Там на горі школа у нас була одна. 
А одна – невеличка, давня. Ходила в школу. Ну, як же 
тоді ходили? Із  намітки тряпочка була, одна книжка, 
два зошита, чорнильниця, з  пером ручка. Дойдеш у 
школу, отак несеш. Як перо зломилося, до вчителька 
вижене із класу, бо я ж не писатиму, бо нема чим, бо я 
перо зломила. Кінчила сім класів. Може б, іще кінчала, 
дак якось так, требовали дівчат у армію. У нас із села, 
і я була. Ну, поскільки у нас батько каліка, не годен був, 
і сама мати, до мене ослобонили. Це воно було уже піс-
ля войни. Мужчин мало було, і нас требовали з села.

виБІР паРи [У  якому році Ви виходили заміж?] 
У 1945-му. Я пошла замуж, прийшов інвалід з войни 
без ноги, я за його пошла. Хата малюсінька така була, 
не ця хата, там дальше стояла. Там ми згуляли весілля, 
ходить не було в чому. З плєну, так позичали в людей і 
штани, і рубашку. [...] Було такий случай, вона його не 
любила, а її за багатого хотіли оддать, а той пойшов із 
нею танцювать і вбив. Хтозна, казали, він хотів і себе, 
але поїхав, і по ці пори ніхто не знає. Її вбив, у лєнтах, 
у всьому так і лежала, мені батьки про це розказували, 
це було ше до войни, закон такий страшний був.

поЗашлюБНІ дІТи Зараз бачите, як прийнято, неза-
конно дитину приведе, а колись було страшне, такий 
позор був, це ви Шевченка читаєте «Катерину»? Тоді 
такого не було. [Як називали позашлюбну дитину?] 
«Байстрюк». У нас, у Старому, у полі є озеро, не схо-
тів брать [хлопець дівчину], а батько обизлився і каже 
[доньці]: «Куди хочеш, туди йди». Вона за ту дитину 
і пошла – в озері сама втопилась і дитину. Справжній 
случай. [Коли це було?] Ше до войни. 
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БоРодяНський РайоН

с. Загальці
Записала Н. Ромасевич 23 жовтня 1994 р.  

у с. Загальці Бородянського р‑ну Київської обл.  
від Шикіної Ольги Романівни, 1928 р. н.,  

родом із с. чистогалівка колишнього 
чорнобильського р‑ну Київської обл. 

дошлюБНе спІлкУваННя На вечорницях дівки 
шили, пряли, в’язали, хто що вмів. Світили так: стеля 
прорізана була, мішковина така була, робиться залі-
зячка, широкі бруси, і чіпляються гачки за ту мішко-
вину. На залізячці кладеться вогонь, під дно – якесь 
відро. В нас у хаті таке було. Дівки ходили до нас на 
вечорниці. До себе на «вулиці» приймали ті, в  кого 
розкішна хата або хто любитель. Як он у нас: ми вдвох 
із сестрою жили, батько помер, братів повбивало, 
мати захворіла серцем. Не було в що взутися, не було 
в чому йти на ті вечорниці. Так у нас гуляли. За те, що 
приймаєш, нічого не давали: хату побілять, поприби-
рають для себе, щоб гуляти. В нас хата одна здорова 
була. Прийшли вже дівки з хлопцями гуляти. А я боса, 
нема взути нічогенько. Пішла моя мати до діда-сусіда, 
так він дав постолікі, такі буркі гумові. Вона розірва-
ла свою лляну сорочку, я взулася в ті постоли і пішла 
танцювати. Танцювати охота, а боса. Танцювали укра-
їнські танці: «польки», «краков’яки», «страдання», 
«Вальс», «Яблучко». Вечорниці починалися, як осінні 
роботи закінчили, як похолодніло.

с. Здвижівка
Записали Н. Ромасевич та Н. Гаврилюк  

20 жовтня 1994 р. у с. Здвижівка  
Бородянського р‑ну Київської обл.  

від Ільченко акуліни Павлівни, 1923 р. н.,  
Сітайла Дмитра Євдокимовича, 1908 р. н.,  

родом із с. чистогалівка колишнього 
чорнобильського р‑ну Київської обл.,  

Дерев’янко Маланки, 1912 р. н.,  
та Мельниченко Катерини, 1928 р. н.

РодиННе повсякдеННя На сінокіс їздили, і чолові-
ки, й жінки. Жінки їздили гребти. Як я була дівкою, то 
їздили тижнів на два на луг. Сінокіс був колгоспний. 
А до колгоспів у кожного були свої покоси. 

паРУБкУваННя Збиралися парубоцькі громади так: 
підемо до багатих людей (багатирі були люди) з то-
варишем Йовхимом Сітайлом, день молотимо ціпами 
хліб, а він тоді нам дає пляшку або на пляшку, на ті 
вечурки, щоб там повечеряти. Бо з дому нема що взя-
ти, треба заробити. Так день молотимо, він, правда, 
й годує нас. Дівчата все із дому беруть. А хлопці ні-
чого не беруть, тільки горілку. Удвох ми пляшку бе-
ремо і вечеряємо там з дівчатами разом. Лампа така, 
«дванадцятерик» чи «восьмерик» називається, це на 
каганець. Дужка там така, із скла таке, куди гас нали-
вають, гніт вставляють, наверх скло таке надівається, 
і шиють дівчата біля нього. А хлопці сидять і гуляють. 
А не одні ж вечурки, а десять-тринадцять по селу. Тут 
погуляєм, тоді на другі вечорниці йдемо гуляти. Му-
зики не було. Один гармоніст був, так прийде і тільки 
раз «рипнув», повечеряв, забрав гармошку й пішов. 
Гармоністові нічого не платили, поїв і все. Нема ж ко-

пійки ні в кого. А як стало мені дев’ятнадцять років, 
був у мене дядько Василь, аж в Алма-Ату ми з ним 
поїхали у грабарки кіньми. Насип робили, залізницю 
проводили. Я там рік поробив та грошей же заробив 
на грабарці. Їхав додому, купив собі сорочок штук 
п’ять, чоботи, тужурку шкіряну – хлопець прибрався 
вже. А потім в армію пішов, в ескадрон в Тирасполь. 
Два роки там прослужив. Після війни Сталінград від-
будовував.

дошлюБНе спІлкУваННя Вечурки для молоді. 
Після Покрови вісім-десять дівчат в одну хату зби-
раються, і хлопці ходять. Вишиваємо. Хлопці по пів-
літра несуть. Наймали хазяйку вечерю готовити, аж 
до Пасхи наймали. В  пост не співали. Каждий день 
збирались. Вишивали, в’язали. Або гуляли, як Святий 
вечір. На попрядки збирались до тридцяти років жін-
ки і дівчата. Весь тиждень прядут, а  в п’ятницю ви-
шивають. Молодь збирається на вечорниці на Андрія. 
Спекли коржа, кусають. Корж плоскій, крепкій (мука, 
сахар, яйце, молоко, сода), маком посиплють, прика-
тають качалкою. Наварять картоплі, каші, вареників, 
кисіля, хто горілку принесе. Повісили коржа на по-
толку на шнурку. Треба підпригнути і укусити, а хто 
не вкусить, того сажою мазали. Ворожили на Андрія. 
Сколькі дєвчат, столькі шишок заліплять (кожна собі) 
і  виложать на заслонку, і  заводять нагодовану соба-
ку. Робили це без хлопців. Чию шишку собака з’їсть 
найперше, та перша заміж піде, а котру кине, то так і 
буде їй. Перекидали чоботи через хату: в яку сторону 
впаде передом – туди заміж піде. Так само на Новий 
рік ворожили. Дрова носять. Береш дрова в оберемок, 
скільки попаде. А дома пощитать. Як буде до пари по-
лєн, то в цьому році вийдеш заміж. Так само колки на 
тину. Руками займала, скільки хочеш. Тоді пощитать: 
до пари чи без пари осталась.

с. Мигалки
Записала Т. Зубрицька в липні 1998 р.  

у с. Мигалки Бородянського р‑ну Київської обл.  
від Хитриченко антоніни Романівни, 1911 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Кожен вечір в хаті моїй 
збирались. Ідуть дівчата. Пряли. Хлопці балуються, 
другий раз спалять мичку, гармошку заведуть, тан-
цюють. Гитара, мандолінки, скрипку, кларнет, буха-
ло. Хлопці жартують. Дєвчат випихають, танцюють. 
«Краков’як», «польки», «Карапет», «Мазур-полька». 
Кулі носили. Десь крадуть, несуть на вечірки, розсте-
лять і ночують на тих кулях з дівчатами. Котра не нра-
виться дівчина з хлопцем, то пошлі додому. 

РодиННІ пеРекаЗи [Як Ваш батько вивчився на свя-
щеника?] Із самого дєтства ходив в хор церковний. 
[Хто були його батьки?] Прості робітники. Пахарі. 
Дідусь мій був рибалка. Це його батько був рибал-
ка. В нього було чотири брати. Дак у Бортничах було 
дві церкви. Ми родом з Бортничів. Дак вони у церк-
ву, було, прийдуть... Ну, це як сечас, любиш співать 
і кажну пісню можеш виучить. Як ти любітєль пісні. 
І мама моя так научилася співать. Вона хорістка була. 
Високу ноту вона брала. Діскантом вона співала. 
У татуся був тенор. Сильний такий тенор був. В мене 
альт, а в двох сестер – тоже діскант. Дак, було, зразу в 
церкву як прийдеш, станеш пуд криласом, пєвча спі-
ває, да і ти мугичеш за пєвчою! А хорісти чують: «От 
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як Лександеров син гарно співає. Ідіть, дітки, на кри-
лас співать». І  так навчився. А  тоді вже при німцях 
послали в Київську семінарію. Дак він кончив вже на 
батюшки Київську семінарію. А школу він кончив – 
чотири класи. Мама моя тільки два дні була в школі. 
Шо навчилась за два дні – тільки розписуваться. Бо 
їх сім’я велика, дак не до науки було. Дідусь мій був 
такого роду, може, вони такого знатного роду, бо це 
воно вже забулося... Дак він дуже виховував духовно 
своїх хлопців. Раньше пос ти соблюдали. Сім неділь 
посту перед Паскою, а закололи кабана перед Паскою. 
Татусь каже: «Так сала хочеться. А гріх їсти. Я пошов 
в комору, взяв з бодні кусок сала, носив, носив за 
пазухою. Гарне сало, а вкусить – гріх. Нести додому, 
покласти – замітить мати, вб’є». Бо в нас дідусь рано 
вмер, дак вона їх картала добре. В моєї бабусі було ві-
сім дочок, а в другої бабусі, татової мами, було чотири 
синочка. Може, ще були б, да дідусь рано вмер. Про-
валився на льоду. Дак в нього болєзнь була – «анто-
нов огонь». Сєчас – «гангрена», а тоді звався «анто-
нов огонь». Нога засинілась, і  так дідусь помер. Так 
татусь, шоб сала не нести, в бодню класти... Верба в 
кінці города... Дак він туди в дупло поклав сало. А со-
баки ж бачать, шось біліє. А  сусід побачив, рідний 
дядько, да приходить і каже: «Дунько, шо то там у 
тебе в вербі? Собаки до верби...». Пошла, дак сала ку-
сок. А різали на куски, і сало повсєгда навхрест роз-
різали. Солилося соллю і складалося в бодню. Кругла 
така, довбана. Нема ж у її верха, не дна. А вони поди-
вилися в бодню – взято кусок сала. Сіли вечерять і ка-
жуть: «Оце так, мої синочки-соколочки. Котрий брав 
сало?». А на злодію, кажуть, шапка горить. Татусь уже 
здоровий був да в плач. «Я сало взяв». – «А гріх синок. 
Ти ж в Бога віруєш». А  тепер коли схотіли, тоді на-
їлися. Чи Петрівка, чи Пилиповка. А в нас у селі було 
так. Батько оженилися. Найшлася дитинка. Як же 
починать життя, батькові треба на фронт іти, а мати 
з дитиною. А  тоді вже ж война. Ходили ці, поляки, 
плєнниє. Не хотіли воювать. [...] Наш дід був земель-
ний урядник. Батьков батько. Од Броварів, волость 
тоді була. Урядник од села. Була земля. На каждого 
сина наділ. Чотири надєла. Знаю, як батько їхали да 
співали, а я коня поганяла. Вижки дадуть. «Ти знаєш, 
де поле?» – «Знаю» – «Ну, їдь». Там баба. Там катра-
га поставлена, ряднами оповита. Двоє чи троє ряден. 
Ото баба там живе. Всі поїдуть додому, а баба співає. 
Сторожує і жито жне. А Зінько приїде, йде до баби в 
катрагу. А коня в долину припне, шоб не побіг в жито. 
Корова була, коні, штук четверо.

УспадкУваННя МайНа Хлопців потом поженили. 
Микіта, Євмин, Зінько. Зінька вже одділили. Йому 
тоже таку хату построїли. Микіту оженили, дак Ми-
кіта пошов в армію. Параска була. У хатині жили. Ха-
тину до хати пристроїли. А Івану тоже отдєльно по-
строїли хату. На Дурківці. Дівчат замуж пооддавали. 
Давали корову чи телицю. Фекла в Бортничі пошла, 
Леся – у Вишеньки.

РекРУТсТво [Як сина проводжали в рекрути?] Ле-
генди були. Ішли бідні. Багаті не ходили на двадцять 
п’ять год. Вони одкуповувалися. Наймити були, бід-
ні сем’ї. Заплатить, да й пішов бедняжка служить за 
його. Розказували. І  як повертались через двадцять 
п’ять років, такі були парубки, старі діди, женилися. 
Це мой дідусь був в армії, старим женився. Взяв собі 

молоденьку, шістнадцятку. З  такої сім’ї, шо багато 
дітей було. А  батьки померли вже  її. «Треба, Орино, 
йти». Пішла за старого парубка. Голодовка настала, то 
вмерла бабуся, а дідусь остався з дітками.

с. Новий корогод
Записала Л. Орел 18 жовтня 1994 р.  

у с. Новий Корогод Бородянського р‑ну Київської обл.  
від Пастушенко Ольги Григорівни

дошлюБНе спІлкУваННя Батько на скрипку грав. 
Два брати на гармошку грали. Один брат, Андрей, 
його вбили, грав на кларнеті. Уже я сама була послєд-
ня, в мене брат на сєм год старший. Покойні вже всі. 
А приказок! Колись як пойду танцовать:

Ох Боже мой, Боже мой,
Шо хороший, та не мой.
Що ж меня робити,
Треба свого любити.

Ох теща моя, голуб’ятниця,
Наварила голубов, завтра п’ятниця.

В  мого батька було: невод на сімдесят сажень. Кри-
га була на полозах. Понасушує риби! Господі! Дєвки 
прийдуть гулять, музика в мене! Я була не горда. Мінє 
всє хорошиє! Приходять, батько каже: «Я вам пограю 
на скрипочку, будете танцовать». Я  і риби внесу, по-
сядем. Вони вже годять мені. Я  кажу: «Мені не нада 
годить. Ми всє одинаковиє». Так у дєтствє. Батько мой 
був на всє руки майстер. І косить умів, і молотить умів 
цєпом. Він був сильно грамотний. Колись не було гра-
мотних. П’ять год служив. Прийшов вже музикантом. 
Землі ж мало було. Їздив по грабарках. [Хто господа-
рював, коли він їздив?] Я з маткою. Я – сама менша. 
Конь у нас був. Я й косила, я й молотила. Я як скошу 
гречку, брат мой Григор так не скосить.  [...] Колись, 
бачте, ходили на вечурки. Оце на запуски, ціє, шо я ро-
дилася, дак уже обагровують хату. Таких подружок 
було в нас сєм. Хто на вечурки пускав? Нещасна вдо-
ва. Є кусочок, те принесе, те принесе, дак уже печуть 
гургуна. Зносять по двє пари яєц, хто – сала. В макот-
рі [печуть]. Вб’ють яєць. Дев’ять дівок по двє пари 
яєць. Макотру таку здорову, що ледь у печ улєзе. Нія-
кої крупи не клали. Пирога бєлого трохи покришать, 
і  така спечеться яєшня више й макотри. На запуски 
хто масла принесе, хто що. Варили кашу. Це вже при-
ходять хлопці. Вечерали. Так їли. Порезали. Колись же 
не було макаронів. Намесять тєста перед Паскою, дак 
виносить матка стола надвор. Намесить тєсто, розка-
чує, мукою потрусить, згорне і реже. А  тепер, бачте, 
купляють макарон. Поєдять... Це вже осень... Це вже 
картоплю копаєм, тром вже льон. Мати нам мичуть 
мичок, вже ввечері йдьом на вечорки з гребенями. Все 
поробим, а  потом вже йдьом на вечерки. Заносили 
радна на вечорки, кажуть, шо тепер розпуста. Тепер 
умнєй... [Чи багато молоді збиралося на «вечорки»?] 
Як коли. Коли сєм дєвок, а коли – дев’ять. Тиє пошли 
замуж, а тиє, шо остались, – до нас. [Скільки хлопців 
приходило?] Мо’, п’ятнадцять. Редюгу заносят, да з 
хлопцами ночуєм. 

виБІР паРи В нас одна красіва дєвка бєдна була. Було 
землі багато, а якось в них не получалось. Ходив хло-
пец. Та дєвка водилась з їм. А батьки не хотєли. Ночує 
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йон у нас, цей Василь. Дак сестра його прибегла, да 
пуд окно: «Іди додому. Не будеш Мольчихи сватать!». 
І так батьки настояли. Не взяв вон єє. Да кого батько 
хотєв, узяв – Варку губату. Багатство було у єх. Взяв 
ту. А не любить же, каже: «Оля, живу, не долюбляю, 
любив я тую... Ти знаєш». Була свадьба в моєї тьотки. 
Були на свадьбі. А цього хлопца, що з цьою дєвкою, 
вже таке зробив, батько знахар трохи був, лечив. Ста-
ли пить, гулять: «От, ми тепер вже щасливиє»... Дак 
вон каже: «Давай, синок, вип’єм за твоє щастє». А вон 
посидєв та й каже: «Давайте, батько, вип’єм за моє не-
щастє. Одна Оля знає, кого я любив. Люблю я Овдюху 
і буду до вєку любить». Дак вон як схватиться: «Що ти 
кажеш?!» – «Я те кажу, що знаю». І так він пошов на 
фронт, його вбили. А вона [дружина] була якась роз-
пущена. Ото з тими мужчинами, як пойдем на роботу, 
там кум мой Степан, так вона його за ноги, по соломі 
качається... Зо свекром тоже сидить коло магазіна. А в 
його жонка. Вон прийде да жонку б’є. А  ця дєвчина 
пошла замуж за хорошого хлопца да умного, да йон 
не пахар. Виєхав він у Москву і єє забрав, ту Дуню. 
А цей з фронта не прийшов. [...] Як мене сватали, бать-
ко мой не хотєв, шоб я за його йшла. Батько мене не 
оддав, за кого я хотєла, бо од того хлопца дитина була. 
[Скільки у Вас із чоловіком було дітей?] Троє, а двоє 
вмерло. А потом його забрали. Правда, жили харашо. 
Вон менє годив. Пойдем на поле – жав. Серпом жав. 
Жито гарне! Вон каже: «Оля Григоровно, ляж...». Ка-
зав: «Трошки заснеш». На поле вєтер подухає. Пан-
ське поле, людям роздали в оренду. Третій сноп пану 
давали. Я як лягла, да заснула трохи, аж сонце в по-
вдень. Я кажу: «Боже, шо це ж ти наробив». А снопов 
лежить! Нажав, нав’язав. А й косив красіво. Моє бра-
ти так не косили, як йон. Він як скосить, ото як конь 
вигризе. Все робив гарно. Як поженились, все робив. 
Любив мене.

с. шибене
Записала Н. Ромасевич 14 жовтня 1994 р.  

у с. Шибене Бородянського р‑ну Київської обл.  
від Яковенка Дмитра Яковича, 1914 р. н.

паРУБкУваННя Хлопці збиралися у парубоцькі гро-
мади і ходили на вечорниці. Приблизно до 1939 року 
ще існували парубоцькі громади. Збиралися на вечо-
ри, виходили на вулицю, співали пісні, наприклад «Ой 
хмелю мій, хмелю...».

дІвУваННя Дівчата в «скокалки» гуляють: ложать ко-
лоду низеньку, на неї зверху – дошку, і тоді одна з од-
нієї сторони стає, друга – з другої і підскакують, під-
кидають одна одну. Дівчата співали веснянки.

дошлюБНе спІлкУваННя На вечорниці збиралися 
по улицях. Билися колись вулиця на вулицю. На ве-
чорницях грає балалайка, гармошки не було, а хлопці 
й дівчата танцюють. В зимовий час ходили на вечор-
ниці до такої бабусі, що сама жила і дівчат прийма-
ла. Йдуть вони до неї, прядуть, вишивають, співають 
пісень. Туди й хлопці сходилися гуляти. Перебивають 
дівкам шити. Це вважаються вечорниці. Дівчата при-
носили з собою їжу. Робили так: раніше прийшли, 
всього мені нанесли, а я вже все приготую, а ввечері 
всі вони поприходять. А хто вже з дому несе готове. 
Готували вареники, пампушок напечуть, олією пома-
жуть, цукром.

БРоваРський РайоН

с. Залісся
Записала Н. Ромасевич 14 жовтня 1994 р.  

у с. Залісся Броварського р‑ну Київської обл.  
від Рудник Мотрони Павлівни, 1907 р. н.,  

родом із с. Кам’янка Іванківського р‑ну Київської обл. 

дошлюБНе спІлкУваННя Вечу ́рки. Дівки сходять-
ся, а в дівок хлопці знайомі – теж прийдуть. Наймали 
хату (весь час одну), так тій хазяйці принесуть гасу, 
а як готують їсти, так і їй наварять. П’ють, гуляють. 
Хлопці музи ́ку приведуть. Дівчата пряли на прядки й 
на веретена, вишивали. Світили або лампою, якщо в 
кого є дванадцятерик, то принесе, або зроблять газок 
маленький: ґнотика вкрутять, в трубочку затягнуть, 
в чарку наллють гасу. А як і цього не було, то перед 
піччю лучина горить, дядько сидить да палить лучи-
ну. А дівчата шиють, прядуть до того вогню. Дівчата 
як збираються, з  дому несуть сало, муку, картоплю, 
ліплять вареники, а  хлопці музи ́ку ведуть. Скрип-
ка була, а коли приводили, що й гарнєт, і гармошка, 
й  скрипка, й  бухало двохшкурне  – це вже духова. 
З музикантами хлопці розплачувалися. Дівки повби-
раються в усе вишите, на них ґо ́рсети бархатні. Гарно 
колись вбиралися. Коси заплетуть, лєнти в косах. Хто 
в хусточці, а хто без. Колись ходили і на вулицю, ка-
жуть: «Ходіть на лавочку, погуляєм!». Як тепло, то на 
вулиці співають дівки, або з чужого села музи ́ку при-
ведуть. Одне місце вибирають, щоб твердо було, щоб 
не було піску  – танцювати легше. А  зимою  – в  хаті. 
Хлопці дівок не пускають, куля ́ принесуть, посте-
лять. Дівок у куль кидають, хто яку вхватить. Гарний 
хлопець, дак і дівку хоче гарну взять. А один остався, 
дівка невдала й він такий пло ́хий. «А, нехай, – каже, – 
менше буде тієї обіди!» Так жартують.  [...] Як загра-
ють, то приходять дівки гуляють, і  батьки, й  матері 
йдуть дивитись. Нам так гарно гулять, що людно в 
хаті! Весело було.

шлюБНий вІк, пРийМак Дівки йшли заміж в сім-
надцять-вісімнадцять років, хлопці женилися трош-
ки старші. Хлопець як женився, то брав дівку в свою 
сім’ю. А були й такі, що йшли до дівки в прийми, «при-
ймаками» називалися. У нас тільки один такий був з 
Вересні. Мати сирота й він сирота, то не було до себе 
куди взяти. У дівки матері не було, а батько з війни [...] 
не прийшов, то молодий хазяїном був. А як є хто стар-
ший в хаті, то приймак уже не хазяїн. У неї ще сестра 
була, то він її уже заміж віддавав, наче рідню. Колись 
дівки й хлопці, як женилися, дома були, не ходили на 
роботи той туди, той сюди, а хазяйнували дома.

виховаННя дІТей Колись батько й мати дітей вчи-
ли молитися, всі знали «Отче наш». Як сідали їсти, 
обов’язково молилися, казали: «Помолись Богу і 
будеш снідати (чи обідати)». Ставили на стіл одну 
велику миску з картоплею чи супом, чи качанами, 
горохом. Не було такого, шоб першим завжди брав 
батько чи мати, а як хто встигне. І невістка, і свекор – 
усі вкупі їдять. Та, що порається, більше всього мати, 
каже: «Ви снідайте чи обідайте, а  я ще попораюсь». 
Було часто, що молоді сідають їдять, а  старі ще по-
раються. Дітей починали привчати до роботи, як 
дитина вже щось розуміє, показували: оце роби, оце 
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роби. Воно й учиться. Дівчинку з п’яти років вчили 
картоплю лупити [чистити]. Те, що мати робить, те 
й дівчатка вчаться: картоплю сапати, зілля рвати. Як 
уже чималії – полотно ткати: сідає, ще не дістане тих 
поножон, а все одно пробує. А хлопці – те, що бать-
ко робить: стругає, сокиру бере, ножа. А дівка голку 
бере да нитку. Хлопець ще маленький, а вже молотка 
шукає, гвіздка забиває, ходить шкоду робить – це так 
учиться. Дівчат матері вчили вишивати, шити, крос-
на ткати. На поле мати йде жито жати, серпа береш та 
й собі вчишся. Як ішла дівка заміж, вона уже всього 
дома навчилась – це як іде заміж років в сімнадцять-
вісімнадцять, а як у шістнадцять, то вона ще не знає 
і корови доїти, сідає не з того боку, то свекруха її на-
вчить, як треба корову доїти, скаже: «Хочеш на світі 
жити, так научишся. В матки в животі не учишся, а на 
цім світі научишся».

с. погреби
Записала Л. Костенко 2011 р.  

у с. Погреби Броварського р‑ну Київської обл.  
від Сергієнко Варвари Григорівни, 1923 р. н.,  

та Сергієнка Івана Федоровича, 1920 р. н.

РодиННе повсякдеННя, кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї  
Ми жили на краю села. Батько у рибальстві був. Не-
водами ловив рибу, здавав в государство. Ланка була 
рибальська. Нас у матки було восьмеро: п’ятеро дочок 
і троє синів, я сама старша. Дак діда оце привели сва-
ти, а я: «Пойду!». Тоді весіллє було. Зятів у матки було 
чотири Івани́ і один Василь. Пахали на городах, у ба-
зар ходили у Київ. На Поділ ідем лугом, тоді на Вал, 
тоді перевозили нас через Дніпро дубом [на  човні]. 
Молочко, гурки, картопля, що було.

василькІвський  
РайоН

с. велика вільшанка
Записала К. Ковтун 7 серпня 2009 р.  

у с. Велика Вільшанка Васильківського р‑ну  
Київської обл.  

від Шевченко Любові Іванівни, 1935 р. н.

РодиННе повсякдеННя Працювали на панив. 
Мама працювала, і все було. Каже, шо і тут пан, і там 
пан, було, з’їзджаються, закликають; той каже, шо я й 
обід буду давать, шоб ішли до його робить, а той до 
себе кличе, шо я більше буду давать грошей. Казала, 
було, приїжджають кіньми в одне договорене место, 
і  звідти вже пани беруть людей на роботи, а ввечері 
розплачуються і привозять назад. Казали мати, шо 
туди їдем – співаєм і назад ідем – співаєм. Получить 
вона за день (смотря яка робота ) сорок чи п’ятдесят 
копійок, дак на ті сорок копійок вона накупить чого 
хоче  – і  крамів понабірає, і  платки покупляє, бо це 
були гроші. У моєї мами було ще дві сестри, а вона – 
третя, так ті обоє трагічно загинули: одна в криницю 
впала, другу бандіти за сережки задушили, а  мама 
одна осталася. Батьки рано померли, а вона осталася 
в шістнадцять років сиротою, вийшла заміж за бага-
того, бо в матері була земля. Батьки померли, а хату 
і землю мали. Мати вийшла в таку сім’ю, де було два-

надцять братів і тринадцята Параска, і оце за найстар-
шого мати пішла, а ті всі ще не жонаті. 

сІМейНІ вЗаєМиНи Мати з ними вмєсті жила два-
надцять років. Свекруха була дуже добра, до матері, 
це ж невістки, як до дочки, але важко було, бо на-
прясти треба було на всіх, самі пряли, ткали, але най-
тяжчою роботою було прання. Було свекруха не йде 
на річку, а цілі сані товстого (з конопель) цього білля 
намочать, да сані на став вивезуть, да мати об лід ці-
лий день і одбілює тую вдягачку, попробуйте на всю 
семню настірай. Мати за найстаршого вийшла, а  тиї 
всі ще були молодшими, нежонатими, і всіх же треба 
обстірать. Дванадцять років пожили разом, а тоді све-
крі купили їм – мамі з татом – хату, і вони перейшли 
на своє хазяйство, як у рай. Тоді свекруху і свекра, як 
становились колгоспи, розкуркулили за те, що своєю 
працею (сімейною, бо ж хлопців скільки, а це робочі 
руки) надбали, вигнали з хати, а хату продали (добра 
хата була) на великих торгах. На вигоні прамо собіра-
ють сход такий, об’являють, шо продається, і ото хто 
більше дасть. У  свекрів була своя молотарка, коней 
чимало, усякого інвентаря чимало, – ото до щенту все 
й забрали. Остались свекрі з сім’єю на улиці, так мати 
з їхнім сином забрали усіх до себе, бо за дванадцять 
років свекруха невістки ніколи не обідила. Отак при-
йшли, як вийшли з хати, бо й подушки, і одежу, і ко-
жухи, і все-все забрали.

РодиННІ пеРекаЗи Чоловіка маминого, Михай-
ла, бандити вбили, вона осталася з дітками одна, на 
той час було п’ятеро дітей, було семеро, а двоє вмер-
ло вже на той час. Вона перебралася в село до своєї 
тітки, а жить же за шось треба, то вона стала ходить 
у Київ на заробітки. У Києві вона ходила по жидах, 
стірала, гладила і все, що давали за роботу – гроши, 
їжу,  – несла діткам. А  тоді такі болєзні ходили  – іс-
панки да різачки. Було, дитина заболіє і до вечора вже 
нема, тітка вже й поховала, мати й не бачила дитини. 
І  так троє діток тітка заховала, а  тих уже мама по-
ховала двох. Так померли у матері всі семеро діток. 
Тоді вона пошла в Київ до двоюрідньої сестри, а  та 
робила на канхветній фабриці і взяла її туди до себе, 
це якраз у тридцять третьому році [1933 р.]. Вона по-
шла туди робить, а тоді йшла паспортізація, паспорта 
треба було брать, зкудова ти, і вона йшла із Києва в 
Макіївку за паспортом. Пішки ж тоді ходили, ішла че-
рез наше село, і постигла їх ніч. Вона тут заночувала, 
посідали вечерать уже, і вона розговорилася з тими 
хазяєнами, шо вона сама, діти вимерли, чоловіка 
вбили, і ці люде найшли їй жениха. І оце тут, у цьому 
селі, мати вийшла заміж уже вдруге. Це в тридцять 
третому [1933 р.], а в тридцять п’ятому [1935 р.] на-
йшлась я. Тут уже прожила вона з батьком до сорок 
первого году [1941 р.], до войни. Батько був трахто-
рістом, і  його з первих днів забрали, і  дали танки. 
В первім же бою їх загнали у болото, обкружили і всіх 
забрали в плєн. У плєну батько був довго, а тоді німці 
забрали його молотить хліб, до молотарки. Він там, 
у  Німеччині, молотив хліб, і  коли вже взяли Німеч-
чину наші, то його там застали і кажуть: «Ми кров 
проливали, а ти німцям хліб добував, ага, ізмєннік». 
Так він і не попав додому, а заслали його на Урал по-
жизнєнно, шо він тамечка і помер. Мама не схотіла 
на Урал їхать. Він уже з Уралу прислав пісьмо, шо їдь 
сюди, бо я додому не маю права їхать. Він на Уралі 

ВаСиЛьКІВСьКиЙ  РаЙОН

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



166 КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

робив шофером, возив ліса. Згодом приїхав (на п’ять 
днів одпустили) і каже до мами: «Як ти не приїдеш, до 
я буду там жениться». Він там собі оженився, в лікар-
ні вона робила, виносила йому булочку чи хліба шма-
ток, бо тоді ж таке времнє було голодне. До він там 
женився, а сюди зрідка приїжджав. Тут же ж сестри 
його є й брати, і вся рідня тут. Мене хотів забрать із 
собою, я вже мала тоді років дванадцять-тринадцять, 
ну, я ж одна в матері, а мати стала плакать, шо, мов, 
я тебе ростила, а ти підеш йому дітки глядіть (бо вже 
в його малі дітки пішли тамечка). І так я не поїхала, 
осталася з мамою.  [...] У  нас у сорок третьому году 
[1943  р.] спалили німці кришу. Над дорогою хата 
була, нємці як заступали, шукали чоловіка кругом по 
чердаках у воєнній сорочці і спалили нам кришу. Тоді 
вже Росія, як зайшли у 1943 році, як німці одступали, 
а німці одступили у Шевченківку, село, і почався там 
бій. Солдати наші! Зламали нашу хату туди на блин-
дажі. Мати й падала, і голосила, і кричала : «Куди ж 
я дінусь з дитиною». А вони ще й сміються, кажуть: 
«Хронт одиде, і тобі построять». Але хто її построїв, 
де це таке було! І так ми з мамою вісімнадцять років 
ходили по чужих хатах. Нас приймали у хату жить за 
те, шо я плечима з лісу дрова носила, бо тоді топлива 
не було. Важко розказувать. Настав 1947 год, настала 
голодовка. У нас була яма картоплі, бандити уночі ви-
брали картоплю, не стало чого їсти і не було чим го-
рода посадить. Мати їздила в Западну, а мене кидала 
тут у одній сім’ї, де було п’ятеро дітей і я одна. Та жін-
ка й каже: «Пока ти приїдеш, до вони з’їдять не тіль-
ки тиї продукти, шо ти привезла дитині, а й дитину 
твою з’їдять, бери з собою». Мама мене забрала. Коли 
ми приїхали у Западну (Рівненська область, Здолбу-
нівський район, село Вишеньки, воно мені й снить-
ся часто), то ми ходили міняли. Та я почала з мамою 
жить. По чужих хатах так ми й ходили. У тринадцять 
чи чотирнадцять год пішла в колгосп на роботу. Зра-
зу ходили загортати траншеї, шо після войни по по-
лях були, а тоді дали мені ланку буряків полоть. Мене 
голова гонив із поля, шоб ще в школу йшла, але ж 
яка школа, як їсти хочеться, треба робить. Я полола 
ту ланку, полола буряки, ше й заробила сахару пер-
вий раз аж тридцять кілограм, це так багацько на те 
времня було. Буряки чистили вручну, ше й у мíрницю 
кидали, мірали, до я в мíрницю накидаю, а перевер-
нуть – не переверну, сили мало, мала, дак я викидаю 
по одному, руки так заривала, шо й ну. Як стало мені 
шістнадцять, корови ́ ́ пішла доїть. Мати кажуть: «Іди, 
дий корови, може, нам поможуть хату побудувать». 
Город і садок у нас був гарний, а от хати не було. Мене 
видвигали на премії постоянно, посилали вчиться 
од клубу, бо я мала гарний голос і виступала в клубі 
у хорі. Ну, мама була темна і зробила мене темну. Вона 
казала, шо земля – це твій хліб, сапа, лопата, вила – це 
твій хліб, а те, шо ти будеш співать, танцювать – то не 
хліб. І вона мене не пустила, вона була одна, і мені її 
було жалько покинуть, шо вона вже стара да не по-
дужатиме. Осталася  я, а  в  1959  году ми вже купили 
собі хату, можна б було і раніше, у мами гроши були, 
ну хати не продавались. Кажни свій куреник держа-
ло, шоб жить. За хату, шо ми купили, дали три тися-
чи з половиною. Така була, тут дерев’яненьке, а там 
приплетені сіни з ліси, не з лози. Так ми з мамою там 
і жили. Тоді вийшла заміж, попався невдалий чоло-
вік – випивав, да не так, шо й випивав, він і трудяга 

був, ну бився здорово. Як вип’є, він приходить додо-
му, йому треба биться, хоч говори до його, він буде 
биться, хоч мовчи, до він буде биться. Він добився 
до того, шо він убив мою маму. Я маму поховала, це 
було в шістдесять шостому році [1966 р.], осталося в 
мене два сини ́: одному – три рочки, а одному – рочок 
з малим. Так я з тими дітками страдала, ні сестри, ні 
брата. Більш заміж уже я не виходила, бо дітям батька 
ніхто не замінить, боялася, шо[б] не обіжав їх чужий 
дядько. Сама їх виростила, виучила. Покончали вони 
по десять класів, одслужили армії. Виряджала їх гуч-
но, так як із батьками, як женила, свайби ́ ́ справляла 
великі, як у людей. Тепер один живе в Василькові на 
масиві, а один – тутечка, у Вільшанці. Чоловік як убив 
маму, до він же сів у тюрму. Я простила йому маму, 
їздила, думала, шо вернеться дітям батько, а  мені  – 
чоловік, мені було тридцять років! Коли він вернув-
ся, я  побачила, шо та сама п’янка і та сама засілян-
ка. Дак  я: «Іди собі, чоловіче добрий, на всі чотири 
сторони, не буду ні судить тебе, ні аліментив з тебе 
не хочу». Він найшов собі таку, як сам, нап’ються, 
поб’ються, а я так сама з дітками і жила.

с. яцьки
Записала З. Гудченко 13 липня 2008 р.  

у с. Яцьки Васильківського р‑ну Київської обл.  
від Сайтнюк Наталі Степанівни, 1928 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Батька в триццятих годах 
[1930-ті  рр.] забрали. Це він мені вже розказував: 
«Я, – каже, – Наталка, не крав, я того не робив, шо на 
мене звертали». В обшем, так воно було, шо на ньо-
го в’їлися і засадили пожизнєнно на Соловки десь. 
Безвісти. Тоді він став тікать, він сильно тікав, мати 
нічого цього не знала і не бачила. Він тікав та все у 
брата в Києві ховався, був брат у Києві це в ті года ́, 
сестра в селі жила ́. Катя мене во ́зьме, чи тая Вєра, та 
й поведе туди. То я ше ж маленька була, не помню 
цього. Розказують, шо він у хаті там зачининий, дє-то 
схований. Тітка поведе мене до його, бо я його була 
дочка ́, а старша сестричка – не його. Мати заміж, він 
з цією дівчинкою взяв. То ця дівчинка надворі віноч-
ки робить, наря ́джує, бо вона ж тоже ше була мала, 
а він мною налюбується там у хаті, та й тітка вже ви-
водить мене, мов я спала. Тітка веде додому мене. 
Мати кажуть: «Я тіки потом бачу, шо хіба це Параска 
дає гостинці все так сильно дитині». І  гостинці, то 
платтячко яке, общім, шо-нибуть. А оце таке творив 
той батько. А  мати його не бачила. Якраз то голо-
довка була – триццять третій год [1933 р.], мати моя 
тоже бідова була баба, і її пришили політіку. Вона не 
вміла ні росписацця, ні почитать, а їй політіку при-
шили. І її забрали. Дали їй шість год тюрми ні за що. 
А  я осталася, було мені вже п’ять год, а  сестричці 
старшій одинаццять год було. І ми остали ́ся. С хати 
почали гони ́ть, викидать нас іс хати. Ой, ми сильно 
страдали, здорово. Коли матір заарештували і дали 
шість год, побили  її, у  неї на спині ́ шрами ́ були от 
пльоток, так її били бі ́дненьку, здівалися. Вона у тюр-
мі себе оправдала. Вона стала робить дояркою. Сиді-
ла вона у Київі, на Лук’яновці. То й так був совхоз у 
їх. Доярство було, телята були, все. Вона так: доїла, 
телята по ́рала і вночі виварювала білльо, білизну, 
тюремщикам. Оддєльно уголок такий там спеціально 
був їм – кроватька була, тумбочка, стульце ́ одненьке 
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і котьо ́л такий здоровий мурований. Ше й двері туди 
були в телятник. Бо вона ж мене туди була забрала. 
І  вона заробила собі отпуск. Пустили її в отпуск. 
Вона як прийшла, то Вєра сильно була суха, а  я  – 
пухла. А  Вєра висохла сильно. І  дід сліпенький, на 
одно ухо глухенький – їхній батько, – то з нами оце 
був тут у хаті. То мати як прийшла та подивилася, то 
брату двоюрі ́дному доручила Вєру і діда, шоб давав 
по півлітри молока, бо він вже був в партії. Хароший 
був мущина. То він уже наче їх піддержував, шоб не 
померли з голоду. А мене в тюрму забрала. В ряднину 
мене взяла і в тюрму забрала. А там був комендант. 
Як же це його хвамилія була? Кузьмі ́цький! То в його 
дітей не було ́. Він став матір гонить і залякувать їта-
пом: «Я  тибе отправлю на їтап ісцю ́дова». Оце там 
горе було силенне. Ну, мати сидить, плаче, і я лежу, 
пухленьке дитя, нікудишнє. Коли іде начальнік із 
їтапу, той же ж їхній главний, шо по тюрмах. «Гу-
брієнко, а  шо таке?» А  вона тоді каже: «А  ну да шо 
таке? Дітки вдома умірають з голоду, я меньшеньку 
забрала, старшеньку доручила людям, а Кузьміцький 
гонить». То він як узяв в оборот того Кузьміцького, 
шо він йому робив! І сказав: «Шоб січас перед вікон-
цем купа піску була, простинька і дитина, і добавив 
пайок. Удвойнив пайок мені... Який був хороший чо-
ловік  – Дроб’язко! Кривенький він був. І  він носив 
пайок мені із кухні. І це так принесе, такий таганочок 
невеличкий. На споді саме м’ясо, зверху картопель-
ка з приливочкою. Молочко, все носив, мене сильно 
піддержував. І  я стала на ноги, ше й поправилася... 
А перше приїхала машина, шоби в дєддом мене мати 
оддала. А  мати кажуть: «Заберете ́ силою  – зроблю ́ 
собі смерть. Я не виживу, шоб я дитину оддала ́. Я не 
оддам її нікуди. Як умирать  – я  буду з нею вмісті 
умирать». Ну, в дєддом не забрали силою, а цей Кузь-
міцький тоді сильно матір просить, шоб усиновить 
собі дитину, шоб дівчинку всиновить. В його дітей не 
було ́. Я ше й пол в його мила. Тоді ше й почала ́ розби-
шенькувать там, у тій тюрмі. Уже ж мені шостий год 
було чи сім... Уже ж була я така. А тоді не стало мене 
було. Мати давай мене шукать, а мене цигани укра-
ли. Сиділа, а там камера була, – в опшем, самі цига-
ни. Я кажу, шо я бігала по цьому калідорі, охраннік 
оччинив ті двері, і вони мене ухватили. Тоді визвали 
тих охранніків шукати дитину, де ділась дитина, а ті 
цигани мене постукали, випустили та й кажуть «об-
ряджена, наряджена», повбіра ́ли, націпляли на мене 
всяких обрядів своїх циганських... Гарно мені там 
було. Я ж виздоровіла вже, скучала за Вєрою, скуча-
ла за дідом. Начальнік казав: «Як уже Губрієнко за-
береш, шоб не вернуть сюди її. А так ше побуде нехай 
тут». В матері побула я ше трохи, вже голод минув, 
уродило вже все, повезли мене додому, і  дід уже не 
дав мене більше. Остала ́сь я уже дома. 

дошлюБНе спІлкУваННя Раньше було зійдуться 
хлопці й дівчата гулять, у «ги ́нки» гуляють, у «цури ́». 
Дід, було, на тру́бку грає, така трубка здоровенна, 
а  співа, танцюють дівчата  – аж курява знимається! 
Були качелі! Сюди трошки, де голова сільради живе, 
да був такий красівий тут вигон, і качеля була сільнєй-
ша, де всі сходилися. Висока така була качеля. Весь час 
стояла. Стовпи такі стояли по боках, вгорі перепенька 
була, кольца такі були, дві ломаки були вниз, внизу ло-
мака. Оце вдвох стають і розкачуються.

володаРський РайоН

с. дружба
Записала Н. Ромасевич 21 листопада 1994 р.  
у с. Дружба Володарського р‑ну Київської обл.  

від Литвин Ганни Сергіївни, 1921 р. н.,  
родом із с. черевач Іванківського р‑ну  

Київської обл. 

виховаННя дІТей Дітей рано привчали до роботи. 
«Треба корови пасти, синок, треба раненько встати, 
треба воли погнати та напасти, батько поїде орати». 
Син устає, жене вдосвіта воли. Прижене, батько за-
прягає й їде в поле орати. А тому – свині пасти. Десь 
із десяти років хлопчик пас воли. Я й сама знаю. Мене 
батько дуже жалів, то просив когось... Батько коня 
собі купив. То вже просив хлопчиків в таких, щоб по-
пасли, поки йому їхати на роботу. А дівчинка повинна 
вміти хати замести, посуду помити з п’яти-шести ро-
ків. Корову треба зустріти (корова буде йти з паші на 
обід), треба позачиняти ворота. Мати прийде з поля, 
а  корова вже в хліві. Вона подоїть. На городі пома-
гали, в  поле ходили. Мені саме головне, щоб у мене 
руки були грязні, як у дорослих, від зілля. Що ми там 
поможемо! От ідуть вони картоплю полоти, руки від 
зілля грязні, так треба, щоб і в мене були руки грязні. 
Я  там трошки пополю, та  й у мене вже руки грязні. 
Слідом ідеш на поле, як такий час, що корови не йдуть 
на обід. [...] Прясти починали років з десяти. Ми по-
пали в такий час, що не було ні кудельки, ніде нічого: 
все  – кулачка, стогнячка. Оце так було. Після фрон-
ту ми стали прясти, ткати. Всі жінки в селі ткали. Ми 
за кросна сідали, привчали нас ткати, бо ми ж, слава 
Богу, нєвєсти, вже треба вчитись.  [...] Дід учив Богу 
молитись. Вранці встаєм, вмиваємось. Це саме роз-
кулачували. Жила одна дочка в діда, у  своїх батьків, 
і друга, в неї двоє дітей було, і в нас двоє, у моєї ма-
тері. Так: «Діти, вставайте, будемо снідати!». Повста-
єм, повмиваємось, поставить нас у  шар: одне, друге, 
третє. Це вже стоїмо, а  дід каже: «Отче наш, іже єсі 
на нєбєсі! Да святиться ім’я Твоє, да прийде цар-
ство Твоє... А чого глянула в сторону?! Ану, туди ди-
вись!». Уже стоїш, підкоряєшся. А тоді сідали снідати. 
А як обідати сідали, молилися: «Благослови, Господі, 
піті, єсті...». Сідаєш, дід теж перехри ́щується, страву 
перехри ́стить. Дід перший бере страву, помішав, по-
бачив, поспитав: «Там, стара, солькі подай, бо треба 
підсолить». Я в таких сім’ях була, що наші [в нас] по-
німали Бога. Тоді вже дід береться, а тоді вже ми бе-
ремо, всі з одної миски, п’ятеро, шестеро – всі з одної. 
Поїли, доливаєм, якщо хтось не наївся. Спати лягали, 
теж молились: «Отче наш», «Богородіцу». А як в по-
стіль лягаю, то: 

Янголіки, мої хранітєлі!
Храніт мою душечку
З вечора до повночі,
З повночі до свєта.
Сус Христос – до поконца вєка!
Дай, Господі, мені сю ночку переночевать
І завтрашнього деньочка дождать!
Ограждай мене, Господі, своїм чесним хрестом!

Подушечку перехрестити, щоб лежати з чесним хрес-
том. Ми Бога «чуствувалі». Засуджували батька за ре-
лігію, розкулачили нас, з хати вигнали.

ВОЛОДаРСьКиЙ  РаЙОН
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дошлюБНе спІлкУваННя Натомилася на полі чи 
не натомилася, прийшла, повечеряла, корову подо-
їла, і всі батьки, матері йдуть на лавочку гуляти. Це 
вже проти неділі. Позбираються. Музика щовечо-
ра майже грала, дівки танцюють на вулиці босі, аж 
пилля йде. Гармошка грала. А як нема музики, дівки 
щовечора гуляти йдуть, натомилась – не натомилась, 
вони виходять на колодки, там, де лавочка, колодки 
лежать, свої пісні продовжують. Моя мамка ще, бува-
ло, вікно відкриває, лавочка там була, лежала верба 
здорова. Мого батька тітки хата стояла. Вона колись 
торгувала шиночком, горілку продавала й усе. То там 
збиралися, коло того магазинчика, та пісеньки співа-
ли. А моя мати вікно відкриває в другій хаті і нас по-
забирає туди, щоб слухати, як дівки співають. [...] На 
вечурки починали ходити на Андрія. Збиралися, вже 
скільки дівчат буде туди ходить: десять чи скільки з 
кутка. Платили. Дрова підем до дядька вкрадем, а так 
де що-небудь, а  хто з дому принесе кусок сала. Їжу 
готували тільки на Андрія, а в такі дні зовсім нічого 
не готували. А колись, це вже при німцях було, хату 
нам давали. Світити нема чим. Дадуть там качанчик 
якого-небудь. А  в одної баби, вона вчителька була, 
карасіна була, а  як треба керосин  – треба платити. 
А в неї корова була – треба сіно. Мій батько накосив 
стіг сіна такий великий, ми вже наче теличку на ко-
рову годували. «Ви, дівки, смикайте сіно, а я буду в 
хаті з батьком та з матір’ю говорити, щоб не почули 
нічого». Хоч батько мені й давав, треба ж керосину 
купити. Поки я там накаляюсь, вийду – а моїх дівок 
нема.  [...] Хлопці музику приводили, гармошку. Ра-
ніше вечурок не було, все кулачки да стогнячки, та 
голод, таке було. А  це вже при німцях таке пішло: 
церкву зробили, паску святили. На вечурки ходи-
ли. Хлопців майже не було, їх забрали на фронт. Але 
ходили ми, самі дів ки. [...] Бувало так, що танцював 
хлопець з хлопцем, а дівка – з дівкою. 

виБІР паРи Дід розказував: «Як я женіться задумав, 
кажуть, дівка отам, отам, отам. Кажуть, гарна дівка. 
Що ж це там за дівка? Як її побачить? Це вже я так 
додумався, достукався і наче трохи бачив її здалека. 
Кажуть, гарна дівка. А як же її посватать? Да треба ж 
батьку сказать: як це батько розрішить чи не розрі-
шить. А я добре ще ж з єю не говорив і не бачив! Але 
я йду з дому, а вона йде в нашу вулицю. Це, значить, 
одна вулиця була, а вона йшла на поле. “Здоровенька 
була!” – “Добре здоров’ячко!” – “Куди це ти, Маланю, 
йдеш?” – “Я йду на поле”. А я так уже до її пригляда-
юся, яка вона дівка. А в неї такіє каріє очкі гарниє, 
да чорниє брови, да і губки такіє тоненькії, такі гар-
ниє. Таке довгобразеньке лице в її. От понаравилась 
мені! “Я тобі, Маланю, хочу сказать – я ж тебе хочу 
сватать! Пойдеш ти за мене чи нє?” А вона: “Ой, я не 
знаю, питай батьков!”. Ну, це вона забралася і пішла, 
таке мені сказала. А як це ж я, а як це до тих батьков, 
шо його, до чого його? Я вже дома й батьку своєму 
розказав: “Таке й таке, а  Рудавчину бачив дівчину 
(Рудавки були фамілія), дак ви знаєте, тату, вона 
мені, та дєвка, понаравилася. Я її питав, а вона мені й 
каже: “Питай батьков, як батьки розрішать, значить, 
я  й пойду””. Я  сказав батьку да й пошов собі. Коли 
вже мені через неділю батько каже: “Прохор, ти зна-
єш, шо пойдем в свати до Рудавок!”. А я такий радий, 
така дівка гарна, так понаравилась мені!» Це батько 

пошов і договорився з її батьком. Не вон договорив-
ся, а батьки з батьками: чи вже тобі наравиться, чи не 
наравиться, а батьки договорились. Оце так мой дєд 
оженівсі! Оце так колісь: як батьки согласні, хочеш – 
не хочеш, а іді. 

ЗгУРІвський  
РайоН

с. аркадіївка
Записала Н. Ромасевич 17 червня 1994 р.  

у с. аркадіївка Згурівського р‑ну Київської обл.  
від Савенок Єфросинії Титівни, 1922 р. н.,  

родом із с. Рудьки Іванківського р‑ну  
Київської обл. 

дошлюБНе спІлкУваННя Зимою починали ходити 
на вечорниці, як снігу нападає, в Пилипівку. Кажуть: 
«Піліп дєті содєє». Ніч велика, треба ходити пряс-
ти. Так ідем, предем там і співаєм. Ніч велика, тре-
ба сидіти довго прясти. Уже прядеш та два ручайки 
добрих напрядеш пряжі. Прийдеш, мати похвалить, 
що вже наробив такого, напряв, бо до Коляд треба, 
щоб рубок п’ять чи шість було. Треба, щоб до Коляд 
матері наснували, наткали і пошили хоч по одній со-
рочечці та ще й випрали і перед комином висушили. 
Тоді ж горювали, нема знаку як. Була в нас Якимчиха, 
пускала до себе: ідем і прядем, а в суботу вже підло-
гу помиєм хазяйці по черзі. А вечерю на вечорницях 
варили на Коляди. Збираємось на другий день Ко-
ляд. Приносимо своє, свої продукти: сало, картоплю, 
муку, крупу. Там варимо і вечеряємо. Дрова – хазяй-
чині. Ми свій харч там наготуєм, хлопці  – горілку, 
музи ́ку. Гармошка була, скрипка і дудочка. Скрипка 
та грає, а дудка засвище, та так гарно. Була й скрипка, 
але не завжди. Як нема гармошки, так наймуть хлоп-
ці в чужому селі й приведуть гармоніста. Платили ді-
вчата по карбованцю. На вечорницях більше всього 
пряли, вишивали хіба що тільки напроти п’ятниці, 
бо проти п’ятниці прясти не можна, то вишивають. 
Хазяйці не платили нічого, тільки підлогу мили, 
більше не робили нічого. Танцювали на вечорницях, 
найголовніший танець – «Полька на два боки», а ще 
«Краков’як», «Карапет», «Падіспан», «Вальс», «Ва-
садулю» [танець під пісню «Во саду ли в огороде»], 
а  «Очерет»  – ні. «Васадулю» чотири пари танцюва-
ли. А  «Польку»  – на перемогу, хто кого переможе, 
чи гармоніст танцоров чи танцори... Як вийдуть, то 
так і капає піт. Як протупають, то клуб стогне. Так 
то на вечурках танцювали, а  як свято  – то в клубі, 
приходять в гості. От на Пречисту чи інше яке свято 
люди з другого села приходять в гості, гуляти. Куля ́ 
не вносили: в нас такі були дівки, що цього не було, 
не погоджувались. А  раз приходили до нас хлопці 
з Буди та зробили куля, то вони їм очі повидирали, 
тим хлопцям. Моди не було такої в нас  – на кулях ́. 
Розходились з вечорниць о дванадцятій годині ночі 
чи о  першій, як охота візьме та прядеш. Як попря-
деш, то залишимось, вийдем надвір, співаємо. І в хаті 
співаємо. А коли в «дурака» гуляємо. Але мало коли, 
а то все працювали.
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с. черняхів
Записали О. Васянович та К. чаплик 15 липня 2008 р.  

у с. черняхів Кагарлицького р‑ну Київської обл.  
від Комісаренко Галини Марківни, 1945 р. н.,  

Роєнко Поліни Сергіївни, 1925 р. н.,  
та Зеленої Марії Терешківни, 1939 р. н. 

РодиННІ пеРекаЗи У матері моєї я тільки одна. Бать-
ки матері моєї считалися куркулі, багатого роду. Була 
земля, мали багато гусей, овечки, скот, коні, мали по 
коняці, по дві, молотарки мали, млини, сіялки. Тоді 
розкуркулили їх. У материній родині було шість дів-
чат. Викинули на сніг їх із хати. Поселили в таку ха-
лупку. Як могли, так іздєвались. Забрали всьо. [Хто 
забрав?] Я  не знаю, як тоді вони називались. Мати і 
тітка дужко важко жили. Інші сестри материні у го-
лод померли – 1932–1933-й рік. Осталися їх тільки дві. 
Не було голодовки, кажуть, а мати як розказувала, так 
плаче отакими слізьми. Каже, лушпайки їли, листя. 
Було, мати розказує: одну поховали в саду, і там вона 
десь так  і  є. Одна в Києві вмерла сестра, мати хоро-
нила. А  одна тільки й осталася сестра жива... Мати 
поступила робить в офіцерське танково-технічеське 
училище. У Києві було таке коло тюрми. Мати устро-
їлася там офіціанткою. Із  села написали, шо лішена 
права голоса, бо куркулька. А вона у нас була акура-
тистка, дуже хазяйка велика, трудяща. Так її визвав на-
чальник. Мати вже злякалась, каже: «Куди йти знов?». 
А  він каже: «Побільше нам такіх, што права голосу 
лішени». Так мати осталася робить, але ж тут зразу ві-
йна і всьо. Вернулася в село, построїлі ми тут земляну 
хату, вилиту із глини і соломи. Так ми й жили – я, баба 
і мати. Тоді я вийшла заміж у 1964 році. Чоловік шо-
фером робив, а я на телята на время робила. Дівчиною 
так трохи в магазині поторгувала. Зразу уборщицею, 
а потім стала на телята та й робила до пенсії. Родила 
семеро дітей, двоє вмерло в мене – хлопчик у сімнад-
цять років помер, а дівчинка – у чотири місяці. 

дошлюБНе спІлкУваННя Ми ще по вулицях гуля-
ли. А  тепер як построїли оце таке велике зданіє, то 
тіки зійдуться, одне другому поб’є пики та й усе. На 
оцій вулиці було два вигонці дівчат, на третій вули-
ці – два вигонці дівчат. Я жила аж там унизу, то і там 
униз тоже було два вигони дівчат. Небагато так дівчат: 
по десять, по дванадцять. Та  й хлопці прибігають, 
гармошка, бубон. Оце так гуляли. А тоді як оце клу-
би построїли, я  [19]56-го вийшла заміж, то стали до 
клуба ходить. Тоді ж у колгоспі не платили, то дівчата 
з’їжджалися у Київ. Не було уже кому гулять. Тоді і 
свєту не було, один каганець у хаті блищав. Хлопці у 
карт гуляють, а ми – чи шість, чи вісім – кругом столу 
вишиваєм, менш тоді бійки було, бо сходилися свої 
куткові. Ті пошили, ті погуляли, порозходились та й 
усе. Танці були різні: і «Краков’як», і «Полька», і «Го-
пак», і «Яблучко», і «Коробочка». Тепер уже таких не 
танцюють. Шоб ночували хлопці у дівчат, то такого не 
було. Такого не було, шоб хтось старший не був у хаті. 
У мене часто гуляли у хаті, бо я удвох з матір’ю жила. 
Як хто шо начне бешкетувать, то я можу і сама в поти-
лицю дать. Прийшов гулять – гуляй, не хочеш – ума-
туй. І не гуляли ж до світа, а до півпервого шоб уже не 
було нікого. Нічого за хату не платили. Не підеш же у 

ту хату, шо немає дівчини. Бувало, шо і до хлопця гу-
лять ходили. Як який празник, шо не роблять дівчата, 
то насіння понасушують, то сидять насіння лускають. 
Може, хлопці десь нишком і пили, а при дівчатах не 
пили. Тоді різні пісні співали. На вулиці постають ді-
вчата і співають. А  тепер шо? Тепер магнітофон. Як 
тепло, почали надворі гулять, то і починають співать. 
Після Благовіщення починали співать.

диТячІ ЗаБави Ігри всякі тоді були. М’яч. Вибивають 
одне другого. М’яча з тряпок шиють, а вже тоді пізні-
ше, може, хто куди поїде да кому купить. Уже на куток 
появиться м’яч. У  «піжмурки» гралися: ховаються, 
а одне шукає. 

МакаРІвський РайоН

с. грузьке
Записали Г. Коропниченко та О. Курочкін  

21 вересня 1994 р. у с. Грузьке  
Макарівського р‑ну Київської обл.  

від Йовенко Марії Сергіївни, 1938 р. н.,  
та Йовенко Ганни Степанівни, 1929 р. н.,  

родом із с. Купувате Іванківського р‑ну Київської обл. 

дошлюБНе спІлкУваННя Моя мама розказувала. 
Пан був, перед революцією, там церква була, був став 
дуже гарний, кладочки понад садом, в середині дом. 
А  од ставу була така площадочка красіва. Був дуже 
старий гармоніст, на скрипку грав і сильно красіво 
грав до самої смерті. От, хлопці йдуть, наймають того 
Бахрома, тут кладка така. І жінка його на бубні гра-
ла. Панич дуже любив його, що він грав. То вони ви-
ходять на балкон і дивляться.  [...] Раніше молодь на 
свята робила зборні – святкові компанії. Обов’язково 
зборні відбувалися на Миколи та на Рождество. На 
Паску хлопці будували качелі, де збиралося все село. 
Дівчат намагалися розгойдувати якомога вище, щоб 
вони сказали, кого люблять з парубків. З п’ятнадцяти 
років дівчата збиралися на вечурки. До весілля дівча-
та мали вишити свекрусі сорочку і багато рушників. 
З  льону ткали рушники і сорочки, конопля грубша 
йшла на штани. Пряли і ткали з льону ще до війни.

с. осикове
Записав О. Васянович 12 липня 2008 р.  

у с. Осикове Макарівського р‑ну Київської обл.  
від Гукий Надії Федорівни, 1923 р. н.,  

та Гукия Леоніда Федоровича, 1924 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя З  хлопцем дівчина зу-
стрічалася крадькома. Не так, шоб усі бачили, а після 
всього там трохи зустрічалися. А тепер же ж усе в од-
криту. Тепер поки вони замуж прийдуть, то і батьки, 
і усі вже усе знають. А раньше ж ні. Раньше ж цього 
не було. Раньше скривали даже од молодих. Дівчата і 
хлопці разом гуляють, і то вже як він тебе хоче про-
вести додому, то десь крадькома втічеш, він тебе зу-
стріне, шоб ніхто із молодих не бачив. Шоб і дівчата, 
і хлопці не знали, шо ти там з нею зустрічаєшся. А те-
пер же ж зовсім інакше.

виБІР паРи Як і усі молоді люди, я з своїм чоловіком 
познайомилася на гулянках у клубі. У нас же був клуб, 

МаКаРІВСьКиЙ  РаЙОН
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не дом культури, а клуб. У клубі гуляли усі, як моло-
ді люди. Так і встрілися. Тоді танцювали «Польку», 
«Краков’як», «Парапет», «Чардаш». Грали в більшості 
в нас гармошка, бубончик такий маленький, а другий 
раз – балалайки.

РодиННе повсякдеННя У нас у сім’ї було шестеро 
дітей: троє синів і троє дочок. Ми були так як серед-
няки. Батько наш, приміром, середняк був. У нашого 
батька були коні, корови, до усе забрав колгосп. А по-
тім таке стало, шо з цього поросяти оддай шкуру, од-
дай яйця сто двадцять штук, сто двадцять літрів мо-
лока оддай. А потом уже не стало цього. Це ще було 
при нас. Ми ще з Льоньою здавали. А потом я уже не 
знаю, у яких годах це все одмінили. Ми вже держали 
і по троє свиней. Не здирали вже шкуру, а  смалили, 
і  сало було своє. Батько мій зразу пішов у колгосп. 
Сказали іти, то він і пішов. Дві корови було, коняка – 
все оддав у колгосп. Нічого у нас не осталось. І сарая 
забрали, і була у нас оддєльно клуня, де було збіжжє, 
лежали снопи із пшениці, із всього того, то і це забра-
ли. Оставили одну хату.

с. плахтянка
Записали Л. Орел та Г. Коропниченко 22 вересня 1994 р.  

у с. Плахтянка Макарівськго р‑ну Київської обл.  
від Йовенко Віри Романівни, 1929 р. н.,  

переселенки із с. Річиця Іванківського р‑ну Київської обл.,  
та Гончаренко Галини Родіонівни, 1931 р. н.

диТячІ ЗаБави Йон тоді бере вєніка і це вже б’є, і по-
пуд лавкой, по лавці, на пєч лєзє, кого вже найде. Очі 
зав’язаниє, і  це вже кого пєрвого поймав  – ти вже 
Єрмола. А то вже називали у «коша». Отак садимось 
у круг. Колєна полусогнутиє. А тут накриваєтся. Калє-
на всєх накриваєтся чим-то. А одне ложиться на ноги. 
І  тожи вже так. Бером попругу. Йоно лежить, а  ми 
вже, в кого попруга, з-пуд ног витягне – раз, а тоді за 
попругу і пошла, пошла. А ти вже вгадуй, хто витяг. 
Як угадав – ти будєш у кош, а як нє вгадав – знов. [...] 
У «жмурки» гуляли. Біжить одно, стане чи ляже, всі 
лягаємо, а  тиє, самиє крайніє, перескакують, а  тоді 
собі лягає. [...] Навесні, як сніг розтає, да гуляємо 
навскокалки боси, а  тоді співаємо веснянки: «Весна 
красна, що ти нам принесла...».

пеРеяслав-хМельНицький 
РайоН

с. велика каратуль
Записали К. Ковтун та С. Сіренко  

9 вересня 2009 р. у с. Велика Каратуль  
Переяслав‑Хмельницького р‑ну Київської обл.  

від Жук Софії Лаврівни, 1925 р. н.,  
Жук Катерини Михайлівни, 1953 р. н.,  

родом з м. Переяслава‑Хмельницького,  
Середнього Івана Федоровича, 1937 р. н.,  

та Середньої Ольги Григорівни, 1940 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя [Де Ви познайомилися зі 
своїм чоловіком?] У колгоспі. Він у плотні робив. Мій 
дядько, батьків брат, був головою колгоспу, то поста-
вив мене гуси порать, вирощувати. Сарай построїли, 

був завферма, навідувався. Так я поробила два роки, 
поки війна не закінчилась. [...] Жінка сама жила, чо-
ловік був кривенький, то вона пускала, це считається 
досвідки. Це як будень, то шиємо, прядемо.Як неділя, 
празник, то гуляємо. Там хто балалайочку принесе, 
попригаємо. Були музики сякі-такі. Грали, сміялись. 
Та як надоїсть вишивать, то ті вгадують, а ті – «га-га», 
шоб посміятись. Та затулилась, а хлопець: «Хто це?». 
Не вгадала – сміху. [Хто організовував досвітки?] Як 
дівчата посходять, то і хлопці. А  як яка жінка [за-
прошує]: «Ходімо до мене». Хазяїна немає, є діти. То 
ото ходили. [...] [На] Катерину ворожилось. Ото була 
тичка, то оце обійдеш ту тичку кругом на ніч. Ні до 
кого не балакай і лягай спать, і  шо тобі присниться: 
хороше чи погане. А я знаю гадання, це в мене мати 
з Чернігівської області, і  самі гадали, гадали так на 
Катерини чи Андрея – посипати постіль льоном і ка-
зати так: «З ким я буду цей льон жати, з  тим я буду 
вік доживати». Мені приснився Василь. Це ім’я слу-
чайно так, колись чоловік Василь привозив сіно, то і в 
мене чоловіка звати Василь. Яке совпадєніє, але воно 
збулось. До мене прийшла подружка, і ми гадали. Ми 
сміхом давились, але мовчали, і що кому присниться, 
то таке ім’я буде у чоловіка. Справдилось. У мене точ-
но справдилось. [У якому році Ви ворожили?] У 1966 
чи 1967 году, це я ходила в восьмий клас. На Андрія. 
Ще ворожили на дзеркала. Запалюється свічка, ста-
виться дзеркало, і що воно тобі в ньому покажеться, 
канєшно, видовище страшненько, бо лякають один 
одного. Таке є. [Хто мав право ходити на вечорниці?] 
Усякі... Одружені – ні, то, знаєте, у неє сім’я ́. Це зна-
єте, як навесні, то я жила на Плескавківці [невеликий 
хутір], там було два клени, які спиляли і поклали, то 
молодиці повиходять на вулицю з дітьми, посідають 
та співають таких пісень, що я і не знаю. Діти гра-
лись. Весело. Зараз люди живуть отак. Раніше хлопці з 
села прийдуть, там гітара, мандоліна, бубон. Тирлище 
таке. Ото мати вийде та каже: «Ідіть, діти, до хати від-
почивать». Але не йдуть: тут же сидять та грають. [...] 
Хлопці знімають хвіртки на колядки. Тоді шукають. 
Таке і досі  є. Ворота познімають та заносять. Ранше 
такого ще не заносили, а оце ще дужче почали зано-
сити. Та оце в ці роки. Заносять, хто знайде, а хто – ні. 
Парубки, може, якийсь злий на дівчину. [...] [Чи тра-
плялися випадки, що вечорниці тривали до ранку?] 
Да нє. Може, де парубок та дівка стояли до ранку, а так 
щоб усі гуртом, то ні. [Чи мали право приходити на 
вечорниці немісцеві парубки й дівчата?] Да такого не 
було. [Які забави були на вечорницях?] Отож співа-
ли усі, танцювали, хлопці грали. [Чи траплялися ви-
падки втрати дівчиною цноти до весілля?] То тоді не 
бере. Поки люди, таке і буде. Буває. Отакий випадок 
від бабиної родні. Ходив до сестри, та беремена, а же-
нився на її сестрі. Та щось сказала, і зробилось, бо не 
вийшла заміж, скрутило її на старість в дугу. [...] [Де 
зараз знайомляться в селі?] У  клубі, може, у  школі. 
Більшість у клубі. Ось вам сучасне знайомство. До до-
чки по мобільному позвонив і питає Пашу. Вона каже, 
[що] це не Паша, це не його телефон. Вона тоді у Киє-
ві робила. Оказується, в номері мобільного телефону 
різниця була одна остання цифра. І він почав звонить, 
і  приїхав, і  жинився, а  тепер у нас живуть. Оце вам 
сучасне знайомство. Один із варіантів. Не нада да-
леко ходить, розказувать, як воно в самих так. Дочка 
одна познайомилась в селі в клубі. Отак знакомилась.  
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Я  з чоловіком познайомилась на свайбі. [У  якому 
році?] 1974  рік. У  селі Дим’янці дружкам не дають 
їсти. Садять за стіл, горілки наливають, а не дають ні-
чим закушувати. Ті сидять просто так. Очі вилупили 
та сиділи. То Василь почав кидати мені канфети, то ми 
ними закусювали. 

виБІР паРи Ходив, красавиця, а  свататься пішов че-
рез дорогу до подруги її і женився. Така судьба. А же-
нився, бо в тої були батьки. Ще і на це дивились. [...] 
Наші года вже насильно заміж не оддавали, як колись, 
находяться люде, іди, хоч і не наравиться, а вже при 
нас – наравиться – йди, а нє, до ніхто й силувать не 
буде. А ранше ше й так було, у нас тут був дід Антон, 
він набачив у Дем’янцях дівчину, розпитав, чия, бо 
понаравилась, і поїхав свататься. Посватав, все добре, 
на весілля собрав тут підводу чи дві, поїхав, молода 
вже вбрана. Він дивиться, шось, мов, не та, кажуть, шо 
то була менша, а це старша. «Ми ту пока прибережем, 
а бери старшу». Ну, шо було робить? До весілля уже 
наладились, мусив брать, привіз ту жінку додому, вік 
прожив з нею і казав, шо слава Богу, непогана була. 
Так колись було, шо по старшинству і заміж ішли, 
і  женились, треба було старших пооддавать і поже-
нить, а тоді – менших. Воно, конєшно, треба, шоб так 
було, бо тоді ніякого порядку не буде. 

фоРМи шлюБУ До громадянського шлюбу ставлять-
ся всі різко негативно. Ми були чесні дівчата, після 
весілля стали жінками, а тепер – гражданський брак. 
Не такий цей – давай другого, третього. Це блуд, а не 
гражданський брак. Буває, два годи живе з чолові-
ком, а тоді хвату надіває, буває, шо поміняє не одного, 
а тоді вбірається, як дівчина, стид да й годі, але в них 
стида нема. А я так думаю [говорить жінка, яка піді-
йшла пізніше], може, це й правильно, поживуть, при-
дивляться одне до одного, а тоді сходяться, шоб тоді 
не розходиться, хто його знає. 

с. вовчків
Записала З. Гудченко 15 вересня 2009 р.  

у с. Вовчків Переяслав‑Хмельницького р‑ну Київської обл.  
від Проценко Парасковії Ільківни, 1922 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи То тіке двоє нас дітей було. Це 
небагато. Були ще, дак малими померли. Я знаю, троє 
ще померли. Середняк був. Вони писали  – обліков-
цем був. А мати була неписьменною. [Cкільки класів 
Ви закінчили?] Дев’ять. Воно ж саме война та нача-
лась.  [...] Голодовка була здорова. Я  ж кажу, спасибі, 
батько покійний ото в Києв їздили чи в Москву, мі-
няли ото одежу, да поїдуть, да привезуть. Міняли на 
їжу. Були в батька і коні, і корови. Він у колгосп пішов 
зразу. Зрозумів, шо це діла не буде.

пРийМак Оце ж в тій хаті і я жила, і батько, й мати. Це 
в 1939 году, я замічу. Ми вдвох у хаті були. Приходе 
циганка: «Дівчата, давайте я вам погадаю». – «Да нашо 
нам гадать, да той. Нема шо платить». А  вона каже: 
«Да ото  ж». А  в мене такий светер був. «Мені оддай 
светер». Ну, вона каже на Явдоху: «Твій батько собіра-
єтся кудись їхати – поїде, а твій (на мене) собіраєтся, 
твій не поїде. Ти в цій хаті і замуж вийдеш». І правду 
сказала. Батько як не собірався на Амур їхати, і не по-
їхав. А в тій хаті батько і мати померли, і брат був – 
на воєнному він служив. А я сама ото в тій хаті була, 

і  в ту хату і приймак пристав. В  1953-му [році]. Він 
був з [19]29-го, а я – [19]22-го, він на сім год од мене 
[молодший]. 

сІМейНІ вЗаєМиНи Оцю хату ми вже з хазяїном 
строїли. То ж жили ми там, у тій хаті. Там в мене два 
хлопці народилися. А мій хазяїн, той, шо вже пристав 
до мене, матір мою сильно побив. Знаєте, такий був 
злий. І ото матір побив, так брат мій подав на суд, да 
розсудили: матері хата попала, а нам попала хатина і 
комора. [Вас чоловік не ображав?] Да, всього було. Та-
кий був вредний. Оце [він до мене] по-хорошому по-
шов. Він ото з Голопузовки, а його там мати жила. Вона 
сильно не хотіла, шоб він до мене пристав. І то вона 
вже крутила-крутила – ворожила. Я кажу: «Я шоб зна-
ла, так я б його не прийняла». Був такий, шо бився, 
лаявся. А тоді вже хлопці [сини] поросли: один в ар-
мії був, другий з армії прийшов. А він [чоловік], було, 
кричить да лається. Хлопці у клубі були, а  він ото... 
Так вони як прибігли, взяли та сказали: «Тільки ма-
тір зачепите – уб’ємо». Дак він в оце окно вискочив і 
після того не чіпав. Оце підскочить до мене, а я кажу: 
«Ну, бий». А після того не бив. Вже сам каже: «Та піду 
туди  ж, до матері, на Голопузовку». А  вона ото така 
вредна була. Вона вмерла, я й на похорон не ходила. 
Мені казали: «Сходи да той». А Іван у мене ж уже умер 
був. А я кажу: «Я і так поплачу». [...] Ткала сама. Дак 
десь невістка однесла. Не знаю, чи попалила. Поки 
вона не їздила, так так воно й бульо, а тоді вже як пе-
реїхала, дак попалила мої ті всі доріжки. Не знаю, де 
вона їх подівала. І одежу всю мою попалила. Стіке оде-
жі було, так поскидала все, попалила. «Воно, – каже, – 
вам нужне?» Отам рушники були, дак вона почєпила 
бабині. В  мене на кажній іконі і пантреті [портреті] 
були рушники повишивані. Така строга. У  мене [за-
раз] два сини. Один  – Васько, один  – Микола. І  оце 
сердяться, шоб він [Микола] не ліз. І шоб я не дзво-
нила, і  шоб він не дзвонив. Він оце дзвонить, коли 
їх нема дома. Провідував. А оце вже під два годи, як 
вони сказали, шоб його дома тут не було. Він, було, 
приїде й на гробки піде, попрібірає. 

виБІР паРи Були і парубки. Ну, так судилось, навєр-
но. До мене один чіплявся. І поїхали в город, пошли 
записуватися. А  я кажу: «Не буду записуваться». Не 
подобався. Їдем назад, а він каже: «І батько хай, і мати 
живи будуть. Вони ж вирядили, шоб це ми їхали. Та ти 
так, як та Бондарівна». Кажу: «Точно. Лучче в Герма-
нію піду». Я і в Германії була. Де тіке мене не було! Сім 
раз забирали мене в Германію – сім раз тікала. Однак 
забрали. [Довго Ви там були?] Два годи. У Брацлаві. 
До хазяїна потрапила. Спасибі, хазяїн такий був хоро-
ший, хай йому там легко в землю дихать.

поЗашлюБНІ дІТи В мене син вмер ще не жонатий. 
Од первого чоловіка, шо я в армії була, дак він мене 
понасильничав. Я  вже в гвардії була, а  я з ними ро-
била. Ми з ним дружили. Три рази переспав зо мною. 
А  тоді вже як їхала я додому, ми фотографувалися. 
А тоді сіли, а він і каже: «Дай я ще з нею сфотографу-
юся». А я кажу: «Для чого?». А він каже: «Шоб сину 
памнять була». Той, шо в Гілляках живе, то його син. 
[Це старший Ваш син?] Ага. Я поїхала додому. А їхала 
через село Гниляки та заїхала до тітки. А тоді в обід 
уже додому. Приїхала додому, а тітка на другий день 
приходе да тоді мені каже: «А ти шо, сама приїхала?». 

ПеРеЯСЛаВ-ХМеЛьНиЦьКиЙ   РаЙОН
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А я кажу: «Сама». – «Я вже по очах поняла, шо ти в ва-
готі». Я й не знала. Їхала й не знала. «Знаєш шо, – тітка 
каже,  – в  Самановці є така баба, шо робить аборти, 
так давай поїдем та зробим аборт». А мати покойна, 
хай їй легко буде, каже: «Матір Божа в дівка’х приве-
ла – це не гріх, а з світа губити не нада. І так оце син 
остався». 

с. лецьки
Записали І. щербак та З. Гудченко 8 вересня 2009 р.  

у с. Лецьки Переяслав‑Хмельницького р‑ну Київської обл.  
від Іваненко (Мартишко) Надії Іванівни, 1941 р. н.,  
родом із с. Вінинці Переяслав‑Хмельницького р‑ну,  

Крамаренка андрія антоновича, 1919 р. н.,  
Нешви Софії Іванівни, 1922 р. н.,  
та анастасії Луківни, 1936 р. н. 

РодиННІ пеРекаЗи В 1947-му [році] теж була голо-
довка. Багацько людей пухли. У нас батько вже ж дома 
був, дак поїхав. В Западній [Україні] батьків брат жив. 
Він взяв двоюрідного брата і його сина, і поїхали за-
роблять. А ми осталися дома: мати і ми – дві невеликі. 
Кончилась картопелька. Мати з лушпайок якусь кашу 
зварила, дак як поїли, як потравилися. Мати взяла по-
слідній рушник і за той рушник взяла корзину картоп-
лі. Прийшла. Дві-три картоплинки, шоб якийсь суп-
чик [приготувать], і  нема ж чим засмажить. Коли  ж 
ото батько приїзжає, а нас водою залило. І ми пішли 
перед 8  Березня у школу виступать, повертаємося, 
а в хаті і в сараї – вода. Канаву почали копать, одвели 
воду з двору. Батько чи через день, чи через два вже 
приїхав. Дак сестра в Переяслав тачкою три клуночки 
повезла: жита, пшениці і ще шось. І  батько сьогодні 
приїхав, а завтра остався дома, шоб прибрати, корову 
перевести, яка перебувала у людей через повінь. Коли 
голова визвав і викинув з колгоспу, шоб не ходив на 
роботу. Батько прийшов, три дні посидів дома. Коли 
нема ж кому пилять тією ж пилкою. Дак вони визвали 
батька. У дядька через хату жорна були домашні. Під-
емо з сестрою, намелемо, і ото картоплинка, у водичці 
розмішаєм отого борошенця. Таке життя було страш-
не в 1947-му. А батька викинули з колгоспу за те, шо 
коли приїхав з заробітків, не зразу назавтра вийшов 
на роботу. 

РодиННе повсякдеННя Яка бідность не була, гу-
ляли все врем’я. Ото тільки в голодовку... То складки 
які. Тільки який празник, ото вже гульня. Тоді люди 
такі жизнєрадосні були, а тепер: «Нашо воно мені, ото 
нема чого робить». Баба одна з Чобітьок, у неї син по-
вісивсь, чоловік вмер, дочка ногами не ходить, і оце не 
дуже давно син і онука вмерли. А вона така, каже, спі-
ває. Прийде до своїх сестри, племінника, пийне трохи 
да співає. А  сусіду сестри каже: «Прийди, Володько, 
заспіваєм». А він: «Співайте, як вам весело». А вона: 
«Да, мені весело». А шо людині робить? Вона убиває 
своє горе. Вона заспіває, і воно, мов, уб’єш.

виховаННя дІТей У колгоспі ми робили. На буряках 
я всю жизнь робила: з дванадцяти років. Мені так до 
коней хотілося, шо страшно і сумно. Після четвертого 
класу я покинула школу, бо тоді така учоба була, шо 
й зошита не було. Із буряка робили чорніло, а  хто з 
сажі – хто що. Я кину свою шальку та з сусідкою на 
поле. Мати вилає коло молотарки. І так пішла я в два-
надцять год. До вола не доставала запрягти. Я  коло 

них вже постійно була. Такі в мене були воли чорняві, 
я вже їх так привчила, шо вони за мною – куди я, туди 
й вони. Було, сміються з мене: «Ану-ану пройди». Бо 
я пройду – вони за мною. А тоді коней вже взяла. Од-
ного разу чуть не вбили  – носили коні. З  безтаркою 
зерно возила.

виБІР паРи [Чоловік] механізатор був. У  Лецьках не 
було клубу, й вони ходили у Вінинці. А в нас був ве-
ликий клуб. І  ото так, видно, я  йому понаравилася. 
Я [19]62-го году з ним познакомилася. Він все времня 
їздив і на цілину їздив. В них дуже велика сім’я була – 
в них було аж дев’ять дітей. Він їздив на цілину зароб-
лять. А в [19]63-му ми поженилися десятого лютого. 
Весілля в нас було... Такий мороз був гарненький. Чо-
ловік приїхав із Лецьок із боярином, пара коней було. 
Ми їздили по селу у Виповзки [куток села] – в мене 
там тітка була. Я ж їздила, кликала. 

дошлюБНе спІлкУваННя Уже і я трохи ходила, не в 
клуб ходила, а до жінки в хату ходили, гуляли там. Ка-
расін носили, шоб світило, да і все, більш нічого, ніхто 
і не платив нічого. [Це коли було?] До войни. Ну, після 
войни я заміж вийшла, вже в клуб ходили. В нас каза-
ли «досвітки». І вишивали, і пряли потрошку ходили, 
як раньше, а  після войни їх і не було, і  я вже заміж 
вийшла. Прядку несли, тягли, а як вишивать, то узяла 
вишивання да і всьо. Коли коноплі мняли, шо тіки не 
робили по досвітках. Погуляли, повишивали, [по]смі-
ялись, побалакали. [Хлопці теж приходили?] Авжеж. 
Вони сміялися, шуткували з  нас. Сидять, хто казку 
розказує, хто шо попало. Сміються, і ми сміємось. Ми 
прядемо, а хлопці гуляють, балакають. [...] Всякі праз-
ники  – і совєцькі, й  релігійні  – святкували луче, як 
тепер. Тепер і понаготовляють усього, ну воно таке... 
А то, було, квасолі наварять, і як же вони співають, як 
же ж вони гуляють! У мене й мати була така, шо вони 
перебираються, і дядько з села був – через себе вінок 
цибулі перев’язували, тоді по сто грам випили да ци-
булі як одірвав, да як укусив... Да було і качалка, ру-
бель, це така музика була! А як же ж вони танцюють да 
співають! А гуляли на всі празники... Оце храм прой-
шов, через тиждень треба гулять. Оце святки стріли, 
треба випроважать. По хатах ходять на святках. Той 
дядько приходить: наша хата, друга, третя, четверта. 
У кого гулять? Там проблеми не було. Зараз попробуй 
у хату куди улізти. А то і гуляли, страшне гуляли. 

с. помоклі
Записали З. Гудченко та І. щербак  

9 вересня 2009 р. у с. Помоклі  
Переяслав‑Хмельницького р‑ну Київської обл.  
від Болілей Катерини Мартинівни, 1928 р. н.,  

Канупер Ольги Іванівни, 1936 р. н.,  
та Левченко Марії Семенівни, 1941 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи, РодиННе повсякдеННя  
Батьки народилися і жили в Помоклях. Батько в мене 
загинув на фронті. А нас осталося двоє – я  і  сестра. 
Нас було п’ятеро, а  під голод померли. Під [19]33-й 
діти померли. Як уже я сюда пошла заміж, то прода-
валась хата, і ми забрали їх сюди. Були тут такі наші, 
з села, ходили, все у людей забірали. Їх називали «полі-
цаями». Ну а ми ж таки вижили. Там у нас города було 
трошки. Мати, було, все кажуть: «Дякувать Богу, шо у 
нас корови не забрали». А як була я ше малою, а сестрі 
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було десять год, так там коло сільради був такий дядь-
ко, і там таким, як я, без батька, давали ше котьолок 
якоїсь юшки і скибочку хліба. Це вже в 1947-му. А я 
була така пухла, шо туди дойду, а назад треба нести 
мене на плечах. І той котьолок тягнем. Прийшли до-
дому, сіли, висьорбали ту юшку і живем. Тоді корова 
прийде – надоїм молочка. І так ми вижили. А тоді сім 
класів я кончила і пошла на ферму. Це мені було чо-
тирнадцять років. 

УспадкУваННя МайНа, пРийМак Мати вийшла 
заміж у селі тут. Це тепер двоє дітей, а раніше ж біль-
ші сем’ї були. І батько старший був, а то менший брат 
був в його ще. Вони [батьки] жилі, поки ж жив брат 
той Петрів. А як брат оженився – ви йдіть, куди хо-
чете. Батьку нема куди йти. Город то в їх був непо-
ганий. Вони пожаліли города, шоб построїть батьку. 
Ото таке полючилось. А це ж тут материн батько на 
цьому хазяйстві жив. Батьку жалько своєї дитини, 
шоб виходило десь на дорозі сідало. Він і каже ж бабі, 
шо піду попрошу, хай переходять уже ж до нас, шо ж 
робить. А ще в їх була дочка мольода ще така, неза-
мужня. «Хай вони переходять да й живуть». А бульо 
вже у батьків два хлопці. Ну, й вони пошли попроси-
лі. Да, конєшно ж, тім батькам [козирну] масть, шо не 
строїть, не то, пошльо в готове да і все. І ото таке вам 
получільось, і тоді отож так воно й жильо. Оця ж до-
чка підросла – дідова да бабина, вийшла заміж. А нас 
уже ж тоді стальо п’ятеро. Було шестеро, самий стар-
шенький умер, осталось отож п’ять. Моє подвір’я те, 
бо я сама тут осталася. Я ж буду умірать. Батьковщина 
оце, щитай же, моя. Нашого батька. Батько прийшов 
сюди, щитай же ж, у прийми перейшов. І так ото дід 
і баба померлі, а воно отож остальось. Тоді ж ото дав 
Бог войну, і батька вбито, і мати ж умерла, бо хіба його 
можна перенести таке.

дошлюБНе спІлкУваННя Вечорниці. Бульо все 
таке. Гуляння бульо. Складки́ склядали – це продукти 
зносяться. Дівчата зносять ото продукти в одну хату. 
Приходять хльопці з гармошкою, з  бубоном. Поси-
діли, повечеряли, потанцювалі, поспівалі. Ото таке 
бульо. Це зімою ж більше. [...] Їсти хотільося, бурча-
льо, гирчальо, а отут-о через дві хаті стояля в’язина, 
і  тамечки, як тіке сонце зайшло, музика, балалайка, 
бубон, скрипка, співи до самого ранку, в  хату б і не 
заходив. А  січас кругом, як собака.  [...] В  чотирнад-
цять год я пішла на ферму порати телята. А ввечері ж 
хочеться в клуб. Клуб здоровий був. Літом босі тан-
цювали. Коло клубу як зіб’єм куряву! Як було гарно. 
[Хлопці до дівчат залицялися] не так, як тепер, а по-
харошому. Пидійде, балака. Якшо ти согласна, то він 
іде за тобою, проважа додому. Провів раз, два, десять. 
Схотів брать – бере. Не схотів – пошов далі. [...] [До-
світки] були. Зімою – роботи ж такої не було на горо-
ді. Шили, пряли, полотно ткали, рушники ткали. Мати 
навчила і полотно, і рушники ткать. Купували нитки в 
котушках білі і ше й червоні, чорні. Заполочі тоді мало 
було, то плутали матерію на нитки. А в 1960 году я вже 
й заміж пішла.

посаг Скриню треба одправить. Не було ж гардіропа. 
Дерев’яна, покрашена красною краскою. В селі їх ро-
били, були ж такі люди. Виносять скриню, і  як була 
машина, то на машину ставлять, а то на підводу став-
лять. [Що було в скрині?] Подушки, рядна – усе те, шо 

придбали. Б’ють ті подушки, аж курява встає. Рушни-
ки, сорочки, там спідниця якась у скрині. Давали по 
дві подушки довгі і кругленькі. Сідають коло скрині 
приданки  – жонаті чоловік і жінка з сторони моло-
дої – і співають, і поїхали до молодого.

поЗашлюБНІ дІТи [Як називали дівчину, яка наро-
дила позашлюбну дитину?] «Покритка». [Як стави-
лися до такої дитини?] Нормально. [Як її називали?] 
«Байстрюк». Ну, це вже так як по злу називали. А так 
дитина обикновенна. В нас такого не було, шоб обра-
жали дітей.

фоРМи сІМ’ї У  кажній хаті було багато дітей. У  нас 
було п’ятеро, а шостий умер. Чотири хльопці і дві ді-
вчини. Самий старшенький ото вмер. [Як батьки діли-
ли хату між дітьми?] Та хтозна як вони, бідні, ділили. 
Оженився, хлів же  – доски ́ покладені там, і  уряд усі 
лежять: і діти, й батьки, і мольодий, і мольода, мольо-
дожьони – всі вмісті лежали. А тоді вже ото строїли.

НайМиТУваННя Оце мені баба Федоська розказує: 
«Я, як була молодою, то така гарна була. Як пошла я 
в найми – батько мене дав у найми в Сомкову Долину 
до хазяїна. А тоді бачу – хазяїн до мене залицяється. 
Да одну ніч лягла спать у клуні, а вони з бабою у хаті. 
А він, чую, «рип» двері, іде до мене. А темно, так темно 
в клуні. Дак я тоді як вискочила і бігом! І побігла до-
дому лісом. Да прибігла додому та кажу батьку: “Оце 
більш я зроду в найми не піду”».

с. пристроми
Записали І. щербак та К. Ковтун  

12, 14 вересня 2009 р. у с. Пристроми  
Переяслав‑Хмельницького р‑ну Київської обл.  

від Шостак Ольги Павлівни, 1931 р. н.,  
та Федюшиної Ольги Михайлівни, 1943 р. н. 

повТоРНий шлюБ І батьки мої звідси, і дід жив че-
рез дорогу. У  мого батька перва жінка померла. Він 
тоді женився на моїй мамі і забрав, і там вони на краю 
села построїли хату, і прижили двоє дітей, і оце й я у 
тому числі. 

подРУЖНя ЗРада У мене два сини. А з чоловіком я 
розійшлася у тридцять років. У  двадцять років ви-
йшла заміж, а у тридцять розійшлася. Прийшов додо-
му – двоє діток: один ходить у садік, другий – у другий 
клас. А він каже: «Я влюбився, жити в сім’ї не можу». 
І  пішов. Ніколи дітям не помагав. А  це вже діти, як 
стали взрослі, перший син робить в Борисполі в ае-
ропорту, а менший – під Білою Церквою, то захотіли 
його побачить. Старший син якимись способами його 
найшов, та зустрілися обоє з  ним. Він дуже далеко 
жив – аж на Кавказі. 

виБІР паРи Заміж виходили так: за кого оддали, за 
того й пошла, а  там уже наравиться чи ні  – це діло 
десяте. Буває по-всякому, бува на сватанні поблаго-
словлять, а вона не в яку, не піду і все, тоді все роз-
строюється, а бува і запишуться, весіллє одбудуть, бо 
приготовились, а на другі день – не живуть.

дІвУваННя Я  не дуже ходила дівувать, бо тоді було 
таке дівування, шо батьки не дуже пускали. В  мене 
батько дуже строгий був, забороняв. Я ходила в кіно і 
так коли ходила з братом гулять. Постою там з якимсь 
хлопцем біля хати. Брат іде: «Ану пішли разом додо-

ПеРеЯСЛаВ-ХМеЛьНиЦьКиЙ   РаЙОН
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му».  [...] Собирались [молоді дівчата й хлопці] та  й 
співали пісні по кутках дуже. 

дошлюБНе спІлкУваННя Були у нас досвітки. 
У хаті у батькової сестри весь час були досвітки. Вона 
сама жила. Чоловіка рано поховала, а більше заміж і 
не виходила. І до неї ото всі сходилися, дітей у неї не 
було. До неї сходилися – і прядки пряли, і гребні... А я 
любила на печі в неї сидіть, як досвітки були. Дівчата 
вишивали на вечорницях, а  хлопці, конєшно, підби-
вали тій дівчині, яка подобалася. І коли тьотя помер-
ла, то прийшла одна жіночка і каже: «Боже, я ж знаю, 
як тітка приймала нас, як ми співали. Пісні такі гарні 
співала вона. Ше й наварить картоплі і сала поріже». 
А співали ж пісні такі гарні на вечорницях!

поЗашлюБНІ дІТи [Чи траплялися випадки, що 
дівчата народжували позашлюбних дітей?] Може, 
й було, ну дуже-дуже рідко. Це вважалося, Боже упасі! 
Називали їх «покритками» і  осуждали  їх. [Як  нази-
вали позашлюбну дитину?] «Байстрючком». [Чи по-
криток брали заміж?] Да обминали десятою дорогою. 
Одне діло, шо дитина в шлюбі родилася, друге – шо 
без шлюбу.

с. хоцьки
Записали І. щербак та З. Гудченко у вересні 2009 р.  

у с. Хоцьки Переяслав‑Хмельницького р‑ну Київської обл.  
від Кролівець Олександри Данилівни, 1925 р. н.,  

родом із с. чопилки Переяслав‑Хмельницького р‑ну,  
та Ігнатенко Надії Федорівни, 1935 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи, РодиННе повсякдеННя  
Мама ще жи́ва, а батька нема – на войні вбито. [Скіль-
ки мамі років?] Сто п’ятий год.  [...] Колгоспи тоді 
стали. А  то раньше комуна була  – Першого травня. 
Мати пішла зразу, бо хазяїна не було. Нас четверо 
було у матері, і мати записалася. Землю забрали. Без 
хазяїна найми́, шоб зорали, шоб посіяли, шоб скосив, 
змолотив. А  за шо ж платить? Четверо діток. [Бать-
ки] середняки були, мати казали. Батько пив, коняку 
пропив да хату продав. Мати ходила до тітки. Вони ж 
дадуть шиї свинячої, тоді одробляють. Вечором там 
пряти наберуть. Вдень – орать. Конопель напрядуть, 
зв’яже всім людям. Голод страшний у нас був. Кому-
на в нас отож була. Так у нас у комуні не дохли, а  в 
селі дохли, бо повикачували. Де яка крупина, де яка 
квасолина  – позабирали все. Вони ж землі наші по-
забірали докупи. Мололи, давали. І горох, я помню, – 
млинці пекли. До вечора стояли за тім млинцем. І су-
пик варили. І  корови були, корови різали. До юшки 
хоч і не було чого кидать, а юшка така жирненька, да 
поп’єм. В нас робив брат мій, сестра в конюшні. І той 
брат менший ходив у найми. У школу ходили. У школі 
тоже сніданок варили. Баланду якусь або хоть чай за-
кипить, дві грудочки сахару дадуть, хто в школі. Моя 
мати, було, то хліб пекли. В  колгоспі неважко було. 
Давали [хліб], хто робить. [...] У 1947 році теж голод 
був. Ми жолуді шукали лозинкою попід листям. Мати 
кине їх у полум’я – вони повилузуються, а тоді мати 
посушить. А тоді в ступі товкли. Да десь якоїсь висів-
ки мати достане. Да то таке ліпили. А тоді вже як липа 
розвилася, да мати тоже з висівками якісь ладошки 
поліпить. Поки ж дождалися, шо жито вже поспіло, 
то на жорнах надвоє, натроє передере. В нас добряча 
корова була. Як зараз знаю, надворі видоїть її в чавун 

відерний, якусь затірку затре в ночовках дерев’яних, 
зварить. Посідаємо – такі мисочки череп’яні й ложки 
дерев’яні круглі, їмо-їмо, а  ще їсти хочеться. І  виїмо 
оту всю затірку.

НайМиТУваННя Мати ходили на панщину. Та й було 
тіке як перва зірочка зошла вже, схвачуєшся, тоді ча-
сів не було, і біжиш очередь займаєш. Сапали буряки. 
Як не хватить міста – іти додому, а тоді ж і платили 
копійки. Кажуть, не рублі, а копійки. 

дошлюБНе спІлкУваННя Гойдалки були, дак хлоп-
ці, дівчата гойдалися. [Біля церкви?] В іншому [місці]. 
Коло воріт у кого. [Чи дівчата сходилися на вечорни-
ці?] Сходились, гуляли. Там у нас баба Палажка жила 
сама. Так ото досвітки були в неї. То ми туди сходи-
лись – і хлопці, і дівчата. Гуляли.

виБІР паРи В селі ходили дівчата на вечорниці. А мене 
мати так рано заміж оддала – в сімнадцять год. Чоловік 
мій їздив сюди в ліс, напував дядька – батькового брата, 
Павла. До вони прямо мене самосилом віддали, я не по-
німала... Приїхали, сватів привіз, і ото мучили, поки я 
не дала слово. [Ви з ним зустрічалися?] Та ні! Я його ба-
чила тільки, як він приїжджав. [Чому мама так поспіш-
но Вас заміж віддала?] Та вона казала, шо в неї вже дру-
га дочка підросла. [Чи довго Ви прожили з чоловіком?] 
Півтора місяця пожила та й вернулася додому. Та й все. 
Так пив, так пив! А ше ж в Пологи пішла, чужий же він. 
Сваталися спочатку. Мене сватав там один з Хоцьок, но 
я не схотіла ше й балакать. А тоді просто самосилом... 
Дядько ругав. А мати каже, шо шо ж це таке, шо ти не 
хочеш? Та й пішла. І думала: «Ось я пойду, хай вам по-
легшає». Я не понімала, шо це воно таке. А потом ото 
ж через два годи я другий раз вийшла заміж. Ми з ним 
тіки п’ять год прожили, і він умер. Синок у нас є і дочка, 
у неї – троє дітей. І правнучок уже є.

виховаННя дІТей [Cкільки класів Ви закінчили?] 
Я – п’ять, далі робить пошла. Хотілося [вчитися], а не 
було в чому ходить. [Скільки Вам було років, коли Ви 
сіли за трактор?] Двацять один год. Училася й працю-
вала. Так я все врем’я була в стахановках. [Чи давали 
премії, грамоти?] Давали. Мені й цей год дали, заро-
била. Пасла корови або теля попораю. Ото таке. 

фоРМи шлюБУ Я з ним [чоловіком] не схотіла розпи-
суватися. Тоді, знаєте, накладали [податки]. Тоді важ-
кі післявоєнні года були. Да я, було, в держави беру та 
ще й докупляю, дитина шоб не гола була. Він [чоловік] 
казав тричі: «Давай, пошлі росписаться». – «Не хочу, 
не хочу. Чим я тоді буду платить?» 

с. чопилки
Записали З. Гудченко та І. щербак  

у вересні 2009 р. у с. чопилки  
Переяслав‑Хмельницького р‑ну Київської обл.  

від Кролівець Олександри Данилівни, 1925 р. н.,  
Романенка Дмитра Сергійовича, 1923 р. н.,  

родом із с. Строкова Переяслав‑Хмельницького р‑ну,  
Перехрест Надії Василівни, 1943 р. н.,  

та Карпенко (Савчук) Ольги Потапівни, 1931 р. н.,  
родом із с. Велика Каратуль 

Переяслав‑Хмельницького р‑ну 

РодиННІ пеРекаЗи Це мені чотири роки було. А шо 
я можу помнить [про голод]? Я була така, шо, було, за 
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сутки не з’їдала яєчка. Нас двойко родилося в матері, 
і я була никудишня, а той хлопчик, шо гарний, вмер 
[під час голоду 1947 р.]. І я була до того худюсінька, шо 
хтозна за чім я жила. А вже ж по сусідству було п’ятеро 
дітей – вони голодали. Батько мене бив за те, шо я не 
їм в батьковому котьолку воєнному, кашка молочна 
в погребнику стояла, батьки ж [на]  роботі  – жнива, 
і  яєчко чи то жарене, чи то варене, млинчик якийсь 
там був і шкварочка була, сальця кусочок – і я нічого 
не їла. А мій друг Ванько, по сусідству через хату, він 
отакий був мордатенький, а голодний всігда. А такий, 
шо їв шо попало: буряк сирий, картоплину сиру... Мої 
батьки недоїдали, а мені їсти було предостаточно, а я 
не їла. Дак батько прийде з поля і б’є мене батогом, шо 
я не поїла. Дак я вже тоді додумалася, шоб Ванько поїв 
усе, а тоді батько мене не поб’є. А мені їсти ніколи не 
хотілось. Ото таке. Дак я лічно не знаю голоду, бо я не 
їла тоді. А знаю, як мати квас кладе перед Покровою 
чи капусту у погріб – бочки закладали у погріб – на-
сікали по двадцять відер тої капусти, закладали, бо 
їлася тоді – картоплина у шкуратку, печена чи варена, 
капуста, і були ситі. Дак у їх [у родині Ванька] і цього 
не було, бо в їх семеро душ сім’ї – п’ятеро дітей і бать-
ко й мати. 

РодиННе повсякдеННя Як п’яний батько прий-
шов, треба було матері отак осторонь... Взагалі, якшо 
жінка не буде артісткою хорошою, життя трудно на-
ладить. Треба підходить з такого боку, шоб він не роз-
сердився. Бувають, канєшно, глупци такії, шо і це не 
помагає. Ну, глупєц  – це, канєшно, страшне... Якшо 
розумний чоловік і напився, треба до нього так під-
ходити, шоб він лучше сміявся, а не сердився. А мати 
моя, було, тільки прийде батько п’яний, так і начинає 
кричать, лаяться. Я ж було за пелену матері вхвачуся: 
«Ой мамочко, не займайте батька! Батько п’яний йде, 
не займайте!». До того кричу, до того плачу! То батько 
поб’є матері руки й ноги. А тоді мати лежить у лікарні, 
в Безпальчому в нас була дільнична лікарня. Матір од-
везуть – купу костей – так бив її батько по-звєрські, 
шо мати лежить зіму. А  зімою ж треба ткать. А  я ж 
маленька, рядовини я не могла ткать, бо рядовина – то 
особливе: там на чотири підніжки треба. А  таке по-
лотно  – то дві підніжки нажимать. Дак я оце, було, 
як батька нема вдома, на роботу пішов, – плиг на ті 
підніжки і ото несколько цівочок і зітчу. Я цю роботу 
знаю  – і  як клубки мотать; мотовило  – те, шо намо-
тували нитки – все це я знаю. То люди вже попалили 
верстати, а мати ше ткала, сестра ше ткала. Дорожки 
ткали з тряпок.

шлюБНий вІк Я  у двадцять год вишла замуж. Це в 
нас Параска 1929 году, дак ходила [на вечорниці]. А я 
меньша була. Да тоді ж ходить не було в чому. Гулять 
не було в  чому. Вони підуть дві гулять, а  мені нема 
в чому гулять. Тоді бідно жили. Зараз, мо’, й погано, 
а тоді ще хуже.

дошлюБНе спІлкУваННя Сходились [дівчата на 
вечорниці], гуляли.  [...] Досвітки. Було й до войни, 
і ще й зараз єсть. Обирають таку хату, там одна душа 
живе, да то ж на вечір збираються туди. [Дівчата] пря-
ли і вишивали рушники, а  хлопці приходили гулять 
туди. Нічого не робили. Танцювали. Була гармошка, 
була сама скрипка. Там була балалайка. [Ви грали на 
музичних інструментах?] Брат грав.

РокиТНяНський РайоН

с. острів
Записав О. Васянович 2008 р.  

у с. Острів Рокитнянського р‑ну Київської обл.  
від Царенко Зої Іванівни, 1951 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Ми середняки. У нас була коро-
ва, то наша сім’я осталася жива, бо у нас було молоко. 
Дід у мене був дуже хороший. Ходили з колгоспу і за-
бирали останнє поросятко, ховали під піч те поросят-
ко і у дворі ховали, і на горі ховали, і у клуні ховали, і у 
соломі. Казав дід, шо ходили з такими штиками, зем-
лю переривали. Трошки вховали для своїх дітей, а то 
в основному ходять і забирають. Тоді був дуже гарний 
урожай. Це свої ходили забирали, а не чужі. Комуняки 
ходили, комуняки забирали. У Западну їздили мінять. 
У  мого чоловіка дід їздив. Тоді ж іще у людей були 
дукачі золоті, кожухи. Мій дід такий кожух носив об-
шитий. Вони називались чи «катанки», чи шось таке. 
Було, шо їх перестрівали і вбивали.

дошлюБНе спІлкУваННя На кожній вулиці був 
гармоніст, бубоніст. З кожної вулиці дівчата ходили на 
танці до когось там. Ото там, де хата старенька, то там 
гульбища були. Карабан грає, а ми танцюємо, аж у хаті 
пил стоїть. Танцювали і «Козачка», і  «Краков’яка», 
і «Польку» – усіх танців. А тепер же його нема. Теле-
візор – і все одпало, шо було. 

фасТІвський РайоН

м. фастів
Записано в м. Фастові Київської обл.  

від Площенюка Миколи аврамовича, 1954 р. н.,  
родом із с. Мохначка Попільнянського р‑ну 

Житомирської обл., 
Лук’яненка Михайла Григоровича, 1931 р. н.,  
родом із с. Новошепеличі Іванківського р‑ну 

Київської обл.,  
Балушка Григорія Марковича,  

родом із с. Кошів Тетіївського р‑ну Київської обл.,  
та Балушок Катерини Василівни, 1916 р. н.,  

родом із с. Ждани Лубенського р‑ну Полтавської обл. 

паРУБкУваННя Коли я парубкував, ще десь у [19]60–
[19]70-х роках, то устроювали таку ніби провєрку, як 
приймали до гурту. Посилали до когось з дядьків, на 
кого злі, обтрусить грушку, вибрать огірки, з колгоспу 
вкрасти огірків на компанію. Чоловік двох хлопців по-
силали в друге село набить когось з хлопців, на кого 
зуба мали. Парубочі розваги: у  дівчат знімали воро-
та й хвіртки і закидали на хату чи на хлів. Заносили 
хвіртки й ворота дівчат у двори до хлопців, з якими ті 
гуляли, і наоборот. У гулящих дівчат мазали хвіртки й 
ворота дьохтем, а пізніше – мазутою. Пересипали до-
рожку соломою, попелом чи чимсь замітним од двору 
дівчини до двору хлопця, які гуляли. Одній вчительці, 
що дуже вредна була, по снігу на Новий рік до її зали-
цальника, що клинці до неї підбивав, перелили дорогу 
чорнилом. Далеко, аж через все село. Моїй Валі [дру-
жині] на хлів були викинули хвіртку хлопця, який до 
неї залицявся. Довго вона там лежала, аж тоді батько з 
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неї кусок забору зробив. І дорогу пересипали попелом. 
У нас в селі казали, що якій дівчині цього не зроблять, 
то й заміж не вийде. Мужикам, які були вредні, роз-
бирали забори, а раніше, як хати крили соломою, роз-
кривали хату. Крали з садків і городів огірки, яблука, 
груші. З  сусідніми хлопцями часто билися  – село на 
село. А дівчата лякали: на Маковея вирізали з гарбуза 
голову (очі, зуби, рот, ніс) і ставили всередину свічку. 
Робили всякі чучела. [...] В 1950-х роках, як парубку-
вав, в селі була парубоцька громада. Вечорниці були, 
були й парубочі розваги. Перед старим Новим роком 
залишалися на вечорницях на спільну ночівлю. В інші 
дні цього не було, а тільки перед Новим роком. Хлоп-
ці з дівчатами жартували, але нічого непристойного й 
неморального не було. Солому для ночівлі хлопці кра-
ли в дядьків, а дрова крали дівчата. По цих дрючках, 
що на дрова, дівчата ворожили. На спільній ночівлі 
вимащували дівчатам обличчя сажею. Хлопцям, які 
задавалися, теж мазали сажею обличчя, пришивали 
до одягу «хвости». Бувало, на вулиці ввечері лякали 
дівчат. Чіпляли на палку щось біле і лякали, тикали 
їм в темряві пуд морду. Коли був ще підпарубчаком, 
то робили всякі пакості парубкам і дівкам. Дядькові, 
який не пускав молодших хлопців – підпарубків – на 
вечорниці, витягли на хату воза. Вночі залізли в клу-
ню, де стояв віз, розібрали його, винесли на хату і там 
склали. Ще й причепили до нього ярмо. А один дядько 
дуже нападався на хлопців, що ходили до його дочки, 
то парубки йому зробили таке. Він поклав над входом 
до хати біля стріхи дошку і підпер її, на дошку наклав 
гарбузів, щоб дозрівали. То парубки прив’язали до 
дошки мотузку і постукали у вікно. Той чоловік схо-
пив дрючка і вискочив, щоб ганяти парубків, а хлопці 
смикнули за мотузку, і гарбузи впали на нього. На Ку-
пала хлопці на польовому стані знімали з возів колеса, 
а потім в лісі, де гуляли, насаджували на високі тички. 
А потім бригадир ходив по всьому лісу і шукав колеса. 
Робили гойдалки в лісі великі між двома дубами і гой-
далися з дівчатами. А гойдалки ставили де-небудь над 
обривом, щоб страшніше дівчатам було. [...] Громади 
були по кутках, кілька в селі. Як приймали хлопця в 
парубки, він ставив могорич. Приймали на танцях. 
Кажуть: «Ану затанцюй». Як гарно затанцює, то й при-
ймають. Розважалися парубки так – робили опудала і 
лякали на темних вулицях дівчат. Хлопцям і дівчатам 
пересипали соломою дорогу до двору, переносили во-
рота від двору хлопця до двору дівчини. Це цим, які 
гуляли, робили їх соперники. Ходили по кавуни на ба-
штан. Якщо дядько не скупий, вгостить кавунами, то 
його не трогають, а як скупий і погано приймає, то об-
несуть йому баштан. А ще було, одна дівка перебира-
ла парубками, то їй хлопці задрали на голову сорочку, 
зав’язали й так пустили по селу. Бували між парубка-
ми бійки: билися хлопці різних громад. А ми – підпа-
рубчаки – бігали, заглядали в хату, де були вечорниці, 
з-за тинів слідили за танцями на вулиці. І строїли вся-
кі штуки парубкам. Візьмем і розсипемо на вигоні, де 
збираються парубки й дівки на танці, табак. А тоді як 
вони танцюють, то він з пилюкою підіймається в пові-
тря, і вони як почнуть чхати, а тоді розбігаються. А то 
ще втикали у раму вікна в хаті, де збиралися вечорни-
ці, гачок, а до нього прив’язували навощену зсукану 
мотузку і по ній руками, пальцями тягли, проводили, 
а воно гуділо в хаті. Коли дівчата гадали, перекидаю-
чи чобіт через хату, то ми, бувало, заховаємся і тоді 

вхопиш чобіт – і тікати. А то робили опудала всякі і 
приставляли до вікон у хаті, де були вечорниці. Такі 
штуки ще й зараз є в деяких селах. Я знаю, в [19]50–
[19]60-х роках був у Тетереві. Так там у селах поблизу 
перед Новим роком хлопці знімали ворота у дівчат і 
в хлопців і обмінювали. А ще затикали комина в хаті, 
й дим ішов усередину, розбирали забори. [...] У нас в 
селі, коли я була ще малою, це до колективізації було, 
збиралися парубки і дівки. Ну я вже не застала цього, 
коли виросла, та й рано з села пішла. А Ольга [сестра], 
то ходила дівувать. Найбільше знаю про розваги. Па-
рубки всяке витворяли. Витягували вози на хати. Як 
це робили, не знаю, ну то витягували, тота ж було. А в 
одного дуже бідного діда, бувало, в дворі хліб моло-
тили. Це того, що він такий бідний, і хліба в нього не 
було. То вони, щоб посміятися. І таке робили: стука-
ють, коней поганяють – «вйо», «но» кричать, молотять 
ціпами, ніби молотарку тягнуть. А порося в діда жило 
в такому плетеному круглому сарайчику, сажа в нього 
не було, то той сарайчик занесли в сторону, десь аж у 
річку вкинули, щоб не мішав. А порося втекло, та шу-
кали тоді його. А жив у одній хаті дід Андрей, кацап, 
руський. Де він взявся – не знаю. Ну, дуже він не хотів 
іти в колгосп. То хлопці, раз він не хотів у колгосп іти, 
кажуть: «Це в нього золота багато». А він бідний був, 
нічого не було в його. То вони вночі виймуть, бувало, 
з віконця, то на тій стіні, глухій, де припічок, і схва-
тять його за бороду, й смикають, і кажуть: «Дєд Ан-
дрей, оддай золото». Раз Ольга [старша сестра] ішла 
ввечері у клуб і мене взяла з собою. Коли ми йшли, 
вже темно було, дивимося, щось воно на вулиці таке. 
А  то через усю вулицю борони дерев’яні поскладані 
зубцями вгору. Вся вулиця перегорожена впоперек. 
Це парубки розважалися. Коли хлопець поступав у 
парубки, він щось платив. 

дІвУваННя Одежа дітей, які бігали вже на вулицю, 
і одежа парубків і дівок одрізнялись. Ось Ольга вже як 
була дівкою і ходила на вулицю, мала куплену спідни-
цю, хустку з квіточками, вишиту гарну сорочку і на-
мисто. І ще чоботи – жовти́ці, це їй справили. А Хрис-
тя, вона ростом була велика, ну менша ж од Ольги, 
то тоже бігала на вулицю. Одежі такої особої вона не 
мала, бо дівкою не була. З неї сміялись: куди ти, мов-
ляв, а вона все рівно біжить.

МолодІЖНІ ЗаБави В селі грали в такі ігри: «гилка», 
«бурда», «городки», «кеглі». В  ці ігри грали хлопці і 
чоловіки. А  дівчата грали в «намисто». «Намисто»: 
збирались дівчата гуртками по два, три, п’ять осіб. 
Робили на твердій землі квадратну площадку десь 
30×30  сантиметрів. Посередині роблять ямку за-
вбільшки як пів волоського горіха. Сідають по двоє, 
одна напроти одної, кожна з своїми намистинами, 
по діагоналі чотирикутної площадочки. Кладе одна 
намистину в куток і вказівним пальцем б’є по ній, 
ніби щигля дає, щоб забити в ямку. Щоб визначити, 
хто перша б’є, бере одна камінець в руку і ховає за 
спину, а друга вгадує, в якій руці камінець. Коли та, 
що б’є, заб’є свою намистинку, то б’є і намистину на-
парниці, а та – вибуває. Б’ють, поки не заб’ють оби-
дві намистини, і хто забив – грає далі, а хто не забив 
обидві намистини  – вибуває. Якщо хто забив одну 
намистину, а другу – ні, то напарниця б’є, і якщо за-
била – виграє, бо вона забила остання. Бувало, грали 
на досточці, там грати лучче. Це грають дівчатка ро-
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ків до п’ятнадцяти. [...] Ще одна гра. Сідають дівчата 
в кружок. Руки за спину. А одна носить платочок і йде 
за спинами тих, хто сидить, по колу. І в якоїсь за спи-
ною кидає платочок. Та, якій кинули, знаходить його, 
хапає й біжить за тією, що кинула. Біжать знов же по 
кругу. Треба догнати ту, що кинула, вдарити плато-
чком по спині і вернути на місце. Якщо ж не встигла, 
то та, що носила платочок і кинула, займає це місце, 
а та, якій кинули платочок за спину, ходить з ним. [...] 
«Гилка»: грали хлопці, і малі, й великі, грали і дорос-
лі дядьки, років до сорока. Грали ранньою весною, 
особливо в вихідні дні на вулиці. Люди збиралися й 
дивилися. В кожного з тих, хто грав, – палка замаш-
на, завдовшки до метра. Величина її залежала од воз-
раста. М’яч – як крупне куряче яйце, зшитий з кожі. 
Важкенький, набитий кусочками кожі. Ще робили 
його з шерсті коней. Коли коней чистили, то на щіпці 
оставався волос, і його скачували у шарик – плотний 
і кріпший кожаного. Грають дві команди чоловік по 
шість. Старший зветься «маткови ́й», він найспритні-
ший. Всі били м’яч один раз, а він за всіх по разу і ще 
раз за себе. Вибирали для гри рівну площадку, десь 
розмірами, щоб метрів п’ятдесят-шістдесят у довжи-
ну. Міряли шагами. Розділяли на дві рівні частини, 
посередині забивали палку. Вимірювалися маткові на 
гилці руками – хто верхній, того команда й починає. 
Матковий встановлює черговість в команді  – кому 
коли бити. Б’ють, підкидаючи м’яч, на льоту, і  тоді 
хто вдарив, біжить до палки, що на середині, й назад. 
А противна команда ловить м’яч, хто картузом, хто 
руками. Коли хто з них вловив, то старається кину-
ти й попасти в цього, що бив, і біжить на середину. 
Якщо це вдається, то вся команда тих, хто бив, пере-
ходить до ловіння, а супротивна – б’є. Якщо не попа-
ли, то б’ють далі всі з першої команди по черзі. Часто, 
буває, промазують. Матковий б’є в кінці за всіх і за 
себе. Хто добіг до палки і бачить, що м’яч зловили, 
то стає біля палки, там його бити не можна. Виграє 
та команда, яка більше заб’є м’ячів. [...] «Бурда»: гра-
ють дві групи. Площадка розділяється на дві полови-
ни. З камінців роблять ворота. Палки, якими б’ють, 
трохи зігнуті. Б’ють бурдою  – це дерев’яний наріст, 
зрізаний з кореня дерева. Б’ють і стараються забити 
в ворота противника – хто більше. Грали хлопці ро-
ків десяти-шістнадцяти. [...] Кулачеві бої. Село Кошів 
стоїть над річкою Рось, а за річкою – село Мормоліїв-
ка. Зимою річка розливається, десь шириною метрів 
вісімсот. У  вихідні, празничні дні виходили хлопці, 
діти кататися на коньках з обох сіл. Виникають по-
тасовки. Вмішуються старші. Приходять заступатися 
дорослі і так поступово вгягуються в бійку. Б’ються 
кулаками. Але без злоби. Коли розходяться, то й за-
курюють разом. А  літом були бої з кашперянами. 
Кашперівка була кілометрів за чотири. Сходилися 
пастушки – наші й їхні, починали задиратися, потім 
билися. Потім вмішувалися й дорослі. Наші билися 
не дуже злобно, але сердито, а кашперяни були дуже 
вредні, бувало, забирали скот, а  ми забирали їхній. 
Гнали в село, а тоді довго дорослі шукали. [...] «Город-
ки»: дві палочки товстенькі, одну кладуть на землю, 
а  на неї похило впоперек другу. Б’ють вертикально 
по піднятому кінці похилої палочки. Вона підстрибує 
вгору, і по ній знов б’ють, щоб забити за проведену по 
землі риску. Якщо не долетіло, можна ще раз вдарити, 
але вже з землі. Риска проведена за метрів двадцять 

п’ять. Б’ють до десяти раз. Хто більше заб’є, той ви-
грав. Грають по двоє, хлопці від малих до шістнадця-
ти років.

виховаННя дІТей У нас уже було п’ять чи шість ді-
тей. Я був найстарший, потім ішли Іван, Петро, Ма-
руся. Я  як підріс, моя обязанность була подоїти ко-
рову. Мати рано встає, порається коло печі, а батько 
вже встав найраньше. Він дає скоту їсти. Я йду доїти 
корову. Подоїв, напуваю молоком теля. Корову напу-
ваю водою. За цей час торбинка мені вже готова, і пас-
тушки з вулиці гукають. І я йшов з коровою пасти її. 
Якщо теля мале, то воно дома остається. Тоді прига-
няю корову в обід, дою і напуваю теля молоком. Доять 
три рази, як теля мале, а як велике, – два рази. Доять 
утром і ввечорі. А  коли теля пасеться з коровою, то 
щоб не висосало молоко, надівають на морду йому 
їжака. Вбивають їжака і з шкурки його роблять таке, 
що надівають теляті на ніс, воно коле корову. Крім 
цього, старші помагали сапати огород. Коли вечором 
пригнав корову, моє діло подоїти корову, напоїти. Бу-
вало, вона напоєна вже в річці, але моє діло принести 
відро води і дати їй. Прив’язував корову вірьовкою за 
роги, провіряв, чи менші нарвали бур’яну їй їсти. Даю 
корові їсти в ясла, дою її, напуваю теля молоком. Іван, 
менший мене, должен був приготовити дров, щоб 
мати топила, начистити картоплі, ну, й  ще дещо по 
хазяйству. Іван і менший його Петро носили воду. На 
коромислі удвох одне відро. Тепер мати приходила з 
поля і з усього приготовленого готовила вечеру. А нам 
топити самим не розрішалось, щоб хату не спалили. 
За день ще менші Петро й Маруся должні нарвати ко-
рові бур’яну. Утром і вечером давали попоїсти корові 
бур’ян. Якщо менші не вспівали, то рвали, хто свобо-
ден з старших, помогали їм. Якщо бувала мала дитина 
в сім’ї, то всі по черзі глядять дитину: щоб було на-
годоване, чисте, не зробило собі шкоди. Коли прихо-
дили з поля батько й мати, нас освобождали, і ми всі 
бігли на річку купатися. Старші сиділи на березі, поки 
менші купалися, і дивились за ними, а тоді вже самі 
купались. Коло річки сходилося багато дітей, ми там 
спілкувалися. А тоді вже гуртом всі вертались додому. 
Повечеряли і гуляли вже. Менші гуляли дома, а стар-
ші – до клубу чи на вигін, подивитися, як парубки та 
дівчата гуляють. І коли вже час надходить, ідем додо-
му, бо батько чи мати дадуть прута. 

диТячІ ЗаБави Пастушки грали в такі ігри: «гилку», 
«городка», в  «лози»  – стрибали один через одного; 
в «хованки» – один шукає, а всі ховаються. Стріляли 
з лука. А  наконечники для стріл робили з пуль. Ви-
палювали свинець зсередини й робили наконечники. 
Робили ще з жесті, а більше з смоли – шарик і натика-
ли його на стрілу.  [...] «Фургало»: на ручку надівали 
катушку, чим більшу. Зверху два гвіздочки без шля-
пок. На них надівали вирізаний з жесті пропелер. Бу-
вало так робили, що цей пропелер полетить і назад 
вертається. [...] «Замóк»: брали стебло буряну: мишій, 
тимофіївка, лисохвіст. Розділяли верхню частину по 
довжині, потім надівали на стебло кільце, з  соломи. 
Робили ще одне таке ж стебельце. Зтуляли їх стеблами 
і з’єднували кільцями з соломи. Треба було роз’єднати. 
Для цього зсовували кільця в один бік. Ще брали па-
лочку, краще з стебла коноплі, щоб кора відставала. 
Сантиметрів два-три з двох країв одступали і ножем 
прорізали кору, і відділяли посередені полоску. Прорі-

ФаСТІВСьКиЙ   РаЙОН
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зали наскрізь дірку. Потім ще одну палочку, вирізали 
всю середину. Потім протягували підняту ножем кору 
першої палочки крізь дірочку, заламавши палочку. 
За петлю чіпляли, просиливши кору другої палоч-
ки. Далі вирівнюють палочку, і воно неясно, як друга 
причеплена. Молодих пастушків заставляли розгада-
ти, як розімкнути замок. Вони, вірніше, самі проси-
ли це показати. І  за це вони мали завертати корови. 
А  ще давали меншим закурити за завертання корів. 
А за зроблене фургало менші, бувало, завертали корів 
цілий день. [...] «Крем’яхи»: брали дівчатка невеличкі 
сіренькі камінці, не гострі щоб були. Чи десять штук. 
Грає двоє. Одна кидає вгору рукою по одному камін-
цю, і як не вхопить – то стратила. Тоді підкідає друга.

РодиННе повсякдеННя Мій батько був менший 
в сім’ї, того йому осталося батькове дворище, а зем-
лю переділили з братом. А  сестра була  – то виїхала 
на Урал, як ото переселялись до революції. У нас були 
кобила, корова, свині, кури. Це вже після революції, 
як батька вбили денікінці. А до революції батько брав 
оренду церковну землю, і ми жили небідно, їсти хва-
тало. Батько вмів хазяйнувать, дітей вчив. А як брав в 
оренду землю, то йому давали охотно, бо дуже добре 
вмів хазяйнувать. Батько  – Василь Гавриїлович По-
номаренко, він був з козаків. І мати розказувала, що 
вона була з заможнішої сім’ї, але не з козаків. І їй все 
свекруха виказувала, що ти, мовляв, не задавайся, бо 
ми – з козаків, а ти – з мушрів.

ягоТиНський РайоН

с. Засупоївка
Записали З. Гудченко та І. щербак у вересні 2009 р.  

у с. Засупоївка Яготинського р‑ну Київської обл.  
від Нешви (Яворенко) Софії Іванівни, 1922 р. н.,  

Силимухи Миколи Івановича, 1946 р. н.,  
та Прядки Любові Юхимівни, 1935 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Мати – з другого села. А батько 
тут родився, і я тут родилась. Так шо це ба́тьківщина. 
І оця ось садиба – це батьковська в мене. Я заміж ви-
ходила із цього дворища, тіке отуди далі. Дак чоловіка 
в Германію забрали, а я осталась. У колгоспі, у войну 
торгувала в магазині, а  після войни вже заміж ви-
йшла. Повернувся чоловік. Вже вмер шість год. [Чоло-
вік був старший за Вас?] Нє, однакові. Він у концлаге-
рі був у Германії. [Як його звали?] Іван. В мене батько 
Іван, брат Іван, чоловік Іван і син Іван. Оце хтось мене 
пита’: «А чо’ ти сина Іваном назвала?». А я кажу: «А як 
би ви назвали, як чоловіка забрали в Германію, а він 
[син] народивсь?». [...] Раньше оце Новий рік – це як 
закон: ходили на ярмарок в Яготин. Там ото і вивозять 
усе. І як дітьми, дак було корови пасем, а тоді хоч хай 
шо: я  корови пасти не буду  – собралась і пошла по-
катаюся там. Пішки [ходили]. Як у колгоспі були, так 
їздили  ж. Був батько оце підводою, так везуть і нас. 
Самі їдуть же на ярмарок, мо’, шо ж і купують там. 

А  то пішки. Автобусом  – уже  ж після войни. В  нас 
такий колгосп був багатий, хверми багаті. А зробили, 
шо нема вже ніде нічого. Дак тоді ж було так: і обліга-
ції треба платить, і налоги треба платить, а робили за 
копійку в колгоспі. Це ж те, шо на трудодень дадуть. 
Дак мати хліба напече, да я віднесу на базар. 

дошлюБНе спІлкУваННя [Чи дівчата збиралися на 
посиденьки?] Раніше? Аякже! Уже і я трохи ходила. Не 
в клуб ходила, а до жінки в хату ходили, гуляли там. 
Карасін носили, шоб світило, да і все – більш нічого. 
Ніхто і не платив нічого. [Це було] до войни. Після 
войни я заміж вийшла, вже в клуб ходили. Ну, і до вой-
ни ходили ще. В нас казали «досвітки». [Що робили на 
досвітках?] І вишивали ще, і пряли потрошку. Прядку 
несли, тягли, а  як вишивать, то узяла вишивання да 
і всьо. Погуляли, повишивали, сміялись, побалакали. 
[Чи приходили хлопці?] Авжеж. Вони сміялися, шут-
кували з нас. Нихто ничого поганого [не робив], все 
по-харошому було. [...] Явора становили ото ж на Зе-
лену неділю. Ходили гулять до явора. Будь-яке дере-
во, а тоді ж у кві́тки його урядять, дак ото явор. Коло 
явора ото музика грала, танцювали, гуляли. [Чи в селі 
були музиканти?] Нє, не було. Оце на Перве травня із 
Яготина до нас їздили музиканти  – сім’я була Скар-
нович. Усі інструменти везли: і скрипка, і балалайка, 
і мандоліна, і гітара. Оце сім’я така приїжжала. І оце 
прийде поїзд із станції Яготин – товарняк, людей ви-
грузе і повернувся назад. Ото гульня тоді! [Це було] 
до войни, після войни уже не було. [...] Наймали хату 
в баби – там вечорниці були. До часу ночі гуляли, бо 
завтра ж на роботу. Дак ми бабі по п’ять в’язок рого-
зи на топливо приносили. Ця баба була вдова, а в неї 
син був такий, як ми. Вишивали картини, рушники. 
А хлопці тоже приходили до нас гулять. Співали, тан-
цювали. «У  сусіда» [гра] гуляли. Оце ти хочеш мене 
взять. Я сідаю біля тебе, а другий хоче забрать. Скіль-
ки хочеш, шоб тобі дали за посід? А той каже, шо не 
дам. Б’ють іще – не дам. Другий ту дівчину забірає. 

виБІР паРи В мене в хазяїна [чоловіка] мати вмерла, 
йому було десять год. А батька його на войні вбили. 
Нас у матері було троє – мати в двадцять сім год оста-
лась удовою. До армії стрічалися, а тіки прийшов, ми 
поженилися. І в нас не було ниде ничого. В нас бідно-
та, а в них і зовсім. Сами робили в колгоспі, він робив 
каменщиком, построїлися. Я на ланках робила. І все у 
нас по любові було.

УспадкУваННя МайНа Батько строїв, і люди йому 
помагали. Вирішили будувати на прадідовому обійсті́. 
Він до себе запросив. Каже: «Чо’ ти, Іван, там живеш? 
Там тобі тісно, де мати тобі одділила свого городу 
кусок. Іди сюди, до мене, ми тіки з бабой удвох. Нам 
городу вже не треба, а ти тут мене догодуй, синку, і бу-
дете собі далі там жити. Хай собі той огород до баби 
йде, його розрізали пополам, то й став [хату] у мене». 
Це прадід. Строїли. По-п’ятаківські тут строїли. На-
ходили такі величезні камені. Там і кар’єр, і річка така. 
Село Остро́піль, ми родом з Хмельниччини.
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c. кам’яний Брід
Записали О. Васянович, С. Сіренко та О. Бабенко 

24 липня 2008 р. у с. Кам’яний Брід  
Ульяновського р‑ну Кіровоградської обл.  

від Саржевської Ганни Федорівни, 1925 р. н.,  
Мельник Олександри Іванівни, 1918 р. н.,  

Лісичук Олени Михайлівни, 1937 р. н.,  
та Поліщук Марії Дмитрівни, 1942 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Мого тата зробили куркульом. 
Мав двоє коней, построїв хату. Батько був сам кабан-
ником, любив свині держати, доглядати. Мама уміла 
робити ковбаси. Оцим займалися. Землі у них було три 
гектари. Він і сам своє колов, і людям колов [свиней]. 
Мама навчилася. Як уже тата не було, то мама сама ко-
лола, розбирала, робила ковбасу і продавала. Батьки 
зразу не хотіли у колгосп іти, але їх заставили. Із хати 
вигнали нас, ходили ми по наймах. Стару хату розва-
лили, а у цій хаті і комора була, і свині держали. Роз-
куркулювали, то все забрали, і подушки, і рядна – усе, 
що було, позабирали. То продавали, то роздавали тим, 
шо бригада була, шо ходили і розбирали, шо кому нра-
вилося. Бригада була із своїх, а  то цих посилали то у 
те село, а тих – у це село. Щоб було так вроді і не свої. 
Мама обмастила чужу хату, то ми там і жили. А тато 
взяв сина старшого да поїхав в Грузію, щоб як спаса-
ти життя, щоб не така сім’я була. А мамі, як приїхав, 
то привіз пуд кукурудзи. У батьків було п’ятеро дітей. 
Один умер, наймолодший, у голод. Йому було два роки. 

дІвУваННя Дівувала  я. Кончила десять класів. Це 
1939  год. Вже тоді байдуже [добре] все було. Одіва-
лась гарно. Модно всьо. Пішла на курси вчителів, 
вже робила вчителькою, заробляла. Вже модня в мене 
була одежа, така красива. В  мене десь є фотографії. 
Одяг називався «пальто». В нас в селі мєстєчко було. 
Не тільки село, євреї мєстєчко тут мали, їх там жило 
більше, ніж було українців. То там всякі спеціальності 
були, кустарі: і чинбари, і портні, і бляхарі – всі, які хо-
чеш, спеціальності були. Нікуди не треба було їхати. 
То була «мала Одеса», як казали. Та й шили, дуже гар-
но шили. Пальто мені таке гарне зімнє, з таким ворот-
ніком. Модні туфлі були, плаття гарне. І тут шили. Був 
матеріал, продавали. [Які були тканини?] Називався 
«маркізет», «крепдешин», «батіст». Це такі матеріали 
були. А так – осінні плаття, зімні. Тоже шерстяні плат-
тя шили. Так шо одежа тоді була лучше, як тепер. Всьо 
тоді було натуральне. 

*  До 2016 р. – Ульяновський район.

дошлюБНе спІлкУваННя Був клуб, да, ходили... 
На сцені грали ролі. Я  грала Галю на сцені, «На-
зар Стодоля». Танці щовечора. Танці  – і  «Карапєт», 
і «Краков’як», і «Польку». І ше який? Єврейський та-
нець, «Фрей» він вроді звався. Він був дуже модний. 
Харашо проводили время, весело було. І не було нія-
кої банди, не було нічого. Хлопці хароші були, ходили 
з дівчатами, не було розврату такого, як зараз. Харашо 
було. [Як хлопці одягалися в ті роки?] А хлопці одя-
галися тоже – рубашки білі літом. І в двох хлопців на 
село були велосипеди. І мене, і Анну Яковну – в мене 
Каблук був хлопець, а в неї – Войчишин, – і це вони 
нас на велосипедах возили в кіно, бо в нас було німе 
кіно, а в Гайвороні вже було кіно таке. То вони нас во-
зили в Гайворон в кіно, катали по селі на велосипеді. 
Така гордость, як їдеш по селі на велосипеді! Лучше, 
як тепер на джипі. Гарні були дівки, та й хлопці лю-
били. І  ми любили хлопців. Ходили в поле, робили, 
приходили додому. Мама як пустить, то підеш у клуб, 
не пустить – не підеш у клуб. А тепер ходять так, пи-
тають маму чи не питають. Мені тоді чотирнадцять 
років було. [Який тоді одяг був?] Славні длінні плаття. 
Я на свому віку, нас у мами було п’ятеро, не зносила ні 
крепдешини, ні кремпліни, а лише ситець, сатін, майя. 
Отакі плаття, в мене мама була швачкою, шила плаття 
простеньке.  [...] [Чи збиралася молодь на вулиці або 
в хатах?] Було таке. Називалося «годенки». Збиралася 
молодь. Дівчата вареники варили, хлопці приходили, 
шуткували, веселилися, співали. Це мама моя роз-
казувала. Збиралися по кутках. Попід ворота сідали. 
[Як називали таку молодь?] «Парубки» називали. Так 
називали, коли він був на порі одруження. [Як назива-
ли тих хлопців, які довго не одружувалися?] «Старий 
парубок». А дівчат – «стара діва». [Чи пила раніше мо-
лодь?] Нє, так як тепер – нє. Як була бутилка, то одна 
на всю кумпанію. А зараз бутилка на душу. [З котрої 
години починалися вечорниці?] Ше видно було, як 
збиралися. 

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї, УспадкУваННя МайНа  
Багато було [дітей]. Аборти робити  – це ж гріх був. 
І десять, і дванадцять було [дітей]. [Чи всі виживали?] 
Як де. У  моєї сусідки було шестеро, то одне вмерло. 
[Як розподіляли майно в багатодітній родині?] Батьки 
наперед домовлялися, шо кому дать. 

виховаННя дІТей, фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї  
В старі часи у кожного була своя робота – тому гуси 
пасти, тому – курчата. Ше до семи років привчали до 
роботи. Мама нас сама виховувала. Оце раніше ко-
стри піонерські були, задержалися ми були у п’ятому-
шостому класі. Мама бере прута, іде до мене, а  за 

кІРовогРадська оБласТь
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нею – директор школи та й каже: «Не бийте». А вона 
каже: «Я бити не буду, але вона повинна знати, що має 
бути вдома». Ну, вона ніколи не била, тільки лякала, 
ото було раз провинилась  – вона поставила мене на 
кукурудзу. Який це для мене позор. Я постояла на тій 
кукурудзі і більше порушень не робила.  [...] Батьків 
дуже поважали і називали на «Ви». [Дідусі й бабусі] 
займалися вихованням внуків, все виховання було на 
них, особливо це припадало на долю бабки.

виБІР паРи Обов’язково батьки звертали увагу, в кого 
єсть земля. «Дивися, у тої дівки є земля – ото її і бери». 
Оце були такі настанови дітям. І за любов’ю теж заміж 
виходили, але в батьків основне земля була.

пРийМак Домовлялися, шо як іде у прийми моло-
дий – проживає там, як своя дитина. У піснях співа-
ється: «Краще утопитись, чим приймакувати». Хоч 
залежало, як він себе поставить, адже були і хазяй-
новиті, і  природної вдачі, шо він своїм авторитетом 
не дозволяв ним командувати. Таких приймаків боя-
лися, і тесть теж. Особливо це було, коли приймак з 
хорошої заможної сім’ї, коли він починав чумакувати. 
Я знаю, шо в той час чумаки добивалися високого рів-
ня матеріального. По сіль їздили, вовну возили, мед 
возили в ту сторону, звітіля сіль несли, тільки вола-
ми перевозили. Весь рік було і зимою теж, тіки зимою 
возили зерно для здачі, привозили ше якісь товари. 
В  основному дівчата йшли [в  невістки]. І  роль неві-
стки була не завідною. Мала вона все там терпіти, осо-
бливо вимагання свекрухи.

с. кошаро-олександрівка
Записала Г. Бондаренко 17 липня 2002 р.  

у с. Кошаро‑Олександрівка  
Ульяновського р‑ну Кіровоградської обл.  
від Жукевич Галини Семенівни, 1927 р. н.,  

Клюковської Нелі Гаврилівни, 1926 р. н.,  
Сауляк Валентини Данилівни, 1927 р. н.,  

та Герасименко Олександри Василівни, 1927 р. н. 

РодиННе повсякдеННя Ходила в школу, був ще 
батько, мама. Батька забрали на фронт, а ми з мамою 
лишилися. Нас троє, а мама четверта. Як могли, так і 
жили, перебивалися. Батько мій був завфермою, так 
шо, може, він там вкраде чи вкрав трохи, то ми голоду 
такого не знали. А в 1946 році то вже я була і за батька, 
і за маму, і за всіх. Вже і доглядала, і сіяла, і молотила, 
тягали борони, так шлеї почепимо і тягаємо.

дошлюБНе спІлкУваННя [Де дівчата раніше зби-
ралися?] Як у нас такий возраст був, то це 1945  год 
був. Война. Розруха. Ходили ми, сусіди до сусідів. Ді-
вчата собиралися і в хатах гуляли. Там увечері посиді-
ли і розходили[ся]. А при німцях ми не гуляли. [Після 
війни] ми стали взрослі, треба було роботу шукать. 
Усі підлітки, всі, старий, молодий пішли на торгроз-
работку.

шлюБНий вІк [У  якому році Ви вийшли заміж?] 
У 1937-му році, а в 1941-му його вже не стало. Я овдо-
віла. До замужества я на проізводстві в Києві робила 
і там же з чоловіком познайомилася. Я робила в дєт-
ській комнаті привокзальній, а він робив провідником. 

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї Як война началася, у мене ді-
тей аж троє. Самий молодий уже умер. А одна дочка 

умерла у сімнадцять год. І одна дочка у мене остала-
ся – Раєчка. Кончила десять класів і устроїлась у тєх-
нікум в Київ учиться. Потім поступила в інститут, 
робила економістом. [Ви тут з ким живете?] Був же 
син та й невістка, онуки. Тепер з онуком живу, його 
жінкою, двоє дітей у них. 

с. луполове
Записала Г. Бондаренко в с. Луполове  

Ульяновського р‑ну Кіровоградської обл.  
від Маєської Ольги Григорівни, 1912 р. н.,  

та Зайченко Ольги Мануїлівни, 1915 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи, РодиННе повсякдеННя  
В  шістнадцять років сюди заміж пішла. Чоловік був 
тоже з того року. Та й лишив мене. Дочкі було два 
годи, а синові – год. На фронті погиб. В Істонії служив. 
Та й мав вже додому прийти, три годи служив. І так і 
по сьогоднішній день нема. [Ви вдруге не виходили за-
між?] Боже сохрани! Та й син помер, вже два годи. [...] 
Я в голодовку [1947 р.] мучилась з дєтьми. Всьо їли: 
бур’яни, і  люди людей їли, собаків, коней, бурякове 
насіння. Вже в мене чоловіка не було. Бєдні, канавки 
копали, борони тягали. Триста грам хліба получу та 
й прийду додому і дітям віддам. Борони тягали коро-
вами. Робила: возила на Ульяновку буряки. Копали 
копачами, серпами жали, косами косили. Словом, все 
робили. Тепер так не роблять.

дошлюБНе спІлкУваННя Клуби були. Ото клуб 
там, де пам’ятник осьо такий здоровий. Там даже я 
виступала, грала у всяких там [виставах]. А тоді вже 
внизу, там, де млин був, тоже був клуб. Ми там гуляли, 
танцювали. З  чоловіком я познайомилась тут, у  Лу-
полові. Він сам савранський, тут робив на пашні, і я 
з ним познайомилась, і  вийшла за нього заміж. Вже 
шось ми договорилися, а  тоді шось помішало  – вже 
не було свадьби. Він тоді знов приїхав, начав про-
сити, шоб уже сходиться, росписаться, вінчаться в 
монастирі. 

БоБРиНецький РайоН

с. олексіївка
Записали Л. Боса та О. Босий 27 вересня 2015 р.  

у с. Олексіївка Бобринецького р‑ну Кіровоградської обл.  
від Коваль Валентини Миколаївни, 1967 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи На Козачому Куті здавна жили 
місцеві козацькі роди: Вербові, Торопи, Бруньки, Ко-
валі. Їх нащадки і зараз знають, що вони з хорошого 
роду. Прадід мій Коваль Денис теж з козачого роду. 
Родичі в мого діда були співучі, і сам він грав і співав. 
Як він на гульки виходив, то чули аж у Куті Козачому, 
що він із Заводської вийшов, а  голос такий був, аж 
луна йде балкою далеко. Вони кріпосними ніколи не 
були. Це і баба завжди наголошувала, що вони були 
вільні. І дід сильно гордився тим, що вони кріпаками 
ніколи не були. Чогось їх називали козаками Репани-
ми. Що таке «репаний козак», я  до цих пір не знаю. 
У нас в Олексіївці по родах ще, крім прізвища, було і 
прізвисько. То по дідові Денисові – я з Репаних коза-
ків. Я – Репаниха. То коли питають, які ж Ковалі, то я 
кажу, що з Ковалів Репаниківських, з оціх, що зарічан-
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ські, на тій стороні живуть. Всього у баби було п’ятеро 
дітей, а в Олексіївці остались двоє: мій дід Денис і її 
донька молодша Горпина. То ми Денисового роду. Мій 
дід Коваль Денис жив на Заводській. Дідових і баби-
них нащадків залишилося дуже багато. Моя ж баба 
найменша була з дванадцяти їхніх дітей, а в каждого 
по двоє-троє дітей. Я навіть не знаю. Починаючи від 
Барнаула і закінчуючи Америкою [живуть]. А у селі – 
вже мало. Коли моя мама сюди заміж вийшла, то вона 
казала, що була в шоці, коли на Паску та на отакі вели-
кі свята та всі сходилися до баби. Це скіки йшло лю-
дей, шо це страх Господній, – двоюрідні, троюрідні, всі 
близькі... Я оце на кладбищі як іду між рядами, то це 
отак, дивлюся: це всі ж наші родичі, дуже багато. 
У Дениса було двоє дітей – мій батько і дядько, а жили 
вони на Заводській. Заводською вона називалась, бо 
там добували каолінову глину для заваду. Так воно За-
водське й у наш час називалось. Але зараз там уже 
тільки одна сім’я живе, і заводу немає. А раніше туди 
поселиця було дуже складно, бо там жили господарі 
такі «круті», як зараз кажуть... Моя баба Ганна Мар-
ковна [1912 р. н.] була дванадцятою дитиною у сім’ї. 
І єдина з усіх дітей, яка на батька й матір казала «ти». 
Дозволяв їй це батько, ще й казав: «Найменша дитина 
Галя, як іграшка, “ти” каже». А то всі на «Ви», строго, 
не дай Господь. Баба розказувала, що їй дозволялось 
тоді дуже багато. Каже, батько шиє чоботи, а одинад-
цять дітей сидить на печі. Ніхто і не пікне, чуть, як 
муха пролетить. А якщо хто щось там не те, то в бать-
ка є колодка, що чоботи шив, то оце із-за спини (не 
оглядаючись) міг кинути її на дітей, по кому попало. 
То сиділи і не дихали на печі. А мені можна було і коло 
батька сидіть, це така честь була. Одного разу батько 
яблуню посадив, а Галя обгризла перші яблучка ще зе-
лені, то її ніхто і не наказав. А щоб це хтось із старших 
зробив, то це страх Господній! А  Галі дозволялося... 
Взагалі баба була дуже пам’ятлива. І було таке логічне 
мислення. Я їй кажу: «Бабо, Вам якби грамоти трохи, 
то Вам би ціни не було». [...] Наш прапрадід воював на 
Кримській війні і привіз звідти татарку, одружився з 
нею, і пішли діти всі чорні такі. Дивлюся вже зараз на 
своїх двоюрідних і троюрідних братів і сестер. Ви зна-
єте, наскільки виходить татарщина. Це вже яке поко-
ління – оті скули високі, оті очі вузькі. Оце зараз дє-
вочка ходе у другий клас, це мого племінника дочка, 
так глянуть же на ту дитину, Боже ж мій, та воно ж не 
українське. Братовий син, оце в АТО воював, то це, 
каже, всі хлопці сміялися: «Тут шо, китайська развєд-
ка працює?». Оце ж такий вилицюватий, очі ті вузькі, 
смуглий такий. Кажуть, шо родова пам’ять на сім по-
колінь, оце ті гени. У  нас оце всі зберуться на якесь 
свято родинне. Всі посідають на підлогу, а на стільцях 
не сидять. Кажу їм: «Ви татари, попадали на підлогу»... 
Оце два брати двоюрідні м’ясо варене не їдять. М’ясо, 
кажуть, напівсире треба... Ось рідна сестра заміж 
ішла. Вона світленька у нас така, голубоглаза, і чоловік 
голубоглазий. Каже: «Боже, а  як родиться татарченя 
карооке і кругле. Будем тоді доказувать (я  не знаю, 
якими документами), шо воно наше»... Дуже такі міц-
ні (в  цьому роду) були. Чоловіки гинули, воювали у 
войну, довго не жили, а жінки в роду – оце сама мо-
лодша, баба моя Галя, прожила вісімдесят дев’ять ро-
ків... Найстарша померла в сто два [роки], але вмира-
ли в здравом умє і в доброй памяті. Всі такі міцні були, 
не було отого старчеського маразма ні в кого. Похова-

ні на Сніжковському кладовищі. А ми туди не хочимо, 
ми на свойому. Колись з їх кутком (на Сніжковому) не 
дуже дружили. Раніше це було. Да, да, да! Це як дівка 
там кучанська, а до неї парень снігурянський іде, то це 
треба було з могоричем іти, бо це хлопці можуть і 
пику начистить, набить, вибачте. А зараз, Господі, пе-
ремішалися всі. Бабуся казала, шо на Сніжковій наша 
хата була, а тоді дід перевіз нас у Кут. Батьки купили 
хату на Куту, де ми зараз живемо. [Як виживали під 
час голодомору?] [Плаче.] Був гамазей на Хуторі. 
Вони, буксіри, оце туди звозили все, шо в людей за-
бирали. А бабин батько був там сторожом. Він потом 
розказав. Там щілинка була. Він зробив такий крючок 
і ним витягав качани кукурузи. А в баби були жорна. 
Вона оце на жорна зітре той качанчик і дає дітям по 
ложкі. І  так дванадцять душ дітей прокормила, і  всі 
вижили... Ой, оце ж розказувала і моя баба Оксана, 
скільки ж людей загинули в річкі. Лізли по оті чере-
пашки. Голодні такі, геть слабі. У  річку, каже, зайде, 
а вийти не може. І ото, каже, впало, і там в річкі зо-
сталося. Недалеко тут є село Грозне. Но, грознівці хи-
трі були. Баба казала, в  долівці в хаті робили дірку 
і оце в ту дірку засипали зерно, і замазували глиною. 
І вони так вижили. Із них ніхто не помер. Тепер село 
Грозне геть малюсіньке зосталося. Ну, може, сімей 
три-чотири живе зараз на Грозному. Баба Брилаха з 
Грізного розповідала, що у її матері Фроськи Ярової 
[1912 р. н.] (вона з Олексіївки) був рідний брат Іван. 
То він помер у голодовку, бо після голоду гарячого хлі-
ба наївся. А ото позад нашої хати провалюється по-
стійно земля – там сусідський погріб був... Два хлопця 
сусідські померли, а  ніхто не дозволяв на кладбище 
нести хоронить. Оце їх у той погріб укинули і завали-
ли. Тоді  ж, у  [19]34-му році, і  дід мій помер, мамин 
батько. Коли появились харчі, то почали їсти і повми-
рали од отруєння харчами... Поховали батька, і  не 
було ж як і пам’ятник поставить, то поставили камінь. 
А  тоді прийшли на кладбище, там могилок багато, 
а  камінь вже прибраний. Оце тепер ми на могилки 
приходимо, а  де дід похований, не знаємо. Могилка 
загублена. [Плаче.] [...] Своїх дідів я не застала жодно-
го. А  для бабусі Галі Паска, Трійця  – це були великі 
свята. Вона працювала в радгоспі, а в нас же, знаєте, 
яка політика була. Як на Паску – то суботник. А баба 
всігда казала: «Дитино, треба, шоб на Паску в хаті пе-
ченим пахло». То це ми з нею шось печем, обов’язково, 
якісь рулєти та хліб святковий... А паски забороняли. 
Мама в мене дуже віруюча була. Але ж тоді це не мож-
на було і заїкаця про церковні свята, бо мама ж пра-
цювала головним спеціалістом у радгоспі... Мою ба-
бушку хотіли наректи дуже некрасивим іменем (яко-
їсь мучениці цього церковного дня), а  матушка не 
дала. Мол, дівчинка гарна буде, а так погано звать. Не 
треба. Хай буде Анна. То це моя баба була, як і матуш-
ка, Анна. Вона розповідала, що в попа була дочка, вона 
померла і похована коло церкви. Бабі було років п’ять, 
як її хоронили. Десь є її могила, але невідомо де. Каза-
ла баба, що дуже гарна дівчина була, коса до колін. Хо-
вали її в жовтій блузці і в темно-зеленій спідниці... 
А ще моя баба розказувала, як на Паску біля церкви 
качелі ставили. Це такі гойдалки великі, а дошки до-
вжелезні. Старші, було, прийдуть позганяють, ще й 
надають.  [...] Піп після революції пішов у театр слу-
жить, десь в Кіровограді. Співав дуже гарно, і  голос 
був ісключітєльний. Піп захворів на запалення леге-
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нів і помер. А  де матушка ділась  – не знаю. Дзвони 
були на церкві дуже гарні і вівтар був дуже красівий. 
Тоді дзвони скинули. Якісь два хлопці в Олексіївці 
були, близнята, не помню їх прізвища. Коли вони ски-
дали дзвони, то всі люди, що бачили це, в шоці були. 
Це страх був Господній. Із-під двіниці випала коро-
бочка дерев’яна така, і вони ж думали, що там якийсь 
скарб у тій коробці, а там просто лежав папірець, де 
було написано, хто будував церкву і коли. І всьо. [Як 
склалася доля цих людей?] Вони в [19]33-му їли всяку 
гадость, вони просто подохли з голоду. Люди помира-
ли, а ці два, їм даже ніхто і крихти хліба не дав, ото за 
те, шо вони таке зробили з тією церквою. [...] Прадід 
мій Марко був церковним сторожем і паламарем у 
церкві. То казала баба, як оце була заметіль така силь-
на, то він дзвонив усю ніч у церкві. Кажу: «Ба, а для 
чого дзвонили всю ніч?». А вона каже: «А хтось, може, 
десь їде, а  дзвони чуть дуже-дуже далеко. І  на дзвін 
приїде людина, яка заблукала в степу»... Дівчатам не 
можна було у вівтар заходить, а нам можна було все, 
бо наш батько був церковним сторожем, і ми ганяли 
по всій церкві – по хорах і по всьому. В церкві акусти-
ка була ізумітельна. Хор співав безподобно, і у батюш-
ки голос гарний був. Оце із Сугоклєєвки всі люди 
йшли в церкву. А у [19]30-х роках її зруйнували. Ще в 
[19]90-х роках на стінах фрески були, а зараз вже не-
має. Казали, церква така гарна була, шо це взагалі, 
дуже гарна! Коли її розбирали, то баба Марфина 
(у школі сторожихою була) забрала ікони церковні до-
дому. Вона плакала над тими іконами. Баби давно вже 
немає. А ті ікони Бог зна де ділися. Як забирала вона ті 
ікони, то жінки Марфині на спині переносили ікони 
великі, такі гарні були. То казали, шо страх Божий, шо 
тоді робилося. Клуб у церкві зробили, а тоді засипали 
зерно в церкву, а  пізніше зробили цементний 
склад. [...] На Різдво мама навчила молитви, така гар-
на, коли згадуєш усіх в тій молитві. У молитві згадуй 
не тільки себе, а й тих, хто уже пішов... Серед них є ті, 
кого нема кому згадать, згадай рід свій, сущих і несу-
щих, і тих, кого ніхто не згадає: хто в морі втопився, 
хто в лісі вдавився, хто в дорозі далекій загубився. Бу-
ває, коли складно в житті, тоді і згадуєш померлих ро-
дичів.  [...] Ось моя сестра молодша з  віком стає на 
нашу бабу все більше схожа. Вона говорить, як баба 
Галя, вона мислить, як вона, і ходе, як вона. Кажу їй, 
що ти на старість стаєш все гарніша й гарніша. А вона 
сміється і каже, що ти знаєш, і  я  оце часто думаю, 
а шо б оце баба зробила. Баби Галі немає. Ми практич-
но з нею виросли, поки батьки працювали. Вона (баба 
Галя) мені казала: «Ніколи нічого в людей не позичай. 
Чого це ти будеш йти до когось шось просить». Кажу: 
«А чого?» – «Хай людина до тебе прийде – ти їй дай. 
Але сама позичать не смій». Каже, що треба, щоб у 
тебе все своє було. Сильно вона, баба Галя, не любила 
лінивих людей. Для неї лінощі  – це такий був гріх 
страшний. Це взагалі. Вона так казала, що різні є 
люди, хтось старається, щоб усе було, а хтось живе, як 
птичка Божа, – Бог дав, та й слава Богу. А вона мені 
казала: «Хай краще згниє, а  нетруженому не дам». 
Я  питаю бабу Галю: «А  якому це нетруженому?»  – 
«А що не трудиться. Я ж трудюся, хай і він трудиться, 
і в нього буде все». Баба Галя казала: «Хтось лінується. 
Ти наробися, а  воно прийде і твоїм трудом і пожи-
ве». [...] Я була колись заміж зібралася, а вона [баба] 
каже мені: «Ти з ним жить не будеш, з твоїм характе-

ром». Я  тоді ще так посміялася, і  точно  – вона як у 
воду дивилася. [...] Є в селі куток – Надеждівка, а та-
кож і вулиця Надеждівська. Жила в Олексіївці баба 
Надежда  – вона з мого роду [її дуже поважали]. Це 
рідна сестра моєї баби. Звали її Надія, а в селі на неї 
казали Надежда. На тому місці колись була панська 
левада, а зараз – людські левади й сад. В неї чоловік 
помер, і вона з трьома дітками зосталася. А їй не було 
де жить. Хатиночку вона поставила там біля левади. 
Вальки, глина з кінським кізяком, ото лампач. Збрали-
ся всі, лампачу намісили і склали разом їй хатину, щоб 
їй було де хоть перезимувать. І так вона там і осталась. 
Хату вона перша поставила, то й стали той куток на-
зивать Надеждівка. Нині вже хати тої немає. На тому 
місці в кінці ряду – левада. На тій вулиці і досі живуть 
її родичі, ближчі, чим я. Живе внучка Лєна, їй уже за-
раз за  сімдесят. А  баба Надежда дожила до ста двох 
років. Спокійно читала газету без очків. Тепер ця ву-
лиця, де вона жила, називається Надеждівська, а увесь 
куток – Надеждівка.

гайвоРоНський РайоН

с. казавчин
Записали О. Бабенко, О. Васянович та С. Кравченко 

25 липня 2008 р. у с. Казавчин  
Гайворонського р‑ну Кіровоградської обл.  

від Хам’янчук Катерини Єфремівни, 1923 р. н.,  
та Запорожець Єфросинії Юхимівни, 1924 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Батько мій не вірував. Він пра-
цював головою колгоспу після війни. В 1946 році в нас 
сестра маленька на руках була. А врожаї тоді вродили, 
такі врожаї! Поля од хліба вгиналися, а  люди пухли 
од голоду та вмирали. В нас страшна була голодовка. 
Люди пухли з голоду, не можуть той врожай зібрати. 
А в коморі було зерно. І батько, не дивлячись на указа-
нія наших партійців, роздає те зерно людям по хатах. 
Люди підживилися та зібрали урожай на полі. А були 
такі доброжелателі, які його підбивали, шо давай ві-
зьмемо собі по машині зерна. А він не пішов на це. То 
вони на нього заявили, шо він украв собі зерна. При-
їхали до нас додому, все перерили – шукали ту пше-
ницю. Вони його забрали в Ульяновку і дали йому сім 
років. Але він не сидів, бо за нього всі люди встали. 
Мама їздила в Западну, міняла хустки, одяг на харчі. 
Робили лєпьошки з сіна, з листя. У нас братік помер 
тоді від таких харчів. Їли жаб. Та всю живність їли. 

дошлюБНе спІлкУваННя Гулять ходили. Був клуб – 
з церкви зробили. Парубкували, дівували. Весь час у 
роботі були, не було коли. Ми у центр виходили. Там 
балалайка грала. Погуляли коло воріт, потанцювали. 
І  хлопці туди приходили. [Як Ваша мама дівувала?] 
Мамин батько був строгий, і він не дуже її пускав. Але 
[мама] розказувала, шо збиралася молодь по хатах. 
Це «вечорниці» називалися. Було, шо тільки дівчата 
зустрічалися. Вишивали там, співали пісень, буваль-
щини розказували. А якшо ше приходили хлопці, то 
танцювали, веселилися. Напої не приносили – ранше 
строго було.  [...] Грала балалайка, мандоліна, гітара, 
бубончик. Оце така музика була. Патіфон грав. То це 
молодьож сходилася. Танцювали «Краков’як», «Поль-
ку», «Вальс», «Казачок». Дід робив катальню і грав на 
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сопілці. Катальня – каталася так, як гойдалка. Ще по 
парах сідали хлопець і дівчина або молоді чоловік і 
жінка. Я знаю, шо мене брали у серединку. Гойдали-
ся так, шо майже коло виходило [велика амплітуда]. 
На Паску це всігда робилось. Мені тато перед Паскою 
всігда робили гойдалку. Так на двох стовпах. До мене 
все дівчатка приходили.

виховаННя дІТей Я ходила до школи і знала, шо тре-
ба вчитися і треба робити. Робити почала років від 
штирнадцяти. З  мамою ходила, помагала шарувати, 
копати бураки. А  як уже хочу заробити, шось хочу 
мати, вбратися, та й беру і норму, хоть і тяжко. А так 
не платили. [Чи відрізняється сучасна молодь від ко-
лишньої?] Ой, дуже відрізняється. Гірша. В  Писанії 
пише, шо женщинам не треба краситися, не треба ото 
живота показувати, мужеські штани носити. Їдуть 
ото в автобусі пенсіонери старі, а стоїть молода дівчи-
на чи молодиця молода, і все видно – груди... Раніше у 
жінки повністю геть і литок не було видно.

поЗашлюБНІ дІТи [Як у селі ставилися до дівчи-
ни, яка народила позашлюбну дитину?] Як вона бере-
менна ходить, тоді багато розговору, а тоді вже заста-
ріло. А на таких дітей, то як хто розсердиться, то каже 
«байстрюк».

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї До батьків зверталися 
на «Ви». А є, шо казали «мамко», «татку», а є просто 
«тату» й «мамо», і  «Ви». А раньше по возрасту тако: 
«мамко», «татку», з  уваженієм, бо це ж батьки мої. 
А хрещених називали «нанашко» й «нанашка».

c. Таужне
Записала Т. Величко 24 липня 2008 р.  

у с. Таужне Гайворонського р‑ну Кіровоградської обл.  
від Каракоші (Лихенко) Галини Петрівни, 1935 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя [Із  чоловіком по] сусід-
стві, близько жили. У клуб ходили. Такий клуб із хати. 
Тако хата, а  із хати клуб, віконця маленькі, отаке от 
довге зданіє, оце там був клуб. Балалайка там грає, 
мандоліна грає, кіна привозили нам. В  тиждень раз 
привезуть. То ше було таке, що балакає, а було таке, 
шо не балакає. 

РоЗлУчеННя Ми п’ятдесят років робили з чоловіком. 
Ми прожили п’ятдесят років, ми не розводилися. 
Билися, сварилися, всього було, але не розводилися. 
Були випадки, що розводилися. А  ми не розводили-
ся, бо дуже дітей стидалася, не хотіла, щоб діти були 
сиротами. 

доБРовеличкІвський РайоН

смт добровеличківка
Записала а. Журавльова 14 жовтня 2014 р.  

у смт Добровеличківка Кіровоградської обл.  
від Глухової Галини Євгеніївни, 1947 р. н.,  

родом з Вінницької обл.,  
та Молчанової Юлії Леонтіївни, 1972 р. н. 

РодиННІ пеРекаЗи Люди жили якось більш гармо-
нічно, по вірі своїх предків, а  та віра давала і силу, 
і знання, і якийсь такий стержень, який давав можли-

вість наступному поколінню не просто жити, а бути 
з таким мотивом внутрішнім до життя. Інформація 
енергетично передана від прадідів, від батьків до ді-
тей, а ми вже такі слабші, кволіші, наші діти вже вза-
галі не мають сили. От говорив вчора батюшка за цей 
магнетизм, шо осьо магніт, центр: чим далі од цього 
магніта, тим слабша і енергія, і життєва енергія, і мо-
тив до життя, і тим більше привертає людину до спо-
живання і комфорту. Відвертаючи від оцього магніту, 
яким є віра людська. А віра до Бога, і лиш шоб там не 
було, а ми всі тіки шо і зразу до Бога, і ми не розумі-
єм цю відповідальність. Якби була така якась відпо-
відність між тим, шо ми маємо, від того, шо це нам 
дозволено мати, і шоб ми могли, це розуміючи, подя-
кувати Богу. А якщо щось і не так, то маємо розумі-
ти, шо це не від того, шо ми якісь погані, це просто 
уроки наші. [...] Є щось приємне в житті, а є корисне. 
І  воно і те, і  те впливає на людину, і  все робить для 
того, щоб людина стала кращою. Приємне – коли нам 
приємно, коли свято, коли добрі слова говоряться, 
коли обнімаємо, любим, поруч є люблячі люди і діти 
слухняні, це все, це приємне. А  є корисне  – коли ти 
утискаєш себе, і при тому, чим більше ти добровольно 
будеш робити. Виробляєш терпіння. [...] І чим більше 
ти будеш це добровольно робити – сам себе утискати, 
стримувати, притримуючись якогось цього стержне-
вого магніту, стержневого поняття, тим більший за-
пас життєвої енергії буде в людей.  [...] Мало того, не 
тільки своєї, а  ше за мною йдуть, і  я  відповідаю за 
отих... Наприклад, у нашій сім’ї поняття народної тра-
диції пов’язане чітко із вірою, із церковністю. І  ніяк 
не з забобонами чи суєвір’ями якимись: от так от 
робити, отак ставати, отак ногою, це всьо... Народні 
забобони з вірою ніякого відношення не мають. Це є 
люди, які надають надмірного значення якимось сим-
волам, які не зв’язані із духовністю, із Богом, і на цій 
почві народжуються всякі такі речі, які потом, ну, лю-
дина просто в заблуждєніє входить. То єсть не може 
понять  – де традиція, де є позитивний результат, де 
конструктивне рішення. Ти відчуваєш, шо ти пози-
тивну інформацію береш. А де просто забобони, які 
розрушають людину. Оце треба навчитися розділяти, 
для себе, внутрі. Не можеш – Господи, підскажи, по-
можи, направ, вразуми. Дасть таку інформацію, так 
направе, як має бути. [Як Ви збираєте лікарські тра-
ви?] Нам саме головне – це таке відчуття якогось по-
єднання... Я геть іду, я побачила звіробой, і мені так 
радісно. Я ніби дякую, шо, Господи, добре, шо я поба-
чила. Я собі насадила аіру, того, шо корінь аір, тут удо-
ма, і меліса, і м’ята, і васильки, і шалфєй. [...] Молитва 
не вирізняє приналежність до якоїсь певної дії чи за-
бобону якогось. Молитва  – це нормальне і постійне 
состояніє, постійний стан людини церковної. То єсть 
якшо я, шоби я не робила, незалежно від того, чи то я 
пішла по лікарські рослини, чи я просто замітаю, при-
бираю листя, чи я просто йду кудись по своїх справах, 
будь-яких, шоби я не робила,  я: «Господи, благосло-
ви». У нас є молитва, і кожна з нас знає, і син мій знає, 
як молитися при виході, знає, шо треба перехрестити 
дорогу, і  я  прошу благословіння на ту роботу, яку я 
знаю, шо може Бог благословити. Якшо в мене шось 
не вдається, значить в мене немає на це благословіння, 
немає разрєшенія це робити. То єсть не суть у тому, 
шо народна традиція передається. Якшо, допустім, 
от як буду рвати мелісу, треба лівою рукою і  читати 

ДОБРОВеЛичКІВСьКиЙ  РаЙОН
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184 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

«Отче наш» три рази, – немає такого, ну, в нас принай-
мні. Того шо до віри ми підходимо, як до способу сво-
го життя, а не як до народної традиції, це не мода. [...] 
Якимись є магіями занімаються. Це одне, а друге шо. 
В нас написано, шо до Троїці маємо зібрати такі-такі 
трави, і  тоді тільки, як начинає цвісти, бо як тільки 
воно на бутони пішла рослинка, то найбільше там по-
живних речовин, шоб утворити квітку, а тоді плід, бо 
як уже відцвіло, то уже все, тоді воно такої користі не 
має. [Чи священик благословляє на певну роботу?] Да, 
благословляє. Коли ми йдемо, коли благословляється 
насіння. Коли на Явдохи, 14 березня. Несемо все. Не-
семо всі плоди, які маємо садити в землю, дві карто-
шини. Читається спеціальна молитва в церкві, ми мо-
лимося і просимо Бога врожаю. Не дощу, не снігу, не 
це всьо, – врожаю і благословити це насіння, яке ми 
маємо садити в землю.  [...] Ми маємо знати, якшо в 
нас стоматіт, наприклад, у  дитини, не треба обмазу-
вати імглюголем чи ше там шось, мучити хімічними 
речовинами, а  взяти заварити люцерну і полоскать, 
давати пити дитині, і всьо проходить. [...] Або хлоро-
філ, це ж оцей зелений сок із люцерни, а він – антіоксі-
дант. Якшо цей ти хлорофіл випила, то всякі токсини 
виходять з організму. [Як Ви вдома використовуєте 
трави?] Тільки так! Звідки ж ми це знаєм? У  мене є 
книжка. Мелісу, коли цвіте, треба збирати, а там, до-
пустім, калину,  – коли перший мороз вдарив. Воно 
ніби тако конкретної дати немає, але є якісь о́знаки, 
коли це всьо робиться. [...] Осьо букова шелуха, це я 
вибираю. І я вже наготовила оно два пакунки з цибулі 
цеї жовтої шелушки. І ми добавляємо в чай, і ми собі 
заварюємо. [...] Насправді воно діє, коли ти розумієш, 
шо це якась є в цьому логіка, і якшо ти в те віриш, шо 
якшо, допустім, штучний ароматизований чай  – це 
одне, а те, шо виросло на землі і без яду, – то то зо-
всім друге, і воно зовсім інакше діє на людину. А діє 
як? Не на рівні фізичних відчуттів, як ми звикли го-
ворити, тому шо це є природня народна гомеопатія, 
коли ти мікродозами даєш якусь речовину собі внутрі 
організма, і воно реагує на рівні протидії твоїм якимсь 
патогенним чи інфекціям, чи бактеріям, на рівні енер-
гетичному.  [...] Не може бути людина відірвана, ми 
зв’язані з природою. Людина, традиція, природа – це 
єдине, це створене Вищим розумом. І ніхто не хазяїн 
тут, і ніхто не главний, це частина системи.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї [Чи багато дітей нині наро-
джується?] Зараз чого проблема вилізла наружу. Біль-
ше мовчать про це. Відсутність можливості родити 
дівчатам. Штучне це запліднення, сурогатне материн-
ство. Від чого це? Першою причиною є те, шо люди хо-
чуть заробити гроші, а не можуть. Не можуть зачати, 
не можуть виносити, не можуть здорову дитину роди-
ти. Де це видано? Он бабця казала, шо старшу сестру 
мамину народила в жнива. Це вона після Петра і Пав-
ла, вона народила в жнива. Зранку вона ше жала, тоді 
пішло час родити, вона пішла десь там під снопи, якась 
там жінка їй помогла. Народила дитину, чотири години 
відлежала і пішла далі доробляти. [...] На вечір з жінка-
ми тоді додому, пішки з дитиною. Диви, яке це фізичне 
здоров’я. Ну, треба тут правду казати – ішло єстєствєн-
ний отбор. Якщо народилася якась дитина не дуже, то 
вона відходила в мір іной, а  виживали сильніші. Я  ж 
кажу, ми дуже фізично працювали. [...] А тепер диви-
ся, яка дилема – гуманність суспільства, шо це означає? 

Якшо говорити, шо до триста грам і давайте його вже 
вирощувати в камерах, і технологічні процеси... Дити-
ну... Воно, бідненьке, народиться кволе і тоді все життя 
страдає, і мучиться. Да, в нього такий хрест, але поди-
вися, як раніше було – зовсім по-другому. Були силь-
но фізичні. [...] Абортів не робили, народжували дітей 
всіх, яких давав Бог, але виживали тільки сильніші.

виховаННя дІТей Я, наприклад, знаю, в своєму ди-
тинстві, як у нас була корова, і ми держали господар-
ство, бо дітей багато, треба було жити, і  кожен мав 
свої обов’язки. Я  пасла корову, меншою, а  тоді вже 
більшою в мене було це, шо я мала посуду всю з-під 
корови вимити. Це кип’ятила на триножках дровами 
такий казан чугунний, кип’ятила воду, це я сама ро-
била, а потом я брала люцерну. Ішла, батько ж косе на 
городі, я йду і серпом нажимаю люцерни, роблю віх-
ті і кладу в кожен глечик. Такі жмутики, це в нас там 
так кажуть, ці жмутики я туда укладаю пучки великі 
і заливаю ки́пятком. А люцерна інфєкцию вбиває. Не 
будуть молочнокислі бактерії, патогенні, розвиватися 
у посуді, де була люцерна.

ЗНаМ’яНський РайоН

с. цибулеве
Записали О. Ратушняк, В. Левицький, О. Бабенко 

та О. Васянович 27 липня 2008 р.  
у с. Цибулеве Знам’янського р‑ну Кіровоградської обл.  

від Кучерявої Марії Іванівни, 1936 р. н.,  
Кріпак Любові Іллівни, 1929 р. н.,  

Ганни Семенівни, 1927 р. н.,  
Кучерявої Варвари Іллівни, 1930 р. н.,  

Свириденко Ганни Іванівни, 1919 р. н.,  
та Пшеничного Віктора Семеновича, 1937 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Я  народилася у 1928-му. Саме 
колгоспи були. Була у нас корова, пара коней. Десят 
десятин землі. З  нами жили батько й мати батькові, 
а мати була з бідних. Мати була наймичкою, наймиту-
вала у того, шо це куркулив людей. А до батька прий-
шов, а  мати каже: «Я  ж у тебе наймичкою була». То 
він каже: «Віддавайте коні у колгосп, шоб вас не ви-
везли десь». То це віддали коні так, а мати, щитайте, 
батька спасла. У нас було уже троє дітей, то нас не ви-
везли. Мені п’ять год було, і я не в курсі, від чого цей 
голод був. Чула, шо вивозили. У наших була пшениця, 
у батька. То ми так позакопували інтересно. Баба куті 
натовче, а корова у нас була ж своя, то молочком на-
ллє, та й куті з’їв. Який мені голод.  [...] У  нас на ву-
лиці розкуркулювали свої люди. Студенко був такий, 
у  нього дванадцятеро дітей було. Жили дуже і дуже 
бідно. То він і займався розкуркуленням. Та і куркулі 
у нас були не такі багаті. Якщо на десятеро дітей було 
дві корови, то хіба це такі багачі. Але одну корову таки 
забрали в колгосп. Дяков Мерин займався розкурку-
ленням. Він був 1913 року. Комсомолець. Їх люди дуже 
осуджували. Або такий випадок. У матері була квасо-
ля, половина невеликого горщика, то свої ж у голод 
прийшли і забрали. Але потім той чоловік, яке таке 
зробив з нами, невдовзі попав у тюрму, бо прокрався 
десь на маслозаводі. То мати все згадувала його, що 
так йому і треба. Коли була війна, мені було сім років. 
Як колись, так і тоді ми жили на бабщині – у бабиній 
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хаті. Матері мати. Там ми і жили. Хата в центрі села, то 
у нас жили два брата-близнюки, есесовці. Але один із 
них був комуністом, то він погано знав російську і по-
переджував нас, щоб ми при іншому братові багато не 
говорили, бо можемо попастися, і будуть у нас непри-
ємності. [...] Застала і перший, і другий голод, і війну. 
Тоді городів не орали. Копаєш, то і викопаєш якусь 
картоплину. Скільки то радості. Нарвеш листя та спе-
чеш якийсь оладушок. Нас у матері було п’ятеро дітей. 
Дуже трудно було, але всі вижили. А бувало, в других 
сім’ях, умирало по двоє і троє. У нашого мірошника 
був такий повненький хлопчик, то розказували на 
селі, що його впіймали, зарізали і з’їли. То ми, дівчата, 
боялись і із дому самі виходити. Я тоді була мала, но 
таке у нас було. Три рази брали мене в Германію, але 
я три рази тікала. Перший раз із Кам’янки. Один по-
ляк поміг. Другий раз у церкві зібрали усіх, я і звідки 
втекла, а третій раз із машини, уже везли, то я на ходу 
вистрибнула, недосвідчена була, то сильно побилась.

дошлюБНе спІлкУваННя Ввечері село гриміло, 
тоді такі пісні співали, які я не почую тепер. Ой, спі-
вали всякі:

На небі тучи, на небі горє,
На небі місяць золотой,
Моє серденько, воно все знає,
Шо милий ходить до другой.

Балалайка грає, а ми співаємо. А тоді вже далі пішла 
гармошка, танці, на вулиці гуляли після війни. Всякі 
були пісні. Нас було мало дівчат, всього три по вулиці, 
а то хлопці. А тоді гітара появилась, балалайка, бубон, 
тоді танці – і гулять. Веселіше, як сійчас. Тоді співають 
на Донбасі під лісом [вулиця Донбас], там музикальна 
сім’я жила, але ми туди підем  – нас гонять звідтіля. 
Кажна вулиця – була своя компанія. Тут Ганна Мос-
каленчиха, 1924 року, вона пісенна була, вже стара.[...] 
Тепер ніде нічого не чуть, а тоді співали. Там на тому 
кутку співають, на другій вулиці співають, на нашій 
вулиці співають. Пісень багато співали, там місток був 
коло колгоспу, і  то казали: «Ідьомте на літній клуб». 
Там клуб був літній. І  то пів-Цибулева як зійдеться 
туди, і співають. Там одійдуть співають, там одійдуть 
співають – чуть на все село. А тепер нема ніде нічого, 
а тоді браво співали, голодні були, але співали. А те-
пер вроді б і хліб є, а не співає ніхто ніде. На жнивах 
співали, в  обід, посходяться, пообідають та й співа-
ють. На  тому, що я казала, містку сходились, ще ба-
лалайки були, грали на них, танцювали «Кроков’як», 
«Польку».  [...] Раньше, наверно, в давнину, як тільки 
було якесь свято чи вихідний, то це було не в диковин-
ку почуть на вулиці жіночий спів і як гармошка грає. 
У клуб ходили, співали. Як в клуб йдем, то не співаєм, 
а як з клубу йдем, люди сплять, а ми по вулиці йдем 
і співаєм разні пісні українські. У  клуб ідем  – танці. 
Не було, то зараз родіоли, а  там дівчата хочуть тан-
цювать – нема. Сложилися по рублю, пішли гармоніс-
та, що там на гармошке грає, пригласили, то він нам, 
Боже, до того награє, що ми ідем томлені з клуба додо-
му – оце так натанцювалися. Да, нанімали гармоніста 
самі собі. А він – старий чоловік і приходить. Назби-
раєм рублів чотири або п’ять, да він і то довольний, 
і грає нам. А ми натанцюємо і довольні. 

виховаННя дІТей Робили з дєтства, не було ні ви-
хідного, ні проходного, босі, голі й голодні. Всяк було. 

Всігда недостатки, бо якби поміч звідкілясь була, а так, 
щитай, шо батьки наші померли зарано, тікі із того, шо 
ми заробим. А які ті заробітки? Я в 1946-му годі пішла 
їздовою на волах. Шо ж я тоді заробляла? За те робила, 
шо наварять там якоїсь баланди та дадуть. А пшінку 
посіють, а ми собираємо ту пшінку та їмо, бо їсти хо-
тілося. Це 1946–[19]47 роки. Трохи згодом пішов дід 
трактористом, а  я  – дояркою, і  хоч чуть-чуть легше 
стало, получали хоть шо-небудь. Трудно дуже було, 
ну люди якісь веселіші були. Тепер дивіться ось які 
бур’яни позаростали, а  раніше тут скрізь хати були, 
і не було такої пустки. Під час війни багато забрали в 
Германію на ті каторжні роботи. Багато ховались. Я на 
горіщі сиділа, ховалась од поліцаїв, бо вони в кожну 
шпарку заглядали, виловлювали. Були й партизани у 
нас, партізанили. А в нас батько загинув, до ми дуже 
бідували, ні їсти вдоволь, ні вдягтися. Батька маши-
ною придавило, і остались ми – я, мама, ше сестричка. 
Бідували дуже, а тоді ж почало трохи налажуваться, 
а січас людей пошти нема, повимирали, а молоді по-
втікали на роботи, бо треба ж кусок хліба заробить. 
Тут де ти заробиш? 

дІвУваННя А то я знаю, дівки ворожили. Як дівка, чи 
дитину приведе, чи як вона заміж піде. Й мене взяли, 
а я ше мала була. Поставили зеркала: одне – звідсіль, 
а  друге  – звідтіль. А  посередині стакан поставили з 
свяченою водою і кинули туди вінчальний перстень. 
У хаті не світиться, свічки вінчальні тільки по боках 
горять. А він іде такий зачесаний, з косою, косою косе 
жито таке здорове. Косе і іде до нас. А поперед його 
колиска, а в колисці – дитина. Ну, кажуть, це ця дівка 
дитину приведе. Це я бачила. Ну та дівчина й привела 
потом дитину. [Коли так ворожили?] На Тройцю. 

паРУБкУваННя, виБІР паРи Коли я парубкував, на 
кожному кутку були свої компанії. На Прогоні, нази-
вається «куток», гуляли малі і старші. Співали укра-
їнські народні пісні, пісні періоду війни. А через ярок 
була інша компанія. В  Олійниківці  – своя компанія. 
Співали без інструменту. Танцювали тільки під скрип-
ку, мандоліну, балалайку, гітару і гармошку. Танцюва-
ли «Краков’як», «Коробочку», «Польку на два боки» і 
просто «Польку» та інші. У нас село дуже музикаль-
не і співоче. Свою дружину я знайшов аж у Чутовці, 
у другому селі. Перший раз я вийшов гуляти, як мені 
двадцять років було. Я почав ходити у клуб у художню 
самодіяльність. Ставили різні п’єси: «Дай серцю волю, 
заведе в неволю», «Поки сонце зійде – роса очі виїсть», 
«Москаль-чарівник» та інші. Я грав різні ролі. Я одру-
жився у 1963 році, а познайомився в 1958 році. У мене 
ще дівчат не було. Їй було двадцять, а мені – двадцять 
один. Вона закінчувала ФЗО на маляра-штукатура в 
Донецьку, приїхала до матері в гості. Довго зустріча-
лись. Коли йшов уже сватать – брав із собою «старо-
сту», у нас називався. Поїхали, сватання запили, а че-
рез місяць весілля згуляли. Живемо вже багато років.

пРийМак А на Андрея ворожить, то це точно, це прав-
да. Я на собі убідилася. Пішла до колодязя ввечері по 
воду, принесла ту воду додому. Кругом колодязя по-
сіяти льон чи жито і казать: «Андрію, Андрію, протів 
тебе жито сію, скажи мені вві сні, з  ким буду брать 
жито навесні». І сниться мені якийсь чоловік незнако-
мий, в такій поганій одежі. Од Андрея пройшло неділь 
дві, дивлюся, йде жінка, а з нею чоловік – точно той, 

ЗНаМ’ЯНСьКиЙ  РаЙОН

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



186 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

шо мені снився. А я стала й отетеріла. Вони прийшли 
до хати. А він каже: «Питайте, чого ми прийшли?» – 
«Скажете». Він каже: «Оце ж я розійшовся з жінкою 
та аби де піти в прийми, бо з жінкою я жить не буду. 
В мене й сахарь є, в мене й пшениця є». Я його вислу-
хала та й кажу: «Їдь, чоловіче, додому, мирися з своєю 
жінкою. Мені ні твій сахарь, ні пшениця, ні твої діти 
не нужні. Доведи їх до ума. Бо ти у мене будеш в при-
ймах, заробиш грошей, а вони прийдуть та скажуть: 
“Тату, дай грошей”. А де ж ти дінешся – даси». Та й не 
прийняла його. 

диТячІ ЗаБави Гралися на вулиці. Тоді клуба не було, 
то на вулиці збиралися. У «пужмурків» гуляли. Хова-
ється хтось. А ті порозбігаються ховаться. А той, шо 
заховався, то кричить: «... ховайся добре, бо я як пійму, 
шкірочку здеру, шкурочку здеру, на ниточку повішу. 
А  з ниточки упаде, як собака пропаде». То у «квача» 
гуляємо, то в «шоли», було, гуляємо – перескакуємо. 

кІРовогРадський РайоН

м. кропивницький
Записали Н. Селецька та П. Селецький 

у м. Кропивницькому  
від Вакуленко Євдокії Давидівни, 1915 р. н.,  

родом із с. Самусіївка Кременчуцького р‑ну 
Полтавської обл.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї, виховаННя дІТей Мого 
тата було звуть Давид, а маму – Наталя. У тата була 
така сім’я: Платін, Василь, Дмитро, Хома і сестричка 
сама менша Юля. А в мами була сім’я така: Галя, Ма-
рія, Христя, Марфа, Мотря. Наталка – це моя ж мама. 
Дід, мамин батько, занімався садом: вирощував яблу-
ка, груші. Оце в нього була велика сім’я – і всього на-
купить не можна. То він занімався отаким. Нас було 
багато в тата – восємь дівчат. То ми жили дуже бідно, 
не було шо їсти. [...] Бач, як раньше було, – гріх вели-
кий на батька і матір подумать шо-небудь погане. І ла-
ять, Боже сохрани, батька або матір. 

РодиННІ пеРекаЗи В  1921-му тато поїхав на робо-
ту. Cильний голод був. Страшно голодували, чуть не 
пропали. Їли курай, калачики сушили, макорженики. 
Тато тоді поїхав на заробітки та заробив пшениці. І ми 
сказали, шо і ми поїдем. На Херсонщину – Херсонська 
губернія. Їдемо вже на переселенія. Тато запріг коня, 
воли і будку зробив, і колиску. І так, як ото цигани, ми 
переїжжали. Та й їхали у Херсонщину три дня. А тоді 
ми переїхали сюди, построїли тут хатку, стало вже 
нам лучче жить. Началась колективізація, начали за-
бирать усе. А тато був бідняк і мама біднячка, то нас не 
розкуркулили, а хотіли розкуркулить. Він сам собою 
двадцять три свині нажив. Тато записався перший у 
колхоз. І мама записалася. Та тато трошки побув голо-
вою. А тато неграмотний – не вміє розписаться. Мама 
грамотна була. Мама читала і розписувалась за тата. 
І нам було вже харашо жить, добре. Тато жатки скла-
дав, мама в’язала, а я воду носила, отако: боса, проти 
стерні воду ношу тим, шо в’яжуть. То стільки мені ро-
ків було? Ну, вже десять було чи дванадцять. А як ста-
ло вже [19]33-й – такі ж сильні налоги поналажували. 
Все треба було оддать. Опять стало хуже. Стало плохо 

через те, шо треба налоги [платити]. А сім’я велика – 
всіх треба накормить, всіх треба вдіть і в школу треба 
послать. Ми вже з Катєю пішли в школу. Далеченько 
ходила в школу. В  1933-м голодовка страшна була. 
Мама поносила все, шо не було чим укриться. Рядна – 
за буряк гнилий. Буряка виміня в кого-небудь та і зва-
ре там якусь бурду. А в нас сім’я велика, а голодуємо ж.

с. покровське
Записали О. Ратушняк та О. Бабенко  

29 липня 2008 р. у с. Покровське  
Кіровоградського р‑ну Кіровоградської обл.  

від Мироненка Віктора Федоровича, 1938 р. н.,  
черкасенко Тетяни Семенівни, 1943 р. н.,  

та Кітчан Ірини, 1946 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Колись, як ми жили в об-
щежитії, до нас хлопці приходилі гулять вечером, то 
ми гулялі у «садовника». Всім учасникам хтось один 
на вухо каже, яким він буде деревом. Дальше [той], 
хто там проводить ігру, каже: «Я хожу, хожу по саду, 
мені понравилася Вишня». А  той, хто Вишня, каже: 
«Ой!». А  той, хто проводить ігру, питає: «Что с то-
бой?». Вишня: «Влюблена». – «У кого?» – «У Грушу!» 
Далі обзивається Груша. І  ігра продовжується, поки 
не заплутаються, а тоді все сначала. [...] «Счіталі звєз-
ди». Кажуть: «Ану пощитай зорі на нєбі». Із куфайки 
рукав, зроблять вроді трубу, а  тоді кажуть «щитай». 
Починає там хтось щитать, а  йому у рукав наллють 
холодної води, а він кричить, а всі сміються. [...] Один 
мав німецьку гармошку (батько привіз з фронту) на 
руський лад. І  він грав. Всі вкучі гуляли. Називали 
друг друга поімьонно. Пісні співали в основному во-
єнні. Старші, віку його матері, з піснями йшли на ро-
боту і з піснями приходили. [Чи є звичай, що спочатку 
має одружуватися старший брат, а потім молодший?] 
У нас тут виходить так, як получається. Буває так, що 
менші женяться чи виходять заміж, а  старші ще си-
дять, бо така доля. Таке існує, про це ми знаємо, але 
роблять так, як судьба, як получається в кого.

диТячІ ЗаБави Які там іграшки! Не було нічого тогда. 
З  тряпок робили куколки самі. Гуляли. Пасла коров, 
овечок, гусей. Своїх пасла, а овечок – із села групу до 
сорока-п’ятдесяти. Ціле лєто до осені пасеш по лісах. 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї [Як Ви зверталися до 
батьків – на «Ви» чи на «ти»?] Я – на «ти». Хоча, знаю, 
є діти, які ходили в школі і менші за мене на рік, от 
Таня Карабаєнко, вона на мамку на «Ви» називає, а я – 
на «ти». Дідів я не знаю, а  на бабів ми завжди гово-
рили на «Ви». Я зараз над собою задумуюсь. Колись 
же ж вона [онука] назвала: «Бабушка, ти куди пішла?». 
А я тоже, чи не зреагіровала, чи посчітала, що це по-
современному, наверно, бо чула ж тоже ж так, що є 
онуки: баба – це «ти». А у нас осьо, чоловік мій, він і 
на дядька на «ти» називає. Каже: «Дед, дед, ти куда?». 
Хотя для мене тьотки і дядьки – всєгда на «Ви». Бабу 
Лєну, наверно, тоже на «Ви» називала. 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї [Хто має вирішувати 
проблеми в сім’ї?] Всі гуртом. По-перше, кожен вислу-
ховує мненіє і може так прийти до общего рішення. 
По-друге, я вважаю, що, наверно, слово важніше того, 
хто, як-то кажуть, генерал: чи то жінка, якщо в неї 
ума на це хватає, чи то чоловік. Ну, канешно, ми при-
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викли, що чоловіки повинні править, але не завжди, 
бувають по складу характера чоловіки такі. Є,  що 
жінки правлять. [Хто був головний у Вашій сім’ї?] 
От по хазяйству я чогось була, він гроші заробляв 
тільки. «А можна підти в клуб?» – «Іди в батька пи-
тай». Значить, батько десь в якійсь мірі руководство 
держав. [У  Вашій сім’ї спільний бюджет?] Спільний. 
Да я не представляю сім’ї, а ще особенно буває жінка 
та чоловік, у них окремі бюджети. Це для мене дико. 
Я виросла так, що всігда батько заробив – мати пішла 
свої й його получила, все вкучі. Поїхала в город, все, 
що хотіла, накупляла, ніхто не командує: «Нащо ти те 
купила, воно не надо, нащо ти те купила?». Що баба 
купила, як-то кажуть, все воно нужно. А зараз ми так, 
у нас все вкучі. Бюджет совмесний і це, я счітаю, пра-
вильно. [...] Таких разногласій у нас нет. Нецензурни-
ми [словами] ми тут не кидаємось, а без скандалів в 
сім’ї не буває, із-за мелочі якоїсь, ну знаєте, без цього 
життя не буває. Лайок немає там і всяких непорозу-
мінь, де немає чого робить, а як тут полностью треба 
то туди, то туди, то туди, нічого не успіваєш, і інколи 
треба щось одкинуть, щоб друге зробить, і на цій по-
чві... Я вважаю, що ті, хто в місті живуть, то там лайок 
не повинно буть, бо там не треба не косить, не сапать, 
не садить, ніде нічого такого не робить. Що тільки: 
прийшов з роботи, ліг на кровать, дивишся телеві-
зор – да й усе. А як у нас тут гарячая жизнь і гарячиє 
точки. Оно, бачите, вже з утра поїхали, накосили тра-
ви та й приїхали. Це так ми в отпуске. [Хто готує їжу, 
миє посуд, прибирає в хаті?] Жінки, звісно. [Хто пра-
цює на городі?] Город ми з ним сапаємо вдвох, садим, 
все це разом. Ну, картоплю ж копали, садили ж удвох. 
Мужикова робота – косить, загрібать там, підгрібать. 
[Хто займається ремонтом?] Як який ремонт. Як поли 
стелить, то жінка ж не буде стелить, а як ось ми обої 
клеїли, то це ж жіноча робота. [Хто порає худобу?] 
Свиней у нас немає, а  корова  – це понятіє растяжи-
моє. Якщо приготовити їй ясла і вичистить гній, то 
це чоловіча робота, якщо подоїть – це жіноча робота. 
Дрова – це ж мужикова робота. 

фоРМи сІМ’ї [Діти, коли одружаться, мають жити з 
батьками чи окремо?] Гуртом жить, то вроде ж веселі-
ше, а самому жить тяжело, я думаю. То ще як здоров’я 
нема. Як може жити людина сама, як здоров’я нема? 
[Чи добре жити з дітьми?] Да. Вместе лямку тянем тру-
довую. Не знаю, хто кому мішає, нам ніхто нікому ніко-
ли не мішає. Це, наверно, як вони повинні жить, діти, – 
окремо чи разом – залежить від того, яке ще й вихо-
вання, кому як важко. Я  знаю сім’ї, де живуть дочка 
чи там син з невісткою, харчуються окремо, а мати – 
окремо. Щось там мати купила, ти маєш обов’язково 
віддать гроші. У нас ніколи такого нема, ніхто ні з ким 
не торгується: ти сьодні платиш за газ, а я завтра плачу 
за газ і так далі. Вони, батьки, нам хіба щось повинні? 
Нє, вже що нам должни, уже віддали, вже ми за них 
повинні відповідати. Того, я думаю, якщо хто так вва-
жає, то, в таком планє, жить батькам з дітьми неважко, 
а якщо йде дєльожка, то це  конечно...

пРийоМНІ дІТи [Чи Ви змогли б усиновити дитину?] 
Я не знаю даже, ми над цим питанням ніколи не за-
думувалися. Зараз оце пішла така, як я кажу, мода чи 
не мода за опікунство, а усиновити – це геть зовсім... 
Не знаю, мабуть, ні, бо я така буваю у вихованні трохи 
жестокенька, як я про себе кажу, то свою можу пору-

гать... Своя знає, що це всьо в норме, мамка сьогодні 
поругала, завтра приголубить, а до чужої, хто знає, як 
би серце лежало. Не знаю я даже.

поЗашлюБНІ сТосУНки Раньше це ж було, не дай 
Бог! Я як в школу ходила, ще у восьмий клас, так у нас 
вчителі так присікали, що ми боялися вчителів. При-
йдем до клубу й  ховаємось понад заборами. Вчителі 
йдуть в клуб, у кіно, а ми вже, діти, ховаємось, боїмось. 
А потом вже, як школу кончили, ходили. [Чи були ді-
вчата, які народжували позашлюбних дітей?] Були. 
Обсуждали люди їх. Отут уже осьо, дєвочка не вспіла 
школу кончить, як вона вже родила. А, знаєте, зараз 
цього вже і не осуждають. Так, пробалакали, що наро-
дила. Ну народила, так народила. Зараз вже радують-
ся, що дитина взагалі родилася, того що школу закри-
ють, як дітей не буде. Хай хоть які-небудь будуть, хоть 
з батьком чи без батька, а по-друге, як подивитись, які 
случаї бувають, що ті діти завмирають, не народив-
шись ще на світ.

фоРМи шлюБУ [Ви з чоловіком жили в громадян-
ському шлюбі?] Ну да, десь год получається, пока ди-
тина не родилася. А потом родилася, і розписали нас. 
[Як до цього поставилися батьки?] Нічого. У  нього 
була одна мати. А хіба розпісь держить? Розписались, 
я знаю, як дитина вже родилася. Пішли регістріровать 
дитину  – і  нас розписали, і  дитину зарегістріровалі. 
А свадьба в нас була така, невеличка.

коМпаНІївський РайоН

с. губівка
Записав Г. щербій 4 листопада 2008 р.  

у с. Губівка Компаніївського р‑ну Кіровоградської обл.  
від Білої Лілії Іванівни, 1954 р. н.,  

та Бугленко Тетяни Василівни, 1976 р. н.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї [Чоловікові] п’ятдесят чоти-
ри роки тоже – однокласники. Перший шлюб. [Скіль-
ки у  Вас дітей?] Двоє. Синові тридцять два роки, 
а  дочці  – двадцять. Коли син народився, ми жили в 
Росії  – [в]  Саратовській області під Казахстаном, 
а коли дочка народилась, ми жили в Молдові в Киши-
ньові. [Cкільки дітей Ви хотіли б мати?] Скільки єсть, 
більше ні. [...] Двоє діток. Одному – одинадцять, а дру-
гому – рік. Доглядає його на даний час бабушка. Я – 
у вихідні, до роботи. Після роботи – це моє. Тато рід-
ко буває, єслі чесно. [Скільки Вам було років, коли Ви 
народили першу дитину?] Двадцять один. Взагалі то 
двоє я хотіла мать, но так получилось, то так і буде. Ви 
знаєте, гроші виплачують [за народження дитини]. Ну 
допустім, я народила для себе, того шо мені нада дити-
на. А в нас багато таких мамочок, що вони за дітьми не 
дивляться, вони тільки раді грошей рожають. Мені це 
не нравиться вообщє, того шо більша половина, як я в 
роддомі була, вона народила, встала і пішла: «Мені ди-
тина не нада. Три шістсот я получу». Оце нормально? 
Це не нормально. Я робила, я получила тільки декрет-
ні на дитину. Щас получаю сто сорок гривень до трьох 
років. Мамочки ті, що не роблять ніде, вони так само 
получили ту саму суму, шо я робила. Так в мене туди 
ще й зарплата ввійшла, і вони щас на дітей получають 
в два рази більше, чим я. Вони получають, малозабез-
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печені. Де справедливість? Я робила, і не одна я така, 
єсть такі мамочки, що оце робили, а ті, хто не робили, 
вони більше [отримують]. Канєшно, це не харашо.

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї [Як Ви звертаєтеся до 
батьків?] «Мамо». На «Ви». [До дідуся й бабусі] тоже 
на «Ви». [Як до Вас звертаються діти?] Зараз на «ти». 
[А до бабусі?] На «Ви». 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї Є  загальний бюджет, 
спільні гроші. В основному я керую бюджетом. Отри-
муємо чоловік зарплату і я. Знаєм, де лежать. Нада 
йому – він візьме, скільки йому нада. А якщо серйозна 
покупка, то разом вирішуємо. Мити посуд, хату при-
бирати, прасувати одяг – це все я. Обробіток городу – 
разом. Чоловік допомагає. Корми заготовляємо разом: 
косе чоловік, я  згрібаю, привозимо разом. Корову я 
дою, а він так доглядає. Якщо він раніше прийде, то він 
годує птицю. В основном він, бо я пізно приходю. Дро-
ва ми купуєм. [Діти] як приїжають, то допомагають. 
І косять, і копають картошку, і садять,  помагають усе.

фоРМи сІМ’ї Отдєльно ми живемо. Мама – п’ять ми-
нут ходьби от мене. Краще, коли мама поряд. В одній 
хаті – не нада. Одна сім’я, друга сім’я – це краще. [Які 
у Вас стосунки з батьками чоловіка?] Не дуже. Вони до 
мене не хочуть. Ну, як вони до мене, так і я стараюсь 
не нав’язуваться. Не хочуть зо мною общаться. Но це 
їхні проблеми.

виховаННя дІТей Щас молодьож не така, як раньше 
була. Раньше, ще даже при мені було, оце мені папка 
сказав: «Ідеш у клуб в суботу, – це я в одинадцятому 
класі, – це якщо тебе в дев’ять часов вечора не буде, на 
слєдующу суботу нікуди не підеш». А щас все свобод-
но. Щас же, бачите, по тєлєвізору всі ж реклами, всім 
все дозволено... 

МаловискІвський РайоН
c. Злинка

Записала Л. Боса в с. Злинка  
Маловисківського р‑ну Кіровоградської обл.  
від Тєчкіної Лариси Лаврентіївни, 1939 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Дівували на вулиці. Було 
дві компанії дівчат. У кожній компанії це ми считали-
ся старші. Тоді ж не клубов не було, нічого. Зимой у 
хатах: сьогодні у моєї, а завтра в подружки. Летом біля 
води, на вулиці. І хлопці приходили. Тоді ще лавочок 
таких не було, як оця. Копалі такі завалінкі круглі з 
лампача і обмазувалі. То це на цій завалінці, з гармош-
ков... То це як вечер, потанцювалі. Тут бур’яну нема, 
так кріг і остался голій. Інших інструментів не було, 
тільки гармошка. Баян ше в нас був, так було. Про-
сто збиралися. То в  «кольца», то в  «лапті» ігралі, то 
в «іспорченого телефона». Цей тобі сказал щось, а той 
дальше, а пока дошло назад – перекручувалі.

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї Батько мій – з Волинськой 
області. Тоді вони ще в ту війну пришлі. На бабушку ка-
зали «баба-бєженка». Тут оні і осталіся. [Як до батьків 
зверталися?] Я зразу казала «ти», а тоді як вже почав 
кавалер ходити до мене, то він почув, що я кажу. «Ану, 
щоб я не чув більше такого». То я вже почала «Ви» ка-
зать. Мабуть, у  його родині був звичай «Ви» казати. 
[Багато тоді на «ти» говорили?] Почті на «Ви» всьо.

с. Тарасівка
Записала С. Кравченко 31 липня 2008 р. у с. Тарасівка  

Маловисківського р‑ну Кіровоградської обл.  
від Кочерещенко Ніни Кирилівни, 1929 р. н.

виховаННя дІТей Бігали по вулиці, садіків не було, 
нічого. Батьки робили, а  ми  – ну як діти. Тоді ще ж 
колгоспів не було, а  самі хазяйнували. Сіяли, орали, 
косили косами. [У якому віці Ви почали працювати?] 
П’ятнадцять год ще не було. У апрелі мало сповниться 
п’ятнадцять, а ми працювати пішли, моє поколєніє, як 
нємця вигнали, у 1944 годі, у марту місяці. Желізни-
цю нємець порвав, ми її оце стелили і мости насипали. 
Бо й мости порвали. А ми ж були, щитай, підлітками. 
І сіяли кіньми. Нємця вигнали, а осталося в нас у селі 
шесть пар коней. І ми і ланки сапали, і буряк у завод 
за дванадцять кілометрів возили. І зімою, і вночі, ой, 
хай Бог милує. [Чи ходили в школу?] Да, ходила. Тут, 
у  Тарасівці, чотири класи кончила. А  тоді вже всьо 
розпалося. Война  ж... Більше не вчилася. Та де ж би 
я вчилася? Як война йшла, воду носила вже. Люди 
в’язали, косили. Коні запрягали, і такі жатки були, шо 
снопи падали. Косили пшеницю. А жінки тоді в’язали. 
А ми, отакі підлітки, воду носили. Оце ж при німцях 
гуртки були. Оце по десять дворів були гуртки. Був 
там главний гуртка. Поділив нємець землю й  коні, 
і все. І молотили пшениці багато, а нємець вивезти не 
вспів. Наші як уступили, голова сільсовєта об’явив, 
шоб злишки в кого які хліба ни є, здати в комору, в го-
сударство. Наносили в ту комору пшениці. Носили 
люди мішками. А хто ж люди? Мужиків не було, самі 
жінки та діти. Назначили нас вивозить ту пшеницю. 
Мені ше до апреля місяця п’ятнадцять би год було. 
І ми по сємдесят кіло такі мішки. Ми ту пшеницю гру-
зили в ті мішки і грузили на ті машини, і возили в Ви-
ску на еліватор. Отакі кагати високі, шо по трапу нада 
той мішок винести і висипать. І падали в ту пшеницю, 
і привалювали нас ті мішки, а ми йшли вперед. А тут 
«бах» – об’явили на жилізну дорогу. Нємець порізав 
отако, шпали були дерев’яні, і він протяг плуг дрези-
ною, і порізав ті шпали напополам. Позривав усі мос-
ти. Й оце нас одправили, Вольновка отут, як їхать на 
Одесу. Нагнали туди нас, людей, як комашні. Та жін-
ки, які розумніші, похватали лопати, а нам прийшли-
ся носилки. Як узяли ті носилки, то носили до вечора 
і цілу ніч, і на другий день ше до п’яти часов. А їсти 
не було шо. Курей не було, свиней не кололи. Так ото 
олійки хто збив, картошки взяли, пшонця, хліба. Та і 
вся їжа. Поселили нас у діда і в баби. А в того діда й у 
баби ше й невістку, дочку нємці вбили, а остався ота-
кий хлопчак. Та баба нам увечері зварила якогось там 
кулішу. Ми переспали, а рано ж оп’ять туда. І той міст 
був запланований, за місяць шоб його засипать. А ми 
за одинадцять день його. Як приїхало начальство, ду-
хова музика. Ми ногами ходить не можемо, у нас руки 
пухлі. Музика грає, вони яку благодарность виносять, 
те вже начальство. Ми ж тоді засипали той міст і нача-
ли стелить. Поклали дві шпали, воєнні їх позагвинчу-
вали, а тоді на ці шпали поклали рейки і на рейки по-
ставили вагонєтку. І підвозять шпали, рейки, і грузи-
ли ми на вагонєтку шпали. Постелили шпали – рейки 
ложать. І так ми оце достелили од Вольновки до Роз-
ину. Уже і голодні, і холодні, і які ви хочете. А тутечки 
вже ж осьо дома, у бригадіра просились, шо одпустіть 
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же нас додому, осьо ж наша домівка. «Ви, – каже, – не 
прийдете».  – «Пустіть тіки додому, осьо скіки  ж тут 
до наших хатів». Ну, й він одпустив. Прийшли ми. Ми 
з Марусею зайшли, упали у нас у дворі і так плачемо. 
Мама підійшла, собі плачуть. Вибиті геть із сили, ви-
морені. А рано встали й пішли, бо пообіщали. Як не 
підеш, ше можуть пришить дєло.

НовоМиРгоРодський РайоН

с. панчеве
Записали В. атаманчук та О. Ратушняк  

30 липня 2008 р. у с. Панчеве  
Новомиргородського р‑ну Кіровоградської обл.  

від Панкуль‑чигулі (Бусько) Поліни Михайлівни, 1908 р. н.,  
чігільчі Марії Яківни, 1935 р. н.,  

та Цариш Віри Іванівни, 1920 р. н.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї Я тут народилась, тут хазяй-
ствували, землю мали, робили. А тоді колгоспи – то в 
колгоспі. І хата онде, ще сто п’ятдесят год стоїть. Ма-
лярія тоді трусила, тато вмер. А мама вже послі войни. 
Троє нас було: старша Яринка, тоді я, а тоді Захарій.

РодиННІ пеРекаЗи Усіх дядьків  – здорові були, як 
орли,  – виселили, як куркулів. Татів брат  – дядько 
Сеня – дев’ять душ у хаті. Магазин в нього був – комо-
ра, сахарь продавав, продукти. Куркуль. На Соловки. 
І оце як стали висилать людей, оце в чим одітий, а те 
все кидай, не дають узять, комсомол отой. Голод був. 
Забрали усе, ходила комісія. Наші ходили. А в нас мі-
шок пшениці був і мішок жита: в копанку кинули і у 
піч. Наші, було, взялися тікати, вони виїхали в Одесу, 
і  я була в Одесі. Ще навіть буряки були, ділянки са-
пали. То я до осені тут поробила. Ми присилали су-
харі, але довго не були. Нас корова врятувала. Батько 
у конторі робив, то їм пайок давали.  [...] Я  застала і 
голодовку. В 1933-му була голодовка і в 1947-му. Була 
сильна суша, нічого не вродило, тільки закінчилась ві-
йна. Ми платили із города налог. Треба було здати і 
молока, і  крашанки. Нас було троє, батько прийшов 
калікою і в 1948  році вмер. Нам прийшло спочатку 
одне ізвещеніє, що він погиб, а  тоді  – друге, але він 
після війни повернувся додому живий. Йому було со-
рок років, як він помер. Важко було, та все одно ве-
село. У  нього була велика родина  – сім чоловік.  [...] 
Пам’ятаю голодовку 1932-го і 1933  років. Ходили на 
поле і збирали колосочки, і терли їх, і сирі їли. Ще й 
треба було, щоб ніхто не побачив. Їли сирий буряк, 
ходимо на поле, шукаємо, може, десь щось знайдемо. 
Було, здохне коняка у колгоспі, всі біжать і рубають, 
і роздають усім людям. Колоски збирать забороняли. 
Вмирали, бувало, із голоду в полі, так і вмирали, там 
їх і зарили. Тато до войни був баришником. Купить у 
четвер корову, а в неділю продасть. І має бариш. А в 
колгоспі він був їздовим, на конях робив. У нас були 
жорна. Батько вкраде трохи зерна, змелють і  напе-
чуть оладків. А змазувать їх нічим. Але так виживали. 
Батько ходив у шинелі і будьонівці, бо був воєнний. 
То він мав прізвисько «будьоновець». Мене забрали 
після голодовки. Остались живими тільки два брати. 
Під час війни я потрапила в Германію. Я  заховалася 
на горищі, але поліція мене все одно знайшла, набили 
мене пльоткою, аж шрами позоставались, і відправи-

ли. Поліція була із наших. І забрали в Германію. Там 
я робила на путях. Із вагонів крали зерно, картоплю і 
так слава Богу виживали. Я дуже любила співати. За-
лізу бувало на хату і співаю на всю вулицю. Любила і 
потанцювати. А як вийшла заміж, то чоловік сильно 
ревнував і сварився. Танцювали колись під гармошку 
і бубон. Всі веселились, тепер так не вміють.

виховаННя дІТей Мене мама родила на степу. По-
льова я. А мама казали, шо на городі найшла. А тепер 
тут одна родичка до Райки йшла в положенії, а дівчи-
на їй: «Ти пузата!». Раньше цього було. Стид, був би 
скандал! «Ти пузата! Буде дитина в тебе!» А мати лис-
нула їй по морді. [Чи батьки карали дітей?] Як шось 
робили, то конєшно наказували. Та ми слухали. Як 
приказ – сказали, то ми й робимо. А як не слухали, то 
мама налає. Я ніяк не називала своїх дітей, я за вухо і 
в вугол. А ми шкоди не робили. Слухали батьків. Я з 
дванадцяти год робила у колгоспі. З 1948 року у мене 
вже була трудова книжка. Я і на тік ходила, і в поле, 
і загрібала. На трудодні платили небагато, але було за 
що жити. На трудодні давали і зерна, і гроші.

диТячІ ЗаБави Колись ми гуляли у  «пувиці». Пови-
кручуємо із одежі, зробимо ямку і так гуляємо. Гра 
вдвох. Кидаємо пувиці один і другий, почергово під-
кидаємо догори. Хто перший потрапить своєю пуви-
цею в ямку, той і забирає всі пувиці іншого гравця. 
Я повідрізала із батькової одежі пувиці і всі програла. 
Ох і дісталось же мені на горіхи. Пувиці колись були 
залізні. [...] Це теперечки всього немало, а тоді з каба-
ків робе корову, хатки. 

олексаНдРІйський РайоН

с. червона кам’янка
Записала І. щербак 27 вересня 2008 р.  

у с. червона Кам’янка Олександрійського р‑ну 
Кіровоградської обл.  

від Пиндик Олександри антонівни, 1922 р. н.,  
та Пиндика Олександра Михайловича, 1928 р. н. 

дошлюБНе спІлкУваННя, шлюБНий вІк Ходила 
[дівувати]. Ранше вісімнадцяти років батьки не пуска-
ли. [...] Співали пісні всякі гарні. Це наші місцеві давні 
такі пісні.

Ой поїхав же ж Ванюша на гражданську на войну
Та й покинув Катерину на хазяйстві й одну.
В неї ж ненька не рідная, ще й свекруха лихая,
Написала ж лист дрібненький, сину ж в часть  
 передала.
– Приїдь, приїдь, мій синочку, хоть на день  
 же ж, хоть на два,
Бо вже ж твоя й Катерина все хазяйство й продала.
Коні ж твої воронії позаїжджувала, бочки з  
медом, з горілкою порозкатувала.
Як приїхав же Ванюша й одкриває ворота,
Засвіркала ж сабля гостра, покотилась й голова.
  ***
Ой вийду ж я на ту гору
Та й погляну на долину.
Долина широка, калина висока,
Аж до землі віти гнуться.
А під тою калиною

ОЛеКСаНДРІЙСьКиЙ  РаЙОН
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190 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

Стоїть вдівець з розвідною.
Розвідна стояла, плакала, ридала,
Свою долю проклинала.
– Ой якби ж я була знала,
Не йшла б заміж та гуляла.
У рідного батька, у рідної неньки
Як маківка розцвітала.
А тепер я буду знати –
Пізно лягти, рано встати.
Свекрусі годити, зовицю любити,
Тоді будеш добре жити.

[У  якому віці дівчата виходили заміж?] Ранше сім-
надцять-двадцять не виходили. В  основному після 
двадцяти. А  раніше двадцяти, то то вже вискочки 
такі були.

пеТРІвський РайоН

c. чечеліївка
Записала І. щербак 26 вересня 2008 р.  

у с. чечеліївка Петрівського р‑ну Кіровоградської обл.  
від Нетеси Зінаїди Пилипівни, 1935 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя В мене неважне таке було 
дівування. Зустріла таку людину, шо не чуствувала 
відповідальності ні перед собою, а тим більше, переді 
мною. В нас в селі було десь хат сімдесят. То це ж нас 
було душ тринадцять ровесників таких. Як літом, то 
збиралися коло кузні. Балалаєчники грали, а  ми тан-
цюєм босі. Просто казали: «Піду гулять». А зімою, то 
в когось із дівчат у хаті гуляємо. А то в кого хата пуста 
стоїть, от в нас одна баба жила коло дочки, то ми там гу-
ляли. Гуляли в «третього лишнього», в «гарячого» – ото 
пояском б’ють. І дівчата, і хлопці [збиралися]. Гуляли, 
співали. Гармоністів у нас було чотири у Жуганці. Оце 
в нас такі вечорниці були. [Чи дівчата вишивали на ве-
чорницях?] Нє, не було у нас такого. Та тоді і не було 
чим, і не було на чому, як ми дівували. [...] В нас було 
троє гармоністів. Це в 1951–1952 роках. У нас радіва не 
було, тіліфонів у нас не було. Оце тільки те, шо ми для 
себе создавали. Ігри усякі були, погуляли, потанцювали 
і розійшлися. А тепер осьо йдуть – кажде з тіліфоном, 
кажде з радівом. Їм неінтєрєсна ця пісня, їм інтєрєсно 
послухать. А зібратися, заспівать, то нє. А тепер у нас 
і свого баяніста нема. Якби у нас свій культработнік 
був, то молоді б своє готовили і співали, старіші – шось 
своє. А так у нас і наш ансамбль розпався.

свІТловодський РайоН

м. світловодськ
Записали Л. Боса та М. Курінна в травні 2012 р.  

у м. Світловодську Кіровоградської обл.  
від щукіної (Тимофєєвої) Любові Дмитрівни, 1934 р. н.,  

та Шай Олександри Василівни, 1937 р. н.,  
родом з м. Новогеоргіївська Кіровоградської обл. 

(затоплене водами Кременчуцького водосховища)

РодиННІ пеРекаЗи Я там народилась, я там виросла 
[в м. Новогеоргіївську]. Ми там і працювали, тому шо 
тоді не було так, як зараз: іноді молодь не знає, де себе 

заняти. А в нас був город сорок соток, і ми кожен зна-
ли свої обов’язки. У  нашій сім’ї було шість чоловік: 
бабуня, мама, тітка, я із сестричкою Аннушкою і брат 
Володя од тітки. Чого іменно самі жінки? Чоловік 
моєї бабусі (дід мій) Гайворонський Гаврило загинув у 
російсько-японській війні. Він був двічі Георгіївський 
кавалер і медаллю якоюсь був нагороджений. Коли 
почалась Велика Вітчизняна війна, то батько мій пі-
шов на фронт, і через місяць мама получила похорон-
ку. А тітка через рік получила похоронку, і вони за-
брали нас, і од свекрух перейшли до бабусі – і ми всі, 
все своє свідоме життя, жили у бабусі, і вона була на-
ший кормчий, наший старший в сім’ї, і ми всі підчи-
нялися їй. Не було так, як зараз: бабуся нам шо сказа-
ла – ми всі те робили. [...] Мій же Новогеоргіївськ був 
на правобережжі Тясмина. Він знаходився якось 
вище рівня Тясмина. А город, вулиця наша була вище 
Тясмина. І Новогеоргіївськ заливався всігда весною. 
Коли були великі сніги, то вода затопляла городи. Ну 
наша вулиця була вище рівня Тясмина – і вода не до-
ходила до порога. Але заливало всі садки. І тоді я не 
знаю, як воно получалося, шо заливалися ці городи. 
Але вода сходила своєчасно, і люди своєчасно обса-
джувались, городи саджали. Але ж які там врожаї 
були! А які там садки були. І я до сих пір пам’ятаю ті 
груші, і  яблука були. А  зараз оцего люди навозять 
сюди усякого. Стільки я не питалася, а ніхто не чув. 
Груша-добромисловка. Чули ви таке? Ніхто не чув. 
Яблуня-грушовка. А як дощ пройде, та то яблуня як 
посиплеться! А ми по росі як пройдемо – то в теплій 
росі біжимо. Така трава! Яблук там вітер скільки на-
збиває! Краснобоких сочних цих яблук. Прямо бере в 
корзину: Шура – з однієї сторони, я – з другої. І несем 
до бабусі. А  як гризонеш, то сок так і бризне!.. Моя 
мама усе більш була зайнята (в редакції працювала): 
усе там читала, усе працювала.  [...] У  Новогеоргіїв-
ську був такий період, що коли ще світло не було про-
ведене, то оце по вечорам до нас всігда сусідки при-
ходили. Та з квасолею приходе – лузає, та з пшінкою 
приходе – лузає, та ше шось. Моя бабуся находить там 
свою кукурузку, начинає лузати. Курей держали, все. 
А ми з Аней з печі (лампа стоїть на припечку) – і ми 
читаєм їм Тараса Григоровича Шевченка. І оце всігда 
було кажуть до нас: «Ну, давайте, перечитай ше Кате-
рину». А між собою вони розповідали, як вони колись 
жили, як вони колись слухались старших. [...] Ну, ве-
чір наступає. Ми всі стараємся. У нас поливали вруч-
ну, у нас не було ні шлангів... А в нас і колодязя у дво-
рі не було. У сусідки був колодязь такий... І ми ж оце, 
щоб нас випустили увечері на вулицю погулять, то ми 
оце помогали поливать город. Матері наші полива-
ють, а ми (школьний возраст) по два відра од колодя-
зя таскали ці відра. А город же далеченько. І отут ось 
скраю все росло: і капуста росла, і помідори росли... 
То треба ж було поливать. [...] [Які були плавні?] По-
руч Дніпро, і  там недалеко була вода. Я  бачила ці 
плавні – там трава по пояс! А дерева такі були! Дніпро 
був далі, а  Тясмин у нас був за городом... Вода, як 
сльоза, була чиста. Вода кристально чистая. [Чи пили 
воду з річки?] Пили. Рибу ловили. Я лічно ловила. На 
вудочку, на черв’ячка. Ну, не зовсім із дитинства. 
Десь, може, уже був десятий клас. Взагалі ж тоді як 
купувалася риба  – перед великими святами. Ми не 
розкішно посліднє время жили. Спочатку ми дуже 
сутужно жили після війни, важко. А потім уже ми мо-
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гли і порося держать, но рибу ми купували тільки на 
великі свята, релігійні свята: Різдво, Хрещення, Но-
вий рік по-старому, Паска, Тройця. [...] Десь, напри-
клад, ну, неділі за дві перед Різдвом нам бабуся всім 
находила роботу, і  ми всі поч[ин]али готуватися до 
Різдва. Значить, знімали все  – перестірать, нове чі-
пляли. Вішали. Пере мивали в хаті все. По-перше, бі-
лили в хаті. Приводили все у порядок. Значить, все 
перемивали. Нам на печі дозволяли у великій такій 
мисці перемивать дрібну посуду і лампадки. У нас був 
великий іконостас. Ми повинні його так вимити, шоб 
блистіли. Такий треугольний комод, і на комоді стоя-
ли ці ікони, і туди вверх по стєнкі. І лампадки були по 
стєнах. [Рушники там висіли?] Обов’язково. І квіти на 
них, і птахи були, і «Несе Галя воду, коромисло гнеть-
ся...». То вишита така з коромислом дівчина, на другій 
стороні. Рушники були вишиті хрестиком (червоним 
і чорним). [Чи ткали полотно?] У нас не ткали – тоді 
вже купували. І дуже ж велика затєйніца була моя тіт-
ка Катя – це мамина рідна сестра. Вони з мамою перед 
Різдвом, уже коли все було зроблено, в печі нагрівали 
воду (сніг топили). [...] Стирали дорожки, ряднинки, 
покритія там всякі, домоткані рядна... І  от вони оце 
все вистірували, а потом складали на саночки і горо-
дом оці важкі речі везли аж до Тясмину. Вони стирали 
у великих ночвах. І золою. Бабушка – золою. Оце вона 
вибирала з печі золу, просіювала, шоб вона була така, 
і потом вона її заварювала. І в цій золі замочувала оце 
все... Потом полоскали оце все. І це ж треба було так 
прополоскати, шоб і золушку вимити, і кидали ж туди 
оту соду кальциніровану. І тоді мама з тіткою клали 
оце все вистіране на саночки – і через садок до Тясми-
на, а там ополонка. І оце в ополонці вони стірали, там 
було завжди таке місце – кусок берега, і там ополонка, 
бо там було глибоченько. І вони там прали, мочили і 
вибивали праником. Руки були червоні – з рук пара 
йшла. Але дарма – ніхто нічого: не чхали, не кашляли, 
не хворіли, нічого. І  оце ж праником вибивали все, 
назад поверталося, в  дворі розвішували, поки ви-
мерзне. А коли вимерзне саме по собі, то воно ж і пах-
не морозом, свіжістю. А  в  хаті застеляли всім уже 
празничним, таким уже празниковим, новеньким. 
І потім під Різдво, як все це було уже зроблено, десь за 
тиждень перед Різдвом кололи кабана (коли стали за-
житочніше жити). Ми, дітвора, із жахом з печі диви-
лись, як приходив утром рано різник. Ми ж дивились 
на нього такими очима переляканими. Ну, вони ж 
ішли всі туди у хлівець. А потім коли того кабана вже 
зарізали, осмалили його і затягували у коридор, 
і вкривали його старими ковдрами, і гукали нас із печі 
подавить, шоб було м’яким сало. А  тоді ми ж були 
оце, як горобці: хто шо на себе понатягував, у кори-
дор повискакували – бух-бух на того кабана, полежа-
ли на ньому і назад – і тікали. А потом було роботи 
дуже багато. По-перше, в нас був такий неписаний за-
кон: шо якщо у нас є кабан, а  в  сусіда нема, то ми 
обов’язково свіжину носим, якшо ріжем кабана. 
Якшо в нас чогось нема, а  в  сусіда  є, то сусіди нам 
приносять. То носили тим, у кого немає, особливо ді-
тям-сиротам. Хто ближче. А хто далеко – тим не но-
сили. Коли розчленила кабана, бабуся одрізає нам, 
допустім, сала четвертину одну, другу. Ложе туди ку-
сок мяса. «Оце понесіть отим, а оце понесіть отим». 
І це ми повинні були носить. І це односили. [...] Перед 
Паскою бабуся завжди пекла в Чистий четвер паски. 

Оце десь вона вночі запарювала опару, ставила на 
печі і майже всю ніч над нею чаклувала, шоб вона не 
захолола: то підсипала туди, то підливала туди, то 
шось. І вже під самим утром вона туди жири ложила, 
яйця ложила, випікала паски. Піч натоплялася дрова-
ми, жар підгрібався під одну сторону, а паски випіка-
лися у череп’яних таких високих... [Після війни зі сна-
рядів] оцю ж капсулу оттуда убирали, шоб вона була 
уже безвредна (а  то череп’яні були банки такі для 
форми), і туди ложилися паски – і в піч. Жар – під од-
ною стороною, паски – під другою. І вже бабуся сліди-
ла, обкручувала їх, шоб же вони не пригоріли та й ви-
пеклися. Потім, коли їх вже виймали (як вони були 
готові), готовили глазурь: із яєць і цукру, і ше по сирій 
глазурі прикрашували барвінковим листям і барвін-
ковими квітами. Якось так випадало, шо на той час 
завжди уже барвінок розцвітав. [Чи розписували пи-
санки?] Ні, у нас писанки не робили. У нас красили 
яйця у різнокольорові фарби. А  купували на базарі 
такі в пакетиках фарби. А  діти меншенькі гралися. 
А  ходили в церкву, коли вже вечір (завтра  – Паска, 
а сьогодні – вечір). То їхали селяни завжди, пішки хо-
дили мимо нашої хати із старих оцих сіл, шо вони вже 
затоплені: їх уже нема, оцих сіл, а  люди ходили. 
А люди йдуть – далеко. І просяться у нас переночу-
вать. То всігда ми їх пускали. Бабуся їм мостила по-
стєль на цьому полику, вони відпочивали. А до два-
надцяти часов треба ще до церкви вспіть. Тоді ж була 
одна Воскресенська церква. Були три, але про ті тіль-
ки по наслишкє [знали]. [Це та Воскресенська церква, 
яку довго не могли підірвати?] А її не зірвали, її так і 
затопили. З неї був клуб (там ше є фотографія). Її так 
і затопили. Зірвали купола – купола злетіли. А церква 
клалася – камінь клався на розчині із сирими яйцями. 
І  бабуся розказувала, шо вона чула од своєї бабусі, 
а та – от своєї, шо коли брати Бондареві строїли цю 
церкву, то з усіх тих сел везли сирі яйця (возами везли 
яйця). Сирі яйця, на них розмішували розчин і клали 
ту церкву. І  її не зірвали. Вона не піддалася. Бо ми 
жили аж за Закамінням. У  нас вікна деренчали  – 
а  церкву не зірвали.  [...] І  коли наступали празники 
Івана Купала (ну, ми ше були отакі), то бабушка і її 
рідна сестра (бабушка Мелашка) нарізали оберемки 
усіх квітів, кидали коло порога і в’язали нам вінки: 
Ані і мені. А брату уже ж було зависно, він завидував, 
бо мальчикам же не роблять. І  мама вечором (уже 
отак молодик над дверями, над порогом) бере його, її 
і йде через сад, веде до Тясмина. Коло Тясмина там по-
хлюпались, попускали вінки на воду, мокренькі за-
брали їх. Ідем через свій сад додому – місяць світить, 
соловей тьохкає. І доходим, де огірки, і знімаєм, і ло-
жим віночки на огірочки (бо бабушка казала, шоб ро-
дили харашо). [...] У нас Голодомор забрав там і сина 
її, і ше одного тоже (був старший за нашу маму). І ше 
розказували, як бабуся бачила. Каже: «Ото ідеш по ву-
лиці, а вони – в траві. То один пухлий лежить, то дру-
гий пухлий лежить, то ше шо. І возами їздили попід 
хатами, і заходять у хату, як уже бачать, шо воно живе. 
І забирали і таких, шо воно, може, і вмерло через день. 
Але воно ше живе. І забирали і тих – і вивозили». То 
бабушка розказувала, як вони з липи пекли блинчи-
ки, лобуду їли, мерзлу картоплю (де вдавалося їм діс-
тать  – а  на полях же ганяли, бо не можна було хо-
дить). [...] Бабушка моя розказувала: у неї була сестра 
померла, то в бабушки були золоті серги – вона пода-

СВІТЛОВОДСьКиЙ  РаЙОН
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рила моїй тіткі... А  тітка Катерина, коли голодали, 
дала бабі Мелашкі (сестрі рідній бабушкі Фьокли  – 
моєї бабусі). А  так поїхала чи пішла пішки, чи не 
знаю, і в «Торгсіні» за якийсь кульочок борошна [від-
дала]. [«Торгзін» знаходився в Новогеоргіївську?] Нє, 
вони кудись ходили, трудно вони добиралися. І вона 
прийшла: «А де ж ті серги?» – «А осьо». Такий неве-
личкий клуночок принесла чи борошна, чи чогось 
ше. [...] От як німці приїхали, і тоді ж наші всі пішли, 
шоб не забрали їх у Германію. Пішли, значить: і мама, 
і тітка, і там їхні брати, родичі, і вулиця – всі пішли у 
ліс у Сатаєво. І вони там відтіля як могли, так і шкоди-
ли цим німцям. Вони всі переховувалися там – вони 
додому не приходили, тому шо боялися, шо їх забе-
руть. [...] А ми, діти, були всі троє (і Аня, і я, і брат мій 
Володя, всі були коло бабушки у хаті). А  в  нас хата 
була на дві половини, і  у другій половині німці свій 
штаб організували... Все на бабушкі. За Сатаєвим ко-
лись був санаторій-профілакторій от завода чистих 
металів (його вже зараз немає). І  всігда оце бабуся 
старалася нас на ніч одвести до своїх родичів, які 
жили в лісі. А німці ж боялися в ліс ходити. І оце ж, 
шоб до лісу дібратися, а тоді нас туди переводили – 
і ми у дядька Івана і в тітки Мотрі були. Потом через 
день чи через два вона нас забирала додому. Бабушка 
топе в печі, а ми сидим втрьох: Анушка, я і брат – так 
врізалося у пам’ять. А заходе відтіль німець і: «Мамка! 
Мамка!». В общем бабушка поняла – шоб блинів на-
жарить. А в неї сковородочка така невелика з ручкою, 
рядом з пічкою такий очанок. Там тоже ото димоход – 
і ото рішоточка така, і вона там по-бистрому раз-раз 
туди угольків (бо як же вона в піч таку сковорідку). 
І то вона заколотила блинчики, і наложила отак сто-
почку. Вони приходять, забирають  – іше. Бабушка 
отако спече, а тоді: «Тікай!» – і кидь одному в руки. 
Той зігнувсь – і з хати. Уже двоє ми сидим. Вона опять 
спекла, ложе на кучку все... Тоді кидь другому: «Ті-
кай!». І той з хати. І оце так. І тако всім вона умудря-
лась. [Чи був колгосп при німцях?] Ні. В мене ж бабу-
ся була сама дома. А ті ж – мама й тітка, й всі – у лісі. 
Ми не були в колгоспі... Бомбили [будинки]. В нас на-
віть у нашій хаті подушкою було вікно закрите. Сті-
кло вилетіло геть при бомбьожках. А у садку там не-
далеко од хати окоп вирили. А тоді один раз така уже 
була сильна бомбьожка (уже перед тим, як вони пови-
нні були відступати). А нас забрала усіх бабуся, і піш-
ли ми у садок, і сіли усі під шовковицею. [Коли Ви по-
чули про затоплення міста?] Я  ше була студенткою, 
ше я вчилася в Кременчуцькому медучилищі... Це 
було десь у [19]54-му. Ніхто не вірив. А бабуся казала, 
шо був там такий Божий чоловік Самусь, який ходив 
і шо скаже – воно так і збувалося. Жив у Старій Ре-
вовкі. І він сказав, шо це отуто нічого не буде, оце все 
покриє вода, і тут люди жить перестануть. Ну пройде 
дуже багато время – і знову води не стане, і тільки ко-
ники стрибатимуть. А тоді знов прийде время – і там 
знов почнуть жити люди. То ми ж ніхто в це не віри-
ли. А поговори вже йшли, шо будуть строїти ГЕС. [...] 
[Як переселяли Вашу родину?] Так вони на хатах пи-
сали: убрать до такого-то числа. А  у  нас, напрімєр, 
мужчин в домі не було – получилося так, шо всі оста-
лися вдови і ми, діти. Ну ми, правда, вже молодьож 
була. Я же на той час вийшла заміж і жила у Кринич-
ному (воно ше зараз є, там недалеко коло Нагірного. 
Там на часній квартирі я жила в одної жіночки. А оце 

ж прийшла я до бабушки, а  люди вже почти всі ви-
бралися. Під’їжає бульдозер, зачепив хату  – ті, шо 
своєчасно не вибрались. Розваляв її. А хата ж як стро-
їлась? Оці сохи і очерет, і глиною замазаний. І оце так: 
зачепив, розваляв, все, шо було в хаті, під кучею улам-
ків осталось. А в нас, слава Богу, у дворі був ше ста-
ренький-старенький хлівець, шо ми кабана держали 
там... Як начали ми освобождать все те, шо осталось 
під уламками... Шо перенесли в той хлівець, постели-
ли там, зробили спальню там, шо на вулиці залишили 
під відкритим небом. І так і жили. Нема вже де жить і 
нема ше де жить... Четирє тисячі дали за хату – так її 
ж треба построїть!.. А на новий город виділили всім 
участки. Я перший раз туди як пішла: бур’ян вище го-
лови, вітри, ні деревця, ні водички, нічого немає. Кучі 
оце цегли, кучі глини, кучі піску... Копали ями, цемен-
тірували, копали ями, заливали туди воду (привозили 
туди водітєлі – платили). І цю воду пили, і цією водою 
будувалися. Плакали, стільки людей померло... Стар-
шеє поколєніє очень тяжело ето всьо переносило. [Чи 
люди бунтувалися?] Та ні, тільки плакали люди. Я не 
свідок того, як саме заливала вода. Потому шо як вже 
перейшли жить туди, а я жила вже в Криничному на 
квартирі. То я вже як приїхала сюди в місто нове, шо 
почали будувати, у Світловодськ цей, то уже було за-
топлено. [Які були Ваші відчуття, коли відбулося за-
топлення?] Жах. Це втрата, як по покойніку наче... 
Говорили: хто йшов на строітєльство, тим давали 
квартири. Предлагали участки. І в Павлівку переселя-
лися, і  в  Кременчуг переселялися, і  по селах, які 
вище. [...] Та я живу вся в Новогеоргіївську. Такий я 
фанат. Сниться. От, наприклад, мені приснився сон 
про оцю церкву (мені її так жалко). Я йду оцією вули-
цею центрально[ю], шо виводе на площу, де була 
церква. Я бачу всі ці вулиці, всі ці будинки... І людей я 
нікого не бачу. І якась земля, і будівля, і наче ті забо-
ри, і огорожі – вони наче як після дощу. І я повертаю, 
і йду до церкви. І я захожу в цю церкву, і оказуюсь (чо-
гось церква була двоповерхова в нас; там із притвора 
східці були на другий поверх). І  я  чогось оказалась 
там на другому поверсі. Я дивлюсь – а вона ж і зверху 
така ж біла, і всередині ж така. І не пошкодило її оце 
море. [Чи були в Новогеоргіївську люди, які казали, 
що на новому місці буде краще?] Не було таких агіта-
торів. Всі плакали і не хотіли переїздить. По крайнєй 
мєрє, наш отой регіон, Закаміння, Пеньківка, Приліп-
ка, Чисте Озеро... [Ви ходили дивитися на будівни-
цтво?] Один раз пам’ятаю. На квартирі ми жили в 
Криничному, тут нізя було попасти в Новогеоргі-
ївськ, а стройка вже йшла. І от приїхали до нас із Мо-
скви родичі, і  ми рішили поїхати подивиться, шо ж 
там строять. Приїхали. По ліву сторону на спецстрої – 
нічого немає, по праву сторону – будинки понад ста-
рою дорогою. Ми доїхали сюди, де начинається ліс 
(він не високий, але такий густий). Там прорізана така 
просіка – і машиною можна передвигаться, але в одну 
сторону (розминуться нізя). Ця просіка була вистав-
лена такими нетовстими кругляками сосновими. А ці 
сосни такі були густі, шо ні вправо, ні вліво. От ми, 
значить, виїхали сюди на взгірок (де щас наший дер-
жавний банк), стали  – голий пісок, і  тільки лівіше 
трошки, отам понад берегом покручена одна-єдина 
сосна, і  нічого нема. Стали  – а  там, де сійчас дамба, 
видно баштові крани (цих же будинків не було), але 
вони, як в тумані. Ми подивилися... 
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РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї Я  там народилась, 

у Новогеоргіївську, я там виросла. Тоді не було так, як 
зараз: шо іноді молодь не знає, де себе заняти. А в нас 
був город сорок соток, і ми кожен знали свої обов’язки. 
У нашій сім’ї було шість чоловік: бабуня, мама, тітка, 
я із сестричкою Аннушкою і брат Володя од тітки. Чого 
іменно самі жінки? Чоловік моєї бабусі – дід мій – Гай-
воронський Гаврило загинув у Російсько-японській ві-
йні. Він був двічі Георгіївський кавалер, і медаллю яко-
юсь був нагороджений. Коли почалась Велика Вітчиз-
няна війна, то батько мій пішов на фронт, і через місяць 
мама получила похоронку. А тітка через рік получила 
похоронку, і вони забрали нас, і од свекрух перейшли 
до бабусі, і  все своє свідоме життя ми жили у бабусі. 
Вона була наший кормчий, як старший в сім’ї, і ми всі 
підчинялися їй. Бабуся нам шо сказала – ми всі те роби-
ли. І з дитинства ми всі мали свої обов’язки. У нас був 
великий город, у нас був великий садок, і ми всі зна-
ли, шо навесні, коли можна було вже обробляти землю, 
наший садок не можна було виорать. І в нас було за-
вдання – копали. І мама копала, і тітка копала, і бабуся 
копала, і ми, дітки, копали. Ми вже по своїй силі. Ми в 
школу вже тоді ходили, але ми копали. 

виховаННя дІТей Дедушка был неграмотный, ба-
бушка считалась грамотная. Но вы понимаете, што... 
Мне очень много было любви, ласки, на меня никог-
да не кричали. Мне всегда разъясняли такими, может, 
и грубыми примерами... Вот, допустим, дедушка, Боже 
сохрани, чтоб кусочек хлеба оставить! Он, бывало, 
мне скажет: «Любочка, доедай! Бо буде за тобою все 
время бегать цей кусок хлеба!» Я представила, шо он 
будет бегать за мной. Надо доедать!.. Или умываться. 
Вот детское это, шо не хочется. «Давай, дочечка! Вста-
вай, умывайся!» А не хочется. Ну, два-три года. Я с двух 
лет себя помню... Или, допустим, трудится, да? Бабуш-
ка у нас вообще трудоголик такая была. Заставляет, 
а бывает, не хочется... А мне што? Мне читать так хо-
чется – страшно! А она: «Піди фасолю пополи...». С дет-
ства ж заставляют шо-то такое это... «Любочка, ти ж 
роби, а то тебе кури загребуть!» Я представила, шо меня 
будут загребать куры, и пришлось... Надо робыть!.. Ну, 
и своим поведением показывали. Понимаете? У нас не 
было грязных слов. Вот у нас улица была сварливая та-
кая, ругалися страшно! Но единственная семья на этой 
улице – это моя, никогда они не вступали ни в склоки, 
ни грязные слова не говорили. У нас в доме никогда не 
было грязного слова! А  так разно было. [Яку роботу 
виконували діти?] Ну, детскую работу... Вот бабушка 
скажет: «Підміти в хатє...». Или уже я взрослая была, 
любила утром поспать. Я и сейчас могу до двух часов 
ночи не спать, но утром... Ну, сейчас уже, конечно, нет, 
но раньше... А воду далеко было таскать с колодца. Вот 
вечером наношу воды, все, все, все... А бабушка рано 
всегда в четыре часа просыпалась, вставала. И вот она в 
пять часов: «Любка, вставай!» – «Ба, так че’ вставай?» – 
«Иди воды принеси!»  – «Ба, я  ж учора наносила!»  – 
«Вона уже не свіжа!». [...] Із дитинства ми всі мали свої 
обов’язки. У нас був великий город, у нас був великий 
садок, і  ми всі знали, шо навесні, коли можна було 
вже обробляти землю, наший садок не можна було 
виорать. В нас було завдання – копати. І мама копа-
ла, і тітка копала, і бабуся копала, і ми, дітки, копали 
(по стільки ми вже по своїй силі там, ми в школу вже 
тоді ходили, але ми копали). [...] У нас не було, шоб ми 

гуляли. Коли в нас починалися канікули шкільні, то 
нам всігда, шоб ми літом не гуляли, купляли козенят, 
шоб ми випасали, щоб ми байдики не били. Це була 
подружка старша, Марченко Надія Яківна, ми ходи-
ли у школу разом. Вона [19]35 року народження. І уже 
стільки, як закінчили ми школу, якшо десь вона виїз-
дила на заробітки (в Смоліно), то ми весь час підтри-
мували відносини, і уже коли вона приїхала сюди, то 
ми весь час разом і разом, і разом. То в нас дитинство 
було дуже цікаве, в  цьому квітучому Новогеоргіїв-
ську. Це як закриєш очі, то думаєш: в якому ми тільки 
раю жили: зелений, співучий.

сиРІТсТво Поруч із нами ще жили сироти – діти, мати 
яких померла рано, і їх осталось там четверо. А потім 
померла їхня сестра, і діти ті були сироти, то ми їм до-
помагали. Бабуся, було, шо [на] городі ми виростим, 
то перше вона носила туди. Каже: «Несіть отим сиро-
там». А коли вже ж треба було копать городи, то вже 
ж старша їхня сестра находилася на державній службі. 
Копати город доводилося цим Варі і Володі, і нам. Так 
ми оце збиралися всі, організовувалися: [на] одному 
городі копали діляночки, а потім – у них. І оце за день 
по декілька разів по бравому шматку скопували горо-
ду. У нас не було, шоб ми гуляли. Коли в нас почина-
лися канікули шкільні, то нам купляли козенят, шоб 
ми випасали, щоб ми байдики не били.  [...] От я не 
знаю, шоб у Новогеоргіївську було таке рудиментарне 
відчуття жадності, не було. Навіть якшо урожаї соби-
рали оце осінню, то обмінювалися... Я пам’ятаю, як у 
нас із поселення, яке було на горі, од самої гори була 
прокопана канава до Тясмину. І по обидва боки була 
насип, того шо коли йшли великі дощі або танув сніг, 
то цією канавою вода лилася аж до Тясмина, валом 
котилася. І  вона розмивала нижчий край (по вищім 
краю росли верби такі товсті), а нижчій край завжди 
був нижчий трохи. І  майже завжди вода розмивала 
оцей нижчій край, і заливала якраз городи оцих дітей-
сиріт. А вони ж кричали, а воно ж там усе посажено, 
діти не можуть справиться, вони кричать. Люди всі 
вискакували... Я пам’ятаю, підлітки ми такі, заходили, 
дивилися. Люди вискакували з лопатами, сапами, хто 
з чим, з відрами – гатили гатку. І поправляли цю, шо 
розмила вода, і рятували цих дітей. І ви знаєте, ніхто 
ніколи не ремствував... Усі йшли. І коли вони вже цю, 
шо порозмивало, загату востановили, вони настільки 
всі йшли з такими усміхненими обличчями.

сІМейНІ вЗаєМиНи У меня в тридцать один год сын 
погиб, двое детей осталось и невестка, когда выходила 
замуж, я их предупредила обоих. Они пришли ко мне. 
Невестка у меня очень хорошая. Это мой второй ре-
бенок. Я им сказала... Одному было восемь лет, дру-
гому – десять лет. Я говорю: «Приучайте их к труду. 
Только, пожалуйста, я вас прошу, вот давайте на день 
задание. Вот ты днем должен вот это сделать...». Пото-
му шо я по бабушке... Скажет, я спешу, шоб сделать... 
Сделаю, а  она мне еще шо-то такое делать. Я  спешу, 
шоб мне сесть почитать, а  она вот еще давай шо-то 
делай. Конкретно, сколько я должна сделать, а это уже 
мое дело. Ну, они, правда, прислушались, так они и 
воспитали. Тоже семья не сквернословит... Внуки же 
сейчас в Израиле по дедовой линии... То не курят, не 
пьют. А  по теперешнему времени и не скверносло-
вят. Я была в 2007 году там. Они мне сделали поезд-
ку, шоб я поехала, посмотрела, как они там. Но они 

СВІТЛОВОДСьКиЙ  РаЙОН
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каждый год приезжают. Столько внимания, столько 
доброты, столько ласки не видела никогда в жизни, 
как они меня окружили всем этим. Боялись, чтобы я 
не потерялась. Я говорю: «Да вы что, ребята! Я что из 
лесу? Полсвета объездила!». Дают мне деньги, я  еду 
на экскурсию... А  я возьму две апельсинки, водички 
возьму и пару бутербродиков, и все. Хватает мне на 
целый день. А потом же ж иду скупляюсь на базаре и 
им готовлю кушать. Хорошие дети выросли.

с. Нагірне
Записали В. Конвай, М. Курінна та С. Довгань  

17 травня 2012 р. у с. Нагірне  
Світловодського р‑ну Кіровоградської обл.  

від Бублик Тамари андріївни, 1938 р. н.,  
родом з м. Новогеоргієвська Кіровоградської обл. 

(затоплене водами Кременчуцького водосховища),  
Піценко Тетяни Григорівни, 1944 р. н.,  

Цебермана Володимира Никифоровича, 1937 р. н.,  
та Цеберман (Швачки) Євдокії Йосипівни, 1934 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи, РодиННе повсякдеННя Ми 
переселилися у 1959 році. Що я пам’ятаю? Була обик-
новенна селянська хата. Жили ми так собі. Батько мій 
був інвалід війни, весь ізранєний, з нього постоянно 
виходили сколки – з ниг, з бьодєр. І він було мені каже: 
«Таня, ось попробуй!». І положе мені руку на осколок. 
І я його чуствовала у тілі його. Мати була домохозяй-
ка, бо там же особо робить не було де. Я  була одна. 
В школу ходила. Хорошо вчилася. В кожном класє я 
отримувала похвальні грамоти. [Чи пам’ятаєте діду-
ся й бабусю?] Канєшно. Лисенко Дмитро Федорович, 
1899  року народження. Всєгда [був] дуже добрим, 
хорошим, шутковитим, веселим. А  бабуся моя була 
модістка на всі села. Там були у нас і Липове, і Кваше-
не, Чернігівка, Клочкове, Вітрівка... То моя бабуся об-
шивала ці всі села. Була дуже модістка хороша. [Вони 
були] віруючі, молилися. Був голод. От мій дідусь, 
у нього був садок такий великий, і они жили, але не 
дуже бідували. Не дуже якось шоб бідувала моя сім’я. 
То моя мати дуже допомогала тим, кому дуже бідно 
і скрутно жилося. [Що вони їли?] Козельки. І це ж і 
мати розказувала, що ми виживали за щот козельки. 
Вони ростуть на піску, і вони такі, шо ти їх розріжешь, 
а  там вродє молочко всередині. І  от за щот цих ко-
зельків, казала мати, ми виживали. Затєрку мати роз-
тірала. Оце вода з мукою. І то вона, було каже, дасть 
етой затірки нам, а я поїм, а потім кажу: «Мамо, іще!». 
Наскікі вона була мені дуже добра, ця затірка! А мені 
ж було всього три рочки в 1947-му годі. Це таке. Моя 
бабуся, вона дуже пекла добрі хліби. Но тоді не було з 
чого пекти. З лободи ми не варили. А вот в старім го-
роді мені розказувала баба Наташа. Вона казала: «Ми 
пекли пепеники з лободи».

виБІР паРи Головне при виборі жениха чи нареченої 
для нас мала любов. Міжнаціональні шлюби у нас 
були, але їх було мало. Для нас не мало значення, чоло-
вік чи жінка якої національності. Головне для нас лю-
бов і щоб поважав чоловік, а решта все дурниця. І не 
тільки для мене, а і для багатьох людей. В мене, напри-
клад, чоловік був поляк. Чоловік мій із Житомирщи-
ни. Їхня Паска раніше завжди, а наша – пізніше. То оце 
ж перед Паскою всі поляки празнують, і  ми з ними. 
А тоді українці празнують, і вони із нами. Чоловік мій 

із Радомишля. То там жили дуже дружно. Діти мої за-
писані українцями. Ну, чого це мій син буде раптом 
поляк. У  нас раніше в нашому містечку Георгіївську 
жило багато євреїв. То вони, правда, старались жени-
тись між своїми. Благословення батьків у нас завжди 
було важливим. І в чоловіка, і в моєму роду. Спочатку 
просили батьків, щоб вони благословили, а вже потім 
одружувались. Як на мою думку, де живеш, там і до-
тримуєшся традицій, які там люди притримуються. 

виховаННя дІТей Раніше виховували дітей в стро-
гості. От я, допустім, і дівчина, но я особої ласки од 
своїх батьків не бачила. Їм просто було не до того. Бєд-
ность, голод, дуже важке життя. Ну, робити... Я скажу 
по собі... Я пасла козей уже в шість год. Я вже гоняла 
козочок. Я брала ночовки чи тазячок і шла стірать на 
річку. Ночовки – це з дерева така довбаночка зробле-
на. Раніше ж були ночви такі, і оце в цих ночовках... 
Я брала свої вещі, свою маєчку, платтячко, ішла сама 
собі стірала уже. Так шо ми приучені робить, поколє-
ніє дітей війни. [...] Я з восьми років вже пішов воду 
носить у колгосп. Батьки сапають, а я – піввідра води і 
кружка. І от я за ними ходю, бо воно жарко ж. Прихо-
дю: «Оце, дівчата, я носю воду». [Що давали взамін?] 
Обідать давали в колгоспі. Кандьор  – такий пшоня-
ний суп. Рідке, юшка з пшоном. Ну, картоплина там 
доганяла одна другу. А  потом вже, значить, конячку 
(вже як більший підріс, дев’ять років) в сапалки. Стар-
ший ходе за сапалкой, бо її треба на повороті... А я ко-
нячку водив. А тоді я підріс – став за сапалкой ходить. 
А потом вже стали довірять воли, од молотарки зерно 
на тік возить. Висше достіженіє для хлопців в колгос-
пі – це гребка. Після того, як покосили, снопи убрали, 
шоб колосок не пропадав, гребка була спеціально. Там 
пара коней, колеса привід був, і, значить, ричагом на-
жав – воно викинуло, опустив ричаг – гребе, валки на-
кладаєш. Я до п’ятнадцяти років оце робив у колгос-
пі.  [...] П’ятнадцять років було. В селі був гончарний 
завод. Пішов туди оце. Я пішов перший день, а ввечері 
кажуть, шо батько вмер, всьо. Поки батька поховали, 
це був іюнь місяць, тоді треба було сіно косить, двад-
цять соток землі, луків давали спіціально. Топливо ж 
треба самому шукать, бо ж ніхто так. А потом, мабуть, 
в шістнадцять год пішов в школу механізації, там оду-
чився шість місяців. І вже в шістнадцять років я вже 
був трахторістом. Ніхто не питав, чи ти малолітка, чи 
ти взрослий. П’ять часов – просапна. Ти должен уже 
работать. Тоді ше на МТСах робили – не колхоз, а це 
вже було государственне предпріятіє. І  до армії був 
трахторістом.

диТячІ ЗаБави [Як діти гралися?] М’ячом, скраклі. 
Цурка – ето така ямка копається, отака палочка з двох 
сторон застругана і друга. Підкидаєш і б’єш на льо-
ту. Це  ж підкинув, її нада вдарить. А  ше дучка була. 
У ямку, так, як гольф ото... Самі ми вчилися. Оце ми 
придумали, хто шо може. Жмурки, отаке ж всьо дєт-
ске. Там було спеціально: «Раз, два, три! Хто жмурить-
ся?». А потім ховалися. Єслі ти когось найшов, значить, 
ти жмуришся. Ну, ото ж такі були ігри. [...] Ми ходи-
ли, хлопці, сьогодні ж виходний в колгоспі – ходімте 
по щурі. Золоті щурі, бачив, ті, шо бджоли хватають, 
красівий такий щур –пташка така [бджолоїдка]. Вона 
живе у яру, шоб було провалля таке, крута стіна, і нору 
вириває, і  там розмножається, короче говоря, гніз-
диться. То ми ходили копать снаряди, це наше було. 
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дошлюБНе спІлкУваННя Танці були, кіно було. 

Баян, гармошка. В нас був завклуб, то вмів грати. Як в 
те время – «Полька», «Гопак», «Чертак», «Кроков’як».

с. Ревівка
Записали В. Конвай та М. Курінна 17 травня 2012 р.  

у с. Ревівка Світловодського р‑ну Кіровоградської обл.  
від Дубини Миколи антоновича, 1949 р. н.,  

Дубини Ольги андріївни, 1950 р. н.,  
родом з м. Полтави,  

та Шумейко Марії Романівни, 1926 р. н. 

РодиННІ пеРекаЗи, РодиННе повсякдеННя На-
родилася я під Градизьком. Село Максимівка. Матері 
не було. Померла, як був голод. Батько пристав в при-
йми в Липове. А з Липове я в Калабарок вийшла за-
між. А з Калабарка оце сюди переселялася. І прийшло 
ж оце ж таке, шо будуть робить, шоб виїжджали. Вісім 
тисяч нам було за хату. Дали вони нам ті гроші, і оце 
ж ми на книжки поклали свої. Переселялися. Ну, ще 
це зразу не переселяли сюди. Зразу посилали у Скелє-
ву. А воно ж не хочеться у Скелєву. Ходили мужики, 
куди кого Бог поніс, – шукали собі місце. І оце в Ре-
вівці остановилися. Треба ж було завалить хату. Бо як 
хату не розвалиш, не розгорнеш, то грошей не дадуть 
тобі за хату. Валяли хати, а тоді тут оце строїли. Ми 
оце сюди приїхали. На зиму обвалькували її, перези-
мували. Весною приїхали, завалили... І так ми жили, 
поки одну кімнатку, тоді другу [побудували]. А воно 
ж кругом голод, грошей немає, ничого не купиш... Це 
якби одна душа переселялась, то шось би купила, а як 
усе село... І не одне село, а де понад Дніпром... Це ж усі 
села вони переселяли. [Дід з бабою] селяни були, зем-
лею займалися, робили, як воли. Мати ж ще умерла в 
[19]32-гім чи в [19]31-вім, як ото голодовка була. [Ви 
її пам’ятаєте?] Нєт. Дід покойний  – батько батьків  – 
вмер з голоду. Брат мій умер старший, сестра умерла 
старша, а два брати осталося. А батька тоді ж розкур-
кулювали. Тоді ж як коровка є – куркуль! Та земель-
ки скільки було, а батька ж хотіли судить. А тоді я не 
знаю, як, шо батько із двору пішов та десь на сплаву 
був чи шо... А мати осталася одна. То мати померла, 
і сестра це ж померла, а я й брат осталися. А батько 
аж годів із два причаїв [повернувся] додому. Ходили з 
сестрою, сестра старша за мене була, хто його сіяв, то 
жито, коло хати. Оце підем, а там отака крихотка-зер-
нинка на колосочку. І це ми підем нарвемо колосочків 
із сестрою. Посідаємо на порозі, а воно холодно, сиро, 
тоді дощі були, на сонечку посідаємо і те житце луза-
ємо і їмо. То козельки... Та разне... Часник. У сусіда є 
такий польовий часничок. Де шо хто знайшов... Взим-
ку ж все забирали. Їздили по хатах, де в кого осталося 
трохи зерна чи шось там, то приїжджала чи червона 
[автолавка], чі шо воно там, я не знаю, то вони заби-
рали. У нас не осталося нічого. Це ж уже с половини 
зими забирали. 

МачУха Як батько в прийми пристав, і  мене забрав. 
Батько на степу був, на роботі, бо степ був далеко, аж 
під Яремівкою... А мати прийшла і каже: «Ходім додо-
му, бо [німці] сказали, як не підеш, спалять хату і бать-
ка заберуть!». А я ж злякалася та й прийшла. Думаю, 
а де ж я дінуся... Прийшла, а мені тут же ж у селі й ка-
жуть: «От дурна, шо ти прийшла, про тебе ніхто й не 
зна’, де й ти!». Тоді не дуже хто контролював. Забрали 

нас у Калабарок у кантору. А тоді ж з кантори вивезли 
сюди в Новогеоргієвську школу. Ми, ма[бу]ть, неділі 
дві в той школі були. Мама рідна, скільки там нас було! 
І хлопці, і дівчата. А тоді з красної школи перевезли в 
Олександрію. А тоді вивели, погрузили і гнали до по-
їзда. Поїзд, а коло поїзда така траншея перекопана, і то 
до каждого вагона похідня. Коло нашого вагона жар-
ко, не вікон, двері одні були. Це туди нас зачинили. 
І  жнива були, жарища, дихать нема чим... Боже мій! 
Почали кричать. Уже несуть матері: та – воду, а та – те 
несе, а та – те несе... Дивлюся, дівчата із матерями по-
шушукались... А я думаю, та й я піду! Пішла. А як були 
ми там усередині, то хлопці старші казали, що вдруг 
прийдеться втекти, то не біжіть дорогою, а  заходьте 
до кого-небудь у двір, а тоді з ким-небудь ідіть. Так я 
і зробила. Вийшла, і через дорогу там же ж хата... А за 
хатою жінки якісь гребли чи сіно, чи шо... Дали мені 
граблі, я  там далече була. А  тоді вечором дали вони 
мені кошолку і граблі, і  іди собі з Богом! До мачухи 
я вже не верталася. Я пішла у Максимивку, то я була 
вже, як красні освободили Липове, і оце все... Тоді я 
вже вернулася. [Чому мачуха з Вами так вчинила?] 
А де ж ви бачили хорошу? Казали Шевченко: «А хто ж 
кохає нерідних дітей...». Так же ж? [Батько сварив її за 
це?] Та всякого було. І лаялись, і шо не робили...

фоРМи шлюБУ В  зв’язку із скрутним економічним 
становищем весіль взагалі не святкують, а  живуть у 
громадянському шлюбі. Оце недавно у нас було ве-
сілля, дівчинці, тобто дитині, вже годів тринадцять, 
а батьки вирішили відіграть весілля. «Хіба я винувата, 
шо не було за шо празнувать? А  тепер просто вирі-
шили одружитись». І таке буває. Зійшлися та й жили 
собі, а потім таки вирішили. Громадянський шлюб у 
нас дуже поширений.

дошлюБНе спІлкУваННя У  нас був граммофон... 
Це 1938-й, 1939-й рік. Через дорогу жила бабушка. Су-
сіді наши. В неї було семеро дівчат, деякі – замужом, 
деякі  – нєт. І  там собиралися погулять. Брали цей 
граммофон, пластинки. І там гуляли. У складчину: хто 
курку приніс, хто – картоплю, хто – пшано, хто шо... 
Варили там. В хаті – це в літнє врем’я, осенію, весною. 
Коло мосту, там вигін був. Віганяли туди, приводили 
корови, а  пастухи тоди забирали  їх. І  там молодьож 
співала, костри палила, на лодочкє по річкє.  [...] Був 
[у селі] струнний оркестр: мандоліна, балалайка, гіта-
ра там. Гармошки були. Ну, гармошку брали на свадь-
би там. А це свої. 

посаг У  Миколи нічого не було, і  у мене нічого не 
було. Материн сундук важкий такий, а в сундуці нічо-
го, і крихти не було! Ото такі придани були колись. Це 
ж тепер придане, бо у людей навалом, а тоді ні у кого 
нічого не було. Матерія була. Окремо ящік був – лож-
ки там, тарілки. Емалірованої мало ще було посуди 
такої. Вже коли друга сестра виходила заміж, там уже 
було більше. Багатіше жили. А дочку віддавали у цьо-
му дворі, тут свадьба була, то якшо тут сестру оддава-
ли – сорок [запрошених] було, то тут – двісті сорок. 

виховаННя дІТей [Хто] їх там виховував, як їх ко-
лись було багато, тих дітей? І  по десятеро, і  по два-
надцятеро. То вони в степу, а діти вдома з такою ба-
бою, як оце  я. Чи б’ються, чи лаються, чи спало, чи 
їло... Ось сусідка, оця ж Валя, її тьотка, не її, а Льонькі 
тьотка, розказує, шо вона була сама старша. Батько – 

СВІТЛОВОДСьКиЙ  РаЙОН
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 сапожником, дітей багатенько було. Тоді всі бідно 
жили. «А  я,  – каже,  – сама старша, то батько гроші 
може зароби, комусь пошиє, а мене посилають буряки 
в совхоз... Мужики їдуть, хлопці їдуть, і я з ними по-
їду. А там то дощ, це ж осінню... Приїдемо, порозпря-
гали коней, та я впала на ті хомути, та заснула, а вони 
самі вечерять варять...» «Ставай, ставай...» – Я намо-
рилась...» Ото так доглядали колись дітей.

диТячІ ЗаБави Гралися. То у «жмурки», то «гуси, до-
дому, вовк за горою». Ну, це ж нас багато дітей. Тоді ж 
багато було. Вийшли на дорогу, треба ж гратися. Один 
жмуриться, а ті повтікали, поховались. «Гуси, гуси, до-
дому!» – «Чого?» – «Вовк за горою!» – «А якій?» – «Сі-
рий, білий, волохатий, біжіть до хати!» Тікають же ж. 
А кого піймають, той жмуриться, а ті ховаються. 

с. серебряне
Записав С. Довгань 19 травня 2012 р. у с. Серебряне 

Світловодського р‑ну Кіровоградської обл.  
від Стрищенка Василя Якимовича, 1924 р. н.

диТячІ ЗаБави Забав було багато. І в «свинки» грали... 
Це робили такі м’ячики невеличкі, шари виточували із 
дерева, а то і били. Оце в нас на луках по цілому кіло-
метру: ці відсіль били туди, а ті – відтіль сюди. Коче-
решками такими [били] – дерев’яшка така. Як клюшка 
хокейна була, і били «свинку» ту, особенно в осінній 
період. Ділилися на команду. Оце один... Вибирає од-
ного отамана і другого. Наприклад, я отаман, я наби-
раю собі команду. Два хлопці відходять і кажуть, шо 
оце ти будеш Дуб, а я – Береза, собі наймення беруть. 
А  тоді підходять та  й: «До Пана». Опреділяют, хто  – 
Пан, а  хто  – Полупан. Брали таку паличку, лічили: 
«Раз, два, три, чотири». Оце він перший – значить він 
Пан, а хто спіднизу – той Полупан. А тоді підходили до 
його [до Пана] і казали: «Пан, шо тобі лутше, чи Дуб, 
чи Береза?». Він називає, чи Дуб, чи Береза, чи Жук, чи 
Вівця, – там вони договорюються. Пан каже мені: «Дай 
Дуба!». Оце той, котрий Дуб, допустим, то одходе тоді 
до його, у його команду. А той другий остається до По-
лупана. Начинали грать, грали і в «свинки», і в «цур-
ки», і в «гилки». У «цурки», то це отакий кусочок па-
лички. Ця сторона загострена в неї і ця, її ложили, 
а потом по ній били, б’єш по ній і треба підбити ше раз, 
шоб вона полетіла далеко. А  друга команда  – відтіль 
б’є. А тоді вже попаде в його територію, де обведено, то 
значить – хтось виграв, а хто програв тоді. [Навіщо її 
загострювали з обох боків?] А шоб було по чому вдари-
ти, шоб вона вверх підлітала. Бо так, як буде вона одна, 
то не підлетить. На клин робили... У «гилки», в «город-
ка» [грали], смотря по періоду. Як-коли в м’яча грали. 
Весною. Це до войни було. [М’яч] робили з тряпок, із 
корови начісували волосся і робили отаке-го. З шерсті 
потом робили м’ячі. Або шили м’ячі – шерсть, а потом 
обшивали, но м’ячі невеликі були. Кожою, такою не 
дуже крепкою, як хром, обшивали, та й в м’ячик ігра-
ли. Невеликий був такий. 

свІТловодська МІська Рада

смт власівка
Записала В. Конвай 21 травня 2012 р. у смт Власівка  

Світловодської міської ради Кіровоградської обл.  
від Коваленко Ніни Іванівни, 1940 р. н.,  

Шевченко антоніни Григорівни, 1942 р. н.,  
та Горбатенко Ольги Денисівни, 1938 р. н.

РодиННе повсякдеННя Нас п’ятеро у батьків було. 
Мені було п’ять років, але я багато чого запам’ятала: 
як у нас корову забрали і повели із двору, як сестричку 
забрали в Германію. Вона сама старша у нас, їй зараз 
вісімдесят сім років, ал, дякувати Богу, ще й досі жива. 
Біля хати у нас був город десять соток, криниця, такий 
бережок. Зараз вона висохла. Там, де зараз сільрада, 
пробігала невелика річечка, болітце таке було. Ми там 
і рибу ловили. Але поступово його засипали, і  зараз 
там уже церква стоїть. Голод на нашій території був. 
Було, мабуть, легше, ніж іншим, бо ж поруч річка і 
риба була. Тато у нас був на постійній роботі біля корів 
та коней, плів корзини, а мама дуже часто боліла і все 
в лікарні у Кременчуці лежала. З лози плів і кошики, 
і якісь такі штуки для ловлі риби, і ото ми якось вижи-
ли, бо все те возили на базар. Нас було п’ятеро, то всі 
ми вижили. Старші в Недогарках, шість кілометрів від 
нас село, робили уже в колгоспі, а ми з Гришею, моїм 
братом, помагали обробляти город. Корову запрягали 
і садили собі всяку городину, і так виживали. 

дошлюБНе спІлкУваННя Знайомилися ми і діти 
наші в клубі вже на танцях. В основному у нас всі, як 
кажуть, мєсні. Раньше ще, мама казала, знайомились, 
у  нас називалось «на клинах». Це вже як хати кінча-
ються, то завжди таке є місце, як клин. Буває, хтось 
дерево якесь привезе та там складе або просто лавоч-
ки такі ставили. По-разному було. Просто на вулиці, 
де собиралась молодеж. Або бувало, що ще на кутках. 
От там, наприклад, Гиричі, далі – Писарі, а ще там за 
ними – Якимці. [...] Працювали в колгоспі, не просто 
було. Але ж молоді і погулять хочеться. Ото помили 
ноги десь у степу в кориті, із дерева зробленого, і гайда 
на танці. Коли у ланці робили, то співали багато. І їде-
мо зверху на машині, і туди співаємо, і назад. А буває 
шофер приїзжає і каже нам: «Як будете дівчата гарно 
співать, то заберу, а як ні, то хоч і ночуйте тут»! То ми 
вже ж так стараємося та співаємо. Співали в основно-
му українські народні пісні, а бувало, і на тодішній час, 
современні. На машині одна лавка попереду, а осталь-
ні ж всі стоять. Та раніше як у когось гуляють, то чуть 
було на весь куток. Чи день народження справляють, 
чи так чого зібрались. А тепер все втіхаря гуляють, і не 
чуть, шоб співали. Танцювали у той час під гармошку – 
«Яблучко», «Польку», «Страданія», «Краков’як», «Ци-
ганочку». Всі молоді, тільки ж танцювать, а рано знову 
на роботу, тільки перегорнула трохи та й усе. А шоб 
пропустить танці, та ні в коїм разі.
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кРеМІНський РайоН

с. Боровеньки
Записала М. Маєрчик 3 червня 2002 р.  

у с. Боровеньки Кремінського р‑ну Луганської обл.  
від Голуб Євдокії Костянтинівни, 1911 р. н.

виховаННя дІТей [Дітей] в мене свекруха гляділа. 
В мене свекрушичка була, так хоч чи голодні, чи хо-
лодні, так хоч вони вкучі, я не бігаю, не зшукую їх, а в 
других не було нікого, самих бросали дома. Так шо ж, 
вечир, так і згукуються  – чи Іван, чи Санько, чи як 
там, де ви є, а вони десь або у якомусь загачнику вже 
спать полягали, а  вона ходить, шука. А  я не ходила, 
я прийшла – в мене діти дома. А чого я буду бояться 
[лишати]? То самих залишали, а  тоді прийдуть піз-
ненько додому, тоді зшукують, згукують, де вони. Ну, 
як не поснули, то обзиваються.

с. голубівка
Записали В. Сироткін та І. щербак 8 листопада 2008 р.  

у с. Голубівка Кремінського р‑ну Луганської обл.  
від артеменко Валентини Василівни, 1956 р. н.,  

та Бобильової Раїси Михайлівни, 1943 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи, РодиННе повсякдеННя  
Мама піде ж до тьотки, нахапає там за пазуху кар-
тошки, та й є вже суп чи шо. А там же ж совхоз був, 
засіяно все. А там колхоз посіяв горох, пішли, сумки 
дві назбирали гороху – уже ми живем. Липа, ото на-
сушимо листя та коржики пекли. Вижили. А  менша 
сестра в мене, так та вже пухла. А мати виходила. Було 
барахла в матері цілий сундук, так задурно оддавали. 
В Дніпропетровськ їздили.

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї [Яка у Вас була сім’я?] 
Порядочна. З папой і мамой – дев’ять душ. Семеро ма-
лих. [Хто був головний у сім’ї?] Як вам сказати? Хто 
кого переборе – той і пан. [Чия робота була важчою – 
чоловіча чи жіноча?] Я думаю, чоловіча, того шо він 
насіє, напаше і наоре: ні для кого, а для мене. В його 
земляна робота вся і з худобою справляться. [Є такі 
прислів’я: «Жіноча дорога  – коло порога»; «Жіноча 
річ коло припічка». Ви із цим згодні?] Да. Вон твої ко-
черги і там працюй. Мати ж кормила, а ми тепер дітей 
своїх кормим. І наварить нада, і прибрати нада, і по-
стірать нада. 

виБІР паРи З клуба виходили, а він в отпуск при йшов, 
так я за руку як вхватила: «Я додому іти боюсь!». А він: 
«А я проведу!». Та привів, а йому ж іще в армію іти. Каже: 
«Тільки спишусь, а ти мене не будеш ждать». – «Та чого 

ж не буду ждать?». Но от, списавсь. Но я, от чесно вам 
кажу, хоть і списалась, а я тим ділом не занімалась, шо 
тобі хотілось. Так він пішов, два года ждала його, а по-
том він прийшов додому і мене забрав. На мені не було 
нічого. А він каже: «На тобі є юпка, а те купим!». А у све-
крухи було полотняне. Цілий сундук. Так вони каже: 
«У мене все єсть, хватить, Валєчка! І не журись за цим».

фоРМи шлюБУ Кого не спросиш, як діти, то біль-
шість каже, шо в гражданськім браку. Уже ніхто не 
удівляється, не стісняється. Средств немає, шоб од-
гулять свадьбу, як раніше, того шо в нас все село без-
робітнє. Оце в школі нєсколько чєловєк працює та в 
сєльсовєті.

с. Нова астрахань
Записали О. Васянович та С. чибиряк 6 липня 2009 р.  

у с. Нова астрахань Кремінського р‑ну Луганської обл.  
від Говтви Наталі Миколаївни, 1926 р. н.,  

Никифоренко Любові Митрофанівни, 1938 р. н.,  
та Троянової Марії Михайлівни, 1938 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Батьки жили по-бідному. Хіба 
тоді жили багато? Корова була, і більш нічого не було. 
Я не знаю, як ішли у колгосп, я ж ще мала тоді була. 
У  1933-му  году голодовка була. Позабирали у людей 
усе, от вам і голодовка. У  нас такого не було, не за-
бирали. Землі у нас не було, батько у колхозі робив з 
матір’ю. То забирали у тих, хто не вступив у колхоз. 
Пшеницю забирали, казали, шо і квасолю забирали. 
Барахло ж не забирали, тільки харчі забирали. Наша 
сім’я тоже голодувала. Кукурузу жарили там чи шо, як 
заховав. Мати, може, де й ходила мінять, а я не ходила. 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї Я на батька казала «тату», 
а на матір – «мама», на бабу – «баба», на діда – «дєд». 
Внуки кажуть хто як. Той, шо в Сибірі, то каже «баба», 
а цей каже «бабушка». Я на батьків казала на «Ви», а на 
мене цей син, шо в Сибірі, – на «ти», а ці – на «Ви». Та 
внука, шо в Сібірі, то каже на мене на «ти», а ці – на 
«Ви». Зять у мене казав на мене на «ти». Він казав: «Ти 
мати адна». А  на «Ви»  – то це багато. Хрещених на-
зивають «хрещений батько», «хрещена мати». На них 
кажуть на «Ви». Я на своїх кумів казала на «Ви». І діти 
мої кажуть на «Ви». Куми – це велика рідня, під хрес-
том же стояли.

виховаННя дІТей Свині ранше припинали за дво-
ром. Ми як підросли, то мама поробе лунки, а ми по-
кидаємо там кукурузу чи шо, яке насіння. А ми, малі, 
у  один кубишок висиплємо, а  всі  – попригортаємо. 
А то поламає кукурузу. Сіни ж були одкриті. То каже: 
«Кидайте по качанчику на горище». 

лУгаНська оБласТь
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виБІР паРи Я народилась на Дніпропетровщині. Єсть 
таке село Колпаківка Магдалинівського [району], 
раньше був Котовський район, а  счас Магдалинів-
ський район. Він розположений на річки Грілі. Це така 
прекрасна, глубоководна, чиста-чиста річка. Сестра 
тут заміж вийшла, вона набагато старша, і часті стояли 
в нашому селі, вона за його вийшла заміж і сюда пере-
їхала. Ну, а потом я робила в Дніпропетровську про-
давцьом уже, а мама – в селі. Я три дні робили, а три 
дні дома ше була. Вроді все харашо було. Приїзжаю, 
мама каже: «Я продала хату. Нада єхать до Каті, там 
і церква є, я буду ходить у церкву. Давай переїдемо». 
А шо, я тільки собиралася заміж, дуже хароший па-
рєнь був, дай Бог йому здоров’є. І ми переїхали сюда. 
Квартіри не було, знімали квартіру. Хату ж мама про-
дала. А шо ж я? Ні до кого їздити. Ну, поїхала туда. По-
началу переписувалася, а тоді не став він писать. Я так 
подумала, ну, я перестала писать. А в [19]67-му году я 
вже була замужом, вже двоє діток було, він приїхав і 
каже: «Шо ж ти наробила? Нашо ти мені назад одпра-
вила пісєм? Бандероллю. А я, дурак, наглотався таблє-
ток і без малого не кончився». Там була медсестричка, 
тепер вона його жінка. Ну, і так. Він каже: «Я вже по-
чув, шо ти тут живеш. Да й навідаюся». Кажу: «Даню, 
я  хочу, ти свою дитину,  – в  його син,  – посиротиш, 
а я – свою». Ото так.

сІМейНІ вЗаєМиНи Його батько – дуже добра душа, 
а мати нерідна була, і я, оце, даже не знала, шо мені 
там буде далі. Та ми там, може, півмісяця прожили 
чи місяць. Да діло в том, я робила продавцьом, а він 
завмагом робив. Ну, і на свадьбу він узяв із магазіна 
продукти і водку, шоб зробить свадьбу. А тут тільки 
пройшла, і десь вскорості ревізія, і в його – нестача. 
Ну, і  нестача яка? Із-за того, шо він узяв і не вспів 
положить гроші. Каже: «Знаєш шо, Маша, пошлі до 
твеї мами  – будем жить». Хатка була невеличка, на 
дві комнатки, і ото ми перейшли, і живемо. Мати ка-
зала: «Не йди заміж за дуже старішого за тебе, а йди 
заміж за того, хто тебе дуже любить, от тоді будеш 
жить і горя не знать». Мама ж була набагато молодша 
от тата. Тато вдівець був, дочка в його була, а в мами 
тоже була доч ка. То зійшлися. Тато не обіжав, ні мама  
не обіжала. 

с. червонопопівка
Записала С. щербань у 1983–1986 рр.  

у с. червонопопівка Кремінського р‑ну Луганської обл.  
від Кондратенко Ніни Іванівни, 1918 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Було, дасть мати повісмо 
(десять жмінь) – і мни. Як на долівці мняли, то вмина-
ється, а як на дошці – довше. Дошка широка, вздовж 
мнуть на дошці. Надворі мнуть, при місяцю, а то в сі-
нях. Здоровезні сіни, і душ десять дівчат, і хлопці по-
магають, щоб скоріше зробити роботу і погуляти. Як 
помняли те повісмо прядіва, тоді його об колону, що 
коло хати чи коло вінбаря [комори], трьопають, щоб 
гарно вибилася костриця. Брали у жменю, витрьопу-
ють і кладуть у повісмо, а  то «ручайка» називалася. 
Принесла дівка додому, тепер будуть микати мички, 
знову йшли дівчата в одну хату, до подруги, у  кого 
хата велика, там і збиралися. Несе дівка гребінь, дни-
ще, гребінку і повісмо під рукою, всідаються і мичуть 
мички – вичісують, щоб клочок – оте, що вичесали, – 

був ззаді гребеня, чіпляють ззаді гребеня. Ділять мич-
ку пополам, складають у торбу і будуть у Пилипівку 
прясти, тоді ідуть на вечорниці. Як ідуть, несуть пря-
ху, гребінь, днище і мичок з десять, щоб же перепряла. 

Як пішла на вечорниці,
Та взяла я пряху,
Дала мати десять мичок,
Щоб я їх попряла.
А я їх не пряла,
На вулиці гуляла,
А як прийшла додому,
Мати з дому гнала,
– Чо’ ж ти, моя доню,
За ніч й чисниці не напряла.

А доня:
– А як би ж я, мамо, та вам їх напряла,
Як я цілу нічку на вулиці гуляла.

У неї вже був хлопець, який мав її брати, то дівка вже 
не боялася і далі співала:

То не бийте ж мене
Та не лайте ж мене,
А як я вам надоїла,
То віддайте мене,
І не старому, та ж і не малому,
А козаченькові розудалому.

Парубки на вечорницях помагали своїй дівчині скал-
ку змотати на мотовило, щоб знати, скільки чисниць 
дівчина напряла... 

НовоайдаРський РайоН

с. Новоохтирка
Записала М. Маєрчик  

у с. Новоохтирка Новоайдарського р‑ну Луганської обл.  
від Солодкої (Курили) Валентини, 1947 р. н.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї, фоРМи сІМ’ї  [Скільки 
було дітей у Ваших батьків?] Троє вмерло, а троє жи-
вих – два хлопці, а я – одна. [Узимку батьки спали у ве-
ликій кімнаті,] а діти ж – на пічі. Піч же була зроб лена 
до потолка, і свобода була там, як чирвін такий був – 
там всі діти в покоті й спали. [Брати й сестри спали 
разом?] Да. А як вони були більші, так їм строяли коло 
хати другу хату, їх туда одсиляли. Старших одсиляли, 
а менші ж були коло матері, їх же нада кормить було. 
А дітей же вони ж було отак: одне – в пузі, друге – за 
етім.., а  третє  – на руках. В  моєї бабушки вони воб-
ще спали на полаті всі підряд: батько, мати і було три 
сина – і всі три сина спали рядом з ними. [Якщо один 
із синів одружувався, то де він жив із дружиною?] 
А там же, де і старики, умісті жили. На палатях же й 
спали. Отак стояли: оце ж – по одной стіні і так – по 
другій. [Тобто з різних боків?] Да. [Батько] мог і п’ять 
[одружених синів] держать при собі – усіх. 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї Було таке, шо всі сини 
вмісті жили, і всі вмісті дітей кормили, і була старша 
невістка, і менша невістка, і ще менша невістка. [Яка 
з них була головна?] Яка силу возьме, та й головна, 
може буть і старша, а  така слабенька по характеру, 
значить вона, яка менша прийде, може... Яка понра-
виться свекрусі, ота й була головна, а вобще ж всим 
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руководила свекруха. Свекруха утром вставала і всім 
наряд давала: якій поросятам давать, якій їсти гото-
вить, і  ще шось... [Господарство було] спільне. Мій 
дід всими руководив, і це всі чотири хати він синам 
отдєльно построїв. Да як уже сини підростали, і нада 
було жинить, то він же ото хату таку робив. [Хто у хаті 
був головний?] Чоловік був. У діді були дєньги. Дід і 
на базар їздив, дід і волів продавав – усе дід. Це я за 
свою сім’ю розказую. [Чи могла дружина верховодити 
в сім’ї?] Например, як у мене, то я була верховодом, 
при наший жизні. В мене, як я шо скажу, те і буде. Тоді 
у нас був, тамички, тільки дєдушка, руководив усим, 
ну чого, і бабуся моя жила, це ж батько жив, вони діду 
старому підчинялися.

Новопсковський РайоН

с. кам’янка
Записали О. Васянович, Н. Гаврилюк  

та С. Маховська у 2007 р., 2010 р.  
у с. Кам’янка Новопсковського р‑ну Луганської обл.  

від Колєсник Євдокії Лазарівни, 1918 р. н.,  
Приколот Лідії Прохорівни, 1936 р. н., 

та Губайдуліної Олександри Яківни, 1927 р. н.,  
родом із с. Ганусівка Новопсковського р‑ну 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї Мама  – «мама», бать-
ко  – «тато», баба  – «бабуся», дід  – «дідусь». Колись 
казали на старших на «Ви», але на мене уже діти ка-
зали на «ти». Внуки кажуть на «Ви» і називають «ба-
бушка». [...] У нас тільки «татко» говорили. Оцей наш 
край, бачте, українська мова – суржик. Зараз «папа», 
«мама», а  раньше  – «татко». На «Ви» казали. Це вже 
свою маму на «ти», а  на всіх тільки на «Ви» зверта-
лись. «Бабуся», а не «бабушка» казали. Шоб ото сказа-
ли «баба пішла» – така образа була б. Тільки «бабуся» 
казали! 

РодиННІ пеРекаЗи Наш батько зразу пішов у кол-
хоз. Та які там ми середняки, як семеро дітей... Заби-
рали ж усе: і зерно, усе. Була одна корова, не знаю, чи 
кінь був, чи віл був. На полі було посіяно, і коло хати 
був город. Як голод був, то я і у Вороніжі була з дє-
душкою: ходили просили і лахміття міняли за буряки, 
за картошку. Урожай був, а забирали усе. Та шо тільки 
ми не їли. Листя рвали, сушили та пекли пишки з бе-
рестка. Пухлі були. Корова нас держала на світі. У нас 
дєдушка помер.

виБІР паРи Ще було мені п’ять год – мені сказала ци-
ганка правду усю. Колотила я масло, ото маслобоєчка 
дерев’яна така, мати ж, ото, наллє мені туди вершка і 
каже: «Я пішла, доцю, на поле, а ти шоб масло сколо-
тила. Бігай, бігай і поколочуй». Я прийду, поштовхаю, 
поштовхаю і побігла. Прибігаю оп’ять. Ну, сколотила 
то масло. Сижу у дворі. Заходить до мене циганка у 
двір. Каже: «Доцю, дай мені одну ложечку маслеч-
ка дитині помастить картошинку». А  я кажу: «Мене 
мамка битиме». А вона каже: «Вона не взнатиме. Ми 
так зробимо – я тільки одну ложечку, я більше не бра-
тиму». Одкрила вона маслобойку. У неї і ложечка, і ка-
струлька маленька. Вона наклала те масло у каструль-
ку, ложку ту і каже: «Дай мені ручку свою». Я дала їй 
руку, а вона мені і каже: «Вийдеш ти заміж за Кирюху». 

А у нас тут дід під горою жив – Кирюха. Старий. Аж 
мати йде з дідом Кирюхою, а я залізла на гору і сидю. 
А  я на горищі начала плакать. А  мати: «Ти чого?»  – 
«Я не піду за Корюшку заміж». Вона ж мені сказала: 
«Вийдеш ти за Кирюху заміж, але ти з ним не жити-
меш. А буде у тебе чоловік Іван, і буде в тебе четверо 
дітей, і доживеш ти до вісімдесяти год». Так уже все 
збулося. А оце до вісімдесяти год доживаю я. Смерті 
дожидаю. Я з Кирюхою місяців чотири-п’ять пожила 
і розійшлась. А оце коло річки ноги мию, а Іван іде і 
каже: «Здрастуй, тьотко». А я кажу: «Здрастуй, дядь-
ку». – «Шо ти робиш?» Я кажу: «Ноги мию». – «При-
ходьте у клуб, я  Вам білет куплю». Кажу: «Прийду». 
Я була така язиката, страшне. Кажу [під клубом]: «Да-
вайте білета, я піду у клуб». І всьо. Я обидва білета за-
брала і пішла у клуб, а вони остались за клубом. На 
другий день приходить і каже мені: «Знаєш шо, тебе 
мати просить». – «На шо?» – «Та шось хоче тобі ска-
зать». – «Я не знаю матері твоєї, шо вона мені казати-
ме». А тьотка каже: «Та йди. Шось же скаже. Шо вона 
тебе битиме чи шо. А може, ви там шось нашкодили». 
Кажу: «Та нічого ми не шкодили. Ну, ходім». Ну, пішли 
ми. Входим у хату. Він мене пхне первою, а сам ззаду. 
Тільки переступили поріг, а мамка: «Ну шо, ви, дітки, 
любите друг друга?». А  я кажу: «Канєшно, любимо. 
Якби не любили, то не прийшли б». А він за мене і ру-
кою не брався. Ото така любов. «Ну, коли таке діло, 
доцю, то оставайся тут і живи». Так я оце прив’язана  
до цих пір.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї У моєї дочки старшої не було 
дітей до тридцяти год. Вона приїхала і каже: «Мамо, ми 
їздили під Харьков. Там дітдом єсть. Пообіщали дити-
ну нам дать». А я кажу: «Таню, не бери дитину. У тебе 
будуть свої». Вона каже: «Мам, де тільки не їздила, вже 
і кров брали, і  аналізи усі брали, і  сказали, шо у вас 
дітей не буде». А я кажу: «А по-моєму, Танько, будуть 
діти». Я ось загадаю сон. Ні по-твоєму, ні по-моєму – 
до маю не бери дитину. Поїхала вона. Я загадала сон. 
Кажу: «Господи, дай мені правду в сні. Єслі будуть у 
Таньки діти, значить, шоб я чогось у сні зраділа і за-
сміялась у сні. Єслі тільки не буде дітей, то шоб я шось 
згубила і не найшла». І як же ви думаєте? Очі сплю-
щила, заснула. Сниться мені, наче виходю сюди – між 
гаражом і хатою, і верба стоїть така страшна, здорова. 
І  сходять два місяці, один за одним. Я  кричу: «Іван, 
скорій, скорій. Глянь, ти представ, як буде видно, як 
буде два місяці світить». І як засміялася. Схватилася, 
сіла і сидю. І  начала плакать. А  Іван каже: «Чого ти 
ревеш?». А я кажу: «Ось побачиш – у Таньки будуть 
діти». – «Чого? Де вони у неї візьмуться? Тридцять год 
не було, а  тепер дитина найдеться у  неї».  – «Ти зна-
єш, два місяці зійшло разом». Приїзжає Танька у маю 
і сміється. Я  кажу: «Ти чого смієшся?». Поцілувала 
мене і каже: «Мамо, я беременна». А я кажу: «Бачиш, 
я тобі ж казала, шо не бери чужої дитини». Оце ж вам 
і сон. У них двоє дітей.

пРийМак Вже двадцять чотири годи мені було, ну, 
найшовся мені хазяїн  – тоже у прийми пристав до 
мене, і стали ми з ним жить. І, ото, ми нажили з ним 
десять дітей. Так один хлопчик умер.  [...] До мене не 
засилали ні старостів, ні сватів. Приїхав із армії хло-
пець. Заочно познакомились. А він сам із дітдома і із 
Сибіру, сибіряк він. У його – ні батька, ні матері, і він 
в інтернаті воспитувався. Так він прийшов до товари-
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ша, а товариш його привів до мене і каже (ми з ним 
переписувалися заочно): «Оце ж, – каже, – той Ніко-
лас, шо ви з ним переписувались, так шо сходьтесь та 
й живіть». Так ми з ним зійшлися, ніякої ні свадьби 
[не]  було, нічого. То було в [19]48  году. Саме після 
войни голод був такий, шо... Так я його прийняла до-
дому. Сестри мої в Баку жили, так они приїхали та 
його оділи й обули. А ми самі голі були. А вони оділи  
і обули. 

подРУЖНя ЗРада Так він тоді начав ходить, там, на 
вулицю, поки я була благополучно нічого, а вже стала 
в положенні, вже живіт, уже я не стала ходить у клуб 
з ним. Уже став він сам ходить у клуб і найшов собі 
женщину, начав з нею стрічаться, а  мене бросив. І  я 
осталася з малим хлопчиком. Через чотири місяці, 
уже хлопцеві було чотири місяці, він приїхав то ж до 
хлопця, попрощався з хлопцем і каже: «Синок, через 
два годи я приїду і тебе заберу». Ото ж пройшло два 
годи, а  його ні слуху, ні духу. Вже двадцять чотири 
годи мені було, ну, найшовся мені хазяїн – тоже у при-
йми пристав до мене, і стали ми з ним жить.

с. Танюшівка
Записали Н. Гаврилюк, О. Васянович  

та С. Маховська у 2007, 2010 рр.  
у с. Танюшівка Новопсковського р‑ну Луганської обл.  
від Лихонос Текли Іванівни, 1918 р. н., Рябоконь М. Ф.,  

Статики Варвари Марківни, 1927 р. н.,  
Кваші Олександри Іванівни, 1925 р. н.,  

родом із с. Шарівка Білокуракинського р‑ну 
Луганської обл.,  

Полуніна Дмитра Федоровича, 1930 р. н.,  
та Полуніної антоніни андріївни, 1930 р. н.,  

родом із с. Новобіла Новопсковського р‑ну 

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї Мати вмерла, а  мені  – три 
годи, в дядька та в тьотки жила. А тоді материна мати 
прийшла: «Ходімо, онучко, у мене будеш проживать». 
То я проживала у бабушки. [...] Двойко я родила. Не 
було у нас такої бабки. Сама родила, і  ніхто не по-
магав. Я сама родила і сама ниткою перев’язала. Це в 
мене син 1936 року і дочечка була, шо вмерла. Місце 
кинула і все, пупа не зберігала. Народила вранці, ніко-
го з сусідів не було. То все сама.

РодиННІ пеРекаЗи, РодиННе повсякдеННя  
Я тут родилась і тут я хрестилась, і батьки мої тутеш-
ні. Це ж моя сестра сама менша з близнят осталася – 
через ривчак живе. У Старобєльську брат і сестра жи-
вуть по-сусідські. Часто збираємося. Нема такого дня, 
шоб спеціально збиралася рідня, а так: «Поїхали?» – 
«Поїхали!». Вони як приїзжають, я  тутечка свисну-
ла – і сходимося, співаємо. Ми дружно живемо, один 
одному помагаємо. [Які свята відзначаєте?] І Троїцю, 
Квічальну суботу. Мама казали: «Дітки, ви робіть до 
обід, після обід уже ніч»,  – уже квічання несуть до 
церкви святить! Тоді ж хатки невеличкі були, не хатку 
білять, а  óколо: «Давай побіли óколо!». [Що значить 
«о́коло»?] Усю хату білили, а як чистенько, то, видно, 
ніби коло порога! Чорнокленок, гльод, осику [вико-
ристовували]. А осику – так рубали величеньку, а тоді 
коло порога [ставили], шоб було ж гарно! Коло порога 
виривали ямку одну там чи дві, устромляли ту осику, 
затрамбуєш, і вона стоїть неділю. «Осика» називали. 
Це, шоб було гарно! 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї Батьків називали «мама», 
«папка». Хто як каже, хто – «мамонька», а хто – «мати». 
На хрещених кажуть «хрьосна», «хрьосний». На дідів 
казали «дєдушка» і «бабушка». На батьків колись ка-
зали на «Ви», а  тепер уже на «ти». От поскандалиш, 
а воно як на «Ви», то не так, а то як «тикне», то дуже 
боляче. Онуки тоже кажуть «ти, бабушка».

дошлюБНе спІлкУваННя На вечорниці збирали-
ся. Пустила б оце я до себе душ п’ять дівчат. Вони 
пряли. Матері їх пускають прясти, шоб напряла 
шпулю. Світла ж немає. Ще й хлопчики під вікнами 
ходять. Прийде додому, як не напряла, то чортів да-
дуть дочці і більше не пустять. Вона старається не на 
хлопчиків дивиться, які приходять. Клуба ще не було, 
то були такі гулянки, а не вечорниці. На вигонку там 
зберуться. Там дівчата співають. Хлопці прийдуть 
послухають, далі перейдуть, може, понравиться. Гар-
монь і балалайка є. Так весело було. Танці були. Бри-
кали тілько так: і «Яблочко», і «Краков’як», і «Гопак», 
і «Полька». Я  і співать виводила, а тепер вже голосу 
немає, не потягнеш. А колись на роботу їдемо – співа-
ємо, з роботи їдемо – співаємо, на полі співаємо. [...] 
Ми гуляли, вже тоді підійшло врем’я – до війни біга-
ли, в войну у клуб не бігали, не ходили. Не пускали 
нас туди, ми ще молоді були. У хату, як вечорниці ото, 
збиралися колись у старе врем’я. Дівчата з прядками, 
пряли. До войни. [Чи  ходили пізніше в  клуби?] Та 
ходили тоді і в клуби. Уже ж після того, як чуть під-
росли, так стали дужче понімать... Думаєте, як зараз, 
з дванадцять год біжать? Нас тоді не пускали гулять. 
Ні! То вже годів восімнадцять, аж тоді нас начинають 
пускать гулять. Тіко в суботу та в неділю. А в буден-
ні – ні. Мати пряла, а я на веретено крутила вал. Ото 
таке. Ото ж і вечорниці – у хатках збиралися. Дак ото 
женщіна жила одна, ну, і до неї ходили. Бувала й за-
мужом, а потім розойшлися. Сама осталася ото жен-
щіна. А тоді ж топити нічим було, а ми з дома крадемо 
гною, наносим ящиками з коров’ячиєї, і  тоді посо-
хнуть, а ми прийдем та по очереді: «Ти завтра прине-
сеш гною, а я – друга». Отак по очереді. І вдома крали 
та несли, топили, а то й не пустять гулять. [Чи були 
вечорниці під час свят?] Ну, аякже ж. Це саме в який 
празник. На Василя – ні. Це старий Новий год же ж. 
Дівчата ж ворожили. Стовпчики бігали ж, ото [раху-
вали], тинки, тепер же, ото,  – забори. А  то колячки 
поб’ють, ото, хворостом загородять. А колячки ото ж 
ідеш, счітаєш «раз».., і  на десятий  – як кривий, то і 
жених кривий буде, а як рівненький стовпчик – зна-
чить, рівний. [Коли не дозволяли проводити вечор-
ниці?] Під великі празни ́ки. [...] [Кому не можна було 
ходити на вечорниці?] Усім розрішалось. Ну, одруже-
на ж вже не буде ходить. Уже одружилась вона – уже 
всьо. А  такі дівчата всякі йшли. [Як довго тривали 
вечорниці?] До досвітку, уже півні ́ кукурікають, уже 
вставать, а ми бігаєм. [Чи батьки контролювали?] Та 
що ж, контролювали. А що ж ми зробимо, як ще не 
нагулялися. [Чи карали батьки за те, що допізна гу-
ляли?] Як схватять за вуха, як почнуть тріпать, або 
лозинякою як почнуть шмагать! [Чи  немісцеві при-
ходили на вечорниці?] Аякже ж, оце ж із Танюшівки 
їздили туди, в Шарівку. Тоді Сергіївка там була – то 
вже, кажуть, нема, позносили. Чотири кілометри від-
сіля і від Шарівки чотири кілометри. Оце ж і пови-
ходили. У  Шарівці родилися, а  тут хрестилися. [Які 
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забави були на вечорницях?] Співали. Хлопці з бала-
байками прийдуть. Ну, балалайки. То грають хлопці 
із гітарою, з  мандоліною. Іграють, співають, танцю-
ють. [Які пісні співали?] «Посадила розу край вікна». 
Ніде по радіо не передають. Можу заспівать: 

Посадила розу край вікна, (2)
Ой мала я мужа, ой мала я мужа,
Ой мала я мужа-приймака.
– Не бий мене, муже, не карай, (2)
Бо я на тебе діточок покину,
А сама уїду за Дунай.
Як на лодку сідала, (2)
Правою рученькою, білою хустинкой,
Правою рученькою махала.
– Ой вернися, жінко, додому, (2)
Ой не буду бити, а буду любити,
Бо горечко жити самому.
Як вернулась жінка додому, (2)
А ложки немиті, а чашки побиті,
А діточки плачуть на печі.

[На вечорницях цю пісню співали] гуртом. Пісня така, 
шо як заспіваєш, так як виводить, то куди там. Вивод-
чиця була я. Як нема мене на вулиці, так і дівчата не 
співають. [Цю пісню співали і до війни?] До войни спі-
вали і в войну співали, і після войни співали. І в Та-
нюшівці, і в Шарівці, і на Сергієвкє – скрізь співали. 
[Чи хлопці билися через дівчат?] Да, да. Той собі по-
нравилась, а тей – собі. Той друже, а цей собі – як за-
ведуться биться, як собаки ті. [Чи дівчата з хлопцями 
цілувалися на побаченнях?] Ну, аякже ж. Як зараз, так 
і тоді все.  [...] [На вечорницях] співали, у карти гра-
ли. Як приходив гармоніст, як грав, то і співали, і тан-
цювали. А зімою тут, у хаті, збиралися. А літом там, 
де сільська рада, на осфальті. Всі приходять. А оце ж 
до містка одні ми ідем, другі – відтіля, треті – відтіля, 
і в каждого єсть балалайка, гітара, а в кого і гармонія. 
Ото сходяться туди і танцюють, і співають... Тоді хто 
з ким друже, і розойшлись. І дівчат же ж проводили, 
аякже ж, шо ж самі йдем чи шо? Ми ж парубки – бе-
рем дівчат і йдем з ними. [Які танці танцювали?] «Го-
пак», «Кроков’як», «Польку», «Циганку». [Чи могли 
вечорниці тривали до ранку?] Ну, аякже. Як у хаті, 
дак вже півні співають, як ідем відтіля. [У  чиїй хаті 
збиралися?] Отам жила женщіна, і там збиралися. [Та 
жінка жила сама?] Сама. А  ми в неї збиралися. [Які 
пісні співали?] «В кінці греблі шумлять верби». Багато 
співали.

Закувала зозуленька в саду на помості.
Гей! Закувала зозуленька в саду на помості.
Приїхали до дівчини три козаки в гості.
Гей! Приїхали до дівчини три козаки в гості.
Один козак коня веде, другий – коня в’яже.
Гей! Третій стоїть під віконцем,
«Добрий вечір!» каже.

[У  які ігри грали на вечорницях?] Та грали в  «ремє-
няки». Це сідають по парам дівчина і хлопець, а  два 
стоїть в середині  – палач і суддя. І  той, оце, каже: 
«Оддаси мені її?». А я кажу: «Не оддам!». Суддя каже: 
«Три гарячих!». Простягаєш руку, а він ременякою по 
руці тричі. Далі питають. Не оддаєш  – добавляють 
гарячих. Ну, поки скажеш: «Візьміть». А я тепер уже 
палач, а  палач  – на моє місце. Так по кругу і йдуть. 
У «бутилку» [грали]. Кидають [й] в круг. Один бере, 
ведучий, крутне її. Вона, ото, крутиться, крутиться, 

крутиться. На неї цей... Значить, я должен її цілувать.  
Оце грали. 

поЗашлюБНІ сТосУНки [Чи траплялися випад-
ки, щоб дівчата втрачали цноту до весілля?] Та було 
це повно. В  школу ходили і за парту вже не залази-
ли. Восьмий, дев’ятий клас – уже пузаті. [Як називали 
таких дівчат?] «Блудниці». Як у «Євангелії» пишеть-
ся, так їх і називали: хлопець, як гуляє то з тією, то з 
тією, – блудник, а вона, дівчина, як і з тим, і з тим, – 
блудниця. Воно і тепер же таке  є, і  тоді. Всю жизню 
воно таке. [Чи карали дівчину за це?] Карали. Батько, 
мати – в сім’ї це таке було. Хто його знає, як воно у 
кожній хаті було. 

шлюБНий вІк, виБІР паРи [Як довго ходили на ве-
чорниці, перш ніж одружитися?] Ну, це ж таке діло. 
Хто як. Хто тільки познакомився, тиждень  – і  все, 
каже: «Я не хочу, давай свадьбу гулять». Є місяць, а є 
год, а є і півтора, а є й два. [У якому віці молодь пе-
реважно одружувалася?] Мені вже двадцять п’ятий 
год наступив, я виходила [заміж]. А тепер шо? А те-
пер по телевізору, бачите, дванадцять год дівчинці, 
а вона вже дитинку привела. Тоді такого не було. Тоді 
строгіш було.  [...] [Чоловік] пішов в армію у  [19]40-
му, а вернувся в [19]46-му, 6-го мая, з войни. Тоді ж 
почали гулять ходить. [...] [Що таке складка?] Зноси-
лися: то муки, то курицю, то шо там є – олії, м’яса – 
«складка» називається. Ото ж гулять. Я була коло те-
лят, поралась коло колхозних, не було мене дома. Тоді 
прийшла додому, а дівчата прийшли: «Складка ж буде 
сьогодні!»  – «А  шо ж давать?»  – «Та там ми вже на-
зносили. Курицю якшо давай і все, більш нічого. Там 
уже пиріжків напекли». Мати пішла, курицю влови-
ла: «Нате!». Вони понесли. Там зарубали  її. Я  ж тоді 
жду-жду, немає їх. «А де ж вони є?» – кажу. Пройшло 
шось... Ввечері не видно, но місяць світив... [Якийсь] 
мужчина... А тут дівчата вискочили. «Ой, дівчат, та як 
же вас довго не було, я вже ждала-ждала, – кажу. – Чи 
вони вже пішли, мене не підождали?» – «Та ні, – ка-
жуть, – ми вже йдемо, на столи все поставили». І му-
жик вернувся, і як прилип до мене. На складку не піш-
ла. У мене був хлопець, а цей одбив. Пішли, а він же 
ж прийшов, каже: «А де Шурка?». А хтозна, як йому 
казать! Кажуть: «До них родичі з Танюшівки приїха-
ли». – «А, ну тоді так». Мама сторожувала коло коров 
у колхозі. Їй на роботу на ночь. [...] Насильно женили, 
та він плохо жив. І бросала вона, і все, поки дєвочка 
не народилася перва. Тоді вже всьо. Тоді і батько, мати 
не оддають за парубка, як бідний, або не нравиться 
батьку і матері зять. Не оддають! За другого оддадуть, 
вона трошки поживе і всьо. Зговорються і все.  [...] 
Після войни не було свайбів ще ніде ні в кого. Це в 
нас, первих. Боже, людей найшло! Страшне! І діти. За-
раз уже ж поросли ті дітвора – мужики ж уже. Як оце 
ж, було, поїдем у Шарівку з чоловіком мотоциклом до 
тьотки, вони як побачать: «Ой, а ми помнем, нам оста-
лась ваша свайба в глазах, вспоминаємо, яка свайба 
була! Які коні наряжені були! Дзвоночки як дзвеніли! 
Диво було тоді!». Одна, ото, й свайба була, считай, на 
Шарівку. Ото одна я.

повТоРНий шлюБ [Чи робили весілля, якщо вдру-
ге виходили заміж або одружувалися?] Так сходили-
ся. Погуляють, вип’ють. Родичі там чи ще хто. Вдови, 
вдів ці тоже ж так знакомляться, оп’єть виходять за-
між і живуть. 

НОВОПСКОВСьКиЙ  РаЙОН
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попасНяНський РайоН

с-ще Миколаївка
Записали О. Боряк, С. чибирак, О. Васянович 

та С. Микитчук 7 липня 2009 р.  
у с‑щі Миколаївка Попаснянського р‑ну Луганської обл.  

від Сердюченко Віри Володимирівни, 1942 р. н.,  
Журавель Катерини Василівни, 1925 р. н.,  

Бондаренко Зої Онисимівни, 1936 р. н.,  
переселенки із с. Тополі Троїцького р‑ну Луганської обл.,  

Міщенко Катерини андріївни, 1927 р. н.,  
Олійник Лідії Іванівни, 1930 р. н.,  

та Гудченка Володимира Олександровича, 1946 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи, РодиННе повсякдеННя Зо 
мною було чотири дочки у батьків. Не багато і не бідно 
ми жили. Сперва коні були і корова, і качки. Потом це 
все попропадало. Війна стала, а після войни ми стали 
жить трохи краще. Я грала на акардєон, на балабайку, 
на гитару. Батько не пішов у колхоз, пішов у совхоз. 
У нас нічого не забирали. Коняку ліквідіровали, а ко-
рову і бички держали. Вигодуємо, продамо да шось і 
купимо. Війна кінчалася, то я і заміж пішла. Чоловік 
у мене був хороший. Жалів мене. Він у мене на вой-
ні був. Ранений на ногу. Я не вінчалася. Церква у нас 
хароша, здорова. Її закривали після войни, а  потом 
поставили назад на місто. Мама у мене ходила у церк-
ву. Дуже релігіозна була. Говіла. І я тоже говіла, і дуже 
уважала Божу волю. Я  довго ходила. А  тепер спина 
заболіла, то це мученіє. [...] Колись пили наші батьки 
так. Оце в карти сидять грають. Ага, ти дурак остався, 
станови четверть самогону. Самогон, як молоко, був 
білий. З буряка. Вони випили по рюмачки і далі гра-
ють. А тепер постав відро – вип’ють, постав бутилу – 
вип’ють і постав бочку цілу – вип’ють. Тільки у нас те-
пер мєри нема. Всє равно тоді люди якось не так пили. 
Всі п’ють: і баби, і чоловіки, і дівчата, і хлопці. Тоді ні 
хлопці не пили, ні дівчата не пили. А оце, сьогодні, іде 
така молода – така п’яна, аж гидко дивиться. 

дошлюБНе спІлкУваННя Раньше було веселіше. 
Чи жизня така була? А  зараз, наверно, жизня друга. 
Раньше було який празник  – собираютса молодьож, 
ідуть в садок, там кашу варять і гуляють, і співають, 
і все, а зараз вже й тут і молодьожі нема, самі стари-
ки по сімдісят, по восімдісят тута. [Яку кашу варили?] 
Та хто яку зваре. Чи зварють, чи понабирають всьо-
го з дому та й сидять гуляють. П’ють та й співають. 
Співуха така була!  [...] Я  як приїхала, то тут стільки 
людей було, по сравнєнію з моєю деревнєю. Тут ву-
лиця збиралася, там, де церква, клуб був. Там соби-
ралися. Тепер вимерли всі, на кладбищі всі. На вули-
ці молодьож збиралася, вони тут в ігри грали. Тепер 
же, бачите, тільки п’ють да б’ються, а тоді якось воно 
дружно було. Тепер і клуб розвалили. Грали у бутил-
ки: крутили бутилку, куди повернеться горлишко, 
того ти дол жен цілувать. У тіліфона спорченого гра-
ли. У платоч ка грали, кому підкладеш платочка. Тепер 
же нема того нічого. Танці всякі танцювали: і «Вальс», 
і «Фокстрот», і «Танго». Усякі танці. «Гопачок» як уре-
жуть! Тепер же його не танцюють вообще. У кого баян 
був, у кого гітара, тоді у нас, тут, один був – грав на 
скрипке. Харашо грав. Під ту скрипку все співали, 
танцювали. Весело було. А  счас цього вже нема. Як 
похолодало, то по хатах збиралися. Осьо тут бабушка 

жила, у неї там хата стояла. Стара-стара, з призьбою, 
вікна – прямо на землі, то в неї вулиця собиралася. Як 
понаходять повно хлопців, дівчат: йшли по домах, там 
не оставалися ночувать. Тут проводили один одного 
в одкриту, а там, в деревні, як я жила, в Тополях, ми, 
напримєр, ховалися, шоб батьки не бачили, з яким ти 
хлопцем ідеш.  [...] А  молодьожі було  – ой-ой-ой! Зі-
мою на санках йшли кататись, а ігри! У нас коло дво-
ру, то ніяка трава. І бутилку крутили, і в пояса, в пла-
точка [грали]. В пояса – становлятся всі в круга, хто 
намічає круга, а  тоді не получається  – поясом б’ють 
по руці.  [...] А на вулицю – дівчатка ж молодиє – бі-
жимо рано. А Гришка ж Нечипуренко (прєдатель був) 
прибіг, каже: «Дівчата, собірайте вулицю, сьогодні 
жандармів, поліції не буде, не буде нікого». Ми – гей, 
гітара, балабайка, танці, спєви, а тоді як дивимося – 
із  гори йдуть – у німців орли такі здорові, блискучі. 
Ми тоді тікать, хто куди. Як прянули всі до нас, у хату, 
як набилося попід кроватях. Я вскочила, а мені вже ні-
куда лягать – я думаю, скраю заховаюсь. Своє – і ніку-
ди. А дітвора спить, нас багато було – одинадцять душ 
дітей. Я  одеже з себе поскидала і в середину влізла. 
А один уже стоїть, зайшли ж: «Партізан, партізан», – 
і «век», «век» – світить фонарем попід кроватями. І це 
ж поліцай  – Іван Комарик. І  на руці ж пов’язка по-
ліцая. А тоді була мода: газові шарфи зав’язували на 
голові. Ми йому нав’язали тій бант, а він, з переляку, 
з  бантом під кровать заховався. Вилазе. А  той: «По-
ліцай?!». Він був з нами, молодий хлопець. Воно ж не 
одкажесся, поставили – хіба скажеш не хочу? То таке. 
А  тоді і прєдав нас  – розказав, хто там був. Так нас 
тоді, – наверно, із неділю пройшло, – у комендатуру 
визивають. А ми удень робили коло молотарки – мо-
лотили, вбирали, віяли. Ми тоді пішли туди, багато ді-
вчат, сидимо під сараєм. А цей вийшов, поліцай, що 
нас привів. Він каже: «Ви знали, що комендантський 
час у вісім часов?». Усіх нас гуртом завів у порожні 
хати. «Ну, в  общем, так. Удень будете строїть желез-
ну дорогу, а ночуватиме тут, у сараї». Там невеличкий 
такий сарайчик для корови однієї. Посадили нас туди. 
Ми сиділи, ждали, ждали: «Дівчата, давайте співать!». 
Як начали співать! 

Тюрма камена, висока, нічого не видать,
Тільки вори та бандіти кандалами брескотять...

Думаю, це, навєрно, почули, яку ми пісню співаємо. 
Це, мабуть, опять в комендатуру. Одкривають – ідіть 
в комендатуру опять. Пішли ми туди. Коли там сидить 
Нечипуренко. «Скільки тобі людей нужно на желез-
ну дорогу?» Він сказав: «Десять душ». – «Я тобі отдам 
п’ятнадцять, але ти мені цих дівчат – нехай вони роб-
лять на молотаркє. Лучше не буде у нас ніхто робить, 
тільки ці дівчата». І ото нас одпустили.

виБІР паРи Не було ніякого весілля. Зійшлися, і нічо-
го було і везти. Це було в 1961 году. Яке там весілля, 
як врем’я таке тяжоле було. Чоловік був інвалід дєт-
ства, забив коліно. Яке там залицяння! Прийшла я до 
них, свекруха із 1870 якого года, ще один інвалід-син. 
Так і жила все врем’я. Після войни де були чоловіки? 
Значить – судьба. Мої батьки нічого не казали. Наша 
сім’я тоже здорова була. А грець по якому [вийшла за-
між] – чи по любві, чи по якому, чи от нєчєго делать... 
З 1992 года вже його нема. Ми з ним нормально жили. 
Звертався, як і всі, – чоловік, як чоловік. [...] Бабушка 
розказувала мені, у їх була велика сім’я, у них самі ді-
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вчата були, а рядишком жила сім’я – були самі хлопці, 
і в них, у цієї сім’ї, вмирає мати, ну, і собираються вже 
ж ці брати, і кажуть: «Або ти, батьку, женися, або хай 
жениться твій старший син». А він каже: «Кому я ну-
жен, у  мене дітей шетеро, я  вже старий. Хай Андрій 
жениться (це мій дєдушка)». «А на ком?» – «Та он, ди-
вись, у Митрофана Наталка гарна», – каже бабушка, 
що сидить там десь надворі і гуляє. Приходить Андрій 
і плаче (він був від бабушки на два года менший, їй уже 
було двадцять, а йому – вісімнадцять), і каже: «Натал-
ко», – і толкає її в спину, і плаче. А вона: «Чого тобі?» – 
«Пішли мої тебе сватать». – «Та я ж тебе не хочу!» – 
«А ти думаєш, я тебе хочу». Отак вони поженилися. 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї Я  на батьків казала на 
«Ви», а  мої на мене  – на «ти», і  онуки  – на «ти». На 
батьків я казала «мама» і «папа». А тут у селі кажуть 
«мати» і «батько». Це як вроді чужі вони для них. Мої 
діти уже називали мене «мати», зроду ніхто не казав 
«мама». Хрещені – «крьосний» і «крьосна». Дід і баба – 
«дєдушка» і «бабушка».

с. Троїцьке
Записала І. щербак, О. Поріцька та М. Пилипак 

9 листопада 2008 р. у с. Троїцьке  
Попаснянського р‑ну Луганської обл.  

від Ландика Валентина Івановича, 1937 р. н., 
Ланди Валентини Іванівни, 1937 р. н.,  

Гуржій Тетяни Олександрівни, 1937 р. н.,  
та Телько Марії Петрівни, 1934 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Вони [про синів] із семи класів 
робили. Батько робив комбайнером, вони помошні-
ками були. І  училися в Комісаровському учіліщі на 
механізаторів, отлічніками були. І в совхозі і районні, 
і обласні премії получали, на первих містах були. А те-
пер шо  ж? Получили свої паї, поробили на паях два 
года, а жить з чогось треба. Діти учаться, грошей нема. 
Шо ми з тих паїв: вторгуєм за те зерно трошки – роз-
дамо долги. Бо техніку в кредіт брали. Ми работаємо 
на своїх паях. Не здавали їх в аренду, а самі работаємо. 
Нам наділили по 7,8 га на каждого. І ще на пастбіще 
трохи виділили. Тринадцять чоловік нас одійшло  – 
дали нам землю і негодну техніку – металолом. Надо 
було восстанавлівать техніку. Ну, в наших дітей же зо-
лоті голови і руки нащот механізації. І так потіхоньку 
робимо. Дедалі хуже й хуже. Кредіта не возьмеш – уже 
пенсіонний возраст. А так позичаємо у людей гроші. 
Уже нада оддавати. А воно таке в страні в цьому году 
робиться. Туда, де здав сємєчку, то відти тепер грошей 
не возьмеш. Каже, шо нема грошей, я банкрот, шо я 
тобі дам? Каже, забирайте сємєчки додому. А нашо ж 
вони нам? Хоть би по півтори гривні думали за кіло-
грам получить. А  тепер по сорок дві копійки дають. 
А грошей то ми напозичалися в людей – спасіба лю-
дям, дають. А тепер то ж оддавати треба. [Ви тримаєте 
худобу?] Тепер ні. Тільки курочок. Ше уті були. По-
росят, корову вже трудно тримать, сил уже нема. Про-
робила цілий вік. Я  робила в клубі завклубом. Тоді 
кочегаром робила там же. Так нас тоже літом у колхоз 
ганяли сапувать. І  капусту сапували, і  гарбузи, і  ка-
бачки. І зерно віяли на токах. Бувало, директор при-
йде, обніме мене: «Чого ж ти тут? В тебе троє в полі 
мужиків працюють!». Треба і наварить. І каждий день 
треба їм форму стірать. Бо як косить на комбайні, то 

тоді чухається на другий день. Треба форму постірать 
і погладить. Всігда нашу династію у колгоспі хвалили. 
А тепер шо ж? Доробилися до ручки. Пішли хлопці на 
проізводство. І на проізводстві робить дванадцять ча-
сов на погрузці, а тоді приходить, заводить трактор і в 
поле їде, бо треба ж землю обробить. І ото так трудно 
живемо. Люди кажуть: «У вас все єсть». Єсть, но воно 
нам дорого обходиться. Зараз он уголь стіки стоїть. 
Тона угля – шістсот сімдесят гривень. Три тони купи-
ли – дві тисячі оддали. А нам мало його. Ми купили – 
ще півтори тищ оддали. Ну нічого, зате не ждатимеш, 
коли тобі включать гарячу воду. Оце ж самі робили. 
Все дід сам зробив. Корова пила у нас з поїлки, як 
корова була. Накачаєм бак на шістсот літрів, три дні 
пользуємся. Любимо, шоб усе було: і в погребі, і на го-
ріщі, і в хаті. Робимо. Трошки й людей просимо. [На 
Вашу думку, що треба робити, щоб люди добре жили 
в селі?] Єсть така поговорка, шо риба гніє з голови. 
Поки у нас немає законів, таких як треба, нічого у нас 
не получиться. Каждий тяне в свій карман  – і  всьо. 
Такі [закони], в першу очередь, шоб піддержали село. 
Шоб я в любий момент міг взять кредіт, такий як мені 
нада. Єслі я возьму тисячу, то нічого вона мені не по-
може – це тільки на солярку. Оце в перву очередь, шо 
ми не можемо взять кредіт. Тепер я виростив – оно в 
мене двадцять тон пшениці лежить і двадцять тон яч-
меня. Я його нікуди не можу продать. Ніпочом не хо-
чуть купить, бо закрили заготзерно. Єлі впхнув под-
солнух, бо він же сируватий, то погніє. Здав я двом 
хазяям – частним предприніматєлям, у них маслобой-
ні є. Тепер поїхав, мені ж долги нада оддавати – кре-
дитували мене друззя мої. Я поїхав до тих, кому здав, 
а вони кажуть, шо грошей не дадуть, бо вони банкро-
ти. А так виходить, шо собі в убиток робимо. Оце в 
цьому году найхуже. Ще такого не було. Із 2000 года я 
оце занімаю ся, то ше такого не було. Оце нас тринад-
цять чоловік із совхоза одійшло, і ми самі обробляємо 
свої паї. У нас називається «Селянська спілка “Лан”». 
Я – голова спілки. Даємо два проценти на пай. На цю 
суму даєм зерно, солому, олію. Купили техніки (були 
у нас якісь гроші), а сам їжджу на «Запорожці». [Куди 
поділася техніка з колгоспу?] Начальство поздавало на 
металолом, а гроші собі в карман поклало. Ранше була 
больниця стаціонарна  – три медсестри і врач. А  за-
раз нема її. Тільки медпункт і одна фельдшерка є. [...] 
[Як виживали під час голоду?] Розказували, шо у кого 
шо було, то прийшли одібрали. Мати розказувала, шо 
пухлі люди були, голодні. Ну, то кукурузина в кого 
була. Ми виживали. Не знаю, як другі сім’ї. А одна тут 
рядом була, у неї троє дітей було. Прийде: «Дайте хоть 
три квасолини – дітей покормить». [...] [Як люди ста-
вилися до того, що треба було вступати в колгосп?] 
Було всяко. Хто бідний, йому нічого здавать у колхоз, 
той ішов старцем. А в кого шось було – каждий за своє 
держався: «Це ж моє». А хто вобщє багатий, той воб-
щє не хотів іти. Ото така сістєма була. В нас не дуже 
багаті були в селі, то чоловіка два чи три вивезли в Сі-
бірь. Це їх «кулаками» називали. У мого папи була се-
стра, пішла вона заміж. А їх було три хлопці, три бра-
ти. Якось же треба обрабатувать землю. Сіяли ж тоді 
свої ланки ше. Хлопці взяли поставили вітряк і зерно 
мололи. І їх признали куркулями, і розкулачили, і оді-
брали той вітряк. А в колгоспі поламали той вітряк. 
Ото тобі такі «кулаки» були. Хто хоть шось робив, то 
їх пригнічували.

ПОПаСНЯНСьКиЙ  РаЙОН
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виБІР паРи, посаг Ми ходили в один клас. В  мене 
був хлопець. А він пристав... І ми поженилися. Були 
в нас «вечоринки», називалися, перед свайбою. Схо-
дилися хлопці і дівчата вечором, накривали на стіл, 
повечеряли, гармоня пограла, погуляли. Нєвєста і 
женіх без нарядів були. Вечоринка в суботу збирала-
ся. А завтра, в неділю, свайба гулялася. Субота ж ро-
бочий день був. У кого була возможность, той робив 
вечоринку. Постєль – ето законно! Напрімєр, я дава-
ла, то не розкішно – брала кредіт – шифанєр, четирі 
стульї. Сват холодільнік подарував. Всьо в машину – 
і повезли. 

виховаННя дІТей У  нас, у  школі, вечорниці про-
ходять. У нас, у школі, є спеціальна кімната. Туди ми 
все зносимо, всякі старинні речі: столи, шафи, буфе-
ти різноманітні. У нас є український клас [шкільний 
краєзнавчий музей]. Вчителька принесла туди сундук 
дерев’яний, рушників багато вишиваних. Лічно я сама 
вишиваю хрестиком. У  мене в класі висить рушник, 
вишитий мною. Донька теж вишиває. Вона зараз 
в основному вишиває ікони. Ми не забуваємо наших 
традицій. У нас свята проходять. Діти співають, тан-
цюють, вірші українською [мовою] розказують. У нас, 
у школі, є волонтерський загін. Ходимо, спілкуємося 
із пожилими людьми. Вони розказують нам. Помогає-
мо їм – чи водички принести, чи біля двору загребти. 
Зараз у школі готовимо вечорниці на Андрія. Ми пи-
тали, то такого в селі не було. Це вже ми беремо із го-
тових сценаріїв. Наума ми начали проводить – посвя-
та у первачки. Миколая ми проводим кожен рік. У нас 
працює організація «Лугани», діти вчать українські 
традиції народні, в походи ходимо з ними. На Водо-
хрещу ми до церкви з учнями приходимо, з батюшкою 
общаємся. Ми часто общаємся з батюшкою, з дєтка-
ми до нього приходимо, він нам розказує. Дєткам ін-
тєрєсно з батюшкою общаться, фотографіруваться з 
ним, притулиться ближче до нього.

сТаРоБІльський РайоН

м. старобільськ 
Записала Л. Боса в грудні 2014 р.  

у м. Старобільську Луганської обл. 
від Костенко Лілії Дмитрівни, 1950 р. н., 

афанасьєвського Сергія, 1953 р. н., 
та афанасьєвського Григорія Захаровича, 1924 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Вобще рід з Шульгінки. А  один 
дєд був кронштадський моряк. Участвовал в граждан-
ском мятежі. Потім розбився ж – ізвестно – цей ме-
теж. Він ховався в погрібах – і його спасла горнічная 
Дар’я (с Печори), і дід на ній женився. І привіз він цю 
женщину на Украіну с Печори. І  її сестру привіз. Ну, 
в гражданскую войну вони потірялись. Папа був єдін-
ственний у них син. А  дєд уже вернувся в граждан-
скую войну з іншою жінкою, він взяв женщину з че-
тирьма дєтьмі, яка була розкуркулена. Вона так блука-
ла по селах з дітками – і він її підібрав. Мій папка був, 
навєрно, егоїст в тє врємєна молодості. Во-первих, був 
єдінствєнний син в сєм’є. Все для нього, все йому  – 
а тут четверо сразу... А дєд, помимо того, шо він там 
служив і моряк, він був кузнєц – коваль. А на селі ко-
вальське дєло – це ж... Так шо бідним він уже не був. 

Чого батько возмущався  – що то йому все одному, 
а тут вже четверо. Потом переоцінив, проізошла пере-
оценка ценностєй. Дєд мій даже в Отєчєствєнну вой-
ну вже не воював, був старий. А в мене папа з девятсот 
восьмого года [1908 р. н.]. А мамочка була розкурку-
лена – вони жили в Дніпропетровській області – була 
велика сім’я. Ходила з сестричкою в школу, по очереді. 
Одні на двох сапоги кирзові. Дирка соломою запхну-
та. Но зато її батько був хароший хазяін на землі. 
У нього був плуг, лошадка, коровка... Работал. І рабо-
тала його сім’я. Но дітей учив. Всіх дітей виучив. 
І мама моя закончила Днєпропетровський медицин-
ский... Тоді ж він називався, мабуть, тєхнікум. А дід де 
пропав, на якому етапі путі, куди їх виселили, – ніхто 
не знає. І родня дєдова цим не занімалась. І я пережи-
ваю, шо так жизнь прошла, і ми так про дєда нічо’ не 
знаєм... Сім’я так розпалася, шо попала часть сім’ї в 
Крим, часть  – в Центральну Украіну (мамина сім’я), 
а часть – в Прибалтіку. Так і до сіх пор... Десь отам в 
музеї про мого батька єсть. Він був первим комсомол-
цем тут в Старобєльськом районі. В  Старобєльськє 
був педінститут – він його закончив. Це в ті годи була 
рєдкость – буть учітєлєм, ну, як був комсомольцем... 
І розкуркулювати йому дід не дозволяв. Відімо, через 
те, шо потєряв свою жінку,  – потім взяв женщину з 
трьома дітками. Може, потому, шо соображав більше, 
чим ті, хто занімався розкуркулюванням. Були про-
сто – крєпкіє крєстьянскіє сєм’ї – не такі вже кулаки, 
нічо’ вони там такого кулацького не сотворили, обик-
новєнні бідні такі ж були люди, по-простому жили. 
І він, батько, не участвував в етом абсолютно. Перед 
войною він ускорєно пройшов курси в Омском арти-
лерійском – дойшов до Венгрії. До Берліна не дойшов. 
Вернувся ранєним вже в пятдесят четвьортом году 
[1954  р.]. Как счас помню: єму робили операцію  – 
осколки діставали аж в шестдєсят четвьортом году 
[1964 р.], аж послє войни. Вообще він прожив недов-
го: шестдєсят четирє года батечку було. А в войну дєд 
не воював – уже був старенький. Но він там оказав їм 
таку услугу неоцєнімую. Дєд помог нашєй Красной 
Армії. Дєду даже дали за це мєдаль. Такий дєд був пра-
вильний. І те, шо не давав розкуркулювать батькові, 
тоже, щитаю, правильно поступив. Шесть лєт мені 
було, як дєдушка умєр. От в шесть лєт у мене не було 
ні дєдушек, ні бабушек. Жили в такій старій шевчен-
ківській хаткі. Вона була соломою крита. Була хатка, 
а впереді какіє-то два столпа, подпорочкі, призьба вот 
ето. «Шевченківська» її називали. «Шевченківські» 
були віконця, мазана була, побілена. Потом батько її, 
канешно, переробив. Помню, як знімали цю солому і 
здєлалі шифєр. Соснові поли ще не крашені... Захо-
диш в сєнки, но із сіней на горіще вот открито вход 
такий. Заходиш в кухоньку – і такий зал. Була пєчка, 
лежанка. Ну, потом папка викинув цю пєчку. Собира-
ла мама кізяк і мазала [в хаті]. Особенно на Троіцу со-
бирала. І я собирала. У мене дєті от одного брака, от 
одного брака – одна щитається руская, друга – україн-
ка. Муж руський – я украінка. Наташу я записала на 
Уралє, вона там родилась – руская. А вторая народи-
лась тут, на Украінє, і  я  її записала «украінка».  [...] 
Я  проживав тут до 1987  року, потім переїхав у Лу-
ганськ. Викладач Луганського медичного університе-
ту. Кафедра внутрішньої медицини з ендокринологією.  
За фахом – лікар-кардіолог. До останніх воєнних по-
дій працював у Луганську. Зараз у Старобільську. [...] 
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Да, ну и что касается моих предков, значит, бабушка – 
Барабашова Евдокия Андреевна. Она дворянского 
рода. Происходила из многодетной бедной дворян-
ской семьи мелкого чиновника. Закончила акушер-
скую школу в Харькове в [19]14-м году и начала рабо-
тать акушеркой в Шульгинке, где ей удалось в двад-
цать шестом году [1926 р.] открыть первый сельский 
роддом. Это тоже было выдающееся такое событие 
для медицины старобельской. Был открыт первый 
сельский родильный дом, где среди всего невежества 
бабок-повитух она уже внедряла научные современ-
ные медицинские подходы к беременностям и родам. 
И  была большой энтузиаст этого дела, пользовалась 
огромным авторитетом. Дедушка был фельдшер  – 
тоже медицинское образование. Он был фельдшер в 
Первую мировую войну. Он рано ослеп, и слух у него 
был плохой, но при этом при всем он ухитрялся до 
конца своих дней заниматься врачеванием. Он зани-
мался фитотерапией. Мы – вся семья – ему собирали 
травы, которые он использовал (большое количество 
трав). И он на дому принимал людей. И довольно эф-
фективно занимался траволечением.  [...] Бабушка 
рассказывала, что подходы к родам были совершенно 
противоположные тому, чему учит научная медицина. 
До самого момента родов бабки-повитухи заставляли 
ходить вокруг стола... Я  помню (она рассказывала), 
перед родами перед схватками наливали горячей 
воды – у шаплык (обрезанная бочка). И вот туда на-
сыпалась соломенная труха. И вот в эту горячую воду, 
которую только можно было терпеть, сажали рожени-
цу... Бабушка также рассказывала ужасы, которые 
были во время 1932  года. В  это время ее послали в 
какое-то село здесь. Тоже поднимать там акушерское 
дело. И как раз, значит, разразился вот этот страшный 
голод. И  она нам рассказывала, что зайдя в одну из 
хат, она увидела, как мать разделывает своего ребен-
ка... Что касается дедушкиного врачевания  – я  не 
знаю, какие элементы народной медицины он исполь-
зовал. Он всегда продолжал интересоваться какими-
то новыми достижениями, хотя пользовался тради-
ционной. Сколько видов трав у него было  – много. 
Очень много. Потому што был специально заказан 
шкаф, и  там были ящички  – ящичков, примерно, 
тридцать. Больше. В этом каждом ящичке был какой-
то вид травы... Ну, мама у меня была тоже врач, карди-
олог. Я, собственно, к ней пришел работать, когда за-
кончил медицинский институт, в ее отделение, кото-
рое она мне потом, значит, передала, так сказать, по 
наследству. И пять лет я был там заведующим. И од-
новременно в кабинете функциональной диагности-
ки. Много мы там сделали интересного. В нас там счи-
талась школа передового опыта. Два года подряд мы 
проводили, потому што очень много методов диагно-
стики лечения использовали. Могу сказать, што мы 
первые в области стали использовать внутрисердеч-
ную временную кардиостимуляцию. То есть, то, шо 
счас подшивают кардиостимулятор (вот постоянно 
на батарейке там подшивают), то мы использовали 
временную. То есть, надо было зайти в область сердца 
зондом, подключить к аппарату и, значит, запустить к 
источнику питания... Я  изучал журналы Старобель-
ской земской управы. Там, конечно, очень много уни-
кальной информации. То есть, протоколы, заседания 
земства. Я составил максимально возможный каталог 
старобельчан. [...] Свій рід. Я так думаю, шо рік наро-

дження дідуся мого – десь так восімсот семидесятий 
[1870  р.  н.]. Він з голоду умер прімєрно в сємдєсят 
п’ять год. Дід пишався тим, шо він – козак, з козацько-
го роду (Ізюмського полку Кабанськой сотні). Єсть 
Кабаніє, де була сотня. А самі виходці моїх прадідів по 
одній лінії – це виходці, мабуть, були з Волині. При-
йшли десь там в цих годах, ще петровських, допетров-
ських часів. Тому шо наша ж фамілія Афанасьєвські – 
це була дана фамілія або ж була взята фамілія, так как 
мої всі предки, значить, були якими там, ну, не дьяко-
нами, а псаломщиками і тому подобноє, всєгда ближ-
че до віри були. Із-за гонєній на вєру со сторони по-
ляків вони були винуждєни сюди виїхать на слободи. 
І перший час вони жили в Святогорському монастирі, 
а потом Святогорський монастирь відвів їм, значить, 
місто, де поселиться. По ріці Борова – це були землі 
Святогірського монастиря. А потім, чи при Петрі, чи 
їх десь отам начали притєснять і землі ці одбирать. 
Поселилися. Значить, заснували хутір Садки, які по-
том уже розділилися на декілька. Їх було в радянський 
час, та і в царський час, близько п’ять. Це наші Сад-
ки – Садки 1, потім Садки 2, Садки 3, ну, ділилися. Ро-
дина ділилася. І значить, чи одходили, чи нові засно-
вували. Хутір поставили не на самій Боровій, а на од-
ній із притоків Борової поселилися вони. Люди ж тоді 
розумні були, поселилися не так, шо де угодно, а там, 
де лісок єсть, де річка єсть, де вода єсть. І оце хоть на-
зивалося воно погано – Собача Плотва. Якраз перед 
Собачою Плотвою там був лужок. Земелька там була. 
А земелька там була льогка така для спашиванія. Це 
вони тут поселилися. [Про іншу гілку роду.] Погонь-
ці  – вони вийшли од польського слова «погонь». 
А чого «погонь» – значить, із-за того, шо герб... Всад-
нік. Погонь – це всаднік. [...] Отут у нас під Старобіль-
ськом якісь родичі були Волошини  – це, значить, із 
волохів  – Волошини. Були, значить, Любченки, Ста-
рецькі. Це старинні-старинні роди. А потом порозсе-
лялися. Я знаю, шо дід був церковним старостою. Ну, 
ж він псаломщик. Читав по покойніках. Це в нього 
було розпоряженіє. Шо мені запомнилось на Паску. 
Значить, усі хуторяни з’їжжаються до нас в Новобо-
рову, до дідуся. Ідуть сюда до церкви, а потом з церкви 
приходять, і тут стіл накривали. Сюда з’їжжалися всі 
дядьки, тітки. Тут таке було велике дійство! Діди спі-
вали наші всі, так сказать, хуторяни. Сідали за стіл, 
і обично молодий голос начинав:

А гей уже років двісті,
Як козак в неволі.
Понад Дніпром ходить,
Викликає долі.

А тут тоді весь хор начинає:
Гей, вийди в поле із води,
Визволь мене, серденько, із біди!
Визволь мене, серденько, із біди!

А потом це закончилось. Знов цей основний заспівує:
Ой рада б я вийти –
Я й сама в неволі.

Потім разом:
Гей, у неволі, у ярмі,
Під турецьким (московським) караулом  
     у тюрмі.

Оце була така пісня співалася  – це шо запомнилось. 
Я  не помню бандуристів у нас. А  були лірники, і  це 

СТаРОБІЛьСьКиЙ  РаЙОН
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206 ЛУГАНСЬКА  ОБЛАСТЬ

вони на тій лірі грали. Крутять, а тут перебирає стру-
нами. Оці в нас були. А то в основном були сліпці, там, 
якісь каліки. В  основном співали про козаччину. [До 
якого року це було?] До колєктівізації. А після колек-
тивізації  – голод. Українці були самодостатні. Наші, 
ці українські козаки, вони селилися по малих річках і 
по хуторах. Оце по хуторах іхнє було розселення. Ху-
тір – це там дві-три хати і все. Воно дальше як пішло 
уже ж – вже церква була – це святе діло. І в неділю до 
церкви, і на празник – так це ж обязатєльно сходить до 
церкви. І вобще до церкви. Хрестить, сповідать... І все, 
всі церковні обряди сохранялися і свято виповнюва-
лися. Самодостатні ці хуторяни, шо на хуторах жили, 
вони жили багато, і вони приїжжали сюда до нас, як 
ми пішли в село. [...] Моя мати була сама з Містків (ря-
дом село). Інтєрєсний случай. Шо мати моя, так вона з 
трьох дєвочек в Містках (у них була церковноприход-
ская школа), це пєрвиє три дєвочки, які кончили цер-
ковноприходскую школу. Она була письменна. І пись-
менна була того, шо розумна... І мати це ж моя вийшла 
заміж в село Новоборова – це ж було тоді вже напо-
ловину кацапське село. А у Містках – це чисто україн-
ське сєлєніє було. Там тільки українці були. [...] А маму 
приглашали читать пісьма. Дев’ятсот четвертий год 
[1904 р.]. Єй било сєм лєт. У мене дід по материнській 
лінії – який дід був! Дід Кость, Костянтин Дмитрович. 

У його один дід був запорожський козак по прозвищу 
Гузно. Ну, не думайте, шо может бить це гузно, може 
буть гузно і в ятері, в якому ловлять рибу. Як було в 
нього ім’я – не знаю. Він заснував на річці Боровій село 
Гузьовка, которая потом стала називаться Новоастра-
хань. Там поселили пізніше полк Новоастраханський. 
І  сдєлалі тут Новоастрахань. Тут у нас єсть і Новоп-
сков (Псковскій полк був, часть етого полка тут була, 
і зараз ето називається Новопсков), но старе село так і 
називається до сіх пор Гузьовка. І там половина Гузен-
ків. [...] В Старобєльську не культівірувалося козацьке. 
Тут культівірувалася руская... Потому шо руска інтє-
лігенція тут жила. Була тільки тут, тут же був уєзний 
город, так сказать, тут була інтєлігенція, купци. Укра-
їнське осталося по хуторах.  [...] Наше село поселили 
так, шо одна половина села була хуторяни. Наші ху-
торяни-козаки не хотіли селиться з тими, з кацапами 
(або їх тоді називали «кріпаки»). І ні за шо не хотіли 
селиться. І половина села було козаки, а та половина – 
то кріпаки. Тут панів не було і кріпаків вже не було, але 
все одно називали їх «кріпаками». І якшо я хорошо по-
мню... Іван женився (мій брат самий старший), і якась 
чи сватьба була, чи шо, і я сидів у діда на колінах, і дід 
казав: «Гришка, нільзя жениться на кріпачкі!». На крі-
пачкє не можна було жениться, того шо вобщє презі-
рали. Всі ці кріпаки неробами були, ворюгами...
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207НаРодЖеННя Та РеєсТРацІя диТиНи

У пологовому будинку.  
с. кам’янське арцизького р-ну одеської обл. 

1955 р. З архівів ІМфе ім. М. Т. Рильського

У пологовому будинку.  
м. київ. 1985 р. З архіву о. щербак

Реєстрація новонародженої дитини. м. херсон. З архіву в. хабарової

Немовля.  
смт Муровані
курилівці
вінницької обл.
2017 р.  
З архіву к. Бех

вІд ТРадицІй до сУчасНосТІ *

* З метою репрезентації тяглості родинних традицій у чорно-білому блоці ілюстрацій подано зібрані дослідниками в ході 
польових експедицій світлини, які представляють українську сім’ю від початку ХХ ст. і до сьогодення.
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208 хРесТиНи. вводиНи

хрещення. м. полтава. 1996 р. 
світлина Т. Носаненко

хрещення в церкві святих ольги 
і єлизавети. м. львів. 2012 р. 
З архіву Н. гнаткевич

вводини.  
с. губча старокостянтинівського р-ну 

хмельницької обл. 2008 р. 
З архіву л. Іваннікової

хрещення. м. южноукраїнськ Миколаївської обл. 
1990-ті рр.  

З архіву родини слободянюк

хрещення. смт Муровані курилівці 
вінницької обл. 2017 р.  

З архіву к. Бех
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209хРесТиНи. посТРиЖиНи

пострижини. м. полтава. 
2012 р. світлина 
Т. Носаненко

хрещення 
в автокефальній церкві 
володимира великого. 

м. кіровоград (нині – 
м. кропивницький). 

2011 р.  
З архіву г. Зоріна

пострижини. с. любарці Бориспільського р-ну київської обл.  
1 – 1964 р., 2 – 1997 р. З архіву ю. Бідношиї

21
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210 диТяче повсякдеННя

с. феневичі 
Іванківського р-ну  
київської обл. 
1989 р.  
З архіву  
л. Настенко

м. Нова каховка  херсонської обл. 1962 р.  
З архіву к. Ткаченко

м. сміла черкаської обл. 1980-ті рр. 
З архіву М. курінної

м. чернівці. 1980-ті рр.  
З архіву М. курінної

с. Бурівка валківського р-ну 
харківської обл. 1957 р.  

З архіву Т. поліщук
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211диТяче повсякдеННя

с. велика вовнянка 
Таращанського р-ну 

київської обл. 1964 р. 
 З архівів ІМфе 

ім. М. Т. Рильського

с. джулинка Бершадського р-ну 
вінницької обл. кінець 1960-х рр. 
З архіву о. головка

смт гришківці 
Бердичівського р-ну 

Житомирської обл. 1938 р. 
З архіву о. Таран

с. великі сорочинці Миргородського р-ну 
полтавської обл. друга половина хх ст. 

З архіву Р. пінчука

с. дубова Уманського р-ну 
черкаської обл. 1960 р. 

З архіву Н. ващенко

м. Рубіжне луганської обл. 1981 р. 
З архіву родини Рафальських
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212 диТяче повсякдеННя

м. Ірпінь київської обл. 
1926 р. З архіву 
о. пустовалової

с. Ржавинці Заставнівського р-ну чернівецької обл. 
1970-ті рр. З архіву в. Іванчишена

с. великі сорочинці 
Миргородського р-ну 
полтавської обл. 1963 р. 
З архіву Р. пінчука

с. Березняки смілянського р-ну 
черкаської обл. 1956 р.  

З архіву М. курінної

с. поромівка хорошівського р-ну 
Житомирської обл. 1967 р.  

світлина І. Малярчука

м. Рубіжне 
луганської обл. 1982 р. 

З архіву родини 
Рафальських
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213диТяче повсякдеННя Та свяТа

смт Муровані курилівці вінницької обл. 2009 р. 
З архіву к. Бех

м. Ужгород Закарпатської обл. 2015 р. 
З архіву п. леньо

м. київ. 1994 р. 
З архіву л. Настенко

м. Мелітополь Запорізької обл. 2014 р. 
З архіву М. курінної

с. Малий самбір конотопського р-ну сумської обл. 
2013 р. світлина Н. литвинчук

м. донецьк. 2010 р.  
З архіву М. герасименко
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м. херсон. 
1980-ті рр. 
З архіву 
М. курінної

дІТи З ТваРиНаМи

с. самгородок козятинського р-ну 
вінницької обл. 1988 р. З архіву л. пасічник

с. великі сорочинці 
Миргородського р-ну 

полтавської обл. 1970-ті рр. 
З архіву Р. пінчука

смт Замглай Ріпкинського р-ну чернігівської обл. 1989 р. 
З архіву о. лузан

с. поромівка хорошівського р-ну 
Житомирської обл. 1967 р. 

світлина І. Малярчука 
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215дІТи З ТваРиНаМи

с. Зеленьків 
Тальнівського р-ну 
черкаської обл. 2015 р. 
З архіву М. олійник

с. кучівка 
старокостянтинівського р-ну

хмельницької обл. 2008 р.
З архіву л. Іваннікової

м. київ.  
1998 р. 

З архіву л. Настенко

смт верховина 
Івано-франківської обл. 
2015 р.  
світлина я. Зеленчука
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216 диТяче повсякдеННя

с-ще червоногранітне 
хорошівського р-ну 

Житомирської обл. 1978 р. 
світлина І. Малярчука 

смт ширяєве 
одеської обл.  
1970-ті рр.  
З архіву в. ступак

с. великі сорочинці Миргородського р-ну полтавської обл. 
З архіву Р. пінчука

с. Богданівка  
Знам’янського р-ну 
кіровоградської обл.  
1990 р. З архіву З. куценко

с. любарці Бориспільського р-ну 
київської обл. кінець 1950-х рр. 

З архіву ю. Бідношиї
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217диТяче повсякдеННя

с-ще Заводське конотопського р-ну 
сумської обл. 2012 р.  

світлина Н. литвинчук

м. Ужгород Закарпатської обл. 2015 р.  
З архіву п. леньо

1, 2 – м. Мелітополь 
Запорізької обл. 2014 р. 
З архіву М. курінної

с. криворівня верховинського р-ну 
Івано-франківської обл. 2017 р.

світлина я. Зеленчука

м. кам’янець-подільський 
хмельницької обл. 1978 р.  

З архіву родини Рафальських

1 2
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218 диТячІ ЗиМовІ ЗаБави

м. Нова каховка 
херсонської обл. 1966 р. 

З архіву к. Ткаченко с. великі сорочинці Миргородського р-ну полтавської обл. 
друга половина хх ст. З архіву Р. пінчука

с. дубова Уманського р-ну черкаської обл. 1967 р.  
З архіву Н. ващенко

с-ще Заводське 
конотопського р-ну 

сумської обл. 2015 р.  
світлина 

Н. литвинчук

м. Ужгород 
Закарпатської обл. 
2015 р.  
З архіву 
п. леньо

смт Замглай 
Ріпкинського р-ну 

чернігівської обл. 1972 р. 
З архіву о. щербак 
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219НовоРІчНе свяТо

м. сміла  
черкаської обл.  
1981 р.  
З архіву М. курінної

м. донецьк. 2011 р. З архіву М. герасименко

с. щасливе 
Бориспільського р-ну 
київської обл. 1985 р.  

З архіву о. шатковської

м. Миргород 
полтавської обл.  
2003 р. 
З архіву  
Н. комарницької
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220 свяТкове диТяче вБРаННя

м. київ. 1925 р. 
З архіву І. Тихонової

черкащина. перша половина хх ст. 
З архівів ІМфе ім. М. Т. Рильського

с. Бабин 
косівського р-ну 

Івано- 
франківської обл.  

1950-ті рр. 
З архіву в. щибрі

м. Рубіжне 
луганської обл.  
1983 р. 
З архіву родини 
Рафальських
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221свяТкове диТяче вБРаННя

Закарпаття. 2007 р. З архіву г. Ільєвої

м. полтава. 2008 р.  
З архіву о. давидюк

с-ще Заводське 
конотопського р-ну 

сумської обл. початок 1990-х рр. 
З архіву родини литвинчуків
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222 диТячий садок

одещина. 1955 р.  
З архівів ІМфе ім. М. Т. Рильського

с. великі сорочинці 
Миргородського р-ну 

полтавської обл. 1974 р. 
З архіву Р. пінчука

м. чернівці. 1970-ті рр.  
З архіву М. курінної

с. Богодухівка чорнобаївського р-ну черкаської обл. 1958 р.  
З архіву л. Тарасенко
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223диТячий садок

м. київ. 1968 р.  
З архіву а. примака

смт Замглай 
Ріпкинського р-ну 
чернігівської обл. 

1967 р.  
З архіву о. щербак 

с. щасливе Бориспільського р-ну київської обл. 1983 р.  
З архіву о. шатковської
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224 лІТНІй диТячий вІдпочиНок

м. львів.  
1945 р.  
З архіву 
к. Ткаченко

с. Березняки 
смілянського р-ну 
черкаської обл. 1958 р. 
З архіву М. курінної

с. любарці 
Бориспільського р-ну 

київської обл.  
кінець 1950-х рр. 

З архіву ю. Бідношиї
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225лІТНІй диТячий вІдпочиНок

с. Решетняки (нині – 
с. старі санжари) 

Новосанжарського р-ну 
полтавської обл. 1975 р. 

З архіву М. голені

Табір волинських пластунів. 2017 р. волинська обл. За: volynpost.com
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226 шкІльНІ Роки

м. львів.  
перша половина 
хх ст. 
З архіву  
М. курінної

смт володарськ-
волинський  

(нині – смт хорошів) 
Житомирської обл. 

1950 р. З архіву 
І. Малярчука

с. Богодухівка 
чорнобаївського р-ну 
черкаської обл. 
1970-ті рр.  
З архіву л. Тарасенко
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227шкІльНІ Роки

смт опішня Зіньківського р-ну 
полтавської обл. 1979 р.  

З архіву л. шаповал

м. Рубіжне луганської обл. 1986 р. 
З архіву родини Рафальських

м. київ. 2013 р.  
світлина М. олійник

с. кошари конотопського р-ну 
сумської обл. 1960-ті рр. 
З архіву родини литвинчуків
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228 У РодиННоМУ колІ

с. вирівка конотопського р-ну 
сумської обл. 1959 р.  

З архіву родини  
калишенків

с. дерганівка 
Ружинського р-ну 

Житомирської обл.  
перша половина 1960-х рр.  

З архіву родини  
яринчиних

м. Монастирище 
черкаської обл. 1964 р. 

З архіву родини дем’яненків

м. чернівці. 1974 р.  
З архіву М. курінної

м. київ. 1915 р.  
З архіву родини  

Малярчуків

с. Жабелівка вінницького р-ну 
вінницької обл. 1968 р. 

З архіву в. юрченко
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229У РодиННоМУ колІ

м. київ. 2016 р.  
З архіву к. чаплик

смт Замглай Ріпкинського р-ну 
чернігівської обл. 1971 р.  

З архіву о. щербак 

м. Нова каховка херсонської обл. 
1957 р. З архіву к. Ткаченко

м. одеса. 2012 р. 
З архіву 
в. гуртовенко

м. Запоріжжя. 1988 р.  
З архіву родини Бабенків
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230 спадкоєМНІсТь поколІНь

с. Бровки перші 
андрушівського р-ну 

Житомирської обл.  
початок 1960-х рр.   

З архіву о. Таран

одещина. 1955 р.  
З архівів ІМфе 

ім. М. Т. Рильського

м. Мелітополь 
Запорізької обл. 1954 р. 

З архіву родини Бородаїв

с. пологи охтирського р-ну 
сумської обл. 1950-ті рр. 
З архіву родини Бубликів

с. Братешки Решетилівського р-ну 
полтавської обл. 1960 р. 

З архіву в. дзюбан
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231спадкоєМНІсТь поколІНь

с. Бурівка  валківського р-ну 
харківської обл. 1957 р.   

З архіву Т. поліщук

с. кринки олешківського р-ну херсонської обл. 
1970-ті рр. З архіву М. курінної

с. попудня Монастирищенського р-ну 
черкаської обл. 1948 р.  

З архіву є. Бурчак

м. Миронівка київської обл. 2001 р.  
З архіву в. лузана

с. джулинка Бершадського р-ну вінницької обл. 
1933 р. З архіву о. головка
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232 спадкоєМНІсТь поколІНь

с. полкова Микитівка Богодухівського р-ну 
харківської обл. кінець хх ст. З архіву г. Ніколаєнко

м. полтава. 1950 р.  
З архіву родини вернигорів

с. Буша ямпільського р-ну вінницької обл. 1960-ті рр. 
З архіву родини Бучинських

с. Бірківка Менського р-ну  
чернігівської обл. 1955 р. 

З архіву а. ярової

Тернопільщина. 1920-ті рр. З архіву в. Іванчишена
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233спадкоєМНІсТь поколІНь

с. воронівка городищенського р-ну 
черкаської обл. 1960-ті рр.  

З архіву М. курінної

с. Бровки перші андрушівського р-ну 
Житомирської обл. 1984 р.  

З архіву о. Таран

м. київ. 1987 р.  
З архіву 

родини яринчиних

м. кам’янець-
подільський 
хмельницької обл. 
1979 р.  
З архіву родини 
Рафальських
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234 спадкоєМНІсТь поколІНь

смт Новгородка кіровоградської обл. 2016 р.  
З архіву г. Зоріна

смт архангельське високопільського р-ну 
херсонської обл. 2016 р. З архіву я. ставицької

с. верин Миколаївського р-ну 
львівської обл. 2017 р.  

З архіву І. цар

м. кіровське (нині – м. хрестівка) 
донецької обл. 2012 р.  

З архіву М. герасименко
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235спадкоєМНІсТь поколІНь

cмт Нова водолага 
харківської обл. 
2016 р.  
З архіву родини 
ковалів

с. криворівня верховинського р-ну Івано-франківської обл. 2017 р.  
світлина в. дячука
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236 ТРУдове виховаННя дІТей

с. Ржавинці Заставнівського р-ну 
чернівецької обл. 1970-ті рр.  

З архіву в. Іванчишена

м. Нова каховка херсонської обл. 1960 р. 
З архіву к. Ткаченко

с. поромівка хорошівського р-ну 
Житомирської обл. 1977 р. 
світлина І. Малярчука

м. київ. 1986 р.  
З архіву родини яринчиних

с. Богодухівка чорнобаївського р-ну 
черкаської обл. 1975 р.  

З архіву л. Тарасенко

с. гуща любомльського р-ну волинської обл. 
початок 1990-х рр. З архіву с. чибирак
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237ТРУдове виховаННя дІТей

м. київ. 2014 р.  
світлина М. олійник

1 – смт Муровані 
курилівці 

вінницької обл. 
2009 р.; 

2 – м. київ. 2018 р. 
З архіву к. Бех

3, 4 – смт архангельське 
високопільського р-ну 
херсонської обл.  
2002 р. (3); 2016 р. (4). 
З архіву я. ставицької

1

2

3

4
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238 сІМейНе доЗвІлля

с. поромівка хорошівського р-ну 
Житомирської обл. 1970 р. 

світлина І. Малярчука

м. київ. 1954 р.  
З архіву 
о. черноусової

с. самгородок козятинського р-ну 
вінницької обл. 1960-ті рр. 

З архіву л. пасічник

с. великі сорочинці 
Миргородського р-ну 

полтавської обл. 
З архіву Р. пінчука
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239сІМейНе доЗвІлля

с. губча 
старокостянтинівського р-ну 
хмельницької обл. 2008 р. 
З архіву л. Іваннікової

смт Замглай Ріпкинського р-ну 
чернігівської обл. 1996 р.  

З архіву о. лузан 

м. канів черкаської обл. 
1995 р.  

З архіву о. щербак

смт Муровані курилівці 
вінницької обл. 2010 р. 
З архіву к. Бех
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240 доЗвІлля МолодІ

с. Бірки  
любешівського р-ну  
волинської обл.  
1955 р. 
З архівів ІМфе  
ім. М. Т. Рильського

с. Братешки Решетилівського р-ну 
полтавської обл. 1958 р.  

З архіву в. дзюбан

м. полтава. 1954 р. З архіву Р. вернигори

1, 2 – с. вирівка 
конотопського р-ну 
сумської обл. 1950-ті рр. 
З архіву родини калишенків

1

2
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241доЗвІлля МолодІ

м. херсон. 
1950-ті рр. 
З архіву 
М. курінної

с. Рідківці 
Новоселицького р-ну 

чернівецької обл. 1950-ті рр. 
З архіву М. курінної

с. Березняки 
смілянського р-ну 

черкаської обл. 
середина хх ст.  

З архіву М. курінної

м. київ. 2013 р. світлина о. Босого
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242 сІМейНІ свяТа

с. великі сорочинці 
Миргородського р-ну 
полтавської обл.  
З архіву Р. пінчука

м. херсон. 
1970-ті рр. 

З архіву 
М. курінної

м. Cміла 
черкаської обл. 
початок 
1960-х рр. 
З архіву 
М. курінної
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243пРоводи в аРМІю

с. каніж Новомиргородського р-ну кіровоградської обл. 
1960 р. З архіву М. курінної

смт ширяєве одеської обл. 
1980-ті рр.  

З архіву в. ступак

с. високопілля  
валківського р-ну харківської обл. 

1960-ті рр.  
З архіву к. перець

с. осокорівка 
Нововоронцов-

ського р-ну 
херсонської обл.  

1951 р.  
З архіву л. Босої

м. сміла черкаської обл. 1990-ті рр. З архіву М. курінної
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244 НаРодЖеННя Нової РодиНи

с. ярешки андрушівського р-ну Житомирської обл. 
кінець 1960-х рр.  

З архіву г. Рудзевич

м. київ. 1978 р.  
З архіву ф. піддубної

с. джулинка 
Бершадського р-ну 
вінницької обл. 
1954 р.  
З  архіву о. головка

с. Малий Рожин 
косівського р-ну 

Івано-франківської обл. 
1950-ті рр. З архіву в. щибрі

с. Загнітків кодимського р-ну одеської обл.  
1950-ті рр. З архіву п. лаговської
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с. шевченкове  
Звени город ського р-ну 
черкаської обл. 1958 р.  

З архіву к. Ткаченко

НаРодЖеННя Нової РодиНи

с. великі сорочинці Миргородського р-ну 
полтавської обл. друга половина хх ст.  

З архіву Р. пінчука

с. високопілля 
валківського р-ну 
харківської обл. 
1960-ті рр.  
З архіву к. перець

с. осокорівка 
Нововоронцов-

ського р-ну 
херсонської обл. 

1970-ті рр.  
З архіву л. Босої
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246 НаРодЖеННя Нової РодиНи

м. конотоп  
сумської обл. 1985 р. 
З архіву  
родини панют

м. чернівці. 
2012 р. 

м. львів. 1978 р.  
З архіву Н. гнаткевич

м. сєвєродонецьк  
луганської обл.  
2000-ні рр.

1–2 – за виданням: Борисенко В.  
сімейна обрядовість українців...

1

2
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БРодІвський РайоН

с. дуб’є
Записав Б. Сауляк 24 квітня 2018 р.  

у с. Дуб’є Бродівського р‑ну  
Львівської обл.  

від Людвиг Євгенії Миколаївни, 1940 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя [Зі скількох років по-
чинали ходити на вечорниці?] В 17, десь. Я в 18 [ро-
ків] замуж вийшла. І в нас було 9 дівчат. Моя тьотка 
була, мала дитину, – всі йшле до неї. Ми там і співали, 
і  говорили, і  хлопці приходили  – було весело. [Тан-
цювали?] Нє, просто так! В клубі один хлопець (мого 
чоловіка брат був), – то ніхто не вмів, – він вприся-
да гуляв. [Це на вечорницях?] В клубі. Він приходить 
і бере дівчину, веде. Якшо вона хоче йти гуляти, то 
вона йде, відвертається. Другого ведуть, третього. 
А в нас була німа [дівчина]. Він [хлопець] взяв її гу-
ляти. Посадив на кріслі і веде хлопців. А  вона стає, 
дивиться, сіла. Потім показує, шо вона має піти. А він 
дивиться, шо вже музика грає, а вона ні з ким не хоче 
йти (а вона боялася просто), він кланяється їй – зда-
ється. Перегуляла з ним, посадила його, привела ді-
вчину і пішла. [На вечорниці ходили з інших сіл?] На 
танці приходили до клуба, а на вечорниці – нє. В нас 
було 9  дівчат (разом ходили). То були по 10  років  – 
старші, по 7  – всякі були. Я  жила там, в  кінці села. 
Там ріг хати, і там пліт був, і така вистругана долина. 
Сестра моя, двоюрідна, брала рядно, ми простиляли, 
хлопці приходили, і так забавлялись. А хто вже йшов 
додому. А дуріли, а Мати Божа!.. Збитки робили. Як 
був хлопець старший, то стидалися, а  такий, як хо-
дили в школу разом, то не стидалися. І дівчина мала 
хлопця, і шось вони посварилися, і він не йшов. А там 
до нас з Ясенова кавалери приходили. Хлопці прихо-
дять старші на ту долину, до нас. А ми кажем: «Чекай, 
давайте його розіграємо!» Дівчина перебралася на 
хлопця. А  вона була така, шо могла закурити (вона 
не курила, а  просто так, шоб там огонь був). Вона 
вбралася в штани брата і в куртку – чисто так, як хло-
пець з Ясинова приходив до нас! А це вже вбралася і 
під руки [з іншою дівчиною] пішла дорогою додому. 
А  вони [хлопці] кажуть: «Дивися, оце посварилися, 
а вона вже другого здибала!» Хлопці питають: «А хто 
це такий?» Кажу: «Не знаю, якийсь, казали, Мико-
ла. Я не знаю, шо то за їден». І вона не йшла додому, 
пішла поза магазин, а там сторож був. Приходить той 
сторож до нас, а  вони питають: «Дядьку, а  шо то за 
їден пішов? Я ще казав: “Дай закурити”, а він мені дав 
дзигара!». Отаке було, весело.

шлюБНий вІк, «сТаРий паРУБок», «сТаРа дІв ка»,  
фоРМи шлюБУ [У  якому віці заміж виходили?] 
Хто – в 18, хто – в 19, хто – в 25, – як кому судилося. 
Як мала доброго кавалера, старшого, то хутко вийшла 
заміж. [А  хлопці коли одружувалися?] В  нас хлоп-
ці завжди з армії приходили в 24 роки. То походили 
і женилися. А тепер, я знаю, внучка (то перший вну-
чок)  – має 37  років і ще не женився. [Якщо чоловік 
не одружувався до 30  років, його як називали?] Ка-
зали «старий кавалер». [А  дівчина,] то «стара дівка» 
виходила. Бувало так, шо не попадало. [Громадянські 
шлюби засуджувалися?] Були [такі шлюби]. [Не засу-
джувалися,] просто кажуть, шо то на родину вліяє, на 
діти. Треба шлюб брати. По селі вважалося, шо тре-
ба таке.

посаг Давали перину, подушки. Як батьки були такі 
[заможні], то ще шафу на другий день привозили, 
корову або теля давали. Хлопцям переважно давали 
один образ  – Ісуса Христа. А  як мій [син] женився, 
то давали два такі великі. [Дівчині] давали рушни-
ки вишиті і образи – два. Матір Божа і Ісус Христос. 
[А чому хопцеві лише один?] Залежить який. Як мій 
[племінник] женився, то він був сирота. Було 5 неділь 
[від народження], як батько помер, то дала сестра два 
великих образи і рушники, і ковдру, і подушку. В нас 
були тато і мама (тато олію бив), то до нас приходили 
[після весілля], жили у нас. А вже потім [відокреми-
лись] – було мало місця (стара хата). Все минається, 
старість. [Я] на 31 рік пережила чоловіка, він в 56 ро-
ків помер. Отак і зістарилася. Анекдотами і шутками 
живу, бо якби так, то я вже давно там була [померла]. 
А  я все шуткую, сміються з мене. А  як я маю жити, 
[адже] вже 78 років?

сІМейНІ вЗаєМиНи [Коли чоловік ішов жити до 
шлюбної жінки, його називали «приймак»?] «Зять» 
казали. А дівчина йшла за невістку. Та ще як попала! 
Як були добрі люди, а якшо нє, то давала їм «прику-
рити». [Як зазвичай складалися відносини між све-
крухою і невісткою?] Є  такі, шо добрі. А  є таке, шо 
нелюдяні. Зло мають, сваряться, б’ються, не знати 
шо роблять. У нас була одна така (померла вже), мого 
року. Вона каже: «Я піду за невістку, як піду [заміж]». 
То кажуть: «Беріть-беріть, то сорочка на хребті буде 
драна!» Добре, як добре. Невістку, знаєте, дуже рідко, 
шоб любили. Ото сина свого [свекруха] любить. Пере-
важно не миряться [невістка зі свекрухою]. [А теща і 
зять як живуть?] Залежить, який зять прийде. Я із сво-
їми затями «в розводі». Я шуткую. Мають діти, то му-
сять жити. Є такі свекрухи, шо дуже добрі, шо розуміє 
її [невістку]. Мали дві невістки, та каже [жінка], спали 
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в хаті. А то ж дерев’яні хати, там же ж дуже чути. Рано 
приходить під вікно [свекруха] та сама до себе гово-
рить: «О, ваші вже роблять, а мої сплять! Сонце при-
гріло, а вони ще сплять!» Кажду ніч приходила, дов-
го так приходила і кричала все. Синові то як надоїло, 
він взяв рядно, як її накрив. То вона приходить і каже: 
«Діти, спіть-спіть, ніч має своє право!» І вже відтоді не 
ходила і не кричала під вікном. Всякі люди є, я знаю по 
собі. Як 4 година [ранку], я вже не сплю, в скільки б я 
не лягала, бо я кіна дивлюся. Я не сплю, але лежу, бо 
чо мені вставать? Корови нема (було б, може, ходити 
з коровою). Таке життя. [Хто має за літніми батьками 
доглядати?] Ото, хто є вдома. Я – сама, але діти при-
їдуть, поможуть зробити, шо треба. Я все роблю сама: 
косу можу клепати, я різала з татом і стругала гемб-
лем, а тато рубанком.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї, поЗашлюБНІ дІТи Мали 
не більш як двоє-троє. Моя баба по татові мала 10 ді-
тей, но це давно вже. І моя сестра мала 10: 5 хлопців і 
5 дівчат. Але, зазвичай, було по 2–3. А знаєте, колись 
[після війни], як не було 3 дітей, то платили податок. 
[Усиновлювали дітей раніше?] Не дуже було. То дуже 
рідко. На моїй вулиці є (вона вже померла): вона [су-
сідка] взяла з дєтдома дитину, дівчину [дитину]. Має 
внуків тепер уже. І там ще їдна була, взяла жінка. Стар-
ші сестри її [також] не мали дітей. [Як позашлюбних 
дітей називали?] Колись називали, якби я мала дити-
ну без чоловіка, то казали «наборчук» на ту дитину, 
шо то нагуляна дитина. Ну, як хлопець з дівчиною хо-
дить, получається, шо є діти. А він потім покине, і шо 
вона має робити? То колись називали, а тепер – нє.

РоЗлУчеННя [Розлучення були раніше?] Бив чоловік 
жінку, і мусіла [вона] терпіти. Не розводилися, бо не 
мали права. [Розлучень взагалі не було?] Дуже-дуже 
рідко. Ото таке, знаєте, колись: і бив, і  водив, але не 
розводились. [Якщо батьки розлучалися, з  ким діти 
залишалися?] Мати не давала [батькові], з матір’ю ли-
шались. Навіть та собака трясеться над дітьми! Мати 
не віддасть! [Мешканці села нині виїжджають на за-
робітки?] Багато. [Чи впливає це явище на сімейні 
стосунки?] Всяко  є. [Дітей залишають?] Да. А  потім 
той здиба собі [знайшов іншу], а та собі здиба. А шо 
робити? Якби люди робили тут – та й жили б. Колись 
хлопець з армії прийшов, тиждень – дві неділі [мину-
ло], – вже робиш. До місяця часу і давали роботу яку-
небудь. [Якщо батьки розлучалися, у який спосіб бать-
ко брав участь у вихованні?] Є такі батьки, шо призна-
ються і помагають. А є такі, шо забувають. Є всякі. То 
тра [треба] совість мати, шоб помагати дітям. Або як є. 
Діти виростають, а не помагають [чоловіки], і всьо. Ча-
сом мене дочка сварить: «Мамо, нашо ти таке плетеш 
людям?» Він [зять] пішов в армію, вона [донька] була в 
Львові на роботі. Він прийшов з армії, вона його взяла 
на роботу. Він поробив трохи і вже не хоче. І  такий, 
знаєте, – не до дітей. Того, старшого, зовсім не любив.

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї [Як до Вас звертаються 
діти?] На «ти» мої всі кажуть. [А в селі?] Дехто. Кому з 
старих скажи на «ти», то вони б плакали. [А вітаються 
як?] Найбільше в нас кажуть «слава Богу». [А  у від-
повідь що кажуть?] «Слава навіки». Але в більшості 
 кажуть «слава Ісусу Христу». А то, як хто хоче. Хтось, 
часом, на Різдво йде та забув, і  каже: «Христос Во-
скрес!» Це Від Великодня до Вознесення.

с. клекотів
Записав Б. Сауляк 25 квітня 2018 р.  

у с. Клекотів Бродівського р‑ну Львівської обл.  
від Весечко (Гнатюк) Павліни Федорівни, 1930 р. н.,  

Пастівничної Єфросинії Йосипівни, 1933 р. н.,  
та Пастівничного Ярослава Матвійовича, 1930 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Колись виїжджали зовсім сім’я-
ми. В Канаду, в Австралію, Бразилію. Три дядьки моїх 
виїхали – мамині рідні брати. Поженилися, хату про-
дали (дід потім пішов до моєї мами жити), а  ті вже 
гроші за хату  – на дорогу. Один поїхав в Бразилію, 
а тоді було якесь повстання, і він там загинув. А з Ка-
нади (тітка моя там жиє) приїжджали за советської 
ще власті. І діти там зосталися. Але ніхто вже не спіл-
кується, бо вони вже там родилися, нікого [тут] не 
знають, бо треба шукати. [...] Я прожила із своїм чоло-
віком 62 роки. Різне було: і [навіть] на цілину їздили в 
Казахстан. Він поїхав сам, а потім мене взяв з малим. 
Я була слаба на астму, і він поїхав, і нас позабирав. [Де 
Ви в Казахстані жили?] В Кустанайській області. [Де 
працювали?] Я корови мала. Вони лягали спати на ніч, 
то я була як сторожом, а  він [чоловік]  – пас. Це був 
1957-й  рік. Косами косили пшеницю. Треба було це 
все збирати, снопи в’язати, класти в копи. Так змучи-
лися! А потім пішла в Миколаївську область, бо там 
можна було заробити. А  звідти вже привезли шість 
мішків пшениці. Переслали сюди, і всі вже завидува-
ли, шо ми поїхали до млина молотити і будемо мати 
свою муку. Українців ніхто не поважає, і  вони самі 
себе не поважають. 

дошлюБНе спІлкУваННя Дуже багато приходило 
хлопців зі Смерева, як я була дівчиною. Співали, було 
весело. [Збиралися на вечорниці?] Навіть по хатах. 
Збиралися в одну хату, бо не було де подітися. [Що 
це за хата була?] В  кожної по черзі. Бавилися, чита-
ли там. Колись у нас була читальня дерев’яна, потім, 
в войну, вона знищилася. Це вже за меї памняті, бо в 
1944-му, в війну, мала 14 років, була ще молода. Було 
веселіше, як тепер молодим, мені здається. Тепер зо-
всім якесь іначе молоде покоління, я не розумію того. 
[Що робили на вечорницях?] Хлопці по селі співали 
ввечері, і ми збиралися, і співали, ще й збитки роби-
ли. Вікно одхиляне: пустять якого горобця або шось 
до хати. Або загасять світло нам. Таке-во було. Фай-
но бавилися, тепер нема того. Кажне по-своєму, ніхто 
не збирається, нічого нема. І ціле літо, тут, по садах, 
десь на вулиці. А  як зимою, то десь в хатах. [На ве-
чорниці із сусідніх сіл приходили?] Як маєш з другого 
села хлопця, то його не пускають ці [місцеві]. Навіть 
по дорозі обкидали [камінням], билися. Шоб дівчат 
не уводили. В нас зі Смирева хлопці приходили. Були 
такі, шо з мого року і трошки старші. Там багато таких 
хлопців було, які пішли у воєнне училище і у Львові 
вчилися (то вже нікого майже нема). Ніколи такого не 
було, щоб клекотівські билися з ким. Але скажу Вам 
таку кумедію: з Конюшкова хлопці приїжджали зи-
мою на санях, то могли хвости коням пообрізувати! 
Такого збитка уміли зробити!  [...] Збиралися на Ан-
дрія, вбирался в українські костюми, виступали. Як то 
було файно! [Це ще за Польщі було?] То було вже за 
німців. [...] там таке поле – все відбувалося там: і ма-
газина приїжджали, продавали цукерки. І те все було 
файно. [З якого віку починали ходити на вечорниці?] 
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Йшли в 14  років. В  13 [років] ще заглядали за біль-
шими дівчатами, як вони збиралися, бо було цікаво. 
Вони нас вигонили. Колись, тако, збиралися і ходили 
спасерували. У нас, колись, за церквою лісок був не-
великий. На Великдень, як зберемося, ходили і спасе-
рували, співали гаївки. А тепер того вже нема. [...] То 
було постоянно за Польщі. Не тільки в неділю, а й в 
будні дні  – в клуб [йшли], казали «читальня». Танці 
були, вистави ставили хлопці з дівчатами, навіть іс-
торичні концерти за козаків чи за турків (як турки 
воювали з козаками). Були книжки такі українські, 
дозволено то було. Зимою до дівчат ходили хлопці на 
вечорниці. [Де вони відбувалися?] В хаті, де дівчата є. 
То в теї дівчини, то в теї – по черзі. [Що в хаті робили?] 
Грали. Такі флірти були. Там записано «я тебе люблю» 
чи «хочу з тобою одружитись», чи щось таке... І  то 
отак в флірти грали. Збиралися хлопці до читальні, то 
грають в карти чи в доміно, чи в шахмати – щовечора 
то було, зимою переважно, бо літом-то була робота. 
Українські пісні співали і танцювали. Андрея було 
свято. Бали справляли – вечорниці такі. Дівчата там 
готовили, а хлопці горілку приносили. Ходили сіяти, 
як тепер ходять на Новий рік. Але то було на Старий 
рік (на 14 днів відрізнялося від того, Нового, року). На 
Новий рік ходили хлопці малі сіяти, а вже на Різдво 
дівчата щодрували на Багатий вечір. [На вечорниці із 
сусідніх сіл приходили?] На танці чи в клуб із сусідніх 
сіл приходили. Навіть деякі такі, шо познакомились із 
дівчатами і подружилися. Йшли туди дівчата замуж, 
чи хлопці сюда женилися. Так було. 

шлюБНий вІк, виБІР паРи Були і старші, і молод-
ші. Я  мала хресну матір, то вона вийшла в 14  років 
замуж. Треба було колись, як ходили чотири класи до 
школи (але того я [не] пам’ятаю, при мені вже того 
не було), [мали] два місяці ходити на повторитель. 
То навіть мусіли заплатити її батьки, бо пішла такою 
молодою замуж. [Хлопці коли одружувалися?] І в 20, 
і поза 20 – різні були. А такі були, шо не хтіли жени-
тись. Навіть в нашому селі були такі хлопці, шо мали 
по 30 років і не женилися, так собі ходили. Але мало 
таких було. Або навіть були такі хлопці, шо ходив 
до дівчини, а батькам не сподобалася та дівчина. Він 
хоче [женитися], але не женися. Деякі були такі, шо 
застрілювалися: і дівчину застрілює, і  себе. А  деякі 
виїжджали в Канаду обидвоє, бо батьки не позволя-
ли женитися. Отакі різні були випадки. А деякі були: 
ходив до дівчини, і  не позволяють йому женитися. 
Каже: «Женитися не буду зовсім!» І  не жениться. 
30 років, 33 – і не жениться. Батьки вже просять. «Не, 
не буду женитися, ви мені не позволяли теї брати, шо 
я хочу. Не буду женитися!» Отакі навіть були часи. 
[Як називали тих, хто пізно одружувався чи заміж 
виходив?] Таких не було багато, але ніяк їх в нас не 
називали. Такі в нас були одні, вони ще там є тепер – 
потомство. [...] Трудно було заміж вийти бідній. Але 
виходили заміж, стрічалися такі хлопці. Якщо батьки 
мали не двоє дітей, а більше, то вже вибирали бога-
тіших невісток. Як бідні були, то який прийшов – за 
того й йшла замуж. І  файна, і  муд ра, але шо ж, як 
вона не має землі, бідна. Колись виживали тільки за 
рахунок землі. Не за рахунок чогось другого, а тіль-
ки за рахунок землі. Маєш землю – будеш тріпаться, 
не маєш (бідний) – то нічого. Навіть були такі бідні, 
що дуже мало мали землі. Йшли до ліса, пеньки старі 

рубали із сосен і приносили додому. Кололи на такі 
патички і несли жидам. «Скалки» називалися, скал-
ки рубав. Такі патички продавали за 20 грошів. Отак 
бідні виживали. 

фоРМи шлюБУ, покРиТка [Громадянських шлю-
бів] не було в нас. Боже, я, як подивлюся: нема Бога на 
світі! Жиє-жиє: вона йому не підходить – покинув (чи 
вона покинула) і бере [шлюб] з другою. Колись такого 
не було, порядок був. Із такого сміялися. Сміялися, як 
була покритка. Це така дівчина, шо дитину мала [поза 
шлюбом]. В  нас кажуть «скочила в гречку». Там со-
бор стояв, був голова сільської ради і виголошував. 
Говорив, що неправильно зробила, покритка ця. [...] 
Розпісі не було, тільки священник зареєстрував тебе 
в церкві. За Польщі тільки священники вели статис-
тику. Як шлюб не брали, то паплюжив ксьондз, шо так 
нечесно поступили, і дитина вже є. 

посаг [Як одружувались,] давали рядна, рушники. 
Тепер такого нема. Мусіла мати подушки, як йшла за 
невістку. А  шо зять приносив, то я не знаю. Корову 
давали завсігди, якщо йшла за невістку. Давали зем-
лю. Скільки батько, там, вділив, на скільки дітей. То 
мусіло бути таке. Як йшла за невістку, то йшла до него, 
а як він йшов за зятя, то йшов в ту родину. [Частіше 
куди йшли?] То вже як кому прийшлося. [...] Давали 
дві подушки дівчині, перину чи ковдру, давали ніжнє 
білльо. Давали на ліжко і давали поле. Мусіли корову 
дать. Свиней не давали. Шафу – то вже як хто хоче. Хо-
дили до багатших заробляти гроші, дівчата. [«Багат-
ші» кого називали?] Були і поляки, і українці. До них 
ходили, заробляли гроші і купували собі. Я пам’ятаю, 
я сама собі все купувала, шоб замуж йти. [Коли син 
одружувався, йому що давали?] А йому одну подуш-
ку давали і простинь чи наволочки. І поле. Як шлюб 
брали, то до церкви платили гроші. Хто з ним [нарече-
ним] йде, мали платить гроші. Як хто йде за невістку, 
то мали платити гроші за тей шлюб в церкві. А  йде 
за зятя, то вже не треба. Колись, тако, дивишся, мали 
одну хату. І в ту хату привели і невістку, і зятя. Мусіли 
миритися і слухатися батька, бо батько мав поля. Як 
не маєш поля, то не маєш з чого жити. [Батько коли 
поле давав?] Як син женив, то він давав йому поле. 
Батько мав розпреділити кожному поле, чи то було 
сім [дітей], чи то було два. [Це тільки синам чи синам 
і дочкам?] Синам і дочкам. Зять приходив, вибирав 
собі корову. Як моя старша сестра йшла замуж (вона 
йшла в 1938 році, я ще маленька була, але я пам’ятаю), 
він [наречений] сюди прийшов по неї. Це тато вже 
мусів дати корову білу. І дали найкраще поле близь-
ко до того села [звідки наречений]. І всім мусіли дати 
поле. І син слухав батька. Не так, як тепер, шо ніхто 
не слухає. Тоді мусів слухати, бо як буде женитися, то 
поля не дасть. Мала бути дисципліна. А тепер хто кого 
слухається? Ніхто нікого не слухає, хто як хоче живе. 
[...] [Дівчині в посаг давали] корову, «шоб не ходила з 
горнятком по сусідам» – казали так. Придане давали. 
Подушку чи дві подушки, рядно, таке, дорожче – шер-
стяне чи ковдру. Але тоді ковдру не шили  – перину 
давали усі переважно. А  хлопцеві коня, землю дава-
ли. Дають старшій саме первій, як іде замуж. І другій, 
і третій, а вже решті – шо там [залишилося]. 30 сотих 
дали, і всьо. І сінокос давали. Як поле давали, то навіть 
відразу табелювали – в сільській раді відразу запису-
вали. Бо так, як не записували, то потім тесть може 
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відібрати. А так, як записав, то вже моє поле і суд – 
ніякий. Так було, як і тепер: не записане  – значить, 
не твоє. [Після весілля куди йшли жити?] Або вона 
до нього, або він до неї. А як побралися обидвоє, то 
будуть будуватися, як не мають [де жити]. Я женився, 
то не було де йти мені. Тут брат жив старший мене, 
а в неї [у дружини] – сестра замужем, і зять вже був. 
І ми пішли до тітки жити, до маминої рідної сестри. 
Вони дітей не мали. А  потім пішов взяв пляц, зачав 
будуватися. І відбудувався на чистому пляцу. Отак, як 
кажуть, вона була за невістку, а я був за зятя, і ми ні 
від кого не залежали абсолютно. Самі побудувалися, 
і всьо.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї Раніше було і по сім, і  по 
шість, і  по  чотири. Дуже мало було таких, шо мали 
двоє чи одну [дитину]. Найбільше було по троє-чет-
веро. Але було такі, шо і по дев’ять дітей було. [Рані-
ше дітей всиновлювали?] Такого в нас не було. Може, 
де й траплялося... Сироти були. По-різному було, але 
такого, шоб всиновлювали дітей, не було тоді, і тепер, 
в селі, в нас ніхто не всиновлював. [Раніше діти наро-
джувалися поза шлюбом?] Такого в нас, в селі, майже 
не було. [...] Хто не мав дітей, то договорився за ви-
хованщину: «Дай мені на вихованщину! Дай мені сво-
го хлопця у вихованці!» І дали. Не то, шо тепер, через 
суд, та ще й подивляться, як в тебе обстановка [мате-
ріальний статок]. За Польщі було. Хтів – взяв дитину. 
Навіть було таке, де дітей більше і тяжко виживати – 
йшли в наймити. Тобто дитину забрав в наймити: 
паси корови і роби в мене, будеш наймитом, і будеш 
тоді їсти свій хліб. Так шо [не] було на[д] дітьми зну-
щання, ніхто не чинив людини за Польщі.

сІМейНІ вЗаєМиНи Було різне. Я не була за невістку 
і не знаю, але люди говорили, шо сварилися – було в 
селі. Таке кажуть: де годять, а де не годять. Колись так 
не було, колись пішла за невістку – мала бути у родині 
[чоловіка]. Як два сини чи три сини, всі додому же-
нилися, то було дві-три невістки в хаті. А в нас так не 
було. [В нас –] одна невістка і один зять. [Між тещею і 
зятем як було?] Певно, шо було різне, я так думаю. Хто 
в якій родині виріс. Я, наприклад, скажу за себе: нас 
було три сестри, в нас ніхто ніколи не сварився, в нас 
ніколи в хаті не було незгоди. І  так донині маю два 
сини – то є дар від Бога такі діти. В нас завсігди була 
злагода, і завсігди було добре. [...] Сварилися і били-
ся – різне було. Але терпіли. Це тепер ніхто нікому не 
хоче терпіть. Жінка не так повела себе, чоловік не так 
повів – всьо, вже розводяться. Потім, може, каються, 
але вже пізно. 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї Мужчини не пхалися 
до кухні  – того не було. Варили їсти спочатку мама, 
а  потім ми подорослішали. А  потім зять прийшов, 
і була згода. [...] Мені, здається, в кого, може, і ділило-
ся, але треба все робити разом. Той рубає дрова, той 
складає дрова і не дивиться, чи це моя робота, чи не 
моя. Взяв лопату і пішов копати на город. От, ріжем 
дрова – я тримаю, а він [дід] ріже пилкою.

оБов’яЗки дІТей щодо БаТькІв, фоРМи ЗвеР-
ТаННя в сІМ’ї [Хто з дітей має доглядати за бать-
ками? Молодші чи старші?] Нє, то так не може бути. 
Хто вдома  – всі в хаті. Мій [син] один  – у Бродах, 
другий  – в Латвії живе, в  Ризі. Вже три роки, як дід 
вмер. Той, шо в Бродах, приїжджає усей час, і він мусе 

мене доглядати, бо він близько. [...] [Хто мав догляда-
ти за батьками у старості?] Котрий додому оженяний. 
А каждий хотів додому жениться, бо знаєш, як батьки 
ділили? От, допустім, мав батько п’ять гектарів землі і 
мав п’ять дітей. Каждому по гектару чи по пів гектара і 
собі оставляє частку. І вже той, шо остається з батька-
ми жити, йому припаде та частка. [Це зазвичай стар-
ші діти були?] То вже від батьків залежить. Як хтіли, 
котрий їм подобався найлуче. Так само і дочка: котра 
подобалася найлуче, ту і оставляли дома. За Польщі 
було не так, як тепер-во: я в тебе жив, суд – мені част-
ка належить. Так не було. Ти не водився з батьками, не 
поважав – всьо, побирайся. 

РоЗлУчеННя В  нас, в  селі, не було такого, а  тепер 
вже  є. Багато є молодих розведених. А  тоді терпіли 
одне другому. Було зле чи добре. Так не пили, як те-
пер напивають. [Хоча] було і тоді таке, шо вміли на-
віть поле пропити. [Тепер багато односельців їздять 
в Польщу на заробітки?] Не дуже багато, але їдуть з 
нашого села. [Це впливає на сім’ї?] Певно, шо впли-
ває. Он, моя сусіда: вона сама, одна, без чоловіка, то 
їзде вона щораз до Польщі, десь має приїхати. [...] 
Розводиться – то держава до того діл не мала. Чоло-
вік знущався над жінкою, і в неї права не було. Жінка 
була покірне телятко чоловіку. То від держави не за-
лежало, бо не розписувалися. А тільки те, що в церкві. 
Але жили по-всякому. Я  вже не пам’ятаю, хто в нас 
жив на віру, на чесне слово. Шлюб брали, а розпісі не 
було (і дотепер так називають – «розпісь»). Як мій син 
з тею-во [дружиною] розійшовся (жінка дала на роз-
від), потім пожив і зустрів ту [іншу] в Бродах, і став 
жити. І вони шлюбу не брали. Вони в інституті оби-
двоє вчилися. Він скінчив інститут, і вона. Він – інже-
нер-механік, а  вона уже інженер по будові. Бабушка 
з ними сварилася наша. Казали: «Підіть візьміть ти-
хий шлюб». Такий, шо ніхто не знав. Це називається 
«тихий шлюб». Отако, вечором пішли до церкви оби-
двоє. Священник приїхав, взяли двоє-троє свідків і 
так одружилися. А вона не хтіла. І потім, він ходить 
до церкви і в хорі співає церковному. А вже на сповіді 
каже: «Очте, я живую з цею, другою, жінкою, але я з 
нею не розписаний». Можеш п’ять мати жінок, то так 
в греко-католицькій вірі: як шлюб взяв, треба йти до 
церкви, дати заяву, треба, шоб декан дав дозвіл роз-
вестися, треба заплатити дві тисячі грошів в церкву. 
А  в нашій кефальній [автокефальній] православній 
церкві такого нема: як ти не брав шлюбу, то можеш 
жити з ким хоч. А за Польщі не було такого! Як уже 
взяв шлюб, то вже не маєш права [розлучитися]. Мені 
батьки розказували: за Польщі ходив [хлопець] до 
дівчини і зробив дитину. Батьки заставили його же-
нитися з нею. І він женився, але паспорт мав хлопця 
(шо він хлопчисько ще нежонатий). Втік в Канаду і так 
пропав. І вона тут більше заміж не вийшла, народила 
сина і так жила сама з тим сином. Але шлюб взяв з 
нею, мусів взяти, заставили її батьки і всі [громада]. 
Отаке за Польщі було. Але тепер є постанова дуже: 
взяли оте ДНК і всьо – плати аліменти і будь здоров! 
І навіть ті, шо повтікали отсюда жонаті, що покину-
ли жінок, – належить аліменти платити. Тікає десь за 
границю – конфіскували квартиру. Зараз вже таке є. 
Не всю квартиру, звичайно, але частину. Якщо він, до-
пустім, до батьків приписаний, хоч викуплюй батько 
з матір’ю, а тій невістці плати на діти.
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с. конюшків

Записав Б. Сауляк 25 квітня 2018 р.  
у с. Конюшків Бродівського р‑ну Львівської обл.  

від Мазурок Софії Петрівни, 1940 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя [Вечорниці відбувалися] 
в клубі. Були танці. Завжди справляли Різдво, Мелан-
ки. Колодку справляли, співали, гуляли. Є  так, шо в 
хаті в кого, часом, робили. В якеїсь дівчини робили. 
Танцювали навіть в хаті (не грала ні музика  – нічо-
го). Гуляли вальса, польки, отаке-во. [Приходили із 
сусідніх сіл?] Нє, тилько в свому селі. Свої всі люди. 
Тепер, як роблять танці, – всі приїжджають. А колись 
їхати конем [на танці]  – такого не було. В  селі, десь 
там до сусіди, зійшлися, посиділи трошки, і всьо. Шо, 
так жили колись, як тепер? Зійшлися (Андрея будуть 
справляти): нажарили пирогів, поставили якогось 
чаю чи кави (компоту люди не мали)  – шось такого 
наїлися, посиділи, поговорили, трошки поспівали і 
всьо – розійшлися додому. Шоб шось таке, як то те-
пер! Ті люди, шо повмирали, вони, якби подивилися, 
то вони ще раз би вмерли.

шлюБНий вІк, фоРМи шлюБУ [У  якому віці ді-
вчата заміж виходили?] То як кому було щастя. І  в 
20 [років] виходили, і в 25, і в 18. [Хлопці в якому віці 
одружувалися?] Тоже тако: прийшов з армії (в 18 ро-
ків брали до армії), два-три роки відслужив, прихо-
див та й женився. Тільки в церкві шлюб брали, і всьо. 
А розписуватись – не розписувався ніхто. [Коли вже 
стали громадянським шлюбом жити?] Це вже десь те-
пер начали. [Яке ставлення до таких шлюбів?] Ніяк не 
ставляться. Шо, то варте так жити?

«сТаРий паРУБок», «сТаРа дІвка» [Якщо молода 
людина не одружувалася до 35-ти років, як її у такому 
разі називали?] «Старий кавалер» казали. [А на дівчи-
ну] казали, шо то «старша дівка». Один [син] – у Льво-
ві, вже 27 літ, – не жениться. Кажу: «Назарку, чого ти 
не женишся?» А  він каже: «Нашо женитися, а  за мі-
сяць розводитися!» Його колега в Трускавці здибав 
десь дівчину і до року розвівся. Покинув і всьо – не 
хоче женитися. 

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї, поЗашлюБНІ дІТи І ба-
гато мали: і по п’ять, і по шість, і по вісім – всяко було. 
Тепер так нема: один-два і вистачить. В  [мами] було 
нас три. Тато пішов на фронт і загинув на войні. І ми 
так з мамою усі три робили. Їдна сестра мала троє ді-
тей, я мала двоє, а їдна не мала ні їдного – слаба була 
чи шось, то не мала. [Раніше дітей усиновлювали?] 
Такого я шось не памнятаю, шоб брали десь. [Поза-
шлюбні діти] були. [Як до таких жінок ставилися?] 
Осуджували, гуляла. Але часом і така вийшла замуж. 
[Таких жінок якось називали?] Я  не знаю, як їх на-
зивали. Потім чіплялася до його: «Возьми, бо твоя 
дитина!» Тепер беруть аналіз крові і мусить платити 
аліменти. А тоді де таке було? А скільки таке було: бе-
ременна, і люди самі робили аборти! З того вмирали. 
Де ж дівка дитину буде мати?

посаг, фоРМи сІМ’ї [У  посаг давали] всьо: постелі, 
подушки, ковдру, на стіл – скатертини, корову. Ще ко-
лись навіть поля давали, сіножаті давали, як йшла за 
невістку. [Як сина одружували –] тоже: подушку, оді-
яло, чи ковдру. Як мали батьки, то давали корову, а як 

не мали – не давали. Кусочок поля давали, бо колись 
з поля всі жили. Було поле – орав, сіяв жито, зібрав, 
молотив, пік хліб. Бо хліба не було так, як тепер: бра-
кує хліба – пішла купила. [До кого йшли жити після 
весілля?] Куди треба було. Як наприклад, нема більше 
[дітей], він один остався дома, то до себе брав жінку. 
Бо мати стара вже, треба комусь іти до него. А як дома 
менший є брат чи сестра, то йшов туди [до дружини]. 
Було в хатах два зяті, і дві невістки було. Потім десь ку-
пували якусь хату, а як нє – ставили якусь, аби жити. 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї Разом робили. Коси-
ти пішов (тракторів не було, косами косили зерно), 
а жінка йшла підбирати те зерно, в’язала і складала на 
такі снопики. 30 снопів – то була півкопа. Нав’язали 
півкопу, а ввечері їхав кіньми додому, привіз півкопу. 
Були стодоли, були кирти, де молотили, – місце саме. 
Молотили ціпами, чистили зерно і возили молоти до 
млина на хліб. Муки, як тепер, файної не було. Зви-
чайна пшениця була. Було всякого, хай Бог боронит! 
Але люди були всі здорові, і  такі були якісь зацікав-
лені в тій роботі, і  їдне другому помагало. Он сусіда 
була (третя хата), вже мала десь 70 з чимось літ: вона 
продала корову і пішла за чоловіка (мав 56 літ) – його 
вже друга жінка. Каже: «Перша жінка – від Бога, а дру-
га – від чорта». То я завжди сміялася з него. 

сІМейНІ вЗаєМиНи Як любила свекруха невістку, 
то якось годилися. А декотрі не годилися і гнівалися – 
окремо варили: свекруха  – собі їсти, невістка  – собі 
їсти в окремим банячку. Та – тому посунула баняк, бо 
так хоче зварити, а та – тому. Зять не дуже-то до теї 
справи мішався. Зять пішов на поле, на роботу, на го-
род і робить своє. То вже жінки-то більше в хаті спіл-
куються, бо мусять варити, прати. А  хлоп-то пішов 
собі на город, а  ви собі шо хочеш робіть! [...] Тепер 
пішов на квартиру, має гроші і жиє вдвох. Тепер не хо-
чуть йти в сім’ю, тепер всі хочуть окремо. Поженили-
ся вдвох – і на квартиру. Навіть є такі, шо своїх дітей 
не хочуть. Навіть моя невістка (має два сини) каже: 
«Я невістки не хочу в хаті!» Я думаю: «Я би хотіла бра-
ти, нехай буде веселіше!» – «Нє, хай собі квартиру ма-
ють і живуть собі отдельно, а я – отдельно!» Не хочуть 
разом [жити]. 

оБов’яЗки дІТей щодо БаТькІв [Хто мав догляда-
ти за літніми батьками?] Син повинен більше пиль-
нувати, як мати чи батько остається. [Молодший чи 
старший?] Вже котрий зоставався вдома. А  котрий 
пішов з дому, то той вже не пильнував. Колись пиль-
нували, бо поля не дадуть. Відберуть поле і як будеш? 

РоЗлУчеННя Тако, як оженився, то вже як було: зле 
чи добре – мусів дожити. Треба жити, як Бог прика-
зав! Вже присягнули одне другому, треба жити. А те-
пер присягнули, обернулися – і всьо. Ще якийсь такий 
був: йому жінка вмерла, він тут одну взяв, та й пішли 
всі подивитися на шлюб. Він присягав: не покине аж 
до смерті! І він її покинув. Вона вже вмерла, а він не 
знаю, де обертається. Було різне. [До Польщі одно-
сельчани виїжджають?] Так. Багато розходиться, шо 
виїжджають. Поїхала за границю, побула рік-другий – 
здибала другого. Нашо мені далеко йти: моя невістка 
сидить вже п’ять років [за кордоном] та й розвелась. 
Діти [внуки] приїжджають сюда, до мене. Я, шо маю, 
їм даю. Мати – в Польщі, вони – у Львові, на кварти-
рах, живуть, а батько робить тут, в селі, та дає гроші 

БРОДІВСьКиЙ  РаЙОН
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щотижня. А  мати науку платить. Вона вже в Польщі 
давно: взяла пляц і хату ставити буде – має куди вкла-
дати гроші. То шо, не можна вкладати тута [в  Украї-
ні]? Не мона жити? Діду он скоро буде 90 [років], мені 
он – 83, а той [чоловік] ходе на роботу – 53 роки, сино-
ві – 27 літ, і розводиться! Вона подала в серпні на роз-
вод. Він [син] пішов раз: нічого такого не було. Каже: 
«Я  на розвод не годжуся». Другий раз тоді не ходив, 
бо шось не мав як. На третій раз судья, каже, маши-
нально якось розводять, якщо не з’являєшся. А вона 
на суд не приїхала. Чого ж ти не приїхала на суд? Роз-
водися – приходь сюди. Шо? Бив тебе, вигонив тебе? 
Певне, в  Польщі якогось має поляка. В  46 чи 47  літ 
вона начинає хату строїти. Питання: «для кого?». Тут, 
в селі, хата є, дитина у Львові вже вісім чи дев’ять літ. 
Купи у Львові, дитині, квартиру, бо він, каже: «Я  не 
буду в селі жити, поїду за кордон». Він вже об’їхав всі 
міста: Швеція, Швейцарія – всюди був, тільки в Аме-
риці не був. То купи у Львові квартиру і нехай діти 
жиють разом! Тобі треба хата на такі літа? Бо кажуть: 
«Мама так радила». Тепер син став пити з того всьо-
го. Холостяк, ні від кого не залежний. А мені треба на 
старість того всього? Десь довго його нема, то я вже 
тиск маю страшний. Вночі мене колять, вдень колять. 
Скільки того життя? І дід каже: ще трошки і вмре. І зо-
стануться два хлопи. Старший син вженився, вже в 
вересні йде на пенсію. А той не вженився, став пити. 
А мав таку роботу! На тракторній бригаді інженером 
був! Потім щодня горілка, і так він спився. І ото всьо ті 
заробітки зробили! З Бродів [був] такий, електриком 
робив. Жінка – вчителька, двоє мали хлопців (близня-
та) і дівчина. То дівчина оженился [вийшла заміж] тут. 
А [дружина] забрала тих близнят із собою. Вона навіть 
не в Польщі, а десь іначе. Ті хлопчиська побули з нею, 
і шось їм було – не схтіли. Приїхали сюди, на хату, спи-
лися, бомжами поробилися. Мати вчителька, заробляє 
шалені гроші! Батько заслаб, мав інсульт, тиск, на пен-
сії ходе. І нашо ти покидаєш? Такі великі, дорослі діти 
стали бомжами – п’ють, ходять по дорогах. Люди ж ба-
чать. З Хмільового, тоже жінка: побудували хату, вже 
під Бродами жили. Поїхала в Грецію, здибала чоловіка, 
розвелася. 10 чи скільки років пройшло, він [колишній 
чоловік] пішов звідси аж на Комарівку за зятя. Здибав 
яку чи жінку, чи дівчину і там жиє. От і маєте розводи! 
Ото страшне тепер тих розводів є. Якого здибає, а хлоп 
зостався тута молодий. Жінки нема, куди йому йти? 
А такі є, шо вже спилися. Їх покидають, то вони самі 
приходять в село, чіпляються. Отам був їден інвалід 
(на ногу вже навіть не стає). Якась прийшла, обібрала 
його, обікрала (побула трохи, і він десь вигнав її). Дру-
га [жінка] прийшла. Мав він корову, вона – продала. 
Мав коня – продала, все желізо продала. Все, шо оста-
лося від тої жінки, вона попродала. Знищила його чи-
сто і покинула його. Тепер в Бродах вона замітає міс-
то і якогось хлопця здибала, і всьо. Старий був, жінка 
вмерла його, і син вже вмер. І їден спився, то десь він 
там жиє. Дуже рідко так, шо жиють добре. Все спило-
ся! Там, під баром, є лавочка і стіл – сидять. Каже: «Тре 
кому робітника на полі гній розкидати чи грузити?» 
Каже: «Йдемо на біржу». А он, під баром, є біржа! Пі-
шов, поробив півдня – дала 50 чи 100  гривень. Всьо: 
він вже має за шо випити і курити. Вже йому завтра не 
треба йти на роботу. А там вже знов. Ото таке життя 
настало. Але хто пішов з села – навчився (мудрі, толко-
ві), здибав роботу і робить! 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї [Як до батьків звертають-
ся діти?] Як які. Мої кличуть мене «ти» і батька – «ти». 
А синові діти, то кличуть на мене і на матір, і на батька 
«Ви». На всіх – «Ви». [А в селі?] Тоже кличуть: деякі – 
«ти», деякі – «Ви». Отам, за тою хатою, жила [сусідка]: 
матері було, десь, 87 літ, а дочці було, десь, 60 чи біль-
ше (вже сини мала). Прийшла і каже до матері: «А ти 
то робила? А ти взяла?..» Воно незамітно, а збоку по-
слухати, то якось не файно. Мати стара, то ж не пацан 
якийсь чи дівчина, чи дитина, шо ти кажеш «ти». Як 
змалку дитина навчиться, так і буде говорити: «Ви» 
чи «ти». 

с. лучківці
Записали Ю. Бідношия, Б. Сауляк 24 квітня 2018 р.  

у с. Лучківці Бродівського р‑ну Львівської обл.  
від Юхимів Марії Іванівни, 1941 р. н.,  

та Мазовіти Василя Максимовича, 1922 р. н.

РодиННе повсякдеННя Я  прадідів не знаю. Знаю 
свою бабу. В якім-то вона році померла я навіть вже 
не пам’ятаю... Мама була  – Кавич писалася, а  тато  – 
Банцур. Шо я можу пам’ятати про бабу? Вона вже така 
слаба була, завжди лежала. Вона вже була дуже ста-
ра, вмерла – десь вже мала, певно, дев’яносто [років]. 
Змалку ходила до церкви. І потім вже зі школи казали: 
«Не ходити!», а ми все одно ходили. Нас там завертали; 
як якісь свята чи шо, то вчителі виходили, сварились, 
але ми все одно ходили. Цілий час [завжди] ходились-
мо. Тепер-то вже дітей менше є в церкві, а колись було 
дітей повно. Я мала ше два брати – нас було троє. Були 
такі сім’ї, шо було побільше дітей, всякі були. Тато і 
мама сьпівали, файний голос мали. І тато в церкві був 
коло священика, там ходив. Я  від шіснайцять років 
вже пішла в хор сьпівати в церкві. Тато помер – мав 
сімдесят шість років, а мама вже мала коло дев’яносто. 
Моя мама була сирота. Батько був, а матері не було. Не 
була добра мачуха для неї. Не так ся добре відносила, 
як до своїх дітей. 

дошлюБНе спІлкУваННя Найбільше було  – зу-
стрічалися в клубі. Були танці в клубі чи кіно яке – 
пішли. І там же з хлопцями зустрічалися. І вже хлопці 
відводили дівчат додому. І вже там посиділи де: чи на 
дворі, як тепло було. Потім, як ближчі вже, то й до 
хати приходив, сиділи з хлопцем у хаті. А потім вже 
виходила замуж. 

Як був я молодий хлопець, не знав я, що то любов,
Не знав я, що то любити молодеє дівча. (2)
А першу я любив, а другую – кохав,
А третю, чорнобривую, до серця пригортав. (2)
Четверта мене любила, а п’ята – кохала,
А шоста за мной тужила, сема лист писала. (2)
А восьму любив звечора, дев’яту – уночі,
Десяту я поцілую, загляну їй в очі. (2)
А тую, одинайцяту, на спацер поведу,
А з тою, дванайцятою, до шлюбоньку стану. (2)
І так я собі гадаю, і так я шепочу:
За тобой, ти моя мила, край світа полечу. (2)

Колись йшли через село і співали ті пісні дорогою, 
як не знати шо. А тепер так нема. Уже заміж вийшли, 
то вже так не було. Ну, хіба так-во-во: посідают жін-
ки (лавка стоїт на подвір’ю), посідают і собі співают, 
а вже по селі не ходили. А дівчата-то ходили ше по селі 
співали. 
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Візьму я відеречка та й піду в береги, 
Там милого зустріну і принесу води. (2)
Водиці я набрала і стала, і стою, 
Аж чую, що співає, – то милий під вербою. (2)
Не сам він там співа ж, не сам він там сидить,
Він іншу обіймає, за рученьку держить. (2)
Цілує, обіймає, за руку він бере,
І все її питає: «Чи підеш за мене?» (2)

[За Ваших молодих років дівчата збиралися на вечор-
ниці?] Збиралися. Не раз. [Батьки] відпускали. Які 
то вечорниці? Або якесь кіно – пішли. Як-то в церкві 
правилося, якась маївка чи шо, – то ходили разом ді-
вчата. Коло нас така була довга лавка в вулиці, то ми 
там посідаємо і співаємо. [У якому віці дівчата почи-
нали ходити на вечорниці?] Як вже скінчили сім кла-
сів. Тако собі стояли по вулицях дівчата. А зимою до 
когось сходилися, тако шось робили: чи вишивали, чи 
сиділи співали. [По скільки осіб збиралися?] Нас було 
п’ять-шість дівчат. Мої подружки були. [Одного віку?] 
Рік сюда-туда. [А як заміж повиходили, з тими дівча-
тами спілкувалися?] Там деколи. Але шоби вже тако-о 
висиджувалися вечорами, то нє. Хіба, як якесь весіл-
ля, хрестини. Там вже були разом, як знакомі. [Хлоп-
ці билися за дівчат?] Часом, може, й  билися деколи. 
Може, де подивився, шо до його дівчини підходить 
[хтось]. [Були такі дівчата, що за ними багато хлопців 
бігало?] Не раз таке було. З одним ходила, а потим по-
любила другого і вже з другим була. Всяко було! Клу-
бу не було. «Читальня» колись казали. То ходили собі 
на танці. Не було такого, шоб справляли вечорниці 
колись. То було аматорський збір. [Де молодь знайо-
милась?] На тих читаннях. А нє, то ходили хлопці, як 
були трошки більші (як неділя прийшла). Хлопці хо-
дили в м’яча грати. Ще не було того футбола, волейбо-
ла. [На танці куди ходили?] В ту читальню. А так – не 
було. В читальнях була така (ще за Польщі) організа-
ція молодих – «Сокіл». Є тепер, навіть згадують, таке 
товариство «Сокіл». То мали такого залізного «коня» з 
двома ручками, і то скакали, перекидалися – такі впра-
ви робили. [Із сусідніх сіл з дівчатами знайомилися?] 
Було таке. Ходили навіть туда – до Чішок, аж до Кутів 
(було таке село). Робили хрестини. Це збирається му-
зика, збирається село і йдуть до гаю. Там було пиво, 
якісь «розмаїті» роблять, фізкультурою занімаються. 
Грають цілий день в тим гаю. То такі були недільні за-
бави. Тоді казали «хрестини», тепер називають іначе. 
То вже були «Соколи», там занімалися старші хлопці. 
Не школа, а старші. [З вашого села багато молоді виїж-
джає на заробітки?] Так, багато є таких, шо поїхали за 
границі. І всюди їдут. Є такі, шо там виходять заміж, 
женяться там. [Це добре чи погано, що виїжджають?] 
Ну, то чого? Якшо поїдут, там їм добре – то чого? Не-
хай будуть. Може, й добре. 

поЗашлюБНІ дІТи Колись казали не «хлопці», а «ка-
валєри». Це – кавалєр, «пішов кавалєр тамтой»... [А як 
називали позашлюбних дітей?] «Байстрюки» казали. 
[Їхніх матерів засуджували?] Трохи казали, шо так не 
має бути. То так, зрідка було. [Як ставилися до поза-
шлюбних дітей?] Мала дитину, то вже мусіла ходити 
коло неї. Потім ше виходили заміж. І були такі, шо лю-
били ту дитину.

шлюБНий вІк Дівчата навіть за 18  років виходи-
ли заміж. Хлопці  – 22–25  [років]. Той має поле та й 

БРОДІВСьКиЙ  РаЙОН

жениться. Зараз кажуть: «Чи маєш машину?» А  тоді 
поле було, земля [багатство]. Як довго не одружу-
вався, то ніяк так не називали, просто шо – «старша 
людина». Колись, ще за Польщі, то підходив до такої, 
як сам [обирав наречену відповідно до свого статку]. 
Бо тоді так: як мав поле, то підходив і женився, а не 
мав, то – нє. І женились, і робили, і ходили так само до 
роботи. Тоді фабриків не було в нас таких. В школі ро-
били якісь роби, на млині. А так ніхто-ніде-нікуди не 
робив. Працював на своїй землі. [Дорікали тому, хто 
не одружився?] Часом доказували йому: «Чого це ти 
до того часу дотягнувся?» Каже: «Можна було, але не 
хотілось». Господарі, які мали дівчата, старалися, шоб 
хтось-шось трохи приніс поля, шоб [зять] мав шось. 
Бо треба буде робити.

виБІР паРи, сІМейНІ вЗаєМиНи [Як Ви позна-
йомилися із чоловіком?] Жили разом в селі, ще й до 
школи разом ходили. Прийшов з армії, вийшла замуж 
та й всьо. Батьки казали, шо дивися, шоби такий був 
добрий, шоби тобі там [у свекрухи] було добре. Я піш-
ла за невістку з дому. [Які у Вас відносини склалися 
з його батьками?] Всяко було. Але я робила тяжко в 
колгоспі та і вдома. І худоба була, і  всьо. То й треба 
було робити. Колись ше радна на плечах носили – ко-
ровам траву чи там шось... [Ви до батьків чоловіка 
зверталися «тато», «мамо»?] Так. [Далеко жили від 
Ваших батьків?] Далеко, на тамтім кінці. Так казали: 
«Тамтой кінець». [До своїх батьків часто ходили?] Та 
ходила ше. Чого – ні? Ходила до тата, до мами. Не жа-
лілася. Часом, як шось таке-во-о було, то я не розка-
зувала навіть їм. 

посаг [Давали в придане] якісь подушки, ковдри, таке 
накриття. А потім вже ходив, купив батько шафу їй, 
шоб мала шось таке. Давали скриню. Колись скрині 
були, ще за Польщі. А  вже дальше, як я був, то вже 
скрині занехали, вже давали шафи, шоб там склада-
ти всьо. [Зараз що дають, як молоді женяться?] Тепер 
того не дуже дають. Вже дають більше меблями. Як 
син виходив десь-кудись, то тепер-то шо? Дають йому, 
якшо мають, гроші, купують меблі до хати. Помага-
ють купити десь квартиру. Тепер інакше вже. Інакший 
стрій. Такого нема, шоб його голого пустили. Там само 
дівчина. А якщо ні, то вони, обидвоє, десь собі здиба-
ли квартиру. Вони на роботі, там їм помагають (дають 
квартиру чи шо там), шоб вони трошки вжилися, за 
добро схопилися.

фоРМи шлюБУ, фоРМи сІМ’ї, кІлькІсТь дІТей 
У сІМ’ї Колись всі в церкві вінчалися. Тепер вже знов 
вінчаються більшість. Може, з десять років, то ше тро-
хи було, шо розписалися і весілля – не були в церкві. 
А тепер-о вже ходять майже всі, до церкви йдут він-
чатись. [Тепер молоді часто живуть нерозписані й не-
вінчані...] Мені здається, шо то так не повинно бути. 
І ті розводи тепер... Колись як було – так було. Чи там 
бив чоловік, чи не бив – всяко було колись. Хоч мені 
такого не було, але я кажу, шо тако-о воно бувало, 
шо билися. Але не розводилися. Жили так, як вони й 
жили. А тепер більшість розводяться. [На Ваш погляд, 
як краще – терпіти чи зберігати сім’ю?] Мені здаєть-
ся, шоб разом жити: діти разом з батьками. Мені зда-
ється, шо так ліпше, як жиют разом. Трохи сварять-
ся  – всяко  є, але як разом, то-таки ліпше, шо діти з 
батьками. [Тепер сім’ї менші? Скільки дітей у сім’ях 
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виховують?] Ну, то як хто. Є такі, шо мають по троє, 
двоє, одно. Є такі, шо не мають ніяких дітей. А є такі, 
шо мають і шестеро. Але то рідко, таких мало. Навіть 
не знаю, чи такі тепер є. 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї, виховаННя дІТей До 
баби й діда казали «Ви». І до тата й до мами на «Ви» 
було: «мама пішли», там, чи «тато пішли»  – то було 
всьо на «Ви». Тако-го, як тепер – на «ти», – не було. 
[Як до роботи привчали?] Казали помагати. Шоб 
ішли з татом і з мамою помагали чи садити, чи сік-
ти. Діти помагали батькам. Всьо треба було. Корови 
пасли. Вже більші як діти були, то вже йшли й самі 
доїти корови. Й  свині годували. То таке колись. Ро-
били всьо. Тепер діти такого не роблять. Тато і мама 
були добрі. Казали, шоб слухати їх. І  ми слухали. 
У нас такого не було, шоб мене там били, знущали-
ся наді мною. Шо вони мені сказали – я їх послухала. 
І так воно було добре. І хлопці так само. Хлопці були 
такі послушні. Знаєте, так-то в якій родині, як навче-
ні, так воно було. Той, старший брат, був з [19]33-го 
року (він вже потім пішов вчитися і уже тут не жив. 
Жив в Маріуполі, колись був Жданов), [а інший брат] 
[19]38-го року був. Було всьо добре. [У сім’ях били / 
карали дітей?] Може, й так де було. Не звертала на то 
уваги. Ходила до школи. Знаю, шо я любила в школі 
[навчатися] – всьо в мене було дуже добре, без поми-
лок. В школі я любила співати і танцювати. [...] Тепер 
переважно мусить виховати [дитину] три роки сама. 
А тоді вже віддає в садочок. Там ту дитину так осві-
тять, шо я не можу навіть подумати, шоб дитина така 
була розумна, така приємна. Ти її питаєш, а воно тобі 
відповість, воно тобі відкаже. Садочок тепер є в нас. 
То вже невістка мала [дітей], то я ходив по них. То 
казали: «Діду, приходіть трошки пізніше. Ше трошки 
побавлюсь, ше так хочеться!» [Діти] в хованки хова-
лися, бавилися. Там одно за другим гляділо, де хто 
сховався. [...] [На заробітки їдуть у Польщу?] Так. [Це 
впливає на сімейні стосунки?] Іде десь туди, в Італію, 
на рік, вже діти без нагляду. Залежить, яка дитина ще. 
Якшо зостається батько, він її виховує: шоб вона до 
школи ходила, була вбрана, наїжена. А якщо забагато 
пішов випив і прийшов до дитини, то яке то вже може 
буть виховання? Дитина, може, їсти хоче, а тут ще й 
батько п’яний.

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї [У Ваш час зважали на 
статки?] Уже в мій час так не вважали, бо був колгосп. 
Усі однакові були. Чоловік пішов на роботу. Був цілий 
день на роботі, прийшов з роботи вечором. А жінка 
рано мусіла встати, зварити, коло худоби зробити. І в 
поле ішла робити на свій город, і на колгосп йти... Там 
буряки цукрові були, треба було цілий день січи – до 
вечора. І  потім знов, увечері, жінка повинна була і 
худобу порати, і  вечеру зварити, і  ше для худоби на 
плечах принести, шоби мала шо їсти (гички якої цу-
крової чи хобти, такеї-во всякої трави). Так шо, жінка 
більше мала роботи. Може, на роботі є такі, шо більше 
робили, але шо вже вдома – їх не обходило то всьо. Ну, 
хіба там шось треба було дома зробити. Жіноча праця 
була цілий час.

Ой, ви, люди, ой, ви звідки? Ой-ой-ой-ой-ой!
Не знаєте меї жінки, ой-ой-ой-ой-ой!
Моя жінка знакомита, ой-ой-ой-ой-ой!
Задрипана в неї свита, ой-ой-ой-ой-ой!

Оченята, як кислиці, ой-ой-ой-ой-ой!
Тече з носа, як з мазниці, ой-ой-ой-ой-ой!
А на спині горба має, ой-ой-ой-ой-ой!
Ще й на ногу налягає, ой-ой-ой-ой-ой!

[На допомогу дітей розраховували?] Як вже біль-
ші діти були, то помагали. Йшли з мамою. Як дочка 
була, то йшла помагала трошки на городі чи шось в 
хаті зробити. [Охоче діти допомагали чи з примусу?] 
Може, й не хотіли, але помагали. 

Гукну я си, гукну поміж яроньками,
Піде голосочок аж до меї мами. (2)
Як мама почує, то ся урадує:
Десь моя дитина з роботи мандрує. (2)
Мандрує, мандрує з широкого поля,
Жала пшениченьку з дрібного куколю. (2)
Куколю-коколю, не рости по полю,
Бо я, молоденька, тебе не виполю. (2)

УспадкУваННя МайНа, пРийМак Як було троє 
дітий  – двоє пішло, а  трете було дома і доглядало 
воно вже своїх батьків. [А як майно ділили?] А тоді 
так: йшов за зятя чи ішла за невістку, то шо дали  – 
воно вже було [власне]. Вже більше не давали. Хіба 
там шось таке-во, як молоко чи шось таке-во. А таке-
во вже, маєтку, – нічого не давали. [Майно залишало-
ся тому, хто батьків доглядав?] Залишалося тому, хто 
був дома. [Як у сиріт доля складалася?] Ну, то всяко 
було. Були такі, шо жили бідно. А були такі, шо піш-
ли заміж добре. Чи він оженився на якісь багачці, шо 
мала всьо. То вже було йому ліпше. [Слово «приймак» 
у вас було?] Приймак? Були такі, шо не мали дітий, 
то собі прийняли якусь дитину. [А якщо чоловік іде 
жити в дім дружини?] То «за невістку» йде і «за зятя». 
Як женилися, то йшов або зять, або невістка. [Ска-
жімо, на Київщині приймаком називали чоловіка, 
який ішов жити до жінки в дім.] У  нас так не каза-
ли. [У вас вважалося однаково, що дівчина йде жити 
до хлопця, що хлопець до дівчини?] Так. Як хто. Хто 
«за невістку» – як жінка, а він – «за зятя». У нас так  
говорили. 

РоЗлУчеННя Кажуть «беруть розвід». Чого беруть 
розвід? Бо характером не зійшлися. Ходили одне до 
другого, любилися одне до другого і шанувалися, а те-
пер характери не такі? Якого характеру тобі треба, як 
ти маєш чоловіка? Люби чоловіка, люби дитину і ша-
нуйте! За Польщі розлучення не було, потому шо там, 
вже як йшов, то вже мав те поле. Як він десь іде, – він 
забирає свою часть. А я не хочу вже. Нашо йому від-
давати, як він вже має часть дома? Не хочу, бо треба 
майно ділити. [Діти з ким залишалися після розлу-
чення?] А то вже вирішує суд. Коли признають з ким 
дитина хоче бути. За Польщі розлуків дуже не було. 
Жили бідно, але жили. Богатіші жили – все одно. Те-
перки вже більше тих розлуків. 

оБов’яЗки дІТей щодо БаТькІв Якшо батьки 
можуть  ше працювати і робити, то вони ше помага-
ють навіть дітям. А як вже не можуть, – вже батькові 
шось дістається. Щось виділяють, як він [батьки] не 
має в шо взути чи вбратись. Там шось постараються. 
[Хто має доглядати? Син чи дочка?] То не має різниці. 
А теперки є такі-во, шо приходить, як-то кажуть: «Го-
луби старі годують молодих». Мусять і батько робити 
ше, дати дітям, шоб шось було в них.
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БУський РайоН

с. йосипівка
Записали Ю. Бідношия та Б. Сауляк 26 квітня 2018 р.  

у с. Йосипівка Буського р‑ну Львівської обл.  
від Хоми Мирона Миколайовича, 1947 р. н.,  

та чижовської Марії Василівни, 1950 р. н.

РодиННе повсякдеННя, РодиННІ пеРекаЗи  
Баба була нормальна – працювала, старалася. В неї син 
загинув в партизанці. Вона трохи втікла, перебувала в 
другім селі, далеко відсіль. В Тернопільській області. 
А тоді приїхала назад, сюди. Працювала, мене пиль-
нувала, як я був малий. Із бабою я в добрих стосунках 
був. Більше, як з мамою. Баба – то є баба. В 1971 році 
померла. Не хворіла, а просто померла, і всьо. Жила 
небагато. [Скільки дітей у родині було?] Я один був. 
Батько був на фронті. Всю війну пройшов: з Далекого 
Сходу аж до Берліна. Ранений був у руку. Працював 
головою сільської ради, то головою СТ [споживчого 
товариства], а потім працював на різних роботах тут: 
і на фермі, і сіяв у колгоспі, різну роботу робив. Так 
батько прожив сімдесят шість років. Мама скорше по-
мерла. Мама була слаба, в шістдесят років померла. До 
батьків я говорив ніби на «ти», а до баби говорив на 
«Ви». Мої внуки звертаються на «ти». Маю внуків три. 
Я ріс – не бідував, і не був в таких розкошах сильних. 
Були достатки, но не такі, які я хтів би. Купила мама 
булку у Львові, приїхала. То я радів, шо купила булку 
за дев’ять копійок! Тепер її ніхто не хоче їсти, а колись 
я чекав: приїде мама зі Львова. Потім пішов у шко-
лу, вісім класів кінчив. Після вісім клас думаю: треба 
шось трошки помагати батькам. І я так собі: я йду на 
якусь роботу. Пішов до майстра одного, слюсарувати. 
Після того пішов у будівельну бригаду. До ліса їздили, 
возили матеріял з лісу. Різали в лісі. Потім од воєн-
комата учився на шофера. От я провчився шість мі-
сяців, получив права, прийшов додому – тут ше такої 
роботи не було. Проводили електрику – лінію тягнули 
високовольтну. Я пішов в ту бригаду. І та робота спо-
добалася. Мене уважали. До трьох місяців дали мені 
п’ятий розряд. Як мені зробили розряд, я вже зароб-
ляв великі гроші, вже мав поза 170  рублів. То були 
великі гроші. Я попрацював з ними десь півроку, тоді 
повістка прийшла в армію. Забрали мене до Львова. 
Був у Львові тиждень, дали машини всім  – і ми по-
їхали на уборку в Чортків. Там булисьми, напевно, 
місяць на жнивах, на уборці. Зерно вивезли, нас по-
грузили в вагони і відправили на цілину. Їхали цілий 
тиждень в вагонах. Приїхали, розгрузилися. Попали-
ся в Кокчетавській [області]! «За тиждень давайте пе-
реїжджайте в другу область». Ми поїхали в Кустанай, 
там возили. З Кустаная – в Павлодар. Там відвозили, 
вернулися назад. Вернулись, певно, вже зима була, 
сніг. Вернулися додому, тут машини здалисьмо. Нас 
трошки потримали, ми ше були без присяги. Машини 
здали, два дні поламали, там, кукурудзу в колгоспі, на 
Львівщині. Приїхав якийсь генерал – і нас всіх запа-
кували в поїзд, повезли в Ленінград. В Ленінграді була 
розсортіровка на прийомному пункті. І я попав в Ка-
релію. Я там пробув два роки з половиною. Я там був 
механіком автоколони. На машині їздив, все робив, 
шо треба було. Платили гроші нам. Нормально пла-
тили. Я заробив дві тисячі. Демобілізувався, приїхав. 
Уже кажуть батьки: давай ставити хату. То я згодився, 

і ми поставили тут хату другу. За рік ми її збудували. 
Накрили. Й перебралися сюда. Осталася ця хата доч-
ці. Я меншим, ше до школи ходив (батько був коло ко-
ней), то я пішов; візьму коні, поїду в село. Там комусь 
картошку привіз, рубля два-три давали. А в той час – 
то вже гроші. Отак помагав, як міг. І так ми прожили. 
Батько мав воєнну пенсію, і пенсію непогану. То вже 
було легше. [Ви дорослим батька слухалися?] Слухав-
ся. Шо казав, так і робив. Після армії тут ше покру-
тився півроку, пішов у колгосп. Працював на машині. 
50 років працював на машині. 50, мабуть, і не було, – 
шось трошки брехнув... Їздив на всяких машинах. Їз-
див на ГАЗ-69, на ГАЗ-51, на автобусі, на ЗІЛах їздив, 
на тягачеві такім довгім. Ото так крутився. Заробляв 
гроші великі. Маю стажу сорок п’ять літ. А ше дев’ять 
[років] нема в мене – працював неоформлений. Бага-
то роботи на себе брав. Вночі сторожував, вдень їздив 
машиною. Потім кіньми працював, то горав комусь. 
Я цілий день горав, а потім на роботу, в другу зміну... 
О  шестій, о  п’ятій, о  сьомій десь коні вивів пасти. 
Вивів коні пасти, погорав городи, поїхав на роботу. 
В першій зміні працював, в дванайцятій годині – обід. 
Я на ровер сідаю – треба коні привести. Привів коні 
до стайні, сів на ровер, поїхав назад. Дома був – і куска 
хліба не з’їв. І поїхав. Приїхав – обід скінчений. Потім, 
під час роботи, була якась хвилька – кусок вхопив, те, 
шо мав із собою. І так робив, і ніц не журив.

виБІР паРи, шлюБНий вІк [Познайомився з дру-
жиною] в селі. Ми з одного села. Я вже після армії був, 
трийцять чотири роки. Думаю: треба. Мене затягали 
різні компанії: десь шось привези, хтось там шось по-
тягнув, – а я буду соучасник, як той, шось вкрав. Я по-
дивився: треба мені з тої компанії тікати. І я женився. 
[Хлопцям] казав: жінка не пускає. Я оженився – і так 
вже більше до мене не чіплявся ніхто. [...] Мати була з 
1923 року, то вона в 16–17 літ [на вечорниці йшла]. До 
нас ходило хлопців повно. Біля сто чоловік загинуло 
молодих з нашого села на тій партизанці. І  шо зро-
биш? Мати пішла замуж в 27 літ, вже не мала за кого 
йти. А батько був гоцул – вони з одного села. Батько 
поїхав на заробітки до Німеччини. Вернувся, бо нім-
ці послали на заготівку ліса. Тут був, по сусідству, на 
квартирі, познакомився за матір’ю, так і оженився. 
І,  ото, я  одна; а  друге мала мати, то вже неживе. Ай 
Боже, мати не раз плакала за тим, першим [хлопцем]. 
А то був багач. Колись земля – то було багатство. Мати 
мала щонеділі сватачів: то з Соколівки, то звідки... 
А вона мала одного, і навіть проводи були. Він йшов 
до войська. «Павличко, хто то буде, як я приїду з вой-
ська? Я  хочу знати, хто то буде?» А  вона каже: «Аби 
ти сам вернувся!» А  воно бачиш, як сталося? При-
йшла картка якась (така откритка темна), його колега 
написав, шо він згинув. І  так якось батько прийшов 
в 1949  році до нас. Я  народилася в 1950-му. То вже 
зав’язали колгоспи, забрали всьо. А ніхто не мав такої 
спеціальності, шоб були гроші, і мати пішла за сані-
тарку до роддому. Батько – їздовий.

дошлюБНе спІлкУваННя У  нас таких розвагів не 
було. Колись давно ше молодь збиралася, мала таку 
площадку. Дівчата, хлопці приходили, музику там 
собі грали гармошкою, танцювали. Таке було. То були 
з року 1938-го, 1939-го, 1940-го, 1941-го  – отакого 
року. Я там крутився, малий був. Якшо не вигнали, то 
сидів, а як вигнали... Танцювалося якось зразу. [...]

БУСьКиЙ  РаЙОН
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НайМиТУваННя Колись багато було дітей, бо дітьми 
робили. Баба ще як до школи не ходила, батько збудив 
о шостій годині [ранку] пасти гуси. І дітьми робили. 
І  навіть тут був наймит і наймичка. Наймичка їсти 
варила. Мати ніц не робила, [лише] діти там якісь. 
17 моргів землі було. Написали менше в сільраді, бо 
висилали тих куркулів. Хтось порадив і написали мен-
ше. [Морги – це скільки соток землі?] То десь 70 сотих. 

УспадкУваННя МайНа [Що раніше в придане дава-
ли?] Шо хто міг. Поле. Я ще й донині маю написане, 
так, як завіщаніє. Бо мати мала брата у Львові, а він 
там згинув (ше мала брата середнього і наймолод-
шого, мати була найстарша). Мав йти на обученіє, бо 
вже рускі прийшли (до войска мав іти). Пішов до Ку-
тів на кавалерку, а там був сход бандерівців. І, видно, 
так боялися, шоб вони [хлопці] не видали їх, вивели 
в ліс і постріляли. І  ніхто навіть не знав де. Він був 
дуже добрий, той, середній. І працьовитий: за бабу ко-
рову йшов доїти, бо дві корови були. Треба було йти 
далеко. Він каже, як війна була: «Мамо, не йдіть, бо 
ще як Вас застрілять, Ви маєте двоє дітей. А як мене 
застрілять, – ніц не буде». І, бачиш, його застрілили. 
А  так дід написав: дочка має нас поховати, даруй їй 
хату, хлів, стодолу. Має нас поховати, дотримати до 
старості.

с. ожидів
Записав Б. Сауляк 26 квітня 2018 р.  

у с. Ожидів Буського р‑ну Львівської обл.  
від Печолат Марії Михайлівни, 1929 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Ми ходили по хатах. Зби-
ралися хлопці, дівчата: співали, в карти грали (в яко-
гось «кота»), сміялися. Танців не було. Тоді довго був 
траур після войни. Хоть було весілля, но танців не 
було. [Чия це хата була?] А  то так: раз прийшли до 
мене, раз прийшли до другої. Нас було п’ять чи чоти-
ри дівчини (одна вже вмерла, а одна ще жиє, і хлопців 
вже тих нема, шо приходили). [Із сусідніх сіл] до нас 
ніхто не приходив. [З якого віку починали ходити на 
вечорниці?] Такі-от підлітки були, мабуть, 15–16 ро-
ків. Ходили в піст колядували – так проводили свою 
молодість. 

шлюБНий вІк, фоРМи шлюБУ Я  мала, як заміж 
виходила, 22  [роки], а  виходили і в 25. [У  16  років 
могли піти заміж?] Нє-нє, не було того. 20, 22, 25 літ 
[виходили заміж]. Хлопці тоже старші вже були – 22, 
25 [років]. То вже як після армії повертались. Ніяких 
громадянських шлюбів [не було]. Був шлюб один – в 
церкві! А так – не було. То, може, хіба один випадок 
такий. [Засуджували люди?] Да. Судили, сміялися, об-
говорювали, бо не по-релігійному це роблять.

посаг, фоРМи сІМ’ї, РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї  
Давали [дівчині] образи, всю постелю, посуду, і всьо. 
Більше такого нічого. [Землю] давали. [Хлопцю] таке 
саме. Хто мав якусь телицю чи якусь корову – давали, 
а землю ніхто не давав. [Куди йшли жити після весіл-
ля?] Де кому трапляло. Як вона була сама, то він пі-
шов до неї. А як він був сам, то вона пішла до нього 
за невістку. А тако, шоб вони окремо хату свою мали, 
як тепер, то – нє. То було все вкупі. А потім вже собі 
якось раду давали. Жінка їсти варила, а чоловік поле 
орав або, може, на які роботи [йшов]. В нас була колія 

[залізнична], то багато на колію ходили робити моло-
ді хлопці. На колію ходили і вдома, на господарстві, 
робили. [Чоловіки до кухні не мали справи?] Нє, тіль-
ки жінки. [Як невістка із свекрухою вживалися?] Як 
попала [свекруха] добра, то добре жили. А як [навпа-
ки], то сварилися. Не мирно жили. [В тещі і зятя] таке 
саме було.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї, поЗашлюБНІ дІТи В нас 
жили старші люди, то мали по семеро, по шестеро ді-
тей. А вже за моєї памняті, то мали по троє, по чет-
веро. Я мала четверо. [Як не було в сім’ї дітей, могли 
усиновлювати?] Нє, такого не було. Брали хіба в роди-
ну свою. Своя якась рідня була: ти маєш багато дітей, 
то дай мені. Віддавали, а так, шоб всиновлювали, то ні. 
То «прийми» казали. [Як ставились до позашлюбних 
дітей?] Іздівались, насміхались, обзивали її [жінку]. 
Мені стидно то казати (на неї казали «курва»), а дити-
на – то «байстрюк». 

оБов’яЗки дІТей щодо БаТькІв, фоРМи ЗвеР-
ТаННя в сІМ’ї Сини старші і молодші були. Пильну-
вали до старості, доглядати. То як кому припало. Чи 
є сини чи були дочки  – мусів пильнувати. Мали не-
вістки, мали зяті – мусіли пильнувати. Як було, – так 
було: і зле, і добре. Але мусіли доглядати, до смерті до-
тримати. [Як до батьків звертаються частіше?] Більше 
на «Ви». А тепер молодь вже більше «ти» каже. А за 
мене, то всьо було «Ви».

РоЗлУчеННя Як жили, то [так і] жили. Колись не роз-
лучались. Ніколи того не було, може, випадок був їден 
чи два. І пили, і билися, і всякого було – ніхто не роз-
лучався. А тепер всі розлучаються. Тепер їдне другого 
не хочуть терпіть. Характером не зійшлося і вже роз-
лучилися. [У  селі виїжджають на заробітки?] Виїж-
джають, в Польщу їдуть. [Буває так, що через це сім’ї 
розпадаються?] Нє. Чого? Не розпадаються. Вони вже 
жонаті [подружжя]. Або їдуть обидвоє на роботу – і 
чоловік, і жінка. 

сокальський РайоН

м. сокаль
Записала Т. Момот у вересні 2011 р.  

у м. Сокалі Львівської обл.  
від Ірванець Ярослави Іванівни, 1927 р. н.,  

та Бочик Парасковії андріївни 

РодиННІ пеРекаЗи Батьки мої були землероби, на 
землі працювали, а я в вісімнаціть років пішла працю-
вати вчителькою. Працювала по селах, в селі Савчин, 
Гута, потім в Радехівському районі працювала, там 
Сушно, вийшла там заміж за місцевого. Батьки мої 
тоже з Сокаля, тут маю, на цвинтарі, всіх – вся роди-
на моя на цвинтарі в Сокалі. І по батькові батьки, і по 
матері – всі тут, в Сокалі, похоронені. 

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї [Скільки у Вас дітей?] Одна 
дочка. В мого діда було дві дочки, була тьотя і мама 
моя. Софія і Анна. [Які зараз імена дають дітям?] На-
приклад, я  маю внучку, назвала Леся. Оксана дают, 
Сніжана, Анна богато  є, Юлів богато  є, не Олі. [Від 
чого залежить вибір імені?] Від батьків. Є  календар, 
дивляться по тому календарі церковному. Ну, тамо, 
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на Волині, дивляться на той календар і називають не 
знати як, а в нас – то нє. Як кому подобається, – так 
називають. [Чи  є таке, щоб називали на честь бабу-
сі або дідуся?] Є. Наприклад, дідо був Петро, можна 
сина назвати Петро чи внука Петро, так називают. Чи 
тато був Орест, і  хлопець родився, називают Орест. 
[Які нові імена дають дітям?] Назар, Маркіян, Юрко, 
Анжела, то то є французьке, Артур, то то яке є, гру-
зинське. Своїми треба іменами називати. Як дівчинка, 
то мама називає, як хлопець, то тато називає.

виБІР паРи, посаг [Де раніше знайомилася молодь?] 
В  нас клуби, читальня, як-то кажуть. Знакомилися 
їдне з другим і так. [На що хлопець звертав увагу, коли 
вибирав наречену?] Вона має бути пристойна, гарно 
вдіта, коси, шоб не таке, як тепер, шоб гарно, шоб вона 
вміла співати. Чи вона вміє готувати. Ну, та на всьо 
дивилися. А наречений тоже мав такий бути, як коза-
ки – здоровий, жеби всім усно робити, так працювати, 
бо то колись ми мали свої землі, всьо своє, і ми му-
сіли всьо-всьо працювати, і всьо-всьо треба було ро-
бити. [На що більше звертали увагу при виборі пари: 
на гроші чи на кохання?] Ну, трошки на кохання і за-
можність, всяко було. [Де реєстрували шлюб?] Тіки в 
церкві. Колись-то все в церкві, ну, і пізніше вже мусіли 
дати знати, як вони брали шлюб, але всьо церква ро-
била. [...] То ше колись було поле давали [в придане]. 
Колись давали і корови.

с. ванів
Записала Т. Момот у вересні 2011 р.  

у с. Ванів Сокальського р‑ну Львівської обл.  
від Скебської Ганни Дмитрівни, 1937 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя [Де раніше знайомилася 
молодь?] В  клубі були танці. Там приходили хлопці, 
дівчата; співали, танцювали. Під клубом були танці, 
в клубі були танці, і так вони знакомили сі з хлопцями. 
Познакомила сі з хлопцем, тоди доходило до заручин. 

виБІР паРи [Як хлопець обирав собі наречену?] Вона 
мала бути робоча, красива, не зрадлива. [А як дівчина 
обирала собі нареченого?] Вона дивила сі, шоби він 
був робочий, шоб він не пив горілки, шоб він не хулі-
ганив, шоб він її слухав, шоб він до неї звертався так, 
як має бути. Ото дівчина хтіла хлопця.

фоРМи шлюБУ Перше ходили до сільради, розписали 
сі, тоді йшли до церкви, несли на заповди до священи-
ка. В церкві брали вони шлюб. Якшо вона ішла заміж, 
за невістку, то вони ішли до него. І придане було. На 
віру жити було великий гріх! Великий гріх було зра-
джувати людину! Отак як, наприклад, ви маєте хлоп-
ця, він вас зрадив, він вже має гріх за вас. Він вже має 
великий гріх, бо він перейшов зраду. Людина повинна 
одна другій вірити, одна другу любити, одна до другої 
сі хилити, і так їх повинно іти життя.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї Знаєте шо, перше діти хрес-
тили такі, які були імена: Марія, Софія, Анна, а тепер 
кажуть такі імена, шо навіть вимовити не можна. Ту-
во Настя народила сі дівчинка їдна, друга. Мої діти на-
зивали сі: їдна – Марія, друга – Софія, трета – Оксан-
ка, а ту – Юляна, вродила дівчинка Юстинка. Отак, як 
можуть, так поназивають. А потім як ту дівчинку, як 
вона виросте велика, кликати? [Як раніше називали 

хлопчиків?] Іван, Степан, Грицько, Михайло. А тепер 
то сі навертают до старих тих назвів, як колись нази-
вали, а-во: Михайло, Юхим, Максим – отак-во нази-
вають. Колись в родині було навіть семеро дітей, а за-
раз – їдна-двоє. [Чому так?] А я знаю, чого не хочуть? 
Чи тяжка обстановка людини? Ну, таки тяжка, я вам 
скажу, нині ту дитину вибавити, вигодувати, хоч вони 
платять на ту дитину, але я бачу по своїх, шо то мало 
тих грошей, шо вони дают. 

с. волиця
Записала Т. Момот у вересні 2011 р.  

у с. Волиця Сокальського р‑ну Львівської обл.  
від Король Марії Іванівни, 1929 р. н.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї [Скільки у Вас дітей?] Два 
сини і один онук. Моя мама мала сім братів, а вона – 
восьма. Менше дітей [народжується], то, знаєте, 
у зв’язку з тим, шо нелегке було життя в економіці, ну, 
і зарплати, і те-се інше, знаєте, так, шо люди не мали 
звідки те вчити і так дальше. Те все пов’язане з тим 
низьким, неправильне життя, наш парламент, двад-
цять років, і навіть раньше за москалів те саме було. 
Не було легке життя. [Як раніше і тепер називають 
дітей?] Знаєте шо, мені не подобається. Лілія, якась 
там ше, навіть не можу вимовити, всякі надумані іме-
на. Мені не подобається. Мені подобається найперше 
ім’я, то є Іванко. То в всіх-всіх державах є Іван. Подо-
бається мені Марія, Люба, всякі подобаються, але ота-
кі надумані – нє. І, наприклад, мій один – Олег, дру-
гий – Роман, Богдан, а той – Дмитрик – правнук. [Як 
звали братів, сестер Вашої мами?] Григорій, Володи-
мир, Іван, Ілько, Степан, мама Теодозія. [Хто обирає 
ім’я дитині?] Часто залежить, як батьки виховують 
дітей. Головне, батько і мати повинні виховувати ді-
тей духовно, розмовляти чистою мовою українською, 
не грубіянити в мові, зайвих брудних слів не вживати. 
На жаль, в нас тепер так є. Ми так-во, дивимося в ро-
дині, хто. Мій чоловік Богдан, а мій Олесь, син, казав: 
«Я свого сина назву або Богданом, так, як мій батько, 
або Іваном, бо він перед Іваном родився». То він на-
віть мав два імені. В церковному календарі був Іван, 
і Богдан-Іван, але кликали Богдан.

виБІР паРи Я, наприклад, з дитинства любилася. Як 
любилася – просто він мені подобався. Отак позна-
йомилися ми. Отак я його любила, він – мене, і так 
потім дійшло до любові дійсно, коли вже виростала. 
І я, і навіть він мене взяв перший раз, і я вже мусіла 
йому бути вірна, ми вже думали женитися. Я пішла 
працювати вчителькою, а мій Король, чоловік, зало-
жився з хлопцями, шо він мене візьме. Мені сказали 
хлопці: «Заложився з нами, шо там скільки грошей, 
шо він мене візьме, і я буду його жінкою». Я вже зна-
ла. Прийде мій Король, а я там була на квартирі ше з 
одною вчителькою математики. «Богдане, чо’ ти при-
йшов?» – «Я до тебе не прийшов, я прийшов до Бере-
зи Галі». – «Добре, сиди собі з нею». А Василеві сво-
му сказала: «Знаєш, шо він заложився?». А  Василь: 
«Вважай, бо як він вже заложився, то він буде шу-
кати такої нагоди, шоб доказати». Кажу: «Та я його 
виганяю, він мені не потрібний». Але раз так було, 
нікого не було в хаті, тільки  я, він закрив на ключ 
двері, – і все, і до мене. Я кричу, сварюся, та де, муж-
чина має силу. Ніякого задоволення не було в мене, 
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нічого, я  не була після того вагітна, нічого не було. 
«Все, я доказав, маєш бути моя жінка, всьо». – «Боже, 
шо я скажу Василеві? Шо я скажу? Та не буду каза-
ти». – «А тепер, – каже мій Король, – а тепер я тебе 
не пущу сюди, в Переспу, бо ти як підеш, тебе Грабові 
не пусте, і ти вийдеш за нього заміж. Розписуємся». 
Розумієте, за тиждень після того часу, 27 травня, ми 
розписалися. Без весіллі, без нічого, він казав: «Не 
пущу, бо тебе не пустить Грабові». Боже, шо то було, 
без нічого. Я  вродила потім свого Олеся в Сокалі, 
а він приходе. Медсестра: «Вам привіт дає». Дивлюся, 
Василь Грабові: «Вітаю з народженням сина». Мій ка-
валєр колишній. Ну, нічого. Мій Олесь має півроку, 
я в Переспі бавлюся на лузі, на травичці, іде Василь, 
забирає його на руки, до хати, кладе на ліжко дити-
ну: «Бери дитину і я з тобою, виїжджаємо. Я бачив, 
шо тобі не треба було заміж за нього виходити, ти ж 
не була вагітна. Чо’ ти вийшла заміж за нього?». А я 
кажу: «Як він доказав своє, як би ти дивився на мене, 
я вже мусіла». Як він мене не намовляв, я того не зро-
била. Потім він женився. Помер давно, давним-дав-
но. Перед тим взяв вчительку української мови, і та 
вчителька ше живе, його жінка. Отаке було знайом-
ство. [...] Яке то знайомство було в дитинстві? Отак-
во. Знайомства не було, тіки як бавимо ми не раз 
на Великдень. Я вже в п’ятому класі була, я боялася 
ввечір іти додому. Він: «Я тебе відведу». І він біжить 
вперід, а я за ним, бо я боялася перше, шоби собаки 
не напали. Отаке було знайомство. Він мені симпа-
тизував, я – йому. [На що хлопці звертали увагу при 
виборі нареченої?] Співати, розмовляти, не обража-
ти всіх, не сваритися, не обзиватися, поганих слів не 
говорити – розумієте, загальний характер дивляться 
хлопці. І, наприклад, якшо дружити з одним, ніколи 
не треба і того, і того. Скільки таких є, шо вона по-
чинає з багатьма. Не треба. Один подобається – всьо, 
амба. А в мене так вийшло, бачте, не знати як. [Яким 
має бути хлопець?] Наприклад, я  на Короля не ди-
вилася. Так вийшло. Мені подобався Василь, бо він 
дуже був уважний. Василя я так само любила  – він 
дуже був розумний, такий ввічливий, але він не вірив 
в Бога, то мені одне те не личило. Як він мене взяв, то 
я встидалася до священика волицького іти говори-
ти гріх той, я в другий район – Радехівський – пішла 
до священика сповідатися. А він мене не розумів, він 
думав, шо я, може, стратила абошо. Я йому тлумачу, 
шо нє, мене взяв, більше нічого. А потім Василь смі-
явся, реготався: «Ти шо, дурна?». [...] Тіки пам’ятаю, 
за моєї пам’яті, моя сестра мала виходити, Катерина, 
вона від мене [на] сім років старша. Як мала вона за-
між виходити, то приїхав батько того її нареченого 
майбутнього, і сідали за столом, і домовлялися. І ка-
зав: «Скіки ви маєте моргів поля? Як дасте моргів 
поля, то я свого сина женю на вашій дочці». А тато 
каже: «Я маю сім моргів поля, я не можу одному дати 
більше, другому – менше, я хочу рівно поділити». – 
«В такому випадку ми не будемо сватами, і мій син 
не вжениться з вашою дочкою». А бабуня моя, Євка, 
сиділа під піччю, то всьо слухала і каже: «Касько (на 
Катерину), Касько, ти не виходи за него заміж, бо він 
тебе не хоче, він хоче тіки твоїх моргів. Він тебе не 
буде любити». Розумієте, як було. А колись виходили 
заміж за морги, як має моргів багато, тобто гектарів, 
землі. Бо тепер вже не дивляться на то, тепер див-
ляться на особу, яка особа, і тоді є краще.

с. комарів
Записала Т. Момот у вересні 2011 р.  

у с. Комарів Сокальського р‑ну Львівської обл.  
від Козюк Марії Ільківни, 1923 р. н.

РодиННе повсякдеННя Спочатку працюва ли- сьмо 
на своїй землі, того колгоспа не було ше за польської 
власті, хто скілько мав землі, так працював. Бідно 
було, бо так хати були під стріхами, не мали люди 
за шо то будувати. Хто де ті мав багато поля, де там 
на селі, в нашому селі таких три-штири чоловіки. То 
вони таже не жили так розкішно, усно свойими ру-
ками робили. Тракторів не було, плугами і конями 
[обробляли]. 

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї Сестру мала я одну, три бра-
ти було. А ше два брати було, бо тато мав дві жінки. 
[Як звали Ваших братів, сестер?] Називав сі їден Фе-
дір, їден називав сі Петро, а другий називав сі Міхалку, 
Михайло, і Василь. [Як Ви своїх дітей назвали?] Один 
називав сі Петро, а один називаця Іван, а дочка – Ільє-
на. Вже тепер більшість старають сі дітей називати по-
старому, бо колись, ще за Польщі, то більше було на-
звано по-старому. Наприклад, Іван, Григорій, Петро, 
Павло, а вже потім Ігор, Владислав – такі всякі, знаєте, 
панські, шо навіть наш священик не хтів хрестити та-
ких. Ігоря навіть, казав, в нас християнські ті-во, нема 
таких імен. Дівчаток називали розмаїто: і Оля, і Анна, 
і Марія, і Олена, Оленка. 

дошлюБНе спІлкУваННя [Де раніше молодь зна-
йомилася?] А йшли до читальні, до просвіти, до клубу. 
Те побачило того, десь там поїхали на празник, те по-
бачило того, чи хлопець дівчину, чи на якусь виставу, 
десі танцювали, те сподобало. Були вечорниці – несли 
собі, носили там з дому яєчка, муку, пекли таке-во, 
і  булочки пекли багато, ті садили вишні ше вперед, 
значить, котра вийде заміж. Отакі-во чуда виробила. 
[Хто приходив на вечорниці?] Дівчата і хлопці. Знаєте 
шо, то ше залежи, де як. В нас, тут, справляли чайні 
вечорі. Співали, запрошували на чайний вечір. На-
примір, в нас, в клубі, в чайний вечір запрошували з 
сусідніх сел. Музика грає, танцюют, господині пона-
рехтовлювали печиво, чай. Оден вийшов, оголошує: 
«Ага, тілько і тілько пар прошу на чай». Бо всі сі не 
змістять. Попили ті чай – пішли танцювати, другі за-
ходять. Був чайний вечір. То файне було. І робили ше 
такі в нас фестони. То всьо було на площі, там  – на 
пасовиську. Обгороджували маями, був вступ, пла-
тили, запрошували музику, приїжджали крамарі з 
водою, з мороженими, розумієте, а народ шов, музи-
ка грала духова, там, на тому, де зробили, танцювали, 
а народ дивив сі. Ше й були такі концерти, то не за-
вжди, концерти, де робили, де хор співав, де вправи 
такі були – файне було. За Польщі було дуже файне. За 
радянської влади таже так само фестони робили, в нас 
ще і донині роблять.

виБІР паРи [Коли хлопець обирав наречену, на що він 
звертав увагу?] Котра була богата. Зараз беруть, котра 
має машину, котра має ше знаннє, вчена. Бідна так ви-
ходе, хіба, шоб вона була така ладна, а  хлопець спо-
добав сі. Воно так було, шоб навіть вийшла заміж і не 
вміла зупки зварити, але була ладна. Бо як пішла на 
заповіді їдна дівчина, і каже священик там: «Ну добре, 
Марусю, ти така молоденька, маєш шістнадцять літ, 
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чи ти вже вмієш зупку зварити?». А вона каже: «Про-
шу отця, шістнаціть молода, а дваціть вже стара». [Як 
дівчина обирала собі нареченого?] Так само. Або бо-
гате, або їдне друге сподобало так, шо пішли обидвоє. 
А-во так було, шо тато і мама вигнали: «Ідіть!». А було 
так, шо: «Я з цього роду не хочу, бо той мені рід не по-
доба мі». І діти поженили сі, і пішли від тата, від мами, 
так ше й було. Вінчали сі, хоч не мона було. Церкви 
були, в нас була церква, вінчали сі.

фоРМи шлюБУ Котрі не хтіли іти до церкви, бо каза-
ли, шо то нема Бога, нема нічо’, жили на віру. [Як до 
них ставилися в селі?] А собі як хочеш. А-во, навіть 
наш сусід ту-во такий є, він не брав за жінку, а тако 
жиют так – на віру, «розписане» казали, котрі не бра-
ли в церкві шлюб. А розписані – то не важно, то ти не 
присягала Богу і можеш завтра розвестись.

с. хлівчани
Записала Т. Момот 13 вересня 2011 р.  

у с. Хлівчани Сокальського р‑ну Львівської обл.  
від Більохи‑Пащук Параскеви Миколаївни, 1925 р. н.,  

та Купровської Меланії Василівни, 1932 р. н.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї [Як звали Ваших батьків?] 
Микола, Єва. [Які імена давали дітям?] Такі церковні, 
українські [імена]. А-во, тепер ксьондзи нові, я сама он 
маю сестринку. Вона була в православній вірі, а стор-
гувала, пішла в католицьку, і вродила сі у них син, теї 
меї сестринки з священиком, а в його дочки вродила сі 
дочка, то вони не назвали українським або християн-
ським іменем, – Ангеліна, а Ангеліна – то є французьке 
ім’я. Нашо ж українську дитину хрестити французь-
ким ім’ям, як є імен, навіть я знала, скілько-то їх. А-во 
дивіться, як моє ім’я – Параскевія. Є два ім’я Парас-
кевія – двадцять семого серпня Парасковії і десятого 
листопада є Парасковії. Одна є Парасковія, шо дуже 
преподобна, дуже подобалася Богу, а друга – десятого 
листопада, шо її замучили за Христову віру, тому маєм 
дві Парасковії. [Які ще були давні імена?] Андрій, Сте-
пан, Палагія. [Хто вибирав ім’я дитині?] Та саме голо-
вне батьки, але дід, баба. [Чи називали дитину іменем 
когось із родичів?] Обов’язково, тілько так називали 
із родичів: був дідо Андрій  – значить сина, хлопчик 
родив сі; була Анна – Гануська називали, Варка – Вар-
вара. Мій дід Степан, його перша жінка померла, була 
Варвара, а  з другою оженив  сі, то від першої жінки 
мав п’ятеро дітей, а з другою оженив сі Ганнусі, то мав 
четверо дітей. І  двойні діти були, але в батьків були 
всі однакові – любили тих і тих: шо тим купували, то 
й тим, сиротам, купували. Всіх разом [...], батьківське 
родинне відчуття було. А тепер діти, видите як, рідних 
батьків і то на рідкість є, шо шанують.

БеЗдІТНІсТь [Якщо подружжя не мало дітей, то що 
робили?] Ставили пам’ятник, а-во, ту в нас, недалеко, 
коло Яринців, капличка шо стоїт, то батьки жили і не 
мали дітей. Файно, заможно жили, а дітей не мали, то 
вони ту каплицю поставили, шоб у них народилися 
діти. І поставили ту капличку, і народилися діти.

дошлюБНе спІлкУваННя Коло церкви сі здибали, 
виходили з церкви, виходили за фіртку і там говори-
ли. Їдні сварилися, їдні любилися, і всьо так. Найбіль-
ше – коло церкви, а тоди був клуб, знову до клубу всі 
ішли. То колись не було, казали, на вечірні пішли, всі 

пішли до клубу. Кіна показували або танці, або гуля-
ли, шось таке-во. [...] Читальня «Просвіти» була в селі, 
тепер – клуб. Я ше була дівчиною, то ми ішли до церк-
ви на відправу, а з вечірньої ішли всі до читальні. Там 
розказували про Україну, про колишні традиції давні, 
як наші батьки ше заховували ті традиції, ну, посиділи 
або п’єсу якусь відігравали, то дуже зацікавлені люди 
дивились і слухали. Вечорниці були. Десь на подвір’ю 
у когось, де найбільше хлопці, дівчата сходились. На 
подвір’ю скрипка і барабан «бум-бум», танцювали дів-
чата й хлопці там із знайомими, всі замуж потім ви-
ходили. То вечорниці. А й пісню співали:

Ой встань, милий, чорнобривий,
Бо білий день надворі,
Скажуть люди, правда буде,
Ой що ти ходиш до мене.

Затримувались, бо ішли на вечорниці, гуляли вечор-
ниці, відправи, танці і всьо, і затримались до досвіт-
ку, ну, та й вже так. І так розвидніло сі, забавлялись, 
і так день зробив сі. Шоб так всі разом ночували, то нє 
[не було]. Так, шоб гуртом затримались, і  там відбу-
валось шось: чи якась вистава, чи шось, значить, за-
тримались всі разом, а потім розходили сі, вже навіть 
чисто день робив сі, а тоді розходились по домам.

виБІР паРи Казав, колись монахом він був, а  потім 
з монахів вже пішов, так в селі зістав сі, то не раз мій 
чоловік його питав, того монаха. «Отако, Івасю, – ка-
зав, – ти знаєш, шо вже монастир розігнали, а то ти 
мені знайди якусь дівчину, то я сі оженю». А  Йван, 
мій чоловік, питає: «А яку Ви хочете? Яку Вам знайти 
дів чину?» – «Шоб гарна була, моцно мене любила і за 
мною потакувала». [Шукали багату чи працьовиту?] 
Ну, та роботящу, казали роботящу, бо як людина ро-
ботяща, то вона робе, шо не жаль її навіть при робо-
ті в руки подивитись. А  як дівчина шукала хлопця, 
то вона шукала, шоб гарний був і шоб, ну, тоді мало 
освітян ше було, і шоб якийсь такий троха путящий 
був, казали. Бо як непутящий, значить, дитя неважне 
буде. [Коли хотіли вже брати шлюб, то на що зверта-
ли увагу насамперед?] Та шоб любили одне другого. 
На віру не жили. Колись-то строго придержували сі, 
на віру не жили. То тепер на віру живуть, а колись по 
закону Божім жили. [...] Як мій тато, я ше молодень-
ка така дівчина була, а  сватів, хлопців мала отакого, 
а мене сі питали, шо то замуж, а я кажу: «А я не знаю, 
я не іду». – «А, та шо з тобою говорити? То ми йдем до 
батьків (до тата, до мами, до хати)». Ну, і всьо, я над-
ворі сиджу на лавці, а вони пішли до хати, то тато шо 
відказали: «Ай, я ше її замуж не видаю, то ше молоде, 
то ше не той розум, то ше вітер в голові, най ше трош-
ка походе, тітко її, шо за дівчини погуляє собі, то буде 
те пам’ятати». І  відказались, шо не видають замуж, 
значить, той хлопець більше вже не приходив. [Коли 
Вас віддали заміж?] Та я замуж виходила, як вже від-
була арест, вернула  сі після десяти років, то тоді я 
замуж виходила, то вже й батьків не було, вже мене 
тьотка, мамина сестра, замуж видавала. [Чи чули Ви 
таке, щоб дівчата сваталися до парубків?] Колись, як 
порядна дівчина, то казала: «Не я маю його шукати, 
а він мене повинен здибати». Як порядна дівчина.

посаг Обов’язково придане [давали]. Перше найбіль-
ше славилося – батько поле давав і набиту скриню. А в 
скрині – самі строї, і співали пісню навіть:

СОКаЛьСьКиЙ  РаЙОН
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Набий, батейку, клині (2)
Там, де стояла скрині.
Набий, батейку, густо, (2)
Щоб не було там пусто.

У нас, у селі, був, а з сусідного села, з Воронова, брав 
жінку, а бідний був той господар, то як мали прийти 
на оглядини до него, то він в коморі, ти би ше ж так 
потрафив, поперевертав бочки догори дном, а на дно 
скрізь пшениці понасипав, ніби такий багач, повна 
комора зерна. А бочки пусті, но дном перевернув до-
гори, а зверха пшениці посипав, шо то ніби вона така 
багата, шоб дочку видати.

РоЗлУчеННя В церкві взєла шлюб і всьо, мала жити, 
а тепер кладе руку на Євангелію, а за пару років сі роз-
воде. То є гріх. Ти на Євангелію кладеш руку, ти присі-
гаєш перед Богом, а ти сі розводиш, то є гріх великий. 

сТРийський РайоН

с. семигинів
Записала О. Поріцька 11 червня 2016 р.  

у с. Семигинів Стрийського р‑ну Львівської обл.  
від Гункевич Ольги Василівни, 1970 р. н.,  

та Гункевича Миколи Степановича 

дошлюБНе спІлкУваННя По маминих словах, ко-
лись дівчата сходились по хатах, влаштовувались ве-
чорниці. Мали багато гусей в селі, починали восени 
ті гуси ску́бсти. І то треба було все передерти, шоб то 
було на подушки ́, на перини, шоб було мати, шо дітям 
роздати – «ві́но» у нас називали. І збиралися така ком-
панія дівчат, сідали, набирали пір’я в ванну або в та-
кий кошик великий, і починали то дерти – «пір’єдрай» 
називалося. Після того то співали, говорили, обмов-
ляли [пліткували]. [Це була осіння робота?] Осіння, 
але воно могло залишитися на другий рік, воно не 
псувалося: хто скільки мав того, натоло ́чили в мішок, 
могли і взимі сідати, коли вже мали час, по роботі 
фактично. Восени дуже багато роботи: картоплю шоб 
повикопувати, колись же копали вручну картоплю та-
кими обивачка́ми, у нас говорять, а тепер вже трохи 
сучасніше – вже коні плугом розорюють. [...] То зна-
йомилися, вже хлопці приходили до дівчат, знали, де 
в якої світло горить довго, то там точно є дівчата, то, 
як в нас кажуть, «вар’ювали», дуріли [сміється]. Тан-
цювали і співали. Може, й байки оповідали – не знаю. 
Зараз хлопці збираються так само. Тепер більше по-
сучасному: в хатах не робиться така робота, ідуть десь 
в магазин, сідають, там – пиво, квас, горілка – не без 
того. Тепер вже діти не знають багато чого, навіть вже 
гуси тепер рідкість. Нема в нас тепер. Колись по селі 
така річка текла, тепер та річка висохла. А гірська ріка 
Стрий у нас протікає, вона дуже далеко, шоб тримати 
гусей, раховані сім’ї тримають гуси. 

посаг То у нас «ві ́но» називали. Дівчині готували по-
суд обов’язково, матеріал [матерію]. Особливо, щоб 
була чиста про́стинь – давали кілька штук. Для чоло-
віків теж батьки готували і постіль, подушки, перини, 
ковдри́ і все решту, шоб прийти до хати. Одягу яко-
гось купували: і нове, і те, шо ходив, забирав. 

шлюБНий вІк [Виходили заміж] рано. Є  такі пари, 
шо побралися швидко: колись як – як сказала мама чи 

батько, шо йде той свататись, то так і мало бути. [Ді-
вчина] не могла відмовити! І так брали: багаті хотіли, 
шоб багатших взяти, бідні брали бідних. А тепер вже 
такого нема. Ніхто вже батьків не слухає. Хто яку собі 
сподобав – прислухаються, но не дуже слухають. А так 
було, шо дівчина лиш кінчала школу, то вже заміж ви-
ходила. [...] Переважно рано [виходять дівчата заміж]. 
Зразу після школи, рідко яка до третього курсу дотяг-
не. Ну, є такі, шо старші полишалися – чи не захотіли 
в той час, чи така доля. Але в основному скоро у нас 
дівчата виходять заміж. [Як називають юнаків шлюб-
ного віку?] «Кавалєри». [У  якому віці одружуються 
хлопці?] Трохи пізніше  – в двадцять три  – двадцять 
п’ять років. [Якщо хлопець довго не одружується, то 
як його називають?] «Старий кава ́лєр». [Чи може ді-
вчина свататися до хлопця?] Нє, то їй за зле мають. 
Дівчина має чекати. 

сІМейНІ вЗаєМиНи У  нас відносини теплі. Свекру-
ха ше живе в даний час, ми – окремо, але тепер була 
трошки прихворіла, то була у нас. У  нас прекрасні 
відносини. Я їй дякую за то, шо мені сина [чоловіка] 
прекрасного вигодувала, і людина. Ми вже двадцять 
сьомий рік живемо, він на мене руку ніколи не підняв, 
голос. Шо треба – помагаємо одне одному. 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї У нас не діляться фак-
тично обов’язки зараз: він працює, їде на Волинську 
область зараз, два-три тижні. Я сама залишаюся дома і 
все, шо треба, роблю: і чоловічу роботу, і жіночу. Хоча 
він старається: приїжджає, все своє старається зроби-
ти – те, шо важче. [Що входить у чоловічі обов’язки?] 
Якщо ми колись тримали корови, діти пішли вчити-
ся, і не було кому ту корову загнати до стайні і при-
пнути, то мусів гній з-під корови ви ́кидати, сіна на-
косити, сіна насушити, приве́зти його, позакидати на 
стрих [горище]. [Яку роботу виконує жінка?] Чоловік 
не піде мені в город сіянку – така дрібо ́нька чорнушка, 
цибулька – полоти. Він не піде то робити – то є суто 
моє. Рідко котрий чоловік піде то робити. Хоча він 
мені у всьому помагає. Все, що треба, стаєм і робим 
разом. У  нас так не ділиться: треба  – помиє посуду, 
треба – помиє підлогу, треба – розвісить одяг, треба 
поїхати – поїде, куди скажу. Чемний. Шо треба, то ро-
бить. Шо йому треба було помагати – робила. Треба 
було на фундамент мішати – мішала, треба було цеглу 
викидати на другий поверх – викидала, обід готували 
разо́м. Як десять-п’ятнадцять чоловік працювало на 
будові [йдеться про будівництво власного будинку]. 
Ні одну ніч не спиш, шоб нагодувати, шоб рано все 
було готове. [Хто переважно готує їсти?] Обов’язково 
тільки я. Головний – чоловік. Ми без нього, як без рук. 
Він в нас дуже гарний батько, дуже гарний чоловік, 
дай Бог кожній такого. 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї [Діти до Вас звертаються 
на «Ви»?] Так! Є такі сім’ї, шо там звертаються на «ти», 
але в нас так не прийнято. Ніби, з одної сторони, мама 
і подруга, і годувальниця, але якшо на «ти» я звернуся 
до мами, то то буде, як до подруги, а то ж мама, то – не 
то. У нас так не прийнято. Тільки на «Ви»! Може, є там 
кілька сімей, шо на «ти» говорять з батьками. У нас – 
на «Ви». 

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї [Скільки у Вас дітей?] Двоє: 
син і дочка. [Ви самі з великої родини?] Ні, нас було 
в сім’ї четверо дітей. Я рахую, шо то невелика [сім’я]. 
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[Чи є зараз великі сім’ї?] В даний час їх небагато. У нас, 
на вулиці, є така жіночка молоденька, то у неї четве-
ро діточок – малюсінькі, такі одне за одним, двійня-
та. В  основному тепер вже народжують до трьох ді-
тей. Я не знаю, з чим то зв’язано: чи то дійсно діти так 
люблять, чи то зв’язано з пільгами багатодітним, бо 
то вже багатодітна сім’я рахується, як троє дітей. Але 
то теж до пори до часу: діти виростають, і пільги зни-
кають, треба самому ставитися на ноги. [Скільки за-
раз переважно дітей у сім’ях?] В середньому по двоє, 
в основному. Є й сім’ї по троє, є й четверо дітей. [Ваш 
чоловік з великої родини?] Ні, їх троє було в сім’ї: два 
брати́ і сестра. Великі сім’ї – де шість дітей, п’ять. А ще 
батько, мама, а ще бабця, дідо. 

виховаННя дІТей Я не думаю, що з дітьми має бути 
спілкування тільки в роботі. Ми спілкувалися, ходили 
з ними на річку, на шашлики, в ліс ми ходили по гриби, 
все робили разо́м. Але, знаєте, вже повиростали діти, 
у них свої колєжанки ́, хлопці з компанією: «Мамо, ми 
вже з вами не йдем». Не йдете, то не йдете. [...] [У вас 
діє школа при церкві?] Є, так, кахетихічна школа, веде 
їмосьць. Щонеділі там є такі зібраня ́ дітей – на п’яту 
годину, шосту вечора: читають, потім є ігри, їмосьць 
за свій кошт все їх го́стить. В нас є річка в селі, то вліті 
священик з ними на річку їздить, має такий свій бу-
сік [мікроавтобус], бере діточок, в святі місця він їз-
дить з дітьми. У нас взагалі дуже багато священиків 
з села. [...] [З якого віку дітей починають прилучати до 
роботи?] Я рахую, шо відколи дитина починає ходити, 
відтоді її вже треба прилучати: іграшки за собою по-
складай, одяг поскладай. Там вже як трошки підросла, 
то помагає: картоплі набрати, маю на увазі, шо виси-
пали купку, шоб перебрав, в баняк набрав; корову за-
гнати, випустити цю корову на пасовисько. Обов’язки 
якісь мусять бути в дитини. Дівчинка все коло мами: 
мама на кухні, то й дівчинка на кухні. А хлопчик – вже 
більше біля тата: тато шось майструє, то й він хоче 
шось собі стукати. [Зараз теж так?] Знаєте, мені зда-
ється, шо вже зараз дуже діти бавлять, колись так не 
бавили. Колись дитину народила, трохи відпочила, як 
гарна погода, береш коляску на вулицю, коло себе по-
ставила та й десь на городі. Чи то колись прали вруч-
ну, як не було цих машин пральних, дитина спить, а ти 
береш – така дошка була, то чухаєш на ній... А тепер 
вже три жінки вдома і три бавлять ту дитину [смієть-
ся]. Хоча памперс заложить – нічо’ не треба робити, 
машина попе ́ре, мультиварку закинула – нічо’ не тре-
ба робити! [Сміється.] Практично так і є, але троє бав-
лять дитину, колись такого не було. Дитина має мати 
дитинство, але в  міру. А  то потім до пенсії залиша-
ється дитиноў. І батьків не стане, вона все одно буде 
дитина. Вона собі ради в житті не дасть.  [...] Знаєте, 
як дівчинка цілий час коло мами, мама шо робить, то 
дитина все біля мами.

фоРМи сІМ’ї [Багато родин у вас живуть по кілька 
поколінь на одному подвір’ї?] Є в нас одна така сім’я. 
То там живе бабця, її дочка з чоловіком, тоді бабці-
ної доч ки вже внучка з чоловіком, і  вже в них двоє 
дітей, і  вже така, шо буде заміж виходити,  – то вже 
п’яте покоління буде́. У них хата велика, вони ше собі 
добудували її, другу і третю. І  вони всі так на одно-
му подвір’ї. [Не намагалися відокремлюватися?] Нє-
нє! Зацікавлені в тому, шоб всі разом жити. Якось так 
ладнають. [Хто більше дітям приділяє уваги в таких 

сім’ях?] Я думаю, шо в основному жінки. Чоловіки на 
за́робітках – в нас роботи нема. Їздять хто в Чехію, хто 
в Польщу. Хтось десь дальше: Італія, Португалія. Ба-
гато людей пороз’їжджалося по будівництвах, хтось 
гледить старших людей. Переважно жінки виїздять. 
Чоловіки колись їздили в Москву на заробітки. Тепер 
Москви тої як такої немає, маю на увазі, шо рідко хто 
туди тепер їде, то вже небезпечно: не стільки заробиш, 
як можна собі наробити біди.  [...] Спершу ми пішли 
жити до мене, до мами. Він прийшов приймаком, а по-
тім в селі  – село До́лішнє, звідки він родом, від нас 
вісім кілометрів, напопе ́рек через поля, ми пішли до 
його бабусі до хати жити. А в той час, в девяності роки 
[1990-ті рр.], він працював на цегельнім заводі – у нас 
був такий колгосп «Зоря комунізму», потім вже пе-
рейменували в «Україна». Поступово ми собі на бу-
дівництво то п’ять, то десять тисяч цегли взяли. Вже 
взяли план на будову у нас, в  селі, бо у нас село ра-
хується більш заможне. Там такі села, як старіші. Ми 
вже почали помаленьку будуватися, хоча у нас можна 
назвати будову перехідного віку. Нема помочі ні з ко-
трого боку і не було: в мене мама – вдова, – шо вона 
могла мені помогти? Ше троє дітей, в него теж – мама 
з татом, двоє діточок. Так, шо помагали. Якусь госпо-
дарку [господарство] тримали, то продали і гроші нам 
віддали. Помалу, як то кажуть, пхали біду вперед. Богу 
дякувати, побудували, але своє. Ніхто мені не розка-
зує, сама собі господиня. Хотілося б шось більше, але 
нема роботи в нас зараз. То фактично ми побудували, 
як він їздив в Москву на заробітки. 

фоРМи шлюБУ [Чи живуть пари без шлюбу?] У нас 
такого немає, я навіть сім’ї такої не можу згадати. Роз-
писуються у нас трохи тихіше. От, наприклад, в четвер 
прийшли розписалися – суто молоді – в сільській раді, 
у нас там є така кімната урочистих подій, тихенько там 
розписалися, випили пляшку шампанського з тією, 
що розписувала, жінкою і все. А потім вже собі через 
місяць, два, три планували весілля, обов’язково він-
чання! [Чому так багато часу між реєстрацією шлюбу і 
вінчанням?] В нас дуже важко знайти зал для весілля. 
[Тепер не будують шатрів?] Ніхто не хоче [сміється], 
не хочуть клопоту, знаєте. Люди трохи поїздили по 
світі, мають трохи гроші. Ніхто не хоче то шатро буду-
вати, у нас казали «під навіс». [Чи можуть удова й уді-
вець жити разом, не вінчаючись?] Вони  можуть жити 
разом, але можуть і повінчатися. Якшо він – вдівець, 
вона – вдова, то можуть вінчатися, а якшо хтось із них 
розведений, то священик шлюбу такого не дасть. То 
вже на совісті людини – він може поїхати в друге село, 
але такого нема в нас: люди ходять до церкви, не то 
шо один раз в місяць. Люди ідуть сім’ями до церкви, 
неділя – не неділя... [Чи працювала церква в радянські 
часи?] Працювала. Була греко-католицька і в радян-
ський час. Правда, з 1990-го стала греко-католицька. 
Вір є багато, Бог є один. Я  іду помолитися до церк-
ви. Хрест – він і є хрест, як не накладай – чи в одній 
церкві, чи в другій, чи в третій. [...] Рідко [живуть без 
шлюбу]. Там одна пара тільки є така. Він звідкісь з Кі-
ровограда, а в неї чоловік помер. Вони шлюб не бра-
ли, за них мало шо відомо, вони до церкви не ходять, 
нікуда вони не ходять, раз там у рік кошик прине́се 
посвятити. [Як до них люди ставляться?] Нормально. 
Знаєте, себе зарекомендувати в селі, шо ти не будеш 
пити, ведеш себе, як людина, не будеш дебоширити, 
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шось там вмієш, ведеш своє господарство, то ти лю-
дина. А якщо ти п’єш, жінку б’єш, вночі ґвавти, крики, 
жінка втікає, то ніхто такого не сприймає. 

РоЗлУчеННя Розлучаються, но рідко. [Яка може 
бути причина розлучення?] Зрада або багато батьки 
можуть  ролі зіграти, шо «вона тобі не пара» чи «він 
тобі не пара». Я працювала з такою жінкою – вона з 
сусіднього села, дванадцять кілометрів  – Братків-
ці, – то вона казала, шо в сім’ю сусіда прийшов зять. 
І  от він прийшов з роботи, змучений ліг відпочити, 
включив телевізор, і вона дуже сварилася, шо то не ти 
купив – і не включай. І раз, другий, третій. І він тоді 
до жінки: «Я тут жити не буду, або ти йдеш зі мною, 
або залишаєшся». І  вона розлучилася, і  живе з бать-
ками, а він поїхав до себе і через два роки одружився, 
і приї́здить з дитиною від другої жінки провідати оцю 
дитину. Но таке рідко буває. В основному кожен ста-
рається пригладити, прикрасити, шоб на люди того не 
виноси́ти. Хтось поспівчуває, хтось розрадить, а хтось 
і посміється. [...] [Як сваряться чоловік із дружиною,] 
самі миряться. А то вже як зовсім бушує, тоді вже по-
ліцію кличут. [Як ділять майно, коли розлучаються?] 
З чим прийшов, з тим пішов [сміється]. [Чоловік, іду-
чи із сім’ї, усе залишає дружині з дітьми?] Я такого не 
пригадую, шоби хтось забирав зі собою. Зараз вже же-
няться – вже у нас всі пляци ́ пороздавали під забудову, 
уже нема що роздавати, навіть якшо жениться, він іде 
вже до готової хати, в хаті вже все є. Там як хоче собі 
якусь меблю поміняти, то викидає, свою поміняє. Але 
я не думаю, шо як вони розлучилися, то він буде свої 
півстінки тягнути чи півдивана. 

подРУЖНя ЗРада [Чи часто трапляються подружні 
зради?] Я думаю, шо то буває. Віддавна́! [Кого більше 
звинувачують за подружню зраду: чоловіка чи жінку?] 
Якщо чоловік  – то чоловіка, якщо жінка  – то жінку! 
Нема значення.  [...] Раньше люди терпіли [зради]. Та 
ніхто не буде сьогодні терпіти! Як? Лишив чоловік чи 
жінка? А тепер то є норма! Не сподобався – і всьо! За-
раз жінки і роботи мают, незалежні фактично. Для 
чого мучитися, якшо життя не пішло? Раньше чоло-
вік міг жінку бити, жінка всьо одно нікому не сказала, 
а тепер, коли схотіла, вигнала. Тепер ше жінки можуть 
чоловіка побити. 

сІМейНІ вЗаєМиНи У нас, як молоді поженилися, то 
вона [теща] для нього [зятя] є мама. Я кличу «мама» 
його маму, а він – мою. Але в розмові так: «То мо ́я све-
круха»,  – якщо представляю. У  них гарні стосунки. 
У мене мама – спокійна жінка, врівноважена. Так само 
чоловік з нею спільну мову знаходить, при зустрічі 
обов’язково обнімаються, цілуються, як рідні люди. 
Батька мого він вже не застав – його вже двацять сім 
років немає, його батька я пам’ятаю, він помер в двох-
тисячному році. Хороший був чоловік, для мене він 
був тато. 

УспадкУваННя МайНа [Як ділять спадок?] Нас було 
четверо дітей, і мама уже в такому віці – мамі уже сім-
десят шість років, вона трошки хворіє вже давніше і 
каже: «Шоб я померла спокійно, давайте хату оцю пе-
репишем на когось із вас». Но для чого мені ця хата, 
якшо в мене є своя? Біля мами живе сестра молодша, 

яка за нею глядить, і відповідно я в сільській раді на-
писала відмову від своєї частки. Ця сестра, шо в Киє-
ві, Надя, теж написала відмову, мовляв, я ж в село не 
приїду, мені тої кімнатки не треба. І брат – в користь 
молодшої сестри, яка доглядає маму. 

оБов’яЗки дІТей щодо БаТькІв Якшо Бог так роз-
порядиться, шо треба буде помагати всім, будем гля-
діти всі. Сестра вдова залишилася, їй сорок три роки, 
вдова вже другий рік, два хлопці, мусить собі раду 
давати. Працює важко: в нас є такий завод «Леон» – 
спільний українсько-німецький завод, де виготовля-
ють в’язки до машин «Фольксавен», «Ауді», і вони там 
працюють в три зміни, важко. Там працює вісім тисяч 
людей. Їздив, там, один по обміну в Польщу, то там 
їм платять у доларах, а тут їм платять нецілих чотири 
тисячі гривень. Там у доларах получають таку суму. 
І працює, бо нема виходу, нема де працювати. Стрий у 
нас колись рахувався промислове місто, в нас була і су-
конна фабрика, і вагоноремонтний завод, і макаронна, 
і взуттєва фабрика, і завод «Металіст», і два бетонних 
заводи, і м’ясокомбінат, і колясочна – дуже було бага-
то, а  зараз нема нічо’. З того нічо’ не працює. Тільки 
отой но ́вий завод, який побудували. Кажуть, шо десь 
недалеко мають побудувати фабрику «Рошен». Люди в 
основному їдуть в Польщу на заробітки, але там теж 
ціни упали, треба гарувати. У нас кажуть: «Гаруєш, як 
сліпий кінь, а грошей фактично нема». От його [чоло-
вікова] сестра вже тринайцять років в Італії – доглядає 
за старою жінкою. Але зараз її мама, моя свекруха, по-
требує догляду. Я рахую, шо вже за тринайцять років 
можна заробити і приїхати за своєю мамою глядіти. 
Чужих ти гледиш за гроші, невже твоя мама не варту́є, 
шоб ти півроку посиділа і погледіла маму. Вона забра-
ла свою сім’ю туди, вже всі працюют, вся сім’я там. 
Багато людей в нас повиїжджало, багато сімей пороз-
падалося через ті заробітки. Жінки поїхали – чоловіки 
поспивалися... А діти? Якщо є бабці, дідусі, тітки... [Чи 
є якісь обов’язки дітей стосовно хрещених батьків?] 
Ніби воно би мало так бути, але, знаєте, не всі хрещені 
виконують сво ́ї обов’язки. От, наприклад, я скажу за 
себе. Я маю трьох похресників. Із тих трьох я чомусь 
ходжу щороку тільки до одної. А чому до одної? Бо ті 
люди приходять до мене. А тамті люди – трошки ба-
гатші, вдалися в бізнес, була я там на рочок, потім на 
п’ять рочків тій дитині, хоча вони щораз приїжджа-
ють в село – в них сестра живе в селі – жодного разу не 
зайшли. Мені трохи неприємно: може, вони думають, 
шо вони багатші, і мені незручно... Не то, що я не можу 
піти, я  можу піти, я  можу собі позволити піти, про-
сто я не хочу, бо їх ніби уважаєш, а тебе не признають. 
Якшо я десь зустрічаю в місті похресницю, я її приві-
таю, шо маю в кошельку – поді́люся з нею, не кажу, шо 
так багато, але сто-двісті гривень для дитини на якусь 
помаду. Чоловіка сестри син, теж мій похресник, то 
женили минулого року. В жовтні буду видавати свою 
другу похресницю заміж. 

НаЗви споРІдНеНосТІ в сІМ’ї У  нас кажуть «цьо-
ця» – мамина сестра. Татова сестра – то є «стрийна». 
Наприклад, у мене є брат, то його жінки для мо ́їх ді-
тей – «вуйна». Бо він є вуйко, а вона – вуйна. В основ-
ному діти вже не ділять: цьоця та й цьоця. 
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аРБУЗиНський РайоН

с. семенівка
Записали Г. щербій, О. Васянович та О. Таран  

30 жовтня 2008 р. у с. Семенівка  
арбузинського р‑ну Миколаївської обл.  

від Колісник Олени Дмитрівни, 1928 р. н.,  
Фурси Єфросинії Яківни, 1925 р. н.,  
Піскун Діни Миколаївни, 1940 р. н.,  

та Мазаєва анатолія анатолійовича, 1972 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Оце у тій хаті я родилася і зо 
вісімдесят год прожила. Я  не знаю, як батьки ішли 
у колгосп. Вони були сироти, їх було семеро. Бать-
ки померли. Кроме корови, у  їх нічого не було. Мій 
батько був самий старший. Оце у цій хаті жили. Мої 
батьки у одній половині жили, а  батьків брат жив у 
другій половині. Так вони самі у люди пробиваються. 
Голод пам’ятаю такечки. Пам’ятаю, шо ходила у ясла. 
Як іду з ясел, то мене мати одна престрівала і пита-
ла: «А шо ти там сьогодні їла?». А я отвічаю: «Заколо-
ту». У нас нічого не забирали, у нас не було шо брать. 
А шо готовили? Там десь кусочок макушини, то якесь 
зерно, а такі були камінці, і зерно терли, то шось таке 
спечуть. Казали, шо тоді урожай був. Я ще була мала, 
а так чула од своїх батьків, а чого його не дали, я і не 
знаю. Урожай вроді був у тому году, а  чого це люди 
пухли і вмирали, то я не знаю. 

РодиННе повсякдеННя Батько ходив у Первомай-
ське да доставав їсти. Полубосий ходив, його обсипа-
ло чиряками, шо не було де і штанини прив’язать. Він 
ходив туди хліба куплять. Поки донесе додому, то і не 
радий тому хлібу. Їли тоді шолуху з проса, ботвину на 
городі різали на бур’янах, воно мокре, то шолуха дер-
житься на ботвині. А на сковороду суху поклав – воно 
висохло, розсипалось. Отака їда була. У нас була ко-
ровка. Нас трохи коровка виручала, то ми не геть так 
бідували. Так варили якусь лакуру: щось учинеш у те 
молочко, воно кипить.

дошлюБНе спІлкУваННя Зразу у нас були вечорни-
ці. Ми там не пряли, не шили, а гуляли. Клубів тоді ще 
не було. Там, у нас, одна дівчина жила сама, то ми у неї 
зібралися і гуляли. Збиралися у будній день вечором, 
а вдень ми не збиралися. Співали, танцювать – не тан-
цювали. Ще якісь там ігри були. Вечері так погуляли і 
розійшлися, а на другий вечір знову зібралися. Все у 
одної і тої ж збіралися. Їй нічого не платили. А рядом 
був свинарник, то ми ходили туди красти солому, шоб 
було чим топить, бо у них не було. Літом збиралися 
коло дворів. Одного місця не було, а там, де зібралися, 

то там і гуляли. А у суботу грала гармошка у колхозі, 
то туди ходили танцювать. Не у кожної компанії була 
музика. Як був такий хлопець, шо грав на гармошку, 
то співали і танцювали. Танці були: «Вальс», «Полька», 
«Краков’як», «Яблучко». Як у хлопця була дівчина, то 
ходив один, а як не було, то можеть сьогодні на одні 
досвідки прийти, а завтра – на другі. Як ми у хаті гуля-
ли, то називали «досвідки». До десятої чи одинадцятої 
[години] вечора погуляли і розходилися.

виБІР паРи Я корови доїла після десятого класу, а він 
робив їздою, фуражиром на конях. А тоді поможе фу-
раж віднести, щось те, щось те, а тоді у клубі до мене 
підходить, а я – далі, а я – далі. І це я втечу, і заховаю-
ся... Він був гарненький, у воєнному картузі ходив. Тоді 
я перестала доїть корови, через год я пішла в ланку. 
І він покинув роботу на фермі, і пішов у ланку їздою. 
Тільки на роботі він мене бачив. І всі баби старенькі в 
нас – «ланка» називається, а це підвода їде по середині, 
й рядки кукурудзи йдуть. Вони стають у середину, щоб 
їм близько висипать було, в підводу, а як я ж новенька, 
то поставили мене аж іззаді. Пучки болять – того ка-
чана не роздеру, не вмію, не можу. А він же дивиться – 
злізе з підводи, прийде помагать, ламать, занесе відро. 
І так він все врем’я мені помагав. Він же ж бачив, що я 
після школи, а він уже після армії. Ми обоє – сироти. 
Зійшлися, голі й босі, і все добували своїм трудом. Ми 
знали ціну тій копійки, він не проп’є ті три гривні ніко-
ли, а принесе й зна, що треба купить – і те, і те.

шлюБНий вІк Скільки там того дівування: у  шіснад-
цять год  – не дівка, а  у вісімнадцять  – уже замужом. 
Скільки ж того віка? Жменька дівочого віка. Як мені 
було сімнадцять, я вийшла заміж, у вісімнадцять мала 
сина, а в двадцять осталась вдова, бо забрали да вбили 
на войні. Та й кончилось моє дівування і заміжжя. Як 
була вдова, то ходила на досвітки, бо не будеш же сидіть 
вдома. Ще дівчата заміж не виходили, а я вже вдова.

повТоРНий шлюБ Моя мама три рази заміж вихо-
дила. Вийшла заміж – умер чоловік, двоє діток було. 
Поховала дітей і чоловіка, осталася сама. Це з першим 
чоловіком були діти. А з другим жила мало. Він умер, 
ще й судилися, бо батьки не давали їй хату. Стіни ви-
гнали, а кришу не накрили. Не дають стінів тих. Його 
батьки кажуть: «У неї ж дітей нема, наслєдства». А суд 
сказав: «Вона наслідниця його». І  стіни осталися за 
мамою. А  од третього чоловіка уже я в матері була. 
Мати у батька була нерідна. То не дуже він парубку-
вав. Женився пізно, то й я пізня.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї, пРийоМНІ дІТи  
[Скільки у Вас дітей?] Одна дочка  – двінадцять ро-

Миколаївська оБласТь

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



264 Миколаївська  оБласТь

ків. Більше мама [виховувала]. Моя мама, просто вже 
вмерла. А так трошки помагають. [Скільки Вам було 
років, коли народилася донька?] Двадцять п’ять.  [...] 
В моєї дружини сестра рідна, вони двойнята, вона по-
мерла, в неї остався син, йому десять років. І так як в 
нього батька немає, то прийдеться мені його усинов-
лять. Він уже на мене «папа» каже. Він уже все полнос-
тью. Просто, шо дід із бабою не хотять його пускать, 
бо немає з ким остаться.

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї [Як Ви звертаєтеся до 
дідуся й бабусі?] Ну, к  прімєру, «дєдушка Фєдя». На 
«Ви», канєшно. [Як звертаєтеся до батьків?] На «ти». 
[Як донька звертається до Ваших батьків?] «Дідусь». 
На «Ви», канєшно. [Як донька звертається до Вас із 
дружиною?] На «ти». 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї [Хто має вирішувати 
найважливіші питання в родині?] Чоловік. А дружи-
на – друга людина в сім’ї, єстєствєнно. Якщо чоловік 
та дружина разом  – це добре. [Якщо втручаються 
тесть, теща?] Це тоже добре. Прислухатись можна, але 
робити по-своєму. В сім’ї є загальний бюджет. Заро-
били, зложили, нада  – взяли. Але в кажного єсть на 
карманні росходи. [Хто контролює спільні гроші?] 
Ніхто. Контроля немає. Машину купив, вмєстє ріши-
ли – купили. [Як Ви ставитеся до того, що чоловік ви-
конує жіночу роботу і навпаки?] Це правильно. Ну, як 
із жіночих цих, так сказать, вона не хоче робити, не 
буду ж я ждать, допустім, пока вона на роботі. Я  не 
підійду до плити, не розігрію собі того борща. Буду 
ждать, пока вона з роботи прийде?

посаг [Чи повинні батьки допомагати дітям, які жи-
вуть окремо?] Я думаю, чимось можна допомогти. [Ваш 
будинок батьківський?] Ні, це купляний. Батьками 
купляний. [Чи готують молодій посаг?] Да єсть, в по-
слєднє врем’я чогось менше цього, всьо равно єсть ще. 
В  нєкоторих сім’ях це ще єсть. Меблі, коври, ну, таке 
шось. Як сім’я живе, хто може даже й машину подару-
вати, як-то кажуть, хто зажиточний. [Як Ви вважаєте, 
цей звичай потрібен?] Я думаю, ні. На счьот таких сер-
йозних вєщєй, мені кажеться, їх треба заробить самім.

БРаТський РайоН
с. ганнівка

Записали О. Васянович, О. Таран та Г. щербій  
1 листопада 2008 р. у с. Ганнівка  

Братського р‑ну Миколаївської обл.  
від Будовець Таміли Яківни, 1937 р. н.,  

та Красножон Марії антонівни, 1923 р. н.

РодиННе повсякдеННя Як голод 1947-го був, кажу: 
«Мамо, у мене такі пальці гладкі стають». А вона як за-
плаче да каже: «Дитино, у мене уже давно гладкі, а я ще 
ж і на роботу хожу». Наші підпухлі були, один тільки 
помер із голоду, а так Бог милував. А приходили такі 
обличчя страшні, шо отака-о – переступали ногами. 
Але чесность була. Які голодні були, а на дверях або 
тряпка лежить на порозі, або коромисло стоїть чи 
палка. Хай як шо, а ніхто у хату не зайде. Так було за-
відіно. А тепер вішай сто замків, то ніхто нічого ніде 
не вдержеш. Був голод, холод, але люди трудилися. Всі 
трудилися. А січас кажуть: «Що, я піду на роботу до 
якогось там орендатора чи що?».

дошлюБНе спІлкУваННя На досвітки ми не ходи-
ли. У нас їх не було. Це там на Черкащині, на Київщині 
були. Ми так сходилися, молодьож, погуляли, поспі-
вали, потанцювали. Музика: балалайка.

Балалайка-лайка-лайка
Та й по морю поплила,
Ухажорна, нєкрасіва,
Она мєня с ума свєла.

Тепер тих танців не танцюють  – «Голубчик», «Кро ко-
в’як», «Карапет», «Полька на два боки», «Полька руска», 
«Кабардинка», «Падіспан». Це ми у суботу збиралися, 
у неділю, у празник і протів празника. А так у будній 
день не збиралися. Як у нас клуба не було, то ми на 
вулиці збиралися, або у кого велика хата, то там зби-
ралися. Ми на таку казали «Агітпункт». А уже як хто 
з ким свіданнічає, до то особі місця [шукають]. У нас 
большинство хлопці одні були, одна компанія. Це рід-
ко, коли чужі завітали. У  нас, у  компанії, старших не 
було, ми були усі рівні, бо ми ж росли при радянській 
владі. Як хто хотів приєднатися, то встрічали по одьож-
ці, а проводжали по уму. Могорич не ставив. Прийшов 
раз, його обдивилися з усіх боків, вивели хлопці за во-
рота чи куди там і кажуть: «Знаєш шо друг, більше до 
нас не приходь». Вони дивилися, як він поводив себе, 
шо говорив. [...] Оце-жо складаємося: водки вигнали з 
буряка, нажарили у печі... Ну, й випивай! А мені нема 
де діться – на мене вже зуб. А я хилю – тут тряпка чи 
платочок була, я спльовую у хустинку, викручу, кажу: 
«Крепка!». Ага – вони всі полягали спать з дівчатами, 
а я вилізла на піч. Там Патранована Маруся, а вона з 
дитиною, тоже – байстрючок. А я ж у куток залізла і 
лягла. А вони вже там з хлопцями сплять. А тут мене, 
значить: «Що ж ти з себе ставиш?». А я ногою з печі, 
кажу: «Одійди! Одійди, не лізь. Бо як турну, то не знаю, 
шо тобі буде. Не чіпляйся». І все, і залізла в угол, і лежу 
там. Рано приходю додому. Мати мене не лаяла, мати, 
було, мене гонила: «Йди, гуляй». Отак близько хата, 
так  – толока, грає, а  я, бідна, нароблюся, молоде  – та 
нашо воно мені гульня та, як вони ганяються за мною, 
думаю. «Іди гуляй, допоки ще молода, чого ти вже вкла-
лася, спить», – гоне мене. Нема мене цілу ніч – вона не 
переживає. Прийшла рано: «Ляж хоч трошки та засни». 
Вона вже мій характєр знала. А сусіди кажуть: «Наташ-
ка, що ти собі думаєш – ночію іде гулять, а це ж тобі 
дівчина». – «Хай, – каже, – гуляє». Оце моє дівування.

виБІР паРи Він же ж із плєну, обстрижений, я  його 
й не любила: куди він годний! А  примітила того, бо 
мене в Германію, я підходила – 1925-й год, брали, а я – 
1923-й. Зійшлося. Що ж там у нас була за свадьба?! Та 
подушку з пір’ям таким з крила, одну чи другу, та й 
усе. Бєдность, ну що ти хочеш! І в їх, і в нас бєдность. 
Ніколи не казав на мене «Маруся». Кажу: «Ти ж кажи 
на мене чи “Марія”, чи “Маруся”. Це ж нада вєжлівость 
мать. А я на тебе буду казать “Ваня”». Ага, не кажеш, 
не нада: «Марко!». [Чоловіка звали Іван Іванович.] 
Я до його: «Чуєш, іди вже снідати». От, любов, бачте. 
Самошедша, воєнна, в общем. У войну ми поженили-
ся, і оце воно таке виходе. Така жизня склалася.

повТоРНий шлюБ Я з первим чоловіком буквально 
прожила чотири дні. 16 марта свадьба була, а 20 марта 
розвелися. 22 марта я його поховала – він розбився. 
Як жизні немає, то чого далі жити, терпіти? Єслі чоло-
вік другий раз п’є, руки простягає, який смисл? Бать-

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



265
ки счітають так, що у дітей хоть сина чи дочку при-
вели у світ не для того, щоб хтось іздівався над ним.

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї Як-то в нашій родині, 
все-таки, жінка. У нас так: жінка дивиться в каструлю, 
а я – до машини, до коров, до хазяйства. Мить посуд 
так само вона. [Хто має прибирати в хаті, прати?] Тоже 
вона. Вона – всьо. [Хто обробляє город?] Только шо час 
назад я обробляв трактором. [Хто має полоти город?] 
Только я, так само. Картошка, помідори – тоже моя. Но 
єслі она помагає, я не обіжаюся. Єсть чотири корови. 
[Хто заготовляє корм для худоби?] Я сам, без помощі. 
[Хто  порає корову?] Тоже сам. До свінєй  – то жінка, 
вона как вєтврач. [Хто доглядає за птицею?] Тоже вона, 
це льогкій труд. [Хто заготовляє дрова?] От ви бачите, 
шо це тоже я сам, лічно. [Хто закупляє продукти?] Тоже 
жена. Тож вона учить, як мені одіться. [Дружина щось 
шиє для сім’ї?] Шиє і вишиває. Очень уважаю її за це. 

посаг Готували [придане]. От зять ходе і не хоче бра-
ти. Мебель, машинки стіральні, ну, те, шо  є. А  вони 
рішили, шо ми не будем у вас брати – у нас єсть своє, 
гроші заробили на це все. Так само і я дєлав. [Як Ви 
вважаєте, варто давати придане?] Счітаю, шо я обди-
раю ту людину, і для мене не інтересно.

єлаНецький РайоН

с. велика солона *
Записали О. Васянович та Г. щербій 2 листопада 2008 р.  

у с. Куйбишевка Єланецького р‑ну Миколаївської обл.  
від Вагіної Віри Йосипівни, 1926 р. н.,  

та андрія Сергійовича, 1984 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Батьки хотіли у колгосп іти. Пока 
не йшли у колгосп, то хто зажиточний, то і корова була, 
і коняка була, і підвода була. Більше у селі незажиточ-
ні були. Хотіли у колгосп іти, бо там поробив день, то 
давали якусь похльобку – голод же був. А то шо це пи-
шуть, шо це тридцять вторий [1932 р.] і тридцять тре-
тій [1933 р.] – це мислєнно зробили, це неправда. Це 
велика засуха була. Два годи така засуха була, шо ні-
чого не вродило. Ми трошки пережили, бо мій батько 
їздив на Кавказ – там брат його жив – та звідтиля при-
віз мішок муки. Та то мама, було, з вакацій цвіточків 
та муки, а то лобода, а то ще шо, та накрише, та матер-
жеників, було, зробить. То це таке ми їли, а друзі і того 
не їли, не було де взяти, а куди іти... І вмірали. Два года 
підряд. То багато вмирало. Раньше незаможні були і 
йшли у колхоз с удовольствієм. Бідні пішли, а  ті, шо 
зажиточні були, то не дуже йшли, а тоді пойняли, шо в 
колхозі лучче, та всі пішли. Оддали коней і коров, і все. 
І мед давали, і молоко давали, і картошку давали – це 
на трудодень. [...] Було, шо ходили і забірали по хатах 
продукти. Із  сєльсавєта виділяли людей таких, і  то 
люди ходили, щупали, стукали, де яма чи шось таке, 
то вибирали. Люди ховали у ямах, у глечиках, у карма-
нах, але більше ями копали. Наші батьки – у погребі, 
а там приступи із плит, то підняли плиту ту і викопали 
яму, всипали у ту яму ячміня, а тоді поклали і геть об-
мазали. То тоді остало ся, то жорновали тоді. А хто не 
зумів сховать, то... А чоловікові батьки, то пухли. Дєд 
кричав: «Калавур! Рятуйте! Помираю!». Усе оддали, не 

* До 2016 р. – с. Куйбишевка.

вміли заховать. Ті, шо ходили і забірали, то, чорт його 
знає, чи вони голодували. Може, у них було. Вони ж 
при владі. Ніхто ж цього не знає.

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї [Як Ви звертаєтеся до 
старших у своїй сім’ї?] Дуже гарно. На «ти», но з пова-
жанням. [А до тата й мами?] Так само. [Як Ваша донька 
до дідуся й бабусі звертається?] На «ти» тоже. «Дєдуш-
ка Сельожа». Ми всі так привикли, всі так воспитані, 
то мені здається, що це нормально. Якби ми всі звер-
тались на «Ви», – і мої, і її, – то, мабуть, трошки було б 
не так. [Як звертаються до кумів?] Ну, знаю, що всі 
звертаються до кумів на «Ви», але зараз наше поколін-
ня чомусь звертається на «ти», і ніхто не ображається. 

посаг [Яке придане давали Вашій дружині?] То по-
душки... Гроші входили ті, які подаровані були на ве-
сілля. Меблі вже самі купляли. [Як Ваша донька ви-
росте, Ви будете готувати їй придане?] Звісно.

кРивооЗеРський РайоН
с. красненьке

Записали М. Курінна та О. Головко 25 квітня 2018 р. 
у с. Красненьке Кривоозерського р‑ну Миколаївської обл.  

від Бугач Марії Макарівни, 1942 р. н.,  
та Юр’євої Тамари Іванівни, 1949 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Я  виросла без батька. Воспи-
тувалася тільки з мамою. Була ще в мене маленька 
сестричка. Я  її не знаю. Знаю, де тіки могилка. Вона 
ше манюнею померла. Я  її геть і не пам’ятаю. Це по 
маминих расказах. Мами мої вже 24  роки як немає. 
[Як  Вашу матір звали?] Кравченко Єфросинія Заха-
ровна. А  батька  – Ткачук Макар Фокович. Я  воспи-
тувалася при мамі. Батько дві [дружини] послє мами 
мав. [З матір’ю він розписаний не був?] Нє-а. Він про-
сто ходив і  «находив». А  його мама (татова) не хоті-
ла мої мами. Але вже всі поумирали, а я ще хитаюся. 
Ну, шо моє дитинство? Знаєте, як без батька? Погано. 
А чоловік тоже у мене помер уже 21 рік. Я жила дуже 
бідно, як удвох, з мамою, осталися. Мама була в мене 
паралізована  – півтора року лежача. Можете пред-
ставити? Чоловік трошки випивав (цього не можна 
казати). То, як тверезий, – було всьо нормально, а то 
й вигóне геть із хати мене: шо [мовляв] вийди з нею 
[матір’ю], слабою. Всьо було у житті. Чуєте, бо уже 
ж не малий... [Діда і бабу своїх знали Ви?] Нє-а. Мої 
мами батьки... Тоді голод був – вони повимирали – це 
по расказах маминих. Це був голод псля війни. Тодіш-
нє правітєльство у селі (голова колгоспу) побачив, шо 
мама ходе перейди збирає... Тут, у нас, млини були над 
Бугом, і гатка була – каміння викладене, по ту сторону 
переходили, бо й там млин був наш, сільский. Тоді ж до 
млина возили... перейди збирали, бо не було чим па-
лити. [Що таке «перейди»?] Перейди – це кукурудзяне 
зараз коровам даємо. То всьо об’їли ті коні чи корови, 
а перейди – патики ці. То мама ходила вночі збирала, 
бо ще й не можна було збирати – очерідь була. Ви при-
йшли, я прийшла, другий, третій... А голова їхав уночі 
тачанкою та й побачив, та й каже: «Шоб я вас тут біль-
ше не бачив». А прислав гарба, і привезли мамі соломи. 
Я маленка була на печі, то маленька шибочка – віко-
нечко  – всьо замерзло. Пошкрябаю, тако, пальчика-
ми та й дивлюсь, як люди ходять. Тепер зими не такі. 

КРиВООЗеРСьКиЙ  РаЙОН 
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Боже мой! Такі-о хати та й рівно з хатою – стіки снігу 
було! [...] Мама була в мене грамотна, сім класів на то 
врем’я [закінчила] (вона з 1923 року). Вона комірни-
ком робила в магазіні, потом на полі робила – свікла. 
Батько – фронтовик, прийшов з войни в 1946 році. І от, 
вони поженилися. А мамин перший чоловік погиб на 
фронті, і дитина осталася в неї. І мій вже батько, полу-
чаєця, взяв її з дитиною. Але він рано пішов з життя, 
57 років їму було. [Батьки мали власну хату?] Да. Оцю 
хату вони будували самі, да. Це ше я участвувала, мені 
було років 14–15 – глину таскала. 70 сотих агарода, ха-
зяйство всігда було – корова, свині, кури, гусей було 
повно! [Город був?] Да, був до річки, туда, до долини. 
До Бугу гонили гусей. Батько був після войни шофе-
ром, а потом вже (по зрєнію) не розрішали на машині 
робити – він на трахтор перейшов. Хароший робітник 
був, хоть і трошки були здвиги [випивав]. [По дому 
яка його робота була?] А по дому він – золоті руки, до 
тєхніки – золоті руки, по хазяйству він – золоті руки. 
Канєшно, єслі в нормальном состоянії, без етово дєла 
[без алкоголю]. А  так він дуже хазяйновитий був. 
І мама в мене дуже хазяйка була – така, шо ми голодні 
ніколи не були, хоть і було важко в післявоєнні года. 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї [Чиє слово в сім’ї було 
головним?] Ви знаєте, я не сказала б, шо чієсь голов-
не було. Наче, було й батькове, наче, було й мамине. 
В  основному хазяйство вела мама. Вона в мене така 
була: у неї, як-то кажут, з рук нічого не випало. Я тоже 
в нюю пішла. Оце-во я кухню построїла, сама це 
всьо зробила. Шо мастити, шити, пороти, як посло-
віца каже. Да, і  машину водити, і  трактор  – всьо це 
я могла. [Так і Ваша мама – і до городу, і до худоби, 
і  в хаті?] І  мама так само  – і  до городу, і  до худоби, 
і шила (все село обшивала), і вишивала. І я так само 
це всьо роблю.  [Що шила Ваша мама?] Одежу, легку 
одежу таку, шо перешити, переліцювати... Як, знаєте, 
в селі бідно жили люди та й приносили, шо тіки мо-
гли [з тканини на одяг]. [З якої тканини Ваша матір 
шила одяг?] Да ситець, штапель був, і шерсть була, – 
ну, люба ткань. І ше мама дуже харашо, хоть і само-
учка, дуже харашо шила. І я від неї навчилася, оце так 
само. [Яку роботу Вам доручали і з якого віку?] Город 
полоти, гуси пасти, корову пасти – оце таке наше ди-
тинство було. [З якого віку Ви вже худобу і гуси пас-
ли?] А,  Боже мій! Як тіки змогли ходити, наверно, 
так і пасли. Да, гуси, банічку води, кусок хліба – і на 
степок гуси пасти. А корову – уже трошки постарші 
десь, десь за десіть років уже. За мотузок  – повели 
пасти корову, потому шо ми самі пасли, каждий свою 
корову. [Як між вами, трьома сестрами, мати розпри-
діляла роботу?] Ви знаїте, старша сестра у нас трошки 
приболівала, вона год потіряла школу, боліла, в Одесі 
пролежала. Ну, її, вона як батькові нерідна, – трохи її 
поблажка була. А я вже, як рідна, та й на мені більше. 
[Ви друга дитина в сім’ї?] Да. А менша – ту жаліли, бо 
вона мала була. Ну, в общим, всім доставалася робота, 
так, по мєрі возможності. На городі робили всі. Мень-
ча [сестра] корову не пасла. Більше мені доставалася 
корова. Старша – гуси пасла. Ну, і траву рвали для сви-
ней, тоді ж зерном не кормили так, як зараз кормлят. 
[Ходили по траву на долину?] Да, по городі. В городі 
(в просі чи в кукурузі) рвем траву, збираїм. Кропиву, 
першу кропиву [збирати] – це наша робота була. Оце 
таке дитинство було в мене.

виховаННя дІТей Це ми малі, в  нас такий був по-
рядок: батько не любив, як взрослі сидять за столом, 
шоб діти тут були. Та й нас всігда накормили та й 
випровадили. Не дай Бог, шоб ми сіли з посторонні-
ми чи взрослими за стіл. Як одна сім’я дома – то да, 
а хтось прийшов – то всьо, нас уже немає [за столом], 
як корова язиком злизала. Папа тіки подивився  – і 
всьо, нас нема. Отаке було. [Як Ви поводилися, коли 
гості були?] Чуїте, я була така стіснітєльна, шо з мене 
слова не витягнеш було. Родичі в мене ув Тридубах, 
і  в Очеретній [села Кривоозерського  р-ну Микола-
ївської обл.] полним-полно по папиній лінії, він сам 
звідте. В мене тіки двоюрідних десіть душ. По мамі – 
немає, бо в маминої сестри не було дітей. Вони при-
їжали, як це празник наш, дєрєвєнский, – 9 октября. 
І як обично, розпитуют: «А як вчишся? А шо, як себе 
ведеш? Як то, як то?». З мене слова не витягнеш. У нас 
таке було воспітаніє, шо ми дуже були стіснітєльні. Це 
зараз діти свободні такі, а ми тоді такі не були.

РодиННе повсякдеННя Єслі зимою  – то всі разом 
[їли], а  єслі літом  – батьки на роботі з п’яти утра до 
ночі, а  ми вже самі тут прєдоставляні. Мама встала 
утром, борща наварила казан, і ми цілий день над їм 
хазяюємо. Хліба напиче на тиждень чи пиріжки якісь. 
А  взимку всі дома якось. Батько ходив на роботу, на 
тракторі був. А мамі вже потом сізонна робота була на 
полі. [Як гостей у вас зустрічали?] Як празник, мама ві-
сім гусей різала або свиню. І два дні гуляють, 9–10 [жов-
тня]  – це, як закон. Холодцю по вісімнацять тарілок 
варила! Родичів багато було. Сначала на лошадях при-
їжали, оце повне подвіра було – тілєги, коні. Потом ста-
ли багатші – на мотоциклах стали приїжати. Потом ше 
багатші стали – уже на машинах стали приїжати. Оце 
таке-го, вот, життя було. [Вони любили, напевне, до вас 
приїзджати в гості?] Любили, бо мама в мене дуже була 
гостєпріїмна хазяйка. В неї всігда їсти було. 

виБІР паРи, пРийМак [Як Ви познайомилися зі сво-
їм чоловіком?] А ми ходили в один клас. Я ходилала до 
10 класу в Дубинове, а він вже пішов на шофера вчити-
ся. Так і познайомилися. Ми тут ще й по одній вулиці 
жили. Тоді ходили: гармошка, баян, а тоді – акордеон, 
бо близько Дом культури. Тепер– Дом культури, а тоді 
був – клуб. [Як чоловік приходив до Вас свататися?] 
Йому в армію іти, а він до мене добре ходив та й не 
хтів, шоб я вийшла заміж за когось. Та я вже забере-
меніла. А він хтів розписатися. А вони [його батьки] 
не давали метрики. Його рідний брат украв метрику 
(мого чоловіка вже давно нема, а його брат ше є). І та-
ким побутом ми велосипедами в Курлози [с.  Курячі 
Лози Кривоозерського  р-ну Миколаївської  обл.]  – 
сусіднєє село, на гору. Розписалися. Оце такє життя 
було. А 8–9 місяців пройшло, він прослужив, його на 
8 марта пустили до дому. Я вже родила дочку. У свої 
мами я жила. Провожання ми робили вмісті. То вже 
мусили. [Не хотіла Вас свекруха бачити за невістку?] 
Нє-а. Бо я бідна. Вони когось там стренчили  – були 
багаті батьки ті. Але бачите – так... [Мати Вас сварила 
за вагітність до весілля?] Шо вона вже, бєдна, зробе, 
як так уже получилось? [Де ви жили після повернення 
чоловіка з армії?] В мої мами. [Якщо чоловік залишав-
ся жити в родині дружини, називали його прийма-
ком?] Нє-а. Боже ізбав. [Це вважалося образливо?] 
В народі – да. Шо ми маєм казати, як виросла без бать-
ка, а мама – без чоловіка? Так годили та й прожили. 
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[До свекрухи ходили?] Ходила. Мусила йти, чуєте. 
І так вони й померли – вони мене не любили. 

диТячІ ЗаБави «Китьку» робили. Не знаєте, що це? 
Отако: ямка викопана глибоченька, може, тако, з колі-
но. І трибочок, трибочок... [Що це – «трибочок»?] Ки-
даєте крашанку, і воно бігає по тому.., аж до дна. [Як 
по спіралі?] Да! Грали в «китькі». «Китька» то назива-
ється. Діти мали при собі великодні яйця – крашанки і 
грались. «Кітька» – це кругла яма по спіралі зробляна, 
шоб яйце котилося і попало в центер. А там, в центрі, 
чиєсь яйце. І  воно котиця-котиця, і  толкає це яйце. 
Якшо моє розбилося  – значіть, я  програла. Якшо то 
розбилося – то той виходить з ігри. «Кітька» назива-
лася. [Ляльки купували?] Та яке там купували! Багать-
ші, може, десь там й купували. Шили самі з трапочок 
голкою! Це тепер вже [ляльки-]мотанки є, а раніше – я 
не помню. Може, десь в людей, і було, но я не помню. 
[Діти самі шили?] Дітям шили. Шо ми тоді ще поніма-
ли? [...] В школу пішла, як домоводство началося (счас 
«труди» називаюця), увліклася шитьйом, вишивкою – 
оце мої були іграшки. Ночами сиділа коло машинки. 
[Як пасли худобу, діти гралися?] Гралися, Боже мой! 
І  кастьор палили, і  сало пекли, картошку жарили. 
І  в «доганя ́лки» гралися. І  за коровою тоже дивити-
ся треба. В посадках на деревах качалися, на Паску в 
«кі́тьку» грали. Гойдалки були. [На Великдень?] Да. На 
деревах поначіплюїм вірьовок, доску прив’язав – ота-
ка гойдалка. По очєрєді каталися. 

дошлюБНе спІлкУваННя [Які молодь танці ви-
конувала?] А-бо! Мене всі хлопці брали! Я  тоді була 
красива: коса в мене біла була. Тепер тоже біла, тіки 
сивина появилася... [сміється]. Старші хлопці проси-
ли танцювати. Тепер таких танців немає: фокстроти, 
полька в два боки. От я любали танцювати! Я славно 
танцювала. І мене хлопці брали всі не мого возраста, 
а ще старші. [Як хлопець запрошував на танець?] Узяв 
за руку, та й пішли! Чоловік мій трошки мене, поки ще 
були молоді, ще не одружені, то ревнував. Всі беруть 
мене, а він не дуже любив танцювать. Танцював, но не 
дуже. На Варвари ворожили. Колись мама розказува-
ла, шо на Андрея, Ганни – ото якісь лепьошки лепили 
і перекидали через хату (як попа́де у комин). А коми-
ни на Рожество затикали хлопці. [Навіщо? Жартува-
ли?] Хороші шутки, чуєте! Підпалиш, а  воно не йде 
дим! Це так мама розказувала, но я цього не помню. 
[Молодь лише у клубі збиралася?] На Паску були гой-
далки. Гойдалки такі великі, но нижче, як напівстовба 
[електричного стовпа]. Ви ніколи не бачили гойдалки? 
Оце два стовби: звідси підпорки і звідси. А  тут така 
обикновенна гойдалка  – сидальце. Та й старші хлоп-
ці нас, менших, не пускали, шоб ми гойдались. А  як 
взяв хлопець дівчину гойдатись, то аж сволока (туда, 
де вона, дробина та, вчеплєна) була геть, тако, переки-
далася. Оце тако-го! [Кіно привозили?] Обізатєльно. 
Квиток коштував 20 копійок. Фільми були: «Чапаєв». 
[Хлопці проводжали до дому?] Обізатєльно. Тоді ті 
хлопці, шо хтят мене проводити, – наблюдають, а тоді 
гестки дають тому, шо мене любив. [Гестки?] Гестки да-
ють – били. Такі слова старовинні! Тоді так казали по-
сільському, бо в городі, може, цього й не знали люди. 
[...] [З якого віку починали ходити до клубу?] До вось-
мого класу (в нас восьмирічна школа була) директор 
школи нам не розрішав на танці бігати. Це вже як ми 
пішли в [сусіднє село] Дубиново на дев’ятий клас, тоді 

вже в нас получилась свобода. Він вже до нас права не 
мав. Він фронтовик був, дуже строгий директор був. 
І батьки так само – до восємнацяті років – нас трохи 
притримували. [Мати] наказувала: «Клепка шоб була 
в голові!» Ми і самі притримувались уже порядка. [Що 
танцювали?] Боже мой! «Джамайку»! Пластінку поста-
вили (тоді пластінки ше були). Шо там? Якась радіо-
ла, магнітола. Апаратами показували кіно – індійські 
фільми. Ну, і пластінки всякі крутили, да. [Танці були? 
«Краков’як», «Карапет»?] «Краков’як» – це я вмію, да. 
Ми ансамбльом як виступали, та й трохи трєнірува-
лися. В нас баяніст знав, як грати, а старі люди пока-
зували, як танцювати. «Краков’як»  – це обов’язково. 
«Полька», «Карапєт» – оці танці. [Розкажіть про вечор-
ниці.] Ходили, оце в одну якусь хату сходилися молоді 
дівчата – хто вишиває, пісні співали народні. Я багато 
пісень знаю народних, в мене пісенники є, від мами на-
вчилася. В мами була сестра, тьотя вже моя, на два года 
в них разніца була, – от співала! І я от, всі кажут, шо я 
в нюю вдалася. У  нас родина співуча, всі, абсoлютно 
всі співучі. [На вечорниці складалися продуктами, ви-
пивкою?] Нє, випивки не було. Хто це міг угощати, як 
всі були бідні? Це, ну, хіба на складчи́ну  – там якось 
складалися. Може, на Пасху оце таке-го [складалися]. 
[Коли хлопець із дівчиною зустрічалися, він прово-
джав її додому?] Не дай Бог, дівчина до хлопця піш-
ла додому – це не положено було, це уже некрасіво і 
це позорно було. Хлопець – канєшно, до воріт провів, 
у хату ніколи не заходив, і я до нього не ходила ніко-
ли в жизні. Отак завєдєно було. [Вони стояли лише 
біля воріт?] В клубі, на танцях зустрічалися, бо вже ж 
взрослими були, чи в кіно пішли. Він провів до воріт – 
і шоб не довго, бо батько «ґе́стки» дасть. 

поЗашлюБНІ дІТи [Позашлюбні діти в селі народжу-
валися?] В то врем’я, як я молодою була, я не внікала 
в це, і нічого не знала, бо при нас такі вєщі не говори-
лись. А тепер, озьо, я вже живу тут 15 років, як мама 
померла (я приїхала сюда), то вже чую від людей, хто 
який був, коли хто народив кого і від кого. [Байстрю-
ками позашлюбних дітей обзивали?] Казали. Нугуля-
на, байстручка. [Як казали на безшлюбну матір?] Я не 
знаю, як на матір казали. Таких слов я не чула. При нас 
такі вєщі не говорили, поки ми малі були. 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї [Як зверталися до бать-
ків?] На «ти». [У селі всі так зверталися?] Нє, не всі. 
Осьо, в селі, й по цю пору «викають» батькам. «Мамо, 
дайте»  – о! Моя мама це сприймала, як воно треба. 
[Ваша мати до своєї матері як зверталася?] Мабуть, на 
«Ви». Вони тоже не знали батьків своїх. Тато десь по-
їхав їхній, а мама заболіла, померла. А у мами ще був 
брат, та й вони удвох дуже бідно жили. [...] [Звертали-
ся до старших] на «Ви». [Батька] ми папою називали, 
бо так він хотів. Мама – на «Ви», папа – на «Ви». І так 
дєдушку, і бабушку. Я й зараз, даже чужа людина, от 
Ви прийшли – я Вам на «ти» ніколи не скажу, я всігда 
на «Ви». В мене мама младшим до себе всігда зверта-
лася на «Ви». [Хто, як правило, доглядав батьків?] Як 
приходиться. Хто є поблизу.

РоЗлУчеННя, подРУЖНя ЗРада [Ви кажете, що 
у Вас був поганий чоловік. Чому не розлучилися?] 
Розходились! Приходили із сільської ради та й діли-
лися, бо ми вмісті робили. Вобшем, що йому дали – 
при йшов і забрав. Але жалко стало та й пришов, бо 

КРиВООЗеРСьКиЙ  РаЙОН
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ж дитина  є. А  тоді ще й через шість років друга на-
йшлась дитина – син. Та син помер уже. Оце так ми, 
жінки, самі остаємся! [Як ставилися люди до подруж-
ніх зрад?] Яке ж то життя, як чоловік жінці зраджує! 
Є такі, шо терплять. Це такє тоже є. [Люди засуджува-
ли?] Обязатєльно. Ви шо! І тепер судять, і тоді судили. 

НовоБУЗький РайоН
с. Улянівка

Записали Г. щербій та О. Васянович 3 листопада 2008 р.  
у с. Улянівка Новобузького р‑ну Миколаївської обл.  

від Луценко Лідії Михайлівни, 1925 р. н.,  
Караван Раїси Петрівни, 1948 р. н.,  

та Зуба Олексія Олександровича, 1976 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи, РодиННе повсякдеННя  
Як  голодовка була, то ми збірали ці, тепер «устриці» 
називають – тепер їх продають, а колись же їх тут було 
море. Якби не ті устриці, то ми б подохли. Ми їли ці 
устриці і ховрахи. Оце ці ховрахи ловили. Ми підемо 
із мамою і наловимо. Приносимо додому ці ракушки і 
чистимо, верх скидаємо у яму, а те м’ясо їмо. Тоді ж не 
було м’ясорубок, то на січкарку так порубаємо, укроп-
чик, часничок. Пахне. Таке ж добре, що й ну. У мене 
батя робив у мастєрській, то називали «трудойомка 
робота», і йому давали півлітри молока, як поддєржку. 
А  нас було восьмеро у батька. То  він несе те молоко 
додому і нам ложкою розділе. Кажуть: «Рубан [батько] 
такий худий крепко, бо він дуже важко робить і плохо 
їсть, бо у нього сім’я велика». Приїжджають із района 
провірять, а ми усі, як щурі, через комин виглядаємо. 
Мама хаврахи жарить. Підуть відро повне наловили, 
надерли, у річці помили, а воно шо: заєць зерно їсть, 
те саме і хаврашок. Вони, оце, приносять відро м’яса – 
у піч з часником – пахне на всю хату. Приходять вони: 
«О, – кажуть, – Рубан бєдно живе, а у нього м’ясо пахне 
на всю хату». Витягає мама м’ясо те, насипає цим, з ра-
йона. Вони наїлися гарненько, поблагодарили і пішли.

дошлюБНе спІлкУваННя Як гулять ходила і у клуб, 
і  на досвітки. А  били як нас. Це  ж при нємцах було. 
Прикрутять проволокою і дають тобі лозину  – бий 
цього, а тоді дають йому – тепер ти бий. А поліцай ди-
виться. Це, щоб не збирали вечоринки. Це всігда у нас 
було у цій третій хаті – у нас було по групах: старша 
група, середня, менша. Я  у середній групі була. Ішли 
ми туди вниз, а саме така ожеледиця була. Коли хлопці 
до нас приходять. Ми  стоїмо, балакаємо, аж поліція. 
Група поліцаїв з нагайками стоять коло дверей, у кори-
дорі два, а два заходе у хату і полоще. Мені тільки раз 
попало, у мене пальто було, то я їм махнула і воротні-
ков накрилася. Музика: гітара, балалайка, мандоліна. 

фоРМи сІМ’ї [Де Ви жили після весілля?] Мама з та-
том – в одній хаті, а ми, як уже одружилися, то в цій 
хаті так і жили. Ми придбали собі хату, а мама з татом 
осталися. В одному селі, тільки в різних кутках. [Як Ви 
думаєте, краще жити разом з батьками?] Мені кажеть-
ся, що однаково, шо так, шо так. Ми даже доглядали 
маму. Мама чоловіка захворіла, в неї була потєря па-
мяті, то вона в нас була, ми її доглядали. Мені, напрі-
мєр, однаково, шо чужі діти, шо свої. Їх же ж батьки 
так само ростили, як і я їх ростила, вони ж і їсти так 
само хочуть, як мої, як і всі. І зовсім діти однакові. [...] 

По нинішнім міркам, то треба жить окремо. Счас різ-
ні погляди в старих батьків, молодої сім’ї, у них же ж 
діти ростуть – тоже свої проблеми, то краще окремо, 
але поряд, щоб була можливість допомогти. Батьки 
дружини живуть в окремому селі, а мої батьки живуть 
через вулицю, поруч.

посаг [Яке придане Ви давали своїй доньці?] Все, що 
треба: купляли й шкафи, і коври, і дорожки, і тарілки. 
Ну все, що треба, те й купляли. Холодільнік і машинку 
стіральну. Обичай-то був такий: як іде дочка заміж, то 
треба їй щось дать, вона з голими руками не піде.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї Троє дітей у мене. Меньшо-
му – вісім років, а старшій – сімнадцять. [Хто глядів 
молодшу дитину?] У  нас [доглядають] меньшого по 
черзі всі. І мої батьки за ним доглядають, і  її батьки, 
тому що вона сама звідси, з Ульянівки. [Скільки Вам 
було років, коли народилася перша дитина?] Вісімнад-
цять. [Скільки дітей Ви хотіли б мати?] Вже досить, 
хватить мені дітей, скільки єсть. [Чи впливає дер-
жавна грошова допомога на збільшення народжува-
ності?] Хто розраховує на ці гроші, як на придбання 
якоїсь матеріальної потреби, то вони будуть клепать 
дітей. Вибачте. Так часто і густо у нас і робиться у на-
селеному пункті, в Ульянівці, так багато роблять, вони 
клепають, щоб гроші були. Вони не для того, щоб ті 
гроші пустить на дитину, а дитина недоїдає, не вдягне-
на, вони ті гроші пускають на свої потреби.

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї Мене вивчили так, що я 
до них [батьків] говорю «ти», бо це мої рідні. Я  так 
розумію і так я вихований, а мій батько вихований в 
тому плані, що він на батьків і счас каже на «Ви». На 
його дідуся я казав «Ви», а в материній ліній в мене це 
не було. По материній лінії – на «ти», так вони мене 
навчили, а там мене на «Ви» навчили, то я так до них 
і звертаюсь. [...] На «ти» [звертаються]. Якщо там уже 
брать по високих матеріях, то це, може, й не правиль-
но, тому що батько дав життя, виховує, це цінувать 
треба і називать на «Ви». А з другої точки зору, це вже 
ставить міжду нами якісь бар’єри, грані. Ми рідні, 
свої, тому, я думаю, должні розуміть... 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї В нас завжди є спіль-
ний бюджет. Формується от того, які в нас потреби. 
Повністю зарплату віддаю в бюджет сім’ї, а вже якийсь 
заробіток мій сторонній, то вже, я вважаю, треба його 
розрахувати так, щоб мої кишенькові гроші, бо в мене 
єсть автомобіль, єсть мотоцикл, і з сімейного бюдже-
ту я взяти не можу. [Хто контролює спільні гроші?] 
Кожен довіряє. [Хто вирішував питання купівлі ма-
шини?] І мої батьки, і  її батьки вирішували – всі ви-
рішували, тому що це гроші немаленькі. Всі гуртом 
допомагали одне одному.

РоЗлУчеННя Немає жіночої чи суто чоловічої роботи. 
Тіки як на це подивляться твої окружающі люди. За 
першим браком в мене була дружина, я і пєльоночки 
стірав, прасував, а  толку? Розвернулася, поїхала і до 
свіданія. От такі справи. Сильно дорослішають і рано 
діти. Хочуть стати самовпевненими, самостійними. 
Не варто це робити. Треба робити це [одруження] ро-
ків з двадцяти п’яти. Організовувать сім’ю. Раніше – 
це у випадках двох-трьох із ста повноцінні сім’ї бува-
ють. А  то взагалі, так говориться, що розпадаються 
сім’ї. [Якщо розпадається сім’я,] це погано.
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поЗашлюБНІ сТосУНки Офіційна реєстрація, як 

говоре Бог, нікому не нужна, а треба його затвердить 
в церкві, от тоді це реєстрація. Ранні статеві контакти 
ні до чого харошого не призводять. Дошлюбне спіл-
кування  – будь-ласка, тільки без статевого, тому що 
вони із статевим ще не обізнані, і толку з цих контак-
тів мало, щодо отримання задоволення, щодо свого 
розвитку в цьому плані. 

пеРвоМайський РайоН
с. кумарі
Записала Л. Якиминська в с. Кумарі  

Первомайського р‑ну Миколаївської обл.  
від Зарицької (Маковей) ази, 1931 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи, РодиННе повсякдеННя Я в 
школі училася, мама робила. Мама дуже слаба була, 
порок серця в неї, та я за нюю в школі убирала, шо 
треба. Я п’ятий клас не кончила. Після войни вже кон-
чала. Ходила в школу, а там побачила, в 1947 году, шо 
нема шо їсти, то я пішла в колхоз, а там теребили ку-
курудзу. Та в пазуху ту кукурудзу, на круподьорку на-
терли та поїли. Звариш густе, а назавтра – голодний. 
То вариш ріденьке, бо ж було п’ятеро дітей, всіх треба 
накормити. А тоді вже, пізніше, мама піде на свинар-
ник та украде кусочок макуха, та принесе додому. Ой, 
Боже. Ми з сестрою йдемо шарувати кукурудзу, вона 
менша, гони [рядки] довгі, і оце молочко з макухом, чи 
це ми сировим його наляли, в обід пообідаїмо. Ми до 
нього – а воно скисло. І вилити жалко, і їсти не можна 
було, бо пропадеш, єслі з’їси. А літом – уже в полі, та 
там варили баланду, та кабачки соусні квасили, то їли 
ті кабачки, і баланда така ріденька, але жили. Та так 
робили. Це ше я дівчиною була. Ой, Боже мій. А там 
на стройкі три годи робила. Харашо було, ми були при 
санаторії. Строїли корпус новий. То ми там кормили-
ся. Не полінувалися встати до дня помогти їм пере-
брати петрушечку, квасочок, картошечку почистити. 
То вони накормили нас, то ми пішли на роботу, а вве-
чері прийшли, покупалися, повечеряли, та й харашо. 
Та отак. 

сІМейНІ вЗаєМиНи Я  українка, а  ім’я таке. У  мами 
якісь переєжжі люди жили, і була жінка із дитиною, її 
Аза звали. І сильно понравилось бабкі. І бабка сказала, 
єслі тіки дочка народиця, назви її Азою. Я – мужичка, 
а чоловік – лях. Ну як, поляк. Не можу сказать, яка віра 
в них. Вони тутешні, вони тут жили, як і ми, а більше 
ми нічо’ не знаєм про них. [Чи любила Вас свекруха?] 
Очень даже любила. Нас було у свекрухи чітирі неві-
стки, і  мене найбільше любили. Зразу на мене дуже 
багато говорили, шо я нехороша, шо я ледача, шо я не 
хочу робити. А я була в Одесі чітирі годи. А як при-
їхала сюда, то тут на мене начали котити бочку, бо не-
вістки мене не хтіли. Даже не всі невістки, а одна неві-
стка була в нас така нехороша. Вона всьо перевертала 
з ніг до голови. А так всі наче байдуже були. [...] Жили, 
начинали із пуплянка, як той казав, з начала до конца: 
дитинка, стройка, чорна хата – в таку увійшли. 

виБІР паРи Приїхала з Одеси, пішла в клуб. Танці. 
А  він підходе до мене. Це 1954  год був, тоді вже не 
було перебору, що лях до мужички підійшов. А рань-
ше били. Ше десь перед войною, після войни, то дуже 

рідко хтось міг проникнути так, шо його не трогали у 
інший частині села. А то билися, дуже билися. І так ми 
познакомилися, так ми поженилися. Я вже була здоро-
ва, мені вже було двадцять два года. Вже можна було 
віддавати, не було вже чого сидіти на маминій шиї. 
В мене сім’я з п’ятьох складалася, а в чоловіка – з шіс-
тьох. І наші сім’ї великі були. [Чи Ви могли вийти за-
між раніше, ніж старша сестра?]. Нє, я не могла вийти. 
Ну як я могла вийти, єслі я менча? Не було в нас в селі 
такого. [А якщо старшу ніхто не хоче брати?] Бувало 
й таке, канєшно. [Що тоді робила молодша?] Нічого 
не робила, ждала! Були басні, розказували люди тоже, 
як є така притча. Каже: «Я  тебе везу, мені шось так 
чудно». – «Як буде видніще, стане ше чудніще». Отак і 
це. То ж тоже було так, шо батьки захотіли того зятя, 
і хоче вона – не хоче, і вони її віддають. А то крав через 
вікно, а не ту сестру підсунули. Вона каже йому: «Як 
буде видніще, то тобі буде чудніще». Я в школу ходила, 
і я вже була здорова, і я стіснялася хлопців. Шоб це до 
мене хлопець підійшов, шоб взяв танцювати,  – мені 
було стидно, я не могла. А дівчата там отакенькі-о, ма-
ленькі вискакували, і їх брали танцювати. А я ховала-
ся. І через то, ото, так пізно вийшла заміж.

виховаННя дІТей, кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї Рань-
ше в восімнацить-дявятнацить [років] виходили [за-
між], а теперечки, бачте: чітирнацить год і вже бігом 
заміж. Время, бачите, геть не те, шо було раньче. І сти-
да зараз нема, Боже мой! Раньше люди були ж такі: 
боялися Бога, старих людей шанували. Іде старий, то 
йому кланялися. А тепер іде, задерла голову, в третьо-
му класі, вона «здраствуй» не скаже. Шо ж це? І  ка-
жуть «воспитаніє». Та шо, не воспитують їх, чи шо ж 
це? Тепер, кажуть, такий вік. А раньше батьків бояли-
ся, стидалися людей, і таке не було разврата, як зараз. 
Чітирнацить год, шо це за замужество. І з школи, глав-
не. В шостому чи сьомому класі, ізвінітє за вираженіє, 
бєрємєнна. [...] В мене такі діти, шо вони не мали коли 
питати, [хто місяць запалює]. Вони мене не бачили, 
а я їх не бачила. В шість часов я вже на роботі була, на 
полі, а діти самі собі збиралися, в школу шли. В мене 
разговору не було. Ніколи дитину не погладила і ні-
коли дитину не поцілувала. Я  не мала коли  – вдома 
хазяйство, вдома город, прийдеш темно із поля, то не 
знаєш, за шо хвататися: і зварити, і постірати, і хліба 
спекти, і  скотина, і  свині, а ше ж п’ятеро дітей. Діти 
помагали: шарували мені на городі і  скотину приго-
нили, і свиням рвали, канєшно! А шо б я сама зроби-
ла! Сама б не вспіла б. І чоловік був. Але ж всі на ро-
боті!  [...] В мене п’ятеро дітей, одинацить онуків, сім 
правнучків уже маю. Яка я багата бабка! А вони ось 
тут, у мене, в селі. Три сини тут, дочка – в городі, син 
в Южноукраїнську на атомній робе, тоже двоє дітей і 
по внуку. 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї [Як Ви зверталися до 
мами?] Іменно я – на «ти». Ми говорили усі. А вони 
як зійдуться, чоловіка родня, та мене так лають, шо не 
можна. А мама каже: «Я й не ощущаю, шо вони мені 
на “ти” кажуть». А мені невдобно, та й я, тако, як пе-
ред ними, то мамі на «Ви» кажу. А  мама так смієця. 
А діти на «Ви» мені кажуть всі. Внуки на «Ви» гово-
рять у двох синів, а то на «ти» говорять. Як же я сама, 
то батьки навчили, шоб вони «тикали». Внуки до бать-
ків – на «ти», а в двох синів – на «Ви». То як у кого. 
А на бабушку всі «Ви» говорять. 

ПеРВОМаЙСьКиЙ  РаЙОН
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с. лиса гора
Записали Г. щербій, О. Таран та О. Васянович  

31 жовтня 2008 р. у с. Лиса Гора  
Первомайського р‑ну Миколаївської обл.  

від Шевченко Марії Миколаївни, 1929 р. н.,  
Паладій Лідії Харлампівни, 1925 р. н.,  

Паші Л. а., 1927 р. н.,  
та Орленко Ольги Василівни, 1958 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи, РодиННе повсякдеННя  
Пам’я таю я і той голод перший, і той 1947-й. Пам’ятаю, 
сиру кукурузу їла. Садили на городі кукурузу, а сусід-
ські кури поїли, а тоді друга сусідка дала нам качани, 
знов потеребили, а  я там ті качани їла сухі. Тоді їли 
якусь кашу чи кукурудзяний хліб, чи мамалигу. Ясла 
були. Водили людей у ясла. Це тепер треба платить, 
а  тоді  – ні. Ходили, чи рядна, чи платки гарні були у 
мами, то міняли. Було, шо приїжджали у село, а було, 
шо їздили міняти на хліб. 

дошлюБНе спІлкУваННя Як сейчас молодьож в бар 
ідуть, де танцюють, як кажуть? Діскатєка. А  ми рані-
ше на вулиці гуляли, під сараєм. Ось-о в їх нема забору, 
допустім, а призьба через усю хату. У мене було коло 
сарая. Я тоже на цій вулиці жила. Робили призьбу, ма-
зали тоді глиною і йдем туди, сідаєм, співаєм, дівчата 
зберуться. Хлопці до нас приходять. Той – з балалай-
кою, той – з гармошкою, той – з мандоліною – грають. 
Ми босяка танцюємо, пиляка по коліно, а ми – танцює-
мо. [Де  взимку збиралися?] В  хатах. Ну, котра жінка 
одинока, приймала людей – дівчат, і хлопці приходили. 
Називались «оденки». До ми ще й пряли. [...] Ми ходи-
ли у клуб на танці. У нас там грали цигани. У нас був 
духовий оркестр. У нас така музика, шо, навєрно, одна 
на область, їх було, навєрно, душ дев’ять чи одинад-
цять. Це ще до войни було. Танцювали і «Фокстрот», 
і «Танго». У нас був один такий сусід, у нього було два 
сина  – один став юристом, а  другий став агрономом. 
Музика грає коло кантори – увечері у суботу і неділю, 
усі виходні. Із поля приїхали, субота ж робочий день 
була. Музика грає, а ті хлопці пішли танцювать. 

виБІР паРи Так знайомилися, так чоловіків знаходили. 
Клали солому, я сиділа в соломі, на балалайкі грала. А цей 
мій чоловік, що мене взяв, сидів коло мене, і  я співала 
частушки, а тоді йдем додому, а він на «Ви»: «Чи можна 
Вас провести?». Познайомиться нада на «Ви», а  як по-
знакомилися, то можно на «ти». Та ухажорилася з ним, 
гуляла. А тоді прийшла додому, постояла, поцілувалася, 
обнялася, він пішов собі, а я пішла собі в хату. [У пер-
ший день?] Ні, він не предлагав. Це вже як місяць. Він 
мені сказав: «Я буду жениться». А я йому не вірила, бо 
він на два годи молодший за мене. Кажу: «Не хочу вірить 
тобі». А він каже: «Я буду брать тебе». А я кажу: «Не знаю, 
чи візьмеш, чи не візьмеш, чи хочеш тільки насміяться з 
мене». А таки нє – женився. Батьки мої не протів були, 
а його були протів, бо я старша на два годи – раз, а йому 
ще до армії треба було. В мене син до армії родився.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї Двоє дітей. Дочка – 1978 року, 
а  син  – 1983 [року народження]. І  уже троє онуків. 
І всі хлопці. [Скільки Вам було років, коли народилася 
перша дитина?] Двадцять один рік. Не знаю з-за чого, 
може, з-за того, що я виросла в сім’ї, де в мене була тіки 
сестра, а виросла я на вулиці, в основном з хлопцями – 
я, одна, і група хлопців. Я виросла з ними, як-то кажуть, 

як з братами. То я дуже хотіла сина. Якби я родила зразу 
сина, то, може, на цьому б і остановилася, може, ні, не 
знаю, но дуже хотіла сина. А родила дочку, то решила 
ще сина. Так воно і получилось. [Як на Вашу думку, чи 
збільшиться кількість дітей у сім’ях завдяки державній 
грошовій допомозі?] Якшо у молодих є голова на в’язах, 
то ці гроші не спрацюють. Того шо ці гроші, шо дають, 
це, як, ото, кажуть, приманка для миші в мишоловку, 
на тому – всьо. Ну от посудіть самі: родить дитину – це 
одне. Це – проще простого. Ну, а поставить її на ноги: 
виростить, виучить, дать якийсь толчок в житті – цих 
грошей, що дає государство, не вистачить. 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї Ми казали на батьків на 
«ти», але другі казали на «Ви». Зараз є такі, шо кажуть 
на «Ви». Я на батька казала «тато», на маму – «мама», 
на діда – «дєдушка», на бабу – «баба». А на мене  кажуть 
«бабушка». Єсть такі, шо коє-хто кажуть «бабуся», або 
казали «бабуня». 

виховаННя дІТей Нас воспітували – з батьками як – 
уважать їх, но бути на рівному. Отак ми воспітували 
своїх дітей. Ми старалися з ними буть на рівні. Ми зма-
лечка їх садили, як гулянка, за один стіл. Не було в нас 
так, що діти – порізно, дорослі – порізно.

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї [Хто має вирішувати 
найважливіші питання в сім’ї?] Ми в основному рєшаєм 
разом. В нас ніколи не було різних грошей. Тіки зійшли-
ся, ще не були замужем, у нас всігда була одна обща ко-
пілка. У нас гроші лежать – знає чоловік, де, знаю я, йому 
нада – він бере. [Хто контролює використання спільних 
грошей?] Обоє. Він вродє  бі отдає мені гроші, ну, оді-
наково, я пощитала, сказала, що до чого, і всьо. [Якщо 
треба ремонтувати машину,] тут проблєм нема, рєши-
ли вмєстє: на це виділяєм, на це – нє. Як, ото, кажуть: 
«Простягаєм ножки по одьожке». Скіки є! [Чи бувають 
сварки в родині?] Бувають. Раньше було більше, тому що 
він робив главним агрономом, я – главним економістом. 
День – на роботі, додому прибігаєш, а держали, по моло-
дості, багато хазяйства, діти були малі, хотілося і самим 
шось придбати, одіться, і дітей поставить на ноги. Но не 
на все хватало часу, і заморювався на роботі, особєнно 
умствєнно, фізіческі – не так. То бувало всяко. А зараз, 
осьо, бувають стички раз у місяць, і  то неважні. Ми 
в основном стараємось все перевести на шутку.

РоЗлУчеННя [Як Ви ставитеся до розлучення?] І не по-
ложитєльно, і не отріцатєльно. В каждого своя ситуа-
ція. На старості міняється характер як у чоловіка, так і у 
жінки. Те, шо було в молодості, може буть кардінально 
змінено на геть протилежну, як, ото, кажуть, емоційну 
сторону. І якшо людина одна одну не може видержать 
або, напрімєр, до цього терпіла тіки із-за дітей, шоб ді-
тей поставить на ноги, – чого нє?

фоРМи шлюБУ [Як Ви ставитеся до громадянських 
шлюбів?] Я  щитаю, що це правильно. Чого? Того що 
дуже багато, раньше особєнно, як вспоминаєш, виходи-
ли заміж, а вродє би по любві, а фактічєскі – по влюб-
льонності, а потом та влюбльонность проходить, і начи-
нається. Діти вже є, а начинаються драки, сварки, бійки. 
І, в кінці кінців, всьо равно развод. І попробуй пройти ті 
інстанції. Оті бумажки, отого всього. А так вони зійшли-
ся, пожили разом, поняли, чи вони підходять один одно-
му, чи нє, того шо зараз немає ролі, чи замужем, чи не за-
мужем. Сплош і рядом живуть собі спокійно – чи рядом, 
чи отдєльно, чи вдвох, чи там через день з другим. 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



БалТський РайоН

с. кармалюківка
Записали С. Кравченко та О. Ратушняк 26 липня 2008 р.  

у с. Кармалюківка Балтського р‑ну Одеської обл.  
від Нікітюк Тетяни Романівни, 1946 р. н.,  

родом із с. Кринички Балтського р‑ну,  
Дубчак Ірини Фролівни, 1919 р. н.,  

та Єрмак Клавдії Гаврилівни, 1936 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи, РодиННе повсякдеННя Го-
лод був сильний, забирали все. Врятувало батьків те, 
що вони мали теличку і ту теличку переховували у по-
гребі, бо худобу теж забирали. Це моя бабуся розпо-
відала, що вони вижили, що була краплинка молока. 
А уже за сорок сьомий рік [1947 р.] моя мама розпо-
відала, шо їли вони картоплю гнилу, але вона уже ви-
сушена була, мала один крохмал. Картоплі у колгоспі 
було багато в кагатах, але чому її ніхто не брав, коли 
вона була ше добра, вона мені не розповідала. Вони 
ходили, випорпували картоплю в цих канавах, яка 
вона там була, робили з неї таке, шо напівкрохмал 
робився, і ще якийсь бур’ян, мама казала, сивенький 
бур’янчик, і  жолуді. Жолуді дуже якісь погані були. 
Мама казала, шо я ледве вижила, лежала опухша, вже 
не реагувала на мову. Шо врятувало, вона каже, не 
знаю, шо не померла з такої баланди. А  бабуся роз-
казувала, шо коли моїй мамі було вісім років, вона 
1924  року народження, то вона ходила пішки в ра-
йонний центр і вчилася на комбайнера. А заставило 
її шо там, як вона тиждень навчалася, а  за цей тиж-
день вона збирала пайок – хліб давали. І от шо вона 
граміночку з’їсть, а то залишала своїм діткам. А в неї 
було три дочки. [...] Я закінчила два класи і третій ко-
ридор, як у нас кажуть. Умію розписатись, а на щось 
більше не грамотна. Прочитаю, що написано, але не 
більше. В  голодовку 1933  року у нас приходили свої 
сільські, «уполномочені» називались, дуже предані 
партії були, і забирали все, що можна забрать. У нас 
дітей батьки поклали на кукурудзу на печі, щоб хоч 
щось зали шилось на їжу, то вони догадались, позго-
нили дітей і забрали все до зернинки. Поки проходив 
фронт, ми сиділи в погребі, бо били із усіх боків. Був 
із нами один дєдушка, який командував нами, жінка-
ми і дітьми. То ми вночі добрались в інше село і там 
войну пережили, бо там фронту не було. В 1947 році 
був великий неврожай, дуже трудно виживали. Одру-
жувались ми в 1957 році. Вінчались. Але через десять 
років чоловік помер. Розбився на тракторі, відмовили 
тормоза, то він, той трактор, аж перевернувся. У мене 
п’ятеро дітей, колгосп колись платив по десять рублів 

на дитину. Роблю в колгоспі з дванадцяти років, на-
робилась, але за трудодні получаю пенсію п’ятсот гри-
вень. Думаю, це дуже несправедливо.

виховаННя дІТей Я пам’ятаю, шо я була в молодших 
класах, і ми брали в школу торбинку таку – мама по-
шила із лляного домотканого полотна. У  торбинці 
ми носили книжечки, ручку і чорнилницю. Чорнило 
таке було, шо з бузини робили, а  потім уже пізніше 
був хімічний якийсь олівець. То з нами вчилася дочка 
директора – її краще одівали, як нас. У нас все з одежі 
було домоткане: от оце зроблена біла тканина на вер-
статі, і її фарбували. А потім уже пізніше, коли я була 
десь у класі п’ятому, то мама йшла в кооперацію, а це 
був магазин, а  туди привозили трошечки матеріалу, 
і шоб його взяти, треба було зайняти чергу, цілу ніч 
там вистояти. І це мама так робила. Це тоді вже вона 
брала там якоїсь тканини, і шили платтячка. І от, ді-
вчинка, звали її Ліна, ми побачили, шо вона їсть хліб – 
не жовтий, як у нас, а білий. І от ми всі дівчатка зібра-
лися: шо ж то таке, що він не такий жовтий, як у нас, 
ми ж думали, що то такий самий малай. Та ще й той 
хліб у неї був із варенням. І ми в кущу пішли, і домо-
вилися, шо давай украдем кусочок. І ми вкрали, і по-
кушали. Ну ми не могли зрозуміти, шо то не малай, 
шо то не з кукурудзи, а із пшеничного борошна. Вони 
[батьки дівчинки] обоє працювали. Він був директо-
ром, вона – вчителька російської мови. Вони десь ку-
пували це борошно, і вона, видно, пекла, бо так у нас 
ніде не продавався такий хліб.  [...] [Як Ви ставитеся 
до нинішньої молоді?] Кожен час по-своєму гарний. 
Коли я була молодою, тоді гарна була молодь. Ну, чим 
гарна? Більше дотримувалась звичаїв: цього не можна 
робити, цього не можна казати. Як хтось переступить 
цю межу, то якось це було [...] позор. Може, це було 
й неправильно, ну на той час так було. Коли я була 
молода, всі намагалися добитися чогось, мріяли осві-
ту здобути. Я бачила, як моя мама тяжко працювала. 
Мерзлі буряки, мерзлий сніг, і вже ті руки отак стали, 
як оті буряки мерзлі. То я сама собі казала: я повинна 
вчитися, я повинна здобути освіту, шоб жити краще, 
ніж моя мама. В той час не тільки я так хотіла. Тому 
шо все це було наяву, ми все це бачили. Я  вчилася. 
Моя мама ніч відгонила, ніч пригонила. Вона працю-
вала на фермі, вона даже в обід не приходила, тому шо 
ферма знаходилася за три кілометри. Це був хутір. І на 
тому хуторі були ферми. І оце добре, якшо підводою 
їх туди відвозили рано. Це вставала рано, вдосвіта, 
чотири години ранку, а то пішки йшла. І це там вони 
видоять корів, доки попорають, доки їсти подають. Це 
все робила доярка. Вже чого йти на обід, як треба на 
обід дої ти ті корови? То вона й не приходила, аж уже 
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по доїть на вечір корови й приходила тільки на ніч. А я 
з бабусею була. Ніхто мені не казав, не показував, шо 
оце так пишеться, а оце так пиши. Єдине, шо я чула: 
«Ти вже поробила уроки?». Ка[ж]у: «Поробила». – «Ну, 
дивись мені, шоб там вчителька нічого мені поганого 
не казала». [Що входило у Ваші дитячі обов’язки?] По-
магала. Коли наставала зима або осінь холодна, то хо-
дила за дровами в ліс. Не сама. Ішла бабуся, ішла тітка, 
сусіди. Ішли ми, знаєте, таким гартом. У лісі нас гони-
ли. Тому ми йшли так, шоб нас там не побачили. Ми 
мали в лісі кожен, хто йшов, таку довгу тичку, а там 
гак, ключечка така. І це ми доставали, вибирали таку 
суху гіллячку і тичкою тягнули, тягнули, доки не [від]
лома єть ся, ломака не впаде. А  вже коли вона впала, 
та ломака, ми її трохи ламали і складали в’язочку. Ро-
зумієте, більша відповідальність була. От я не знаю, 
з  дитинства мене ніхто не заставляв. Ми закінчили 
середню школу. Шоб у нас була якась профорієнтація, 
шоб ми знали професії, де які можна дістати? Ні, цьо-
го ми не знали. На превеликий жаль. А в селі – фельд-
шер, школа, вчителі. Всьо. Ну, агроном, на поле, всьо. 
А зараз вони ж дуже багато знають. І знають  не лише 
зі школи, але і в школі профорієнтація вимагається. 
В нас молодь від’їжджає в місто не тому, що вона не 
хоче тут жити, а  тому, шо вона вимушена їхати. Ро-
боти ж нема. Ну, нічим не зайня ти. Колгоспів нема. 
Землі забрала одна господарка, вона навіть не від нас, 
вона з Бєліного Балтського району. Вона забрала в 
оренду ці землі, паї, і вона виплачує якийсь там про-
цент, дуже низький. 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї До мами на «ти» звер-
талася. Мене так привчили. Я  навіть не знаю, чому. 
Можливо, тому, що батько мій сам із Кам’янки, шо на 
Молдові, і він в місті виріс. Батьки його були доволі 
грамотні, і він сам грамотним був. Бо він, коли мама 
розлучилася вже з ним, працював директором МТС. 

с. Мошняги
Записали О. Яцун та О. Бабенко 26 липня 2008 р.  

у с. Мошняги Балтського р‑ну Одеської обл.  
від Спину Ганни Григорівни, 1937 р. н.,  

та Трясухи Ганни Федорівни, 1925 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи, РодиННе повсякдеННя  
Самі хазяювали дід з бабушкою. Я  помню, що вони 
брали поле у пана  – орендували. Засівали, а  послє 
управляющий їде, і це вони жнива як зберуть (а ко-
лись копи клали, п’ятнадцятки такі, снопи в’язали, 
косили косами), та й щитає, скільки (а копа має шіст-
десят снопів) викосив на цім полі, та й бере часть за то 
поле. Віддає панові, управляючий уже записує, а то – 
собі. То вони орендували і там і жили, коло станції не-
далеко, а хата в селі була. Та й на зиму собі у село йшли. 
І казала мама: «От як хочу я заробити, – їх було чет-
веро чи п’ятеро, – Хочу на юпку заробити чи на коф-
ту». То їде управляючий на жнива, їде і кричить селом: 
«Косарі – п’ять рублів, а в’язільниці – три рублі!». Пі-
шов я за косаром – ніхто не йде... Нема, ніхто не йде. 
Їде другий раз – більше, вже набавляє, тоді вже всьо, 
підводи, сідають, хто хоче заробити, та й іду. Дають 
їсти раз у день. [...] Двоє нас було. Брат був двадцять 
первого року [1921 р. н.] і я. Батько болів, п’ятнадцять 
років болів льохкими. Мама ще в колхозі робила. Ні-
чево – голо! І ні лягти, ні постелити, ні вкритися, ні 

зварити. Там, що тако трошки, ну, знаю, картошка 
там була. Дуже бідно жили. [Батько] колхознік і мама. 
З селян. Батько помер у 1949-му році. Батько мав ко-
ровку, воза, плуга, своє поле. Це я помню дєтство своє 
ше. А  в юності то вже в колхоз зігнали, забрали ко-
няку, воза... Батько аж у 1937-ім році пішов у колхоз. 
Самий задній пішов. Вже всьо  – у  колхоз сої діняли, 
забирали нагло. В 1933-ім голодовка як була, то ще в 
нас хліб був. Забирали. Приходи[ла] бригада. З пали-
цями желізними. Забирали, вигортали до зерна! Не 
важно, що п’ятеро дітей є. Спеціально все забирали і 
лишали голодних дітей і сім’ї. Мама зшила з рядна та-
кий матрац на припічку та й набрала чи кукурудзи, чи 
чого... Тако розстелила, а ми обоє з братом полягали, 
попідпирали... Прийшла бригада, там був Горбатий, 
Стефаня і Помолочений ше – я знаю цих людей, – з за-
лізними палицями. Та й шпигають кругом, може, десь 
шось найти. Та й забрали з-під нас. Підняли, забрали, 
загорнули і всьо. А мій батько, все ж було зерно своє, 
так він пшеницю змішав з кукільом. Такий кукуль 
дрібний, як горошок чорний, таке ростєніє. То й змі-
шав на горищі, та й не забрали, бо куди його забрати, 
то зерно. А чотири мішки, поле було на високій горі, 
закопав. Накрив там соломою якоюсь та й зверхі за-
волочив, засіяв. А знав лиш брат татів і жінка його – 
Кониха. То батько привіз тих штири мішки та й ділив 
кварточкою, щоб і сестрі було. В 1947 годі теж голо-
довка була. Я  поїхала до свекрухи в  Кіровоградську 
область, станція Котовка. То свекруха вже така була, 
як я зараз, – вісімдесят год їй. То вона ходила колоски 
збирала, їй ніхто нічо’ вже не казав, і там вопше на-
чальства не було. Оте збирала колоски, а ми з сестрою 
терли. Жорна були, жорнували та й пекли коржі чи 
хліб який. Отак ми вижили. А послє мама поїхала в 
Брянськ, бо самі вони білоруси. А ми відти приїхали з 
чоловіком, то вже все їздив чоловік в Западну з бать-
ком, ще привезли фасолі, там ше шось. Дуже бідували 
і до війни, і після війни.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї, виховаННя дІТей Було 
разно. І  по десятеро [дітей] було. Ну вони не вижи-
вали всі.  [...] Було мені п’ятнадцять років, як война 
началася, три роки окупація. То ж ми робили, я  ма-
ленька сама, п’ятнадцять год, а мені наміряли гекта-
ри – в’язати, бо жнива саме були. Так перевесла самі 
робили. А послє жатка йде, і від цего до того я долж-
на зв’язати, а я ж не годна, мені ж п’ятнадцять років. 
Я це понімала, бо мене мама брала на жнива, як бать-
ко косив, а мама, щоб щиталося за дві в’язільниці, та 
й брала мене. Та й я підбирала, клала на перевесла, 
а мама в’язала, то це я вже знала. А платити ніхто ні-
чого не платив.

дошлюБНе спІлкУваННя Було так, шо розказува-
ли: збираються я, ти, вона, та й з кужелями, йдем на 
оденки. Ввечері. «Оденки» називалися. І прали кужелі 
собі, сиділи, роботою займались. Оце такі були ве-
чорниці. Оденки або вечорниці – це то саме. Хлопці 
наймають хату в хазяйки. Варять вареники дівки там, 
хлопці могорич приносять. І  це вони там собі спі-
вають, там уже знакомляться. А в нас такого не було, 
в нас так, якшо хлопці приходили, то багато хлопців 
приходило, не один. Як зайдуть у хату, а  такі лавки 
були, як ондо стоять. Так хлопці сідають, який хоче, 
такий йде. Не їден піде, а вдвох, втрьох, а то й вп’ятьох 
в хату заходять, сідають, і це поодиначки вже котрий 
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там іде. Посиділи, поговорили, посміялися... І йдуть, 
і кажда дівка за кождим должна вийти в сіни. Тако ви-
провадити його. І вже той, шо вона люби його, чи він 
ї[ї], то вже остаються. Оце так раньше було. На свя-
та була качельня. В  нас каруселі оті, чортове колесо. 
Я помню в дєтстві, в трьох містах помню. Ще й руку 
вламала, чіплялась та й впала. Вже не було колясок, 
лиш так, як діти, грались. Дівки колись, Боже, чорні 
хустки тороками позав’язують, спідниці широкі, хус-
тинки, носовички з китичками і зернят повно, сидят, 
хрупают так і качаються. І от парубок хоче мене по-
кликати на ту качельню. Крашанки давали, писанки 
давали, та й об’являють: «Фьодорова дівка, там, Аню-
та, на качельню, просим на качельню». Це як дівували 
ще, була дівчиною. До війни це було. Далеко до війни. 
Та й вже йде, а ми такі, як є, стояли збоку, нас на до-
кидку садовили катати. То це хлопець з дівчиною сідає 
собі, там скільки оборотів вони роблять, та й вже зла-
зять, а колясок шість було. Це кличуть тоді дівок. Це 
на Паску таке було развлєчєніє. Хлопці наймали музи-
ку, казала мама, танцювали всі. Був клуб у нас, музика 
грала духова. Ідеш до клуба, танцюєш, аж порох встає. 
І босі усі. [Чи збиралися дівчата на досвітки?] Ні, в нас 
не було такого. Андрея, знаєш, таке свято  є? Збира-
ються дівчата в когось вдома та видумують – то чобіт 
кидають через хату: куди впаде халявою, туди і від-
дасися. То місили з отрубу такі балабушки. Накладуть 
на стілець у хаті і вводять собаку. Кажна собі робить 
балабушок. Чию ухватить – та хутче віддасться. 

шлюБНий вІк Казали, шо колись при панщині, як па-
рубок, то беруть його в армію. Він двадцять п’ять год 
служив у армії. Потом приходить з армії і жениться. 
Ранше вибирали батьки нєвєсту: «Бери ту, вона харо-
ша чи багата, красіва». Всяко було. Тепер багато разів 
женяться і віддаються. А тоді – нє. Тоді такий закон 
був. Колись тато мій казав, шо як оженився, то ти дол-
жен з нею до кінця жизні жить. Не можна було другий 
раз женитися, хіба як хто вмре – вона чи він. А тепер 
шо – наравиться та й оженився – і раз, і вдруге.

виБІР паРи Отако стріла і вийшла заміж. В 1945-тім, 
ще война йшла, нас  – отаких молодих  – висилали 
в шахти на стройки. І мене гайда висилати в Маріу-
поль в шахту. А тут з фронта прийшов наш сільський, 
і  з  ним хлопець прийшов без руки. І  настрілись там 
тако, коло клуба. «Куди ви йдете?» А ми йшли в район 
десь, з мамою. «Туди й туди». Та й вони пішли. А ми 
з мамою дибати, та й кажу: «Щоб оцей прийшов до 
мене, я б вийшла замуж». Я ж його не знаю, він мене 
не знає. Це так я сказала. А Іван уже послє каже, по-
думав: «Оце щоб за мене пішла, я  б тут лишився». 
І приходять увечері. А мені завтра вже собирать торбу 
і в Маріуполь на шахту. І я согласилася, так і вийшла. 
Прийшли за мною, а він у мене. Всьо, нікуди не йду. 
Вже він інвалід войни. [...] Замуж раніше виходили як 
хто. По любві не виходили, бо тоді хазяї поле мали, 
землю. То якщо я бідна, мене багатий ніякий не візьме. 
Як ота пісня є: «Не ходи, багатий, до мене, поневолю-
єш ти мене, ти багатий, а я бідна». Коли якийсь пару-
бок багатий хоче дівку бідну, то нахально віддавали. 
По любві не йшли. Хазяйський син – він іде в кожусі 
та в чоботях. А то бідний! Та й бідний з бідним сходи-
лись. А багатий глядів таку, як сам. В рєдкості, що по 
любві йшов, то та й настойчів. Отак женилися.

с. перейма
Записали О. Васянович та В. Левицький 26 липня 2008 р.  

у с. Перейма Балтського р‑ну Одеської обл.  
від Кондратюк Олени Микитівни, 1938 р. н.,  

та Голембієвської анастасії андріївни, 1962 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Я можу сказати про свого праді-
да. В нього було пара коней і пара волів, і дванадцяте-
ро дітей. Це він вважався куркуль. Його розкуркули-
ли, дітей розкидали, в живих лишилось троє. Бувало 
тоді багато такого, що люди вмирали від цього всьо-
го стресу. Уявіть собі, людина недоїдала, недосипала, 
стягалась на хату, на худобу, реманент, стала трохи на 
ноги, а  тоді раптом всього позбулась,  – це страшно. 
«Куркулями» назвали справжніх господарів, а  тих, 
хто не хотів робити, лежнів назвали «пролетаріатом» 
і дали власть. Забирали не тільки продукти, а й одяг, 
що краще. Багато з цих бригад дожили і до похилого 
віку, але люди прокляли їм кістки всі.

виховаННя дІТей Моя мама – було десять своїх, ще 
п’ять чужих прийняла. П’ятнадцять душ дітей! Голо-
довка. То не мала коли слухати, ходити. Дивилась, 
як піти до колгоспу, вкрасти в пазуху пшениці, щоб 
жменьку на жорнах змолоти і погодувати. Так і виго-
дувала. Я  найменша була, а  ті старші всьо роблять. 
Мама нарвала бурячиння. Пече млинчики. Висівок 
трохи і бурячиння. Я  так сижу  – хочу того млинчи-
ка. «Ти почекай, бо ти вдома». Всім по два дала. Той 
пішов раску ловити, той пішов бур’ян рвати, бо сви-
ня якась є. А ти сидиш. Якшо лишиться, то візьмеш. 
А брати Саша і Іван ходили вже до дівок. А мама сва-
риться: «Ти останній вилив куліш, то влий туди води і 
вкинь тряпочку, шоб казан відмок, бо мені пальці бо-
лять». Засохне. Саша прийшов, наївся. А Іван прийшов 
пізніше. А той уже вимочив казан і кинув туди трап-
ку, вляв води. А той прийшов навпомацки, бо ж свє-
та нема, вляв у миску. Шо таке? Наминає, рве тряпку, 
юшкою запиває. З’їли густе. Лиш воду лишили. А той 
проснувся: «Шо ти їсиш?»  – «А  то, шо ти лишив».  – 
«Трапку, дурню!» Всього було, повна хата дітей. 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї Зараз як хто звертаєть-
ся до старших: хто – на «Ви», а хто – на «ти». У нашій 
сім’ї і я казала на «ти», і мої діти тоже так само кажуть. 
А зять мій каже на своїх батьків на «Ви». Колись біль-
ше казали на «Ви». На батька кажуть «тато», але більше 
зараз каже «папа». На діда кажуть «дід», «дєдушка», на 
бабу – «баба», «бабка». «Баба» і «дід» не таке грубе мені 
кажеться. На хрещених кажуть «хрещені», «нанашки». 

люБашІвський РайоН

с. Троїцьке
Записали М. Курінна та О. Головко 26 квітня 2018 р.  

у с. Троїцьке Любашівського р‑ну Одеської обл.  
від Шакайло Ганни Павлівни, 1941 р. н.,  

Притикіна Олександра Пилиповича, 1949 р. н.,  
Притикіної Валентини Михайлівни, 1949 р. н.,  

та Рєзніченко Зінаїди Олександрівни, 1942 р. н.,  
родом із с. Новоукраїнка Ширяївського р‑ну Одеської обл.

РодиННІ пеРекаЗи Батько мій помер зараня. Був в 
колгоспі активістом: і  за гарманом був, і  від колгос-
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пу возив зерно... І  така получилася в них трагедія: 
в батька обірвалося серце – злякався і помер зарання, 
в 25 год. А я родилась після смерті батька. Батько був 
1916-го, а мати – 1920-го [року народження]. [У скіль-
ки років Ваша мати вийшла заміж?] У 18. [Це вважа-
лося нормально чи занадто рано?] Тоді було нормаль-
но, в то врем’я. А сім’я була велика – сильно набавило-
ся дітей. Вони [батьки] одразу відійшли [відділилися]. 
Батькові батьки построїласи ж тоже там  – у  нас на 
хуторі. [Згодом] переїхали в Троїцьке, а хату оставили 
батькові. [Батькові батьки нормально прийняли Вашу 
матір у родину?] Да. Вони шо? Вони не мішалися. Тіки 
як батько помер, а  я народилася, то баба приїхала: 
«Чого мене записали Ганною (мамин брат записав), 
а чо’ не назвали Галею?». Та вона [мати] начала казать: 
«Вона і так Галя, а пишеться Ганна». А дядько пійшов 
на фрон[т], так і пропав безвести, не вернувся. [Чому 
мати вдруге не вийшла заміж?] Були женихи, та я була 
дурна. Казала: «Як вона вийде заміж, я піду з дому і не 
приду». Така була клепка у голові. А чо’ було не дати 
її, шоб вона пожи́ла?.. Вона молода, в 20 год осталася 
сама. А чось не хотіла нікого, я знала, шо ми вд[в]ох 
довжні жити. Так ми вдвох і жили, пока я не вийшла 
заміж, а то[д]і народили їй внуків. То вона все життя 
боліла, а потом спаралізувало, ще й 14 год лежала па-
ралізована. Яке було дитинство? Тяжкі годи були, ми 
осталися удвох. Робила мама і день, і ніч. Тоді ж кол-
госпи були маленькі. Кажде село – та й колгосп. Оце і 
в нас. Але дружні були люди. При місяці в’язали [сно-
пи], косили. А у день ми ходили колосочки збирали. 
Дітлахи байдики не били. Водичку носили косарям і 
в’язальницям. Скікі було? Сім год! Волочила бидон-
чик по тій стерні. А  тоді ше піду додому (в  обід) та 
ше й курчатка треба накормити, козу перепнути, шоб 
не урвалась. Ше й супчик зварила та мамі занесла на 
поле! Думаєте тако? Не було дитинства! Дід з бабою 
отдєльно жили. В них теж була велика сім’я. [Це були 
батьки матері?] Да. Я знаю, шо в них було багато дітей. 
Пішли на війну троє, один вернувся, двоє не вернули-
ся. А двоє у голодовку померло – два хлопчики. А так 
шо? Робили. [Чи розкуркулили діда?] Дід був заможні-
ший, але нічого в діда не забрали, через те шо бабушка 
була з бідної сім’ї. І дітей було багато в їх – шестеро на 
пічі сиділи. А потом дід у колгоспі і скирдував, і сіяв, 
і шо тіки не робив! Одрізало, правда, йому ліву руку 
тако (лиш велики[й] палець остався) у січкарні. Тоді 
ж кіньми сікли солому на січку. Він подавав [солому], 
і йому одрізало руку. В общем, він всьо у колгоспі ро-
бив: і сторожував, і кормив [худобу]. А бабушка... Тоді 
ж привози[ли] з Одеси студентів на роботу сюди в села 
(присилали з города на подмогу у колгоспи), бабушка 
готовила їсти. І оце на току гарман, а вона несе на ко-
ромислі ведро каші з молоком, відро борщу. Бабуш-
кін син на три годи старший за мене (самий менший, 
а мама моя – сама старша, на 18 год старша за нього), 
ми несемо  – тарілки, ложки, хліб, водички наберем, 
несем – кормити людей треба: і своїх, і тих, що на ра-
боту приїхали. Бабушка постоянно цим займалася – 
кормила всіх. [Батьки батьків теж із цього села?] Вони 
тут, у Троїцькому жили, а ми жили на хуторі Дачному. 
Батьки переїхали на хутор, [бо] із Ананьїви висиляли 
на землі. І вони там строїлися. І батькові батьки там 
строїлися, і мамини. Перви заселяли хутора. А тоді ж 
зробили ці колгоспи. І в їх всігда передовий був кол-
госп. У нас хуторець невеликий – 36 дворів. А було 13 

чи 15 душ дівчат: 1929-й, 1930-й, 1931-й рік – отакий 
возрас[т] у їх був. Волами робили. Ідуть раненько на 
поле (попили молочка  – подоїли корови, якусь за-
тірку зварили, поїли), ідуть  – співають! І  там в  обід 
посідають. Пообідали – спі[ва]ють. І ввечорі: ідуть з 
роботи – співають. І такі були раньше дівчата талано-
виті! Сильно співали! А тоді, пізніше, вже ми їх зміни-
ли – на десять років менчі. Тоже нас було душ вісім чи 
дев’ять дівчат. Я ходила в школу в Троїцьке (ті дівчата 
не мали возможності). Я тут у баби жила та й ходила. 
Кончила сім класів. А тоді вже пішла робити, бо мама 
боліла сильно. А платити треба було за школу. Плати-
ли у старші класи – сто з чимось рублів. А до семи – не 
платили нічого. А восьмий, дев’ятий і десятий класи – 
платили. Та й я не пішла у восьмий, бо не було в мене 
чим платить за школу. І це пройшло перше півріччя – 
і відмінили. Та я вже не пішла. Мама боліла, а я пішла 
робити вже. І це вже ж я сама гроші заробляла. Вже 
ж ходила на роботу: і телята пасла откормочні. Ніхто 
з дівчат не хтів, зимою ми ходили. Шо ж сидіти зиму 
вдома? Та й одібрали 150 штук бичків на откорм, і ніх-
то не хоче іти. А надо, шоб одна з нас пішла з дідом 
пасти цей откормочний скот. Та й пішла я. Пішла та й 
уже трохи заробила грошей. Заробила двоє поросяток 
(преміальні). Нам виділили кусок поля (жито), шоб 
ми випасали теляти. А  дід же ж розумний був: та й 
оце по кусочку – сьодні до сих пор поскаєш, шоб вони 
випасли, а завтра – до тих пор... І ше фураж ми давали. 
Робила чим хочете: і грузчиком (на машині зерно во-
зили, грузили), а тоді пішла на бураки (завели в нас). 
Так 30 год і проколонтала на бураках. 

пРийоМНІ дІТи Батько  – нерідний був, комбайнер, 
трахторіст, всю жізнь проробив. Він помер уже. Віт-
чим, да. А рідний батько – я знала, де він, але не ін-
тєрєсувалась ним. Ни склалась в їх сім’я: покинув, 
женився і виїхав десь. Я мала була. Мені було півтора 
року, як батько кинув. А  потом вона [мати] вийшла 
за другого, так він мене і доглядав, і  замуж [видав], 
і мені прийшлось його хоронити. Називала його «та-
том». Він харашо до мене відносився. Лиш один раз, 
на Провади: ото ж бабки йшли, та й берут же ж внучат 
з собою, а мене він не пустив. Бо раньше коло хати са-
дили виноград у ямки – шоб я ж йому кидала ту лозу у 
ямки. То я і по цей день помню. Оце така обіда в мене 
за весь вік на нього була... А тоді вийшла замуж, та й 
сюди [у с. Троїцьке переїхала]. Начали стройку, пома-
гав нам – і цегли купляв, і цементом, і трудом, і вкри-
вав, в  общим, всьо. Він мені був як рідний [батько]. 
[Чиє слово було головним у родині?] Мамине. Бачте, 
батько жалів мене, він ніколи не кричав, ніколи не 
бив мене: шо зробила – то зробила. А мама вже нє, не 
так – получу. В нього дітей своїх не було, він не міг під-
няти руку на мене. Бувало, билися ми [з чоловіком], 
він [віт чим] приїжджав, розбороняв і додому забирав, 
і мирив, і назад привозив. Всього було.

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї Мама робила зразу 
в колхозі. Раньше платили – копійки, трудодні. А шо 
там на той трудодень? Якоїсь крупи давали і всьо. 
Вона пішла в Троїцьку лікарню, встроїлась санітар-
кою. А  вітчим був комбайнер, трахторіст. Посмєнно 
мама робила: це якшо вдень вона сьодні на роботі, 
то завтра вона цілий день дома, на ніч [іде на зміну]. 
І приходе у сім, нє, восім ранку – і два дні дома, а по-
том знов іде на день. То вона вспівала по хазяйству 
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вдома. Зімою  – то він, канєшно, помагав. А  літом  – 
шо ж, як він до дня йде і ноччю пізно [повертається]. 
Або даже й до ранку косе, то він не міг [допомогти]. 
[Хто доглядав за худобою?] Літом – мама, а зимою – 
батько. [Яка була батькова домашня робота?] Дров 
нарубати, корову напоїти, вичистити, свиням дати, 
коло хати робота була. Я  в сімнаціть років вже пра-
цювала. Усьо коло хати робила. І шарувати заставляли 
мене, і зварити, і постирати – я всьо вміла. Раньче ж 
були галстучки, воротнічки білі, нарукавнички. Мама 
на роботі, оце сказала: «Шоб я прийшла, було пости-
рано». Я перегладю і попришиваю собі. 

диТячІ ЗаБави У  «жмурки» грали... [Промовляли:] 
«Раз, два, три, ч[о]тири, п’ять, я іду шукать. Хто не за-
ховався, я  не виноват». Це такє було. А  потом «кла-
сики» оці робили. А  потом же хтілся скакати, як на 
скак[а]лкє, а  їх же ж не було. А з часника плели він-
ки довгі: головки пообривали, а  тим [ланцюгом] так 
скакали! «Скакалка» називалася. Лял[ь]ки робили  – 
шили з тряпо́к, які там не нужні. Мама моя шила на 
машинкє, то в неї ласкутиків було багатенько.  [...] 
У  «ножика» грали. Береш ножик і кидаєш у круг... 
Тако на землі чер[т]иш круг. Я  не сильний був гра-
вець, але помню, шо грали: і  так клали, і  так [кида-
ли ніж з різних позицій]. І з носа шось кидали його. 
«Дзяндра». Так казали. Брали чулку, кукурудзи на-
сипали  – зерна кукурузного. Зашивали її, і  воно як 
м’ячик получалось. [У чому був сенс цієї гри?] Вибити 
на одній нозі 20  раз чи 30  раз. Як м’ячом. Той стіки 
вибив, а той – стіки... [Яка була чулка?] Не капронова. 
Тоді таких не було. Така проста чулка. Капронова – де 
вона візьметься? [Ще в які ігри грали?] У «копійок». 
Послє войни були такі монети здорові. Десь находи-
ли. Я  не знаю, де. Це був «бойок». Допустім, в  мене 
є копійки, і в неї є копійки – складаємо їх на стопку 
решкою зверху. І  тим «бойком»... Во-первих, ставиш 
його далеко... Чия ближче упала копійка  – «бойок» 
цей – здорова така монєта, тяжола шоб була... Кидаєш:  
ага, моя ближче – значить, я б’ю. Б’ю по тій копички 
копійок. Яка гербом перевернулась, та  – моя. Сусід 
жив, в нього торба з копійками була. У нього «бойок» 
був самий сильний. Здоровий такий: як гахне, і  по-
перевертались усі. Це Барда Віталій. [Чи були в дітей 
іграшки?] Були, як хто зробе. Батько мій був плотник, 
зробив машину типу ЗИЗ-5, таку дерев’яну. Здорову 
таку. Колеса поточив – всьо як положено. Брат мен-
ший був, то ми друг друга катали, то я його тягну, то 
він мене. [У  дівчаток ляльки] були. Мама моя шила, 
бо дітей багато було – шестеро, і всі дівчата. Ну шо? 
Тряпочки остаються після матерії. Не було ж так, шо 
пішли і купили, мама у нас дівчаткам платячка шила. 
Дєдушка матерію купляв, а мама шила. Тряпочки за-
лишаються. Береш якусь світленьку, туди напихаєш 
інші тряпочки, зв’язуєш. Як тепер «мотанки» роблять. 
Ми очі понамальовуєм, хусточку якусь зав’яжем. Ота-
кі іграшки були. Іграшок таких, шоб купляти, не було. 
В чого ще грали? А, рогатки! Стріляли з рогатки. Лук 
самі робили, даже дівчата. Бо я лук робила і рогатку 
робила. У  «кремушки» дівчата грали: камінчиків у 
руку візьмуть і підкидають. Їх треба два піймати, три 
піймати, чотири... То у «загребного», «складного»  – 
по-разному. В «резинки». То послє вже... Іше тоді у нас 
резинок не було. Тоді дифицит, шоб резинку найти. 
А тєлєфон як робили? Коробочку брали, туди спички 

прив’язали. Поєш туда, і чути, шо балакаєш. «Дрин-
дрин» за нитку. А от уже як трошки підросли – «азбу-
ка Морзе». Тоді і письма такі писали, і вистукували. 
Інтересно! А тепер шо? Сів, у комп’ютері очі портить. 
Внука тепер од комп’ютера не відгониш. [...] Які в нас 
були іграшки? Зробимо з качана – лялька. Із кукуру-
дзи обикновенний качан обмотували тряпкою. Тут 
малювали очі і ніс, зав’язували в тряпку  – оце такі 
іграшки. А тоді вже ж появилися в магазінах іграшки 
разні. У «жмурки» [грали]. Там набили лоба, там ко-
ліна збили, а на другий раз мама не пустила, та й кон-
чились ігри. Хлопчики футбола отут на долині біга-
ли, грали, там такі ворота були з сєтками. Хлопчикам 
проще було – побігли, пограли, побилися та й прибіг-
ли. А тоді «хатки» робили. Черепочки з посуди битої 
[збирали]  – робили  – це украшенія такі були. Тепер 
ондо, шо ни купляєш [дітям] – то мале, то не хочу, а то 
не буду, а то ни цей... А в нас такого не було: не хочу, 
не буду... [А  в «Подоляночки» в  дитинстві гралися?] 
Гралися, да. Ше й тепер внуки мої нагадують, як я їм 
розказувала: «Ану, бабко, давай “Подоляночку”! Ану 
давай!»... [У  що ще грали?] Нічого такого більше ни 
грали. Ми вже не мали коли: то вчилися, то робили, та 
й не було гри такої. 

дошлюБНе спІлкУваННя [Чи мати розповідала, де 
раніше знайомилася молодь?] Вечорниці були. Тоді ж 
клубів не було. Збиралися всігда. А шо тада? Балалай-
ка. А  тоді пізніше гармошки появилися. [Чи збира-
лися дівчата для спільної роботи?] Вечорами в’язали, 
вишивали. Хлопці приходили. [Що вони робили?] 
А  такє: реготали, шуткували, бу[в]ало й співали. 
В нас і хлопці були якісь талановиті, і  співали, і вже 
гармошка появилася. Кратівський хутір – там більше, 
там дворів 70 було, а наш на горі – Дачний – 36 дво-
рів було. В нас [б]ільше було дівчат, а [в] їх – більше 
хлопців. І в них такі якісь дівчата були [...] туповаті, 
наверно. А наші дівчата всі співали! [Чи могли хлопці 
з одного хутора ходити на інший до дівчат?] Могли, 
але це рідко було. [Чи билися хлопці між собою?] Нє. 
А потом вже построїли нам клуб у Кратівському ху-
торі. Відкрилися гуртки, ми вже начали художньою 
самодіяльністю заніматися. Даже нас возили (голова 
давав машину) по селах – ми виступали. [Чи жарту-
вали хлопці з дівчатами?] Весело було. Но бувало такі 
жарти неважні. А бувало так: вечером сидимо (а зав-
клуба з ними теж приходе). Сьогодні – в мене, завтра – 
в другої, а післязавтра – в третьої... Як тепло було, то 
надворі збиралися. Та й шо-небудь повторяємо (якусь 
п’єсу маємо ставити), та хтось не те шось сказав – ре-
гочуть усі. В общем, було весело нам. Наші діти уже 
цего не знали. Наші вже бігали у кіно. А рідко коли у 
школі шось [ставили]. Я думаю, шо наші молоді годи 
пройшли набагато краще! [Як довго гуляли?] Я знаю, 
шо вечер  – і  це саме довше  – до дванадцяти часов. 
[Чи хтось наглядав за підлітками?] Нічо’ такого й не 
було тоді. А  як виходні, чи 1  Травня,  – у  лісі збира-
лися (в нас недалеко там ліс), з Троїцького привозили 
туда буфети, музика грала. Молодьож із Покровки, із 
Троїцького – усі там були в лісі. А я пасу скот. Мама 
прийде через гору й пусте мене. Я побіжу додому ско-
ренько, умиюся, перевдягнуся та й геть бігом тоже в 
ліс. А там же шо? Там вже і мої однокласники всі по-
приїжджали. А як після школи, де я їх бачила, як була 
на роботі всьо врем’я. Та й так проводила час. [Які ра-
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ніше були танці?] Танці раніше називалися чи бальні, 
чи я не знаю... І «Полька», і «Краков’як», і «Карапет», 
і «На реченьку» («Вийду я на реченьку, гляну на село. 
Всім дівчатам весело, а мені – тяжело»). Шо ше? «По-
диспанець» танцювали. І «фокстроти» пізніше появи-
лися. Красиво танцювали, не так, як тепер. Гарно! Як 
піде по кругу пара за парою (чи там свадьба, чи шо...), 
так красиво получається! [Приспівували під час тан-
ців:] «Краков’яче, краков’яче, чого дівчина плаче? 
Вона плаче, задається, шо зараннє віддається». А по-
том: «Танцювала карапет, порвала ботінки. Осталися 
на ногах – чулки та резинки». [Як хлопці запрошува-
ли до танцю?] «Дозвольте?» [А якщо дівчина не хотіла 
йти з ним танцювати, що казала?] «Не танцюю» чи як 
там... Але у нас не було таких. Всі танцювали. Дівчата 
з дівчатами танцювали. Хлопці розпаровували. Пару 
собі шукають – ідуть розпаровують дівчат. [Тобто під-
ходили відразу два хлопці?] Да. Два підходили. Кіно 
привозили раз у тиждень... Їдемо з поля: «О, радіола 
грає – кіно привезли!». Спішимо! Голодні, додому: по-
вмивалися, попередягалися, кусок хліба в руки і біжи-
мо. А  там же після кіно й трохи пограють нам, шоб 
ми потанцювали! Радіолу включали. Гармошка була, 
балалайка, гітара – це такє, хлопці грали. На гармош-
кє багатенко хлопців грали. [Чи влітку збиралися на 
«вулиці»?] Да. Збиралися. Як вечорниці. Не в клуб хо-
дили, а так – у когось у дворі: то в одної, то в другої, 
то в третьої. Вже чуємо: гармошка грає – хлопці йдуть 
з хутора до нас. Спішимо на весь дух, шоб скоренько 
вправитися, бо вже вечорниці мають бути. [Танцюва-
ли босі чи взуті?] Взуті. Були ка́пчуки парусинові такі 
на шнурочках, легеньки. Прості чулки, а  пізніше  – 
капронові. [...] До восьми на тому [ковбасному] цеху 
роблю, а ше ж хочеця і на танці побігти. А не підеш 
же ж у тій куфайкі, шо туди прийшла! Ше треба додо-
му побігти (а це з кілометрів два)! Побіжу, переділась, 
прибігла, трошки потанцювала – треба йти додому, бо 
на шість часов на роботу. [З  якого віку Вас пускали 
на танці?] Уже під два[дцять], у  дев’ятнацять нача-
ла мама уже потрохи пускати. І то сказала: «У десіть 
годин шоб була вдома». Не прийшла – получила. Шо 
раньче було? Баян був, гармошка зразу була. А тоді тут 
у нас Митя Дмитрашко (Горобець казали на нього) 
був на Донбасі на роботі, десь в шахті (одірвало йому 
ногу). І він приїхав, привіз пластінки з тим патіфоном. 
Ото ми під той патіфон і танцювали. «Коробочка», 
«Краков’як», «Вальс», «Полька», «Гопак»  – такі були 
танці. В парі танцювали. Якшо «Гопак», то там вже такі 
ідєальні, старші вже хлопці танцювали, а ми дивилися 
стояли. [Чи одружені ходили танцювати?] Рідко хто 
такий. У кого ше дітей не було, то ходили. А як уже 
появлялися діти, то вже кончилися танці. [...] Завклу-
бом в нас була (вона на два роки старша мене), кон-
чала музикальну школу. Ото вона вже нам грала. Вже 
дваціть копійок за білєт платили, за вход у клуб. [...] 
Ігри були раньче, це як празники: чіпляють канат, чі-
пляють там разні поблякушки з усим, зав’язують очі, 
і  одрізаєш. Ага, виграв  – вже твій [приз]. У  колхозі 
призи ни давали, а  вигравали тоже. Я  лоша вигра-
ла в колхозі, порося виграла, Люда [донька] – півня, 
розчоску і щіпець. В общим, заінтєрісовували людей, 
шо вони прямо всі туди бігли. Як хто виграв вже таке 
шось лучше – вже недовольствіє таке. Вже на другий 
раз, як ті ігри, то вже летять в очєрідь, першими, шоб 
одрізати шось хароше. А в клубі вже тоді ставлять два 

стули, і  танцюїш кругом: якшо юпкою не заторкнеш 
і скіко там раз обкрутися, в  парі танцюїш, то тоже 
там приз якійсь давали. Гойдалки були раньче, качє-
лі. Батько мій був із Кра ́тівки (отам дальше село), там 
зробив колхоз гойдалку здорову. Такі вже хлопці – по-
сля армії – прив’язують «ноги» і ото перекидают. А ми 
шо? Гойдалися там! «Флажок» ше була ігра в нас: кусок 
палки, і це бігаїш. Якшо хто дожене, тоді той уже ту 
палку бере, бігає. Якшо вспіла до тої пристані побігти, 
то, значить, виграла. Я в стороні отдихаю, друга, тре-
тя там бігають. Це такі рухливі ігри були. Тепер цего 
нема. [...] Кіно в нас колись було. Внизу Дом культури 
був, а вверху – кінотєатр. Кіно раньче було і в двіна-
ціть [годин дня] – дєцке; і в три, і в шість, і в восємь, 
даже і в девіть було. То ішли всі, геть тако далеко в 
селі в нас живуть, такі вже прожилі люди були, по 
50–60 років – і вони йшли в кіно. Бо раньче ж хароші 
фільми показували. Це лиш у неділю було. 

покРиТка, поЗашлюБНІ дІТи Вже до нас як при-
їхали дівчата-западники на роботу, оті вже з нашими 
хлопцями могли [фліртувати]. А в нас, между нашими 
дівчатами, такого не було. Вони [дівчата-західняки] й 
народжували, й заміж виходили. А деякі з дітьми до-
дому поїхали. А в наших дівчат такого не було. Не об-
ражали [позашлюбних] дітей. Даже я одного хрести-
ла. [Давали материне прізвище?] Да. А по батькові вже 
мама знала, який батько. В нас був один такий – одру-
жився. Була вона [дівчина] у бабушкі мої на кварти-
рі. З хлопцем вона ходила довгенько і народила хлоп-
чика. І він одружився з нею. А тоді пішов в армію, і в 
армії получився в його мінінгіт голови. І там він і по-
мер. Осьо так нажила – приїхала. [...] [Чи були випад-
ки, що народжувалася позашлюбна дитина?] Бували, 
тіко дуже рідко, і то таке позорище було! [Соромили 
таку дівчину?] Геть даже не общалися з нею, і батьки 
дуже протів цего були, шо вона гуляка. «Байструк» – 
ту дитину обзивали. На хату кидали оті яїчка вже 
без зародків та й тими яїчками по хаті били. А так не 
було – дьогтьом. [Зараз уже так не роблять?] Цего не 
чую. Нагуляли – нагуляли: двоє – двоє, шестеро – шес-
теро... Бо гроші типер добрі плотят, та й вони водять, 
і не знають самі, від кого і хто шо... [Чи казали рані-
ше, що треба «чесною» до шлюбу йти?] Канєшно, да. 
Раньше і вінчалися. А тут у нас одна [жінка] вже була 
беременна, ніхто не знав, і повели їх вінчатися. А вона 
впала в церкві в обморок – Боже, який позор був! Вже 
замуж вона виходе, він не одказуїця від тої дитини – 
і то [позор] було! [Якщо народжувалася позашлюбна 
дитина, то парубок був зобов’язаний брати заміж ту 
дівчину?] Як який. Є й тікали, є й не признавалися, бо 
побачили другу вже, молодчу чи багатчу. Раньче ж по 
багатству дивилися, а ни по красі... 

виБІР паРи [Познайомилася зі своїм чоловіком] на 
вечорницях. Проводжав додому. Сутками важи-
ли зерно від комбайнів – я  і ще одна подружка моя. 
А вони – хлопці – возили підводами тоді від комбай-
нів (це ще до армії, а раньше ж брали у 20 год в ар-
мію). І хлопці допомогли нам переважити. І я сильно 
упріла, і рябеньким платочком зав’язалася та й лягла 
на кагату трошки отдихнути. А він открив платок та 
й заглядує. А тоді, дальше – більше. Год ходила з ним 
до армії. А тоді випроводила в армію, а тоді три годи 
ждала. Він сирота був. Батьки повмирали в нього за-
рання. А сестри робили вечоринку. Колгосп допоміг. 
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Музика колгоспна була безплатна. Машину дали  – 
відвезти у воєнкомат. Тоді ж у нас в Троїцькому був 
воєнкомат. Повернувся він з армії разом із маминим 
братом. Вони одногодці. Мамин брат 1938-го [року 
народження], він і ще один хлопець... А служили всі 
у Германії в одному городі, і один за другого ніхто не 
знав. А вже як мамин брат приїхав додому (бабушка 
померла, дядько в Одесі брав справку через воєнко-
мат, шоб його пустили. Та йому ж не дали. Уже я йому 
написала письмо, що бабушку поховали, то він пішов 
до начальства, і аж тоді йому дозволили. Пустили до-
дому на десять суток, то він приїхав.), побачив, що я 
получаю письма від свого кавалера: побачив, шо вони 
в одному городі служать. І він тоді прийшов до нього 
(пішов в увольнительну). А  їхали вони додому  – всі 
три зустрілись на вокзалі, і всі троє приїхали разом у 
Троїцьке. А тоді вже в нас колгосп «ХХ з’їзд» був, і го-
лова дав трактора, шоб завіз їх на хутор (дізель тоді 
був, але ше й без свєту). А  хлопці їдуть з Германії  – 
таки в них хвонарики мошні! Один іде попереду – сві-
те, а тоді – другий. Трохи їдуть. Та й приїхали. Не ка-
зали мені. Та й прийшов той брат мамин, каже: «Толя 
тоже  є, тіки сказали не казати тобі». А  ввечорі при-
ходе мій кавалер. Конєшно, протів того, шо був дома... 
Чистий, гарни[й], у  воєнній формі! [Дівчата заздри-
ли?] А шо ж! Він прийшов, сказав мамі, шо ми будемо 
заявлєніє подавати... [Мамі він подобався?] Конєшно.

шлюБНий вІк [Скільки Вам було років, коли Ви вихо-
дили заміж?] 21-й. [Це вважалося рано?] Нормально. 
[У  якому віці дівчина вважалася «старою дівкою»?] 
Десь до 30-ти [років]. [А хлопець коли вважався «ста-
рим парубком»?] В мене дів був «старий парубок»! Він 
узяв бабушку на 12 годів молодшу. Йому було 36, як 
він женився на бабушкє. Це вже «старий парубок». 
В мене тітка у 25 [років] виходила [заміж]. [...] Раньче 
не жинилися в 14–15  – так, як типер. А  в 18, 19, 20, 
23 [роки]. Я в 20 [років] вийшла замуж, а аж у 23 вже 
дочка в мене народилася.

пРийМак Та шо в мене було, як він прийшов до нас. 
Він – сирота, жив коло сестри. Прийшов до нас із чемо-
данами у воєнній формі. Так ми і робили, і стягували 
всьо, і вдівалися, покамість переїхали сюди, в Троїць-
ке. Уже дітки пішли. Двадцять другий год мені було, як 
я родила старшеньку. Та ми вже тут жили. Уже купили 
самі хату собі. Шість років разом з матір’ю прожили. 
А тоді шо? Забрали ж її, бо хутор розходився. Люди 
тікали дальше – бо діти, школа, базар, больниця. Та й 
тікали звідти, покидали всьо. І так ми матір тоже за-
брали. То ми жили там, на горі. Покинули ту хату її 
та купили цю, в центрі. Забрали її, а тоді вона заболі-
ла, спаралізувало та й так чотирнадцять год мучилася 
коло нас. [Як називали чоловіка, який приходив жити 
до своєї дружини?] «Приймак». [Це було образливо?] 
Нє, нормально. Я знаю, шо в нас було «примак» [на-
зивали] – ніхто не обіжався. Мій дядько тоже ходив у 
прийми до баби Мані. Він пішов туди, там батько був 
у баби (болів) і мама. І він прожив там, а потом вони 
вже переїхали. Скіки? Десь більше десяти год він коло 
них прожив. А тоді вже переїхали у Большую Долину 
за Одесою...

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї [Як раніше зверталися до 
батьків?] На «Ви». [Коли почали звертатися на «ти»?] 
Уже пізніше. Вже я була взросла. Тоді уже начали. Уже 

наші діти нам «ти» казали, а  ми ше казала на «Ви». 
А чось я чула, шо старі казали: «А шо, я із своєю дити-
ною свині пасла, шо вона мені буде казати “ти”?». По-
німаєте? А тоді вже пізніше поняли, шо «ти, мама» – 
рідна, близька. От у мене мама як була жива, я  їй 
казала «Ви», а як вмерла, я не могла їй сказати «Ви», 
на «ти» до неї обращалась.  [...] [Як Ви зверталися до 
вітчима?] На «Ви», я не могла йому «тикати». Мамі – 
«тикала», а до нього чось нє. Мама «викала» бабкі, ни 
було такого, шоб «тикати». Типер – то всі рівня. 

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї, посаг У мене троє дітей – 
самі дівчата. [Вони біля Вас залишилися, коли пови-
ходили заміж?] Нє, розійшлися дівчата. [Які це були 
роки?] 1970–1980-ті. [Що давали в придане?] Якісь по-
кривала купляла, одіяла, подушки готовила, простині. 
Шоб на перше мала все своє. Ця [старша донька] тут 
живе, а  одна вийшла заміж у Миколаївську область. 
Там вчилася в університеті, познакомилася з хлопцем 
(він після армії поступав). Її направили в Миколаїв на 
роботу. Вона там трохи повчителювала, а тоді пішла 
в декрет та й приїхала додому. Та й дома тут і роди-
ла, і була коло нас. Уже десять місяців дитині... А він 
приїхав автобусом її забирати додому. А шо ж я? І по-
суди хочу дати, і якусь пілку, якесь одіяло, подушки, 
і одежа, і всьо... А він [зять] каже: «Мам, де це в Ла-
риси стільки вещей набралося?». Кажу: «Як без цих 
вещей?». Це всьо ж треба. Але як приїхала [донька] до 
свекрухи, свекруха сказала: «Лариса, а  в тебе  є в  шо 
їс[т]и сипати?» – «Є». Вона попривозила. Зразу вони 
[молоді] пожили трошки в їх [свекрів], а потім їм як 
спеціалістам дали домик. Школа через дорогу. То як 
вона вибралася, сваха їй не одної тарілочки не відда-
ла! Всьо осталося в неї. А тоді шо ж, телефонів не було. 
Вона пише: «Мама, ми не маємо з чого їсти». Приїха-
ла Оксана (сама меншенька донька, училася у Львові 
на фармацевтичному факультеті) додому. І  зібрали-
ся, спакували сумки ́. На трасу – і поїхали. А там так 
рівненько, рівненько з траси  – осьо наче село, а  три 
кілометри треба було йти. І ми притаскали її посуди 
і всього приперли, шоб вона мала з чого їсти. А потом 
помаленьку прикуплювали то я, то вона [Лариса], і те-
пер вже і своїй дитині має.

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї [Хто розпоряджався 
грошима в родині?] Я. Він нікуди не їздив. Один раз 
у жизні поїхав до тітки в Большую Долину, і вони по-
їхали у Белгород-Дністровський – купив сапожки дів-
чатам. Я тіки гроші дала, а тітка вибрала. Ато всьо я – 
куди треба. І осьо мала вчилася у Львові – всьо врем’я 
я їздила. Він  – не одного разу. Він буде робити осьо 
дома, а так, шоб він шось добитися... [Чи було так, що 
кілька невісток жили зі свекрухою в одній хаті?] Бува-
ло. І одну невістку любе мама, а другу не любе. Сварки 
були, виходили на квартири. Кожен хотів відділитися. 
Мама [свекруха] всігда главна була... [Усі хотіли жити 
окремо?] Да-да. Давай строїтися, купляти старень-
ку хату, ремонтірувати. [Хто розпоряджався гроши-
ма?] Грішми  – то вони [молодьож] розпоряджалися, 
мама – своїми лиш. Али всьо равно, як де вмішаєця, то 
недовольні були. Раньче в нас не клали тако [спільно], 
кажин сам собі [гроші збирав]... 

сІМейНІ вЗаєМиНи Мама [свекруха] помирає. Бать-
ко [свекор] жениця зараз же, на дев’ятий день. Бере 
вдову (вона матушка була, батюшка в неї чоловік був). 

ЛЮБаШІВСьКиЙ  РаЙОН
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Доч ка в мене була (три годи вже їй було, як мати по-
мерла), то він не знав, де її посадити і шо їй зробити – 
так любив ту [свою внучку]. Вийшов туди, а в неї [вдо-
ви] дітей нема. [Вона]: «Мені не нужні діти, всьо!». 
Шоб діти не ходили туди. Ви б пустили, шоб це такого 
мнєнія про ваших дітей? Я стала не пускати. А рань-
че ж на Проводи ходили, та й холодно бувало, і сніги, 
і дощі. Вони приходять з школи, а я з Провід прийшла, 
бігом грубу розпалила. Вони [діти] лягли під грубою, 
поїли та й кажуть: «Ми йдем туди на кладбище. Там 
твоя мама, батько твій, папина мама. А де ж папа па-
пин?». А я кажу: «Через дорогу озьдо живе!». Вже їм 
год по одинадцять-дванадцять було. То вони не зна-
ли, шо то рідний батько [їхнього тата] тут живе. І не 
сварились ми, і не билися, нічого. Він [свекор] нас не 
признавав. Іде він у магазин, а та ж дівчинка [внучка] 
привикла з ним та так ручку йому в руку пхає, хоче 
побігти з ним. А він каже: «Тікай додому, бо дощ буде 
йти!». Тікає вона, заховалася, жде дощу, а він ни йде. 
А тоді вже поняла, шо ненужні вони, та й не ходила. 
Али прийшлося, як вона [друга дружина свекра] по-
мерла вже. Вони геть десь вже у друге село виїхали, 
йому ногу одрізали. Та й ше три годи доглядала його 
[свекра]. А дваціть два годи він знав, шо таки [стар-
ший] син в нього є... Той [його старший] син помер, 
там троє дітей осталося. Жили вони харашо, не требу-
вали від нього нічого. Але продав цю хату, та нам хотя 
би п’ять копійок дав! А  тому [сину] дав, тим дітям 
шось трохи дав. Там більше хлопчики були, а в мене 
дівчинка і хлопчик (ше на мене похожий)... А  ті всі 
були копія дідова – то він туди [тягнувся]. А тоді вони 
вже підросли та самі діда не схотіли, та й так, даже на 
похорон не приїжджали.

подРУЖНя ЗРада [Чи були в селі випадки подруж-
ньої зради?] Були. Де найбільше людей  – позорили, 
страмили. Обзивали! На всю вулицю! [І  це допома-
гало?] Да. Поверталися, а  деякі й покидали та йшли. 
Я знаю, у нас був сусід, і дєвочка [донька] в них заболі-
ла сильно. І була в больниці, тут у Троїцькому лежала. 
Ше я не замужом була... Та й привезли її з больниці. 
А тоді шо? Або бичками, або кіньми – підводою при-
везли додому. А та дєвочка – така больненька, так го-
лову задирає. А тітка мене послала на гарман, шоб ска-
зати чоловікові [батькові дитини, що доньку привезли 
додому]. Ой, Господи! Я прибігаю, а він перекидається 
з дівчатами в соломі! Шо йому? Болить чи шо? Та й так 
і вмерла та дівчинка, а він всьо равно її [дружину] по-
кинув і пішов до тої, шо з нею перекидався. [...] Бували 
і там діти, і там діти [в різних родинах від одного бать-
ка] – і тім помагав, і тім помагав. [Як ті дві жінки ста-
вилися одна до одної?] Бувало, шо вони даже дружили, 
мирилися між собою. А бували, шо волос літав, рвали 
одна одній. Поб’юця, повиривають волосся, обізвуть, 
порвуть одежу – та й на цему кончалося.

оБов’яЗки дІТей щодо БаТькІв [Хто з дітей зазви-
чай доглядав стареньких батьків?] Більше дочкі попа-
дає, невісткі. [Чи буває так, що старі батьки віддають 
свою хату дітям, а самі йдуть на квартиру чи купують 
маленьку хату?] Буває, шо й не просять їх. Не то, шо 
йдуть, – буває, вигонять. І йдуть: хто в дом прєстарє-
лих, хто по больницях, хто там якусь чи дочку, чи бра-
та, чи свата находе та доживає віка́. Таке буває. Кому 
восємсят років у нас, то всіх тепер доглядає соціальний 
працівник. Раньче не було це такого. Типер, чи є діти, 

чи нема, а соціальний працівник должин бути. Навіть 
сільська рада, по-моїму, їм плоте. [...] В мене у сина син і 
дочка. Дочка розійшлася з чоловіком, осталося двоє ді-
тей, з города приїхала сюди і жила в мене. Я їм не нуж-
на, і вони мені лишні: мені вже з таким характером, як 
у мене, не вгодиш. Тоді сіла, подумала: «Нада купити 
якусь кришу над головою цим дітям». Та й купила осьо 
недалеко, через дорогу. Купила їм хату, шо могла – дала 
в хату. Їм харашо, і мені харашо. Як шо-небудь [треба], 
я подзвонила – прибігли, як ни діти, то донька. 

УспадкУваННя МайНа Буває, шо [діти] мираця, 
буває, і спораця – через суд діляця, висудюють свою 
частину. Як хто, як яка сім’я. [...] Раньче ж було така 
мода: ага, хто меньчий у сім’ї – тому й хата. Особин-
но синові, а дочка вже іде [жити до чоловіка], од хати 
йде. [Молодший син мав доглядати батьків до смерті?] 
Хто доглядав, а хто лиш требував: «Давайте гроші або 
купіть хату».

Миколаївський РайоН
смт Миколаївка

Записали Н. Петрова, а. Петрова та І. Шишков  
у липні 2009 р. у смт Миколаївка Одеської обл.  

від Зелінської Лідії Василівни,1929 р. н.,  
та Мельниченко Любові Іванівни, 1914 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Не сильно ми тоді роз-
важалися. Потрохи так, бо війна була. На вечорниці 
збиралися. Я в’язала, пряла, плела кружева такі гарні. 
Збиралися на вулиці, там недалеко від мене. Красиве 
було село Сухий Овраг, я  там тоді жила. Збиралися, 
по-всякому було, але поганого не було нічого. Мама 
моя говорила про те, що можна підночовувати: «Тіль-
ки треба розум мати, а  що підночовуєте, то це бай-
дуже. На то ви хлопці, на то ви дівчата». Як ти маєш 
розум, то він буде ночувати. У мене був такий случай. 
Я йому сказала, що зараз встану і піду, як я поняла, що 
він якось не так обращається. Він до мене приходив, 
не я до нього. І  той перший, що до мене приходив і 
підночовував. Ну, як це підночовував: обнімалися, ці-
лувалися, а дурного в нас нічого не було. Може, десь 
колись щось чуть-чуть, але це вже після війни.  [...] 
Клуби у нас були такі, що ви таких і не бачили. День 
і ніч ми з них не виходили. Нас шукають мами тільки 
у клубові. Приходять, гукають нас, кажуть, що зараз 
покинуть. І ми йшли за ними позаду. У хаті теж зби-
ралися, аякже! Не кожен день, тільки як празник чи 
коли спокойствіє у селі. [...] Проводжали [парубків в 
армію]. Батьки вдома стіл накривали, питали сина, 
кого він хоче визвати. Він називав душ п’ять-шість, 
вони приходили, пили, гуляли, все, що хочеш, робили. 
Дівчата їм щось з собою давали. Що хотіли, те давали. 
Як нічого не мали, то нічого не давали.

виховаННя дІТей, фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї  
В мене була своя хата, а він [майбутній чоловік] жив за 
п’ять кілометрів і до мене придибав. Хай Господь хоро-
нить від такого заміжжя. Він мене покинув з шістьома 
дітьми, знайшов собі іншу. Двойняшки мої молодші 
ще зовсім маленькі були, коли він нас покинув, син і 
дочка. Він помагав нам завжди, він робив на гарма-
ні бригадиром. Мама допомагала [виховувати дітей]. 
Мама хліб пекла, їсти варила. Вона більше із дітьми 
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була, я на роботу ходила. Навіть сусіди її просили з їх-
німи дітьми посидіти також. А я їй давала таку тонень-
ку палку і казала бити тією палкою, як вони щось не 
так будуть робити, мене не ждать. Вона іноді їм давала 
тою палкою, а іноді не давала, так мені і казала: «Я їх 
забрала, покормила і всьо, далі вони там самі грають-
ся». Діти все помогали робить. У нас хазяйство було 
велике: і корови, і свині, і кури, і кролі, і кози, і баранів 
було дуже багато. [...] [Хто забирав сироту до себе?] Та 
ніхто не забирав, Боже! Самі ходили, з голоду помира-
ли. [Як узагалі ставилися до прийомних дітей?] Як вже 
брали дитину до себе, то все було, як має бути. [...] [Як 
зверталися до старших?] Взагалі як хто вмів. В мене – 
на «Ви». Мої діти до мене на «Ви» звертались, і от неві-
стка зі мною живе, теж на «Ви» каже. 

с. андрієво-Іванівка
Записали Н. Петрова, Н. Носуленко та 

О. Тишевич 12 липня 2009 р. у с. андрієво‑Іванівка 
Миколаївського р‑ну Одеської обл.  

від Козачинського Сергія Опанасовича, 1937 р. н.,  
Ясинського Павла анатолійовича, 1930 р. н.,  

Криворученко Наталії Іванівни, 1965 р. н.,  
Криворученко Лідії Данилівни, 1941 р. н.,  

Ткачук Пелагеї Данилівни, 1916 р. н.,  
та Демченко Раїси Василівни, 1936 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Майже весь свій час юна-
ки і дівчата проводили в школі. Кожну суботу органі-
зовували так звані тематичні вечори, навіть у неділю 
діти приходили у спортивну секцію. З  вісімнадцяти 
років можна було приходити у клуб, там спочатку по-
казували кіно, потім були танці під живу музику. Вза-
галі батьки не дуже охоче відпускали своїх дітей до 
клубу. Хлопці з іншого села не мали права приходити 
на танці і забирати місцевих дівчат, так само і андріє-
во-іванівські хлопці не повинні були ходити до дівчат 
з сусідніх сіл. Був випадок, коли хлопець взяв дівчину 
з іншого села, вони пожили кілька років і розійшлись, 
тоді вже пішло: одружуватись лише на «своїх» дівча-
тах. Якщо хлопець все-таки прийшов за дівчиною у 
сусіднє село, могорич місцевим він не виставляв, але 
хлопці билися. Оскільки церкви в селі довгий час не 
було, релігійні свята не відмічали, навіть Проводи гро-
мадськістю не віталися, на кладовище почали ходити 
вже в [19]90-х роках. В церкві до цього часу також не 
вінчалися. Допустимою різницею у віці між парубком 
і дівчиною було два-три роки. Зазвичай пара зустріча-
лася, потім дівчина чекала хлопця з армії, і після армії 
вони одружувались. Вечорниці були, коли дівчата ска-
жуть. Дівчата запрошували хлопців. Хлібина, бутилка 
водки. Не дозволялось приходить замужнім дівчатам 
та вдовам. Закінчувались бувало і в два, і в три ночі. 
Бувало й до ранку вони були, вже скот женуть. Бать-
кам казали, що йдем, та й і все. З другого села [хлопці] 
приходили, якщо дівчата запрошували. На вечорни-
цях співали пісні, розповідали один одному анекдоти. 
Непристойним вважалося багато пити і розоряться. 
[Чи траплялися випадки втрати дівчиною цноти до 
весілля?] Було. Називали їх «нестримані». Люди до 
таких дівчат відносились нормально. Казали: «Бачили 
очі, що брали. Дивіться, хай вам повилазе». 

шлюБНий вІк [У  якому віці одружувалися?] Хто як 
хоче: і в вісімнадцять, двадцять, тридцять, кому як 

попаде, в кого яка доля. Нормально різниця на п’ять-
десять років. Парубок повинен бути старшим; бувало 
й таке, що дівчина старша на п’ять-шість років. [Що 
робили, коли після домовленості весілля не відбу-
валося?] Розійшлися та й все, батьки плакали, пере-
живали, що люди будуть казати. Не було ніяких від-
шкодувань. [Чи можливе одруження між далекими 
родичами?] Так. Між братом і двоюрідною сестрою. 

шлюБ ІЗ покРиТкою, левІРаТ Такого не було, 
а якшо й було в рідких случаях, то такого парубка в 
сторону. Я б її таку й даром не взяв би. Кормити чу-
жих дітей – ніколи. [...] В мене коли дядько помер, то 
його менший брат одружився на його дружині, і в них 
родилася дочка. 

посаг [Що батьки давали в придане?] Давали все те, 
що було вдома і  що приготовляла мама. Хлопець і 
дівчина забирали в придане з дому все, що бачили. 
Я женився, в мене батька не було, і мені ніхто нічим не 
допомагав. А я своїм дітям допомагаю. 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї Я  до батьків зверталась 
на «Ви», ми всі троє на «Ви» до батьків звертались. 
А то мій син вже до мене на «ти» звертався, бо я сама 
так захотіла, він у нас один був, і так наче він нам чу-
жий, на «Ви» звертатись.

фоРМи шлюБУ, РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї  
Було обов’язковим батьківське благословення. 
В церкві батюшка благословляв, батьки брали рушни-
ками за руки обох молодих і заводили в хату. У нас не 
вінчались. Ні в кого не було коштів. Привів – і будь 
люб’язна. У нас взагалі не вінчались, бо церкву розва-
лили. [Як Ви ставитеся до одностатевих шлюбів?] Це 
абсурд. В нас такого немає і не може бути. [...] Жінка 
перемивала, прибирала, їсти варили, стирала. Чоло-
вік – по господарстві, на полі.

подРУЖНя ЗРада Більше осуджували жінку. [Як ко-
лись карали за зраду?] Ніяк не карали, але розлуча-
лися. [Чи траплялися випадки, коли чоловік мав дві 
сім’ї – офіційну і приховану?] Було. У мене двоюрід-
ний брат мав дві жінки. Він обеспечував і ту, і ту. Я не 
знаю, чи така ситуація виправдовувалась. 

РоЗлУчеННя Як ділили майно, то брали з сільської 
ради чоловіка й ділили. Інтереси дітей беруться до 
уваги при розділі майна. [З ким залишалися діти після 
розлучення батьків?] Дивлячись яка мати, якщо мати 
менше дивиться за дітьми, чим батько, то залишають-
ся діти з батьком. Було, що й дітей між собою діли-
ли. Мати забирала дівчинку, а батько – хлопчика. Або 
мати – меншу дитину, а батько – старшу. Як батько за-
робляв, так і допомагав дітям грошима. Батько, коли 
отримував зарплатню, то дітей одівав і платив алімен-
ти. А жінка повинна допомагати морально.

с. антонюки
Записали Н. Петрова, а. Петрова, Н. Носуленко,  

О. Тишевич та І. Шишков у липні 2009 р.  
у с. антонюки Миколаївського р‑ну Одеської обл.  

від Осипенко Євгенії Семенівни, 1941 р. н.,  
Лебедєвої Зої Федорівни  

та Завтона Євгена Васильовича, 1930 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя А як же ми розважатися 
могли? Як усі, так і ми. Балалайка тоді грала, ото й 

МиКОЛаїВСьКиЙ  РаЙОН
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собирались в клубі. Тоді ж телевізору й радіо не було, 
а раньше що було? Не було нічого. А так молодь со-
биралась, в інші села ходили, нам кіно возили – пере-
движна була станція, на волах її возили. На цьому кіні 
дітей не пускали, нехай дома сидять, не для них це. 
Як де який празник, хлопці скидались на спиртне, ді-
вчата – на їжу, собирались та гуляли. [Де збиралися?] 
Якщо у мене хата є, у якій чоловік тридцять-сорок по-
міститься, – ласкаво просимо! А потім другий якийсь 
нас приймає. І так по колу: сьогодні – один, завтра – 
другий. По хатах добре було збиратись – раптом дощ 
чи що. Зимою холодно було, от ми по хатах і ходи-
ли. Удобно нам це було. [Чи траплялися випадки, що 
хлопці в дівчат підночовували?] Не було такого. Це ж 
сором який! У моїй практиці такого не було, та й не 
чув я про таке. Тоді совість була у людей. Не те, що за-
раз. [...] Відбувалися вечорниці. Вони так і називали-
ся – «вечорниці». Організовували ми їх самі: хлопці 
та дівчата. Літом вони відбувалися на вулиці, а взим-
ку – в хаті. В суботу та неділю. На свята теж відбува-
лися: на Андрія (ми гадали), на Меланки, на Різдво. 
Вечорниці ні в якому разі не дозволялося проводити 
в піст. На вечорниці мали право приходити неодру-
жені парубки та дівчата. З вісімнадцяти-двадцяти ро-
ків. Не мали права ходити на вечорниці вдови, вдівці 
та одружені парубки і дівчата. Вечорниці закінчува-
лися близько до дванадцятої години ночі. Батьки на-
казували нам, щоб ми поверталися в той час, в який 
вони нам скажуть повернутися. А якщо ми вчасно не 
поверталися, то нас наказували. [Чи могли вечорниці 
тривали до ранку?] Ні, такого ніколи не було, щоб ве-
чорниці тривали до ранку. Мали право до нас прихо-
дити немісцеві. На вечорницях ми грали в різні ігри, 
наприклад, в платочок. Пряли та вишивали. Співали 
дуже багато різних пісень. Непристойним вважало-
ся пити, встраювати бійки. [Чи траплялися випадки 
втрати дів чиною цноти до весілля?] Так, були такі ви-
падки. Цих дівчат називали «безсоромними». Люди 
на таких дівчат реагували дуже погано. Вони казали, 
що вони невоспитані, безсоромні. А батьки таких дів-
чат дома били. 

виБІР паРи [Як ставилися до шлюбів між дівчиною 
і парубком з різних соціальних і майнових станів?] 
Батьки до таких шлюбів ставилися дуже погано, якщо 
парубок був багатим, а дівчина, на якій він хотів одру-
житися, була бідною, то батьки робили все можливе, 
щоб їх розлучити. І навпаки, якщо дівчина була бага-
тою, а хлопець – бідним. Зараз теж при виборі шлюб-
ної пари береться до уваги майнове становище. А за-
раз молоді намагаються вибирати собі рівну за майно-
вим становищем пару.

шлюБНий вІк [У якому віці нині одружуються й ви-
ходять заміж?] Хто як. Дівчата ось, наприклад, в шіст-
надцять-двадцять років, а парубки – в дев’ятнадцять – 
двадцять п’ять років. Нормальною різниця [у віці між 
парубком та дівчиною] вважалася п’ять-вісім років. 
Зараз нормальною різниця в віці вважається чотири-
десять років. Парубок должен бути старшим за наре-
чену. [Чи могла бути дівчина старша за парубка?] Це 
було в крайньому випадку. Ну, якщо вже була стар-
шою, то вже не набагато – на один-два роки.

посаг Норми посагу не були установленні. Батьки да-
вали своїм дітям, що в кого було. Хто давав корову, 

хто  – хату. Престижним зараз вважається давати за 
дівчину та парубка хату та все в хату. 

фоРМи шлюБУ Обов’язковим було батьківське благо- 
словення і  тоді, і  зараз. Батьки благословляють іко-
ною та хлібом на довге і щасливе життя. Це нор-
мально, коли молода сім’я, навіть живучи окремо 
від своїх батьків, продовжує отримувати від них 
матеріальну допомогу. Трапляються випадки, коли 
молоді живуть разом без реєстрації шлюбу та без  
вінчання. 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї В основному в селі було 
прийнято говорити мамі і батьку «Ви». Але у нас 
у  сім’ї було заведено казати «ти». Я  і онучці своїй 
кажу, щоб вона мені «ти» казала. І ми на маму і на тата 
«ти» казали. 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї, сІМейНІ вЗає-
МиНи Жінка і чоловік самі вирішують, що робити 
жінкі, а  що робити чоловікові. А  зараз так само, як 
раніше. [...] Жінка, яка приходить в дім чоловіка, по-
винна бути покірливою, слухняною. Вона у всьому по-
винна погоджуватися з свекрухою. 

пРийМак Зараз до приймацтва ставляться нормаль-
но. Ставлення до чоловіка в родині його жінки є доб-
рим, тому що як вони до нього будуть відноситись, 
так і він буде відноситись до своєї жінки. Він не пов-
ністю залежний від батьків дружини, але повинен їх 
поважати. 

РоЗлУчеННя Були колись розлучення, якщо сім’я 
була неповноцінна. Якщо жінка або чоловік пили 
або зраджували один одному. Зараз ставляться до 
розлучень нормально. Інтереси дітей враховувалися 
при розділі майна. Більша частина майна діставалася 
тому, з  ким залишалися діти. Діти частіше залиша-
ються з мамою. Трапляється так, що діти залишають-
ся з батьком. Коли, наприклад, мама п’є. Було таке, що 
батьки ділили між собою дітей: батько забирав сина,  
а мати – дочку. 

подРУЖНя ЗРада Обов’язково траплялися зради. 
Жінка завжди зазнавала більшого осуду. У  випадку 
зради вважають винним в ній того, хто зрадив. До сі-
мей, в яких можливі зради, відносяться негативно, бо 
що це за сім’я, в якій можливі зради. Немає таких при-
чин, які можуть виправдовувати сімейні зради. Зрада 
була причиною для розлучень. 

виховаННя дІТей, кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї Обо-
в’яз ки по догляду та вихованню дітей лягають на 
маму. [Якщо діти залишаються з матір’ю,] батько має 
платити аліменти. Виховати свою дитину треба так, 
щоб не пила, не курила і щоб поважала батьків. [...] На 
мою думку, дітей повинно бути не більше двох-трьох. 
Сприяє збільшенню кількості дітей у сім’ї здоров’я 
батька та матері.

диТячІ ЗаБави [У які ігри грали діти?] Тоді доріг та-
ких не було, пилюка була, то ми назбираємо кучки 
тої пилюки. Ляльок не було  – ми підемо на ставок, 
зробимо з болота хатки, краватки, столики, стільчи-
ки. З кукурудзи ляльок робили, з тряпок теж робили, 
очі їм понамальовуєм. За село ходили у степ, там такі 
горби є, ми носили воду, лили у дірки, а хлопці суслів 
ловили.
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с. Ісаєве

Записали Н. Петрова, Н. Носуленко та О. Тишевич 
у липні 2009 р. у с. Ісаєве  

Миколаївського р‑ну Одеської обл.  
від Бойко Марії Юхимівни, 1923 р. н.,  

та чорної Ніни Миколаївни, 1935 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя [Чи існували в селі мо-
лодіжні громади?] Було, аякже! І набагато краще, ніж 
зараз. Бо зараз лише дискотеки, а у нас і баян був, кра-
сиво грав. Молодь була хоч і бідна, але дуже дружна, 
ніхто нікому шкоди не робив. Дівчата могли не бояти-
ся іти селом одні, а тепер страшно. Збиратися почина-
ли десь у шіснадцять років – дозволяли дівчині вийти 
на вулицю, а раніше не дозволяли, вважали, що ще не 
пора. А у шіснадцять років я вже могла вийти на вули-
цю, і то ще боса, бо взуватися ще не дозволяли. Зби-
ралися разом і хлопці, і  дівчата  – усе село виходило 
на площадку, на танці. Був зооветеринарний технікум, 
і там стадіон, і ми ходили туди, там баян грав. Там і па-
руються, звідти і сім’ї виходять. І по хатах збиралися 
молоді жінки – пряли, вишивали, плели, може, насін-
ня лускали, розмовляли. Такого, щоб пили, ніколи не 
було. Книжки читали. Якщо є один, хто добре читає, 
грамотний, то він читає, а ми слухаємо, а потім роз-
бираємо, що там і до чого, правильно чи неправиль-
но. «Анну Карєніну» рік читали, поки ми її розібрали. 
Вчились тоді дуже мало людей, бо поступити кудись 
було дуже важко. Співали тоді багато, українські пісні 
співали. Наприклад: «Запрягайте хлопці коні», «Несе 
Галя воду», «Ой у полі вітер віє». Танцювали також 
«Польку», «Краков’як», «Вальс». Підлітками грали ми 
у «війну», у «прятки», у «журавля» (один найміцніший 
хлопець, ми стаємо у шеренгу за руки, і той хлопець 
біжить на нас, і  якщо останній обернеться, то все, 
а якщо той перекинеться, стає у «хвіст»). Зі свят – тіль-
ки Новий год і Пасха. Новий год цікавіше, у козу пе-
реодягалися, ходять по вулиці, красиво. Молоді люди 
ходили і одружені теж, але молоді пари, не старі. [...] 
У хаті збиралися у тої, яка дівчина запросить. Почи-
нали, як смеркається, а закінчували десь опівночі, то 
вже всі мали бути вдома. Бо тоді строго було, батьки 
дивилися за своїм хлопцем чи дівчиною, щоб ніякої 
шкоди не наробили. Підночовували хлопці з дівчата-
ми, аякже! Це завжди було і буде. Батьки дізнавалися 
вже, коли треба було бавити. Це ж природно, тому це 
не гріх. І хлопці з сусіднього села до наших дівчат при-
ходили. Тоді наші хлопці з ними билися. І  якщо ви-
ходе заміж дівчина за хлопця з іншого села, то викуп 
платить той жених нашим хлопцям. З собою на вечор-
ниці ми нічого не приносили.  [...] Були [вечорниці] 
два рази на тиждень в суботу та неділю. Могли бути 
ще в середу, але це в крайньому випадку. Відбувалися 
на свята: Катерини, Меланки. На Катерини збирали-
ся більш пожилі люди, але запрошували молодь теж. 
Коли ввечері приготовили все, люди зносили з дому 
їжу і там готували. Коли все було готово, запрошува-
ли гостей, але не всіх, кликали тих, хто ближче жив, 
тому що в будинку всі не поміщалися. На вечорниці 
могли ходити хлопці, дівчата. Молоді, що тільки одру-
жилися, теж мали право приходити. [Хто не мав права 
приходити на вечорниці?] Вдови та вдівці. 

виБІР паРи Раніше, якщо хлопець багатий, а дівчина 
бідна,  – його батьки по-всякому їх сварять, роблять 

роздор. А зараз у нас не береться до уваги [соціаль-
ний і майновий стан]. [Як ставилися до хлопця, який 
одружувався з жінкою, яка вже мала дитину?] Жінка 
мала право одружуватися, і ставлення до хлопця було 
хороше. Якщо хлопець не жениться на дівчині, не ві-
зьме дитину, то вона зветься «покриткою». Таку жінку 
бувало брали в шлюб, бувало не брали. Батьки хлопця 
були проти. Через це в сім’ї йде роздор. Буває, що й 
розлучалися.

посаг Давали, що було, але старалися більше. Як тіль-
ки дитина народжувалася, їй готували придане. Хлоп-
цеві давали хату, дівчині – корову, скрині, рушники. 
[Це нормально, коли батьки допомагають молодій 
сім’ї?] Це добре. Допомагали весь час. Раніше було 
багато дітей, доглядали за дітьми. Прийшов батько 
молодої до хати, подивився, хто що дарував, і  каже: 
«Де твоя хата?». А  його батькові: «Чого ти не дару-
єш хату?». А він на наступний день взяв і подарував. 
Жили, мирилися якось. 

поЗашлюБНІ сТосУНки, ЗаБоРоНи На шлюБ  
[Чи були випадки, коли дівчина втрачала цноту до 
весілля?] Так, було таке. Називали таких дівчат «непо-
рядочні». Їх не поважали. Моя мати розповідала мені, 
що коли у дівчини не находили крові на рушнику, то 
на наступний день клали решето серед подвір’я на дві 
палки і прив’язували канатом, а невістку заставляли 
носити воду з криниці, щоб вона його наповнювала. 
[...] [Чи можна одружуватися далеким родичам?] Ка-
зали «кров на кров». Двоюрідним не можна. А трою-
рідні і дальше – такі випадки були. 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї, сІМейНІ вЗає-
МиНи Жіночі обов’язки  – хата, діти, їсти варити, 
стирати; чоловіча  – робота на полі. А  якщо дружна 
сім’я  – один одному допома гають. А  як роздор, то 
дуже складно. [...] Невістка повинна слухати свекруху. 
Треба миритися. Якщо свекруха хоче, щоб вони жили, 
то вона не буде заважати. А як дівчата вередливі, то й 
розходяться.

повТоРНий шлюБ, левІРаТ [Якщо чоловік одружу-
вався], жінка була його дітям мачухою. Бували і не-
приємності. Бувало жінка вдова і він вдівець, дітей 
зводять. Було важко, але була дисципліна. [...] [Чи міг 
чоловік одружитися із вдовою свого брата?] Так було 
і багато. Було, що жінка старша, а батьки заставляли 
меншого сина женитися. Казали, що це родина. Зараз 
такого немає.

РоЗлУчеННя, подРУЖНя ЗРада [У  випадку роз-
лучення] діти частіше залишаються з матір’ю, але мо-
жуть залишитися із батьком також, але за обставин, 
коли мати п’є або гуляє. Обов’язки лягають на мати 
і батька. Якщо діти залишаються з матір’ю, то бать-
ко платить аліменти і допомагає по господарству. [...] 
Жінка зазнає більшого осуду, тому що вона – госпо-
диня. [Чи траплялися випадки, коли чоловік мав дві 
сім’ї?] Такі випадки траплялися. Люди осуджували 
такого чоловіка. 

БеЗдІТНІсТь, пРийоМНІ дІТи Всяке могло бути, 
і причини різні, може, то вона хвора, чи він хворий. 
Могли взяти на виховання дитину. Могли сказати, що 
це їх Бог за щось покарав, але це неправда. [...] До них 
[прийомних дітей] ставились, як до рідних, бо сиріт 

МиКОЛаїВСьКиЙ  РаЙОН
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не можна ображати, це гріх. Маленьким дітям давали 
саморобні ляльки, м’ячики, щоб гралися у дворі, бо за 
ворота малих дітей не пускали.

с. олексіївка
Записали Н. Петрова, Н. Носуленко та О. Тишевич 

у липні 2009 р. у с. Олексіївка  
Миколаївського р‑ну Одеської обл.  

від Непом’ящої Марії Іванівни, 1913 р. н.,  
та Сидоренко Марії Миронівни, 1931 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя У клубі збиралися. А як 
клуб був зачинений, то і на вулиці. Клуб працював у 
вихідні, тільки субота і неділя. Танцювали. Танці різні 
були: і «Полька», і «Парапет», і «Краков’як», і «Куже-
ля», і «Яблучко». По парам танцювали – хлопець з дів-
чиною. Як якісь дівчата хотіли виступати, то ставили 
постановки і виступали, п’єси. А  так більше часу на 
вулиці проводили, під гармошку, балалайку. Дівчата 
співали всьо время, хто там, хто там. Село велике у 
нас було – шістсот дворів, із кожної вулиці свої дівча-
та збирались. На нашій вулиці всі наші дівчата сходи-
лись, на тій вулиці їхні дівчата сходились. А у клубі всі 
вместє собирались. [...] У хатах собирались, як якась 
дівчина тільки з мамою жила, і  та була не проти, то 
в неї собирались, а то так батьки не дозволяли в себе 
такі вечорниці влаштовувати. Співали там, але не тан-
цювали, в хаті не танцювали ніколи, тільки на вулиці. 
Ігор не було, у  що там можна було грати. Хлопці до 
дівчат залицялися, цілувалися хлопці з дівчатами, але 
так, щоб ніхто не бачив, Боже сохрани, щоб тоді, як 
зараз, прилюдно цілувалися, що вони даже на вулиці 
стоять і цілуються. Ходили хлопці з дівчатами, але ці-
луватися ніколи не цілувалися. Навіть коли оженили-
ся вже, все одно ніхто їх не бачив, щоб вони цілували-
ся. [Чи підночовували хлопці з дівчатами?] Ну, як яка 
дівчина себе поводила, то так воно і є. Було таке і за-
раз є. Ходили всі молоді. Не йшли дуже молоді, вдови 
не ходили, жонатим тоже не розрішали. Вони були, 
доки не розвиднеться. Батьки кричали. Бували вечор-
ниці й до ранку. Могли і з другого села приходити. Ми 
п’янкою не занімалися, хазяїн хати цього не розрішав, 
лаятись не можна було. Ми пісні співали, частушки. 

поЗашлюБНІ сТосУНки, ЗаБоРоНи На шлюБ  
[Чи траплялися випадки втрати дівчиною цноти до 
весілля?] Так, було таке. На неї казали «шляюща», «ти-
няюща». До неї люди погано відносились. Карали її, як 
хто хтів. [...] [Чи можливе одруження між далекими 
родичами?] Так, дядько з плимяницею.

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї, фоРМи ЗвеРТаННя 
в сІМ’ї Жінка стирала, пекла, їсти варила, шарувала, 
що хоч робила, а чоловік двірну роботу робив. Чоло-
вік робив коло скотини, а жінка – в хаті. [...] [Як було 
прийнято звертатися до старших?] На «Ви». Я на «Ви» 
зверталась до своїх батьків, і мені діти і онуки кажуть 
на «Ви».

подРУЖНя ЗРада, РоЗлУчеННя Він її як оддухопе-
ле, що до землі не може присісти. Вона піде жаліться, 
а ще й оштрафують. [...] [Чи розлучалися раніше?] Ой, 
ще й як. Тим, що було в хаті, ділилися на половину, 
а хату судом ділили. А потом і на дітей ділили.

сІМейНІ вЗаєМиНи Я  жила тринадцять год з його 
батьками і похоронила їх обох. Чудові були стосунки, 

ніколи ми не сварилися, завжди ми з мамою мири-
лися. І сестра його менша з нами жила, вона була на 
два роки старша за мене, а потім і вона заміж вийшла, 
і з’їхала звідти. І вона постійно сердилась на маму, що 
та мене жаліє, а її не жаліє. А мама їй казала: «От коли 
підеш невістчити і будеш така, як вона, то тебе теж бу-
дуть жаліти, а як вийдеш заміж і будеш така, як ти є, 
то тебе ніхто не пожаліє».

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї, виховаННя дІТей [Скіль-
ки, на Вашу думку, повинно бути дітей у сім’ї?] Семеро 
або навіть і десятеро, як в нас тоді. Нічого не сприя-
ли, так получалося. [Хто Вам допомагав виховувати 
дітей?] Свекруха допомагала, ну аякже! Хто ж ще з 
ними буде, як я на роботі. Вона все робила. Вона хоч і 
слаба була, але бере під пахву дитину і несе, бо інакше 
нести не може. Конечно, вона помогала. 

диТячІ ЗаБави [У  які ігри грали діти?] У  всякі. 
І «кошки-мишки», і в «жмурки», і в що хочеш грали. 
А  коли хлопчики вже підростали, в  вісім-десять год 
у «свинки» грали. Викопували шість ямок, а тоді бра-
ли такий дерев’яний брусочок і кидали м’ячика у ту 
ямку. Також грали, чия палка дальше залетить.

с. скосарівка
Записали Н. Петрова, а. Петрова, Н. Носуленко,  

О. Тишевич та І. Шишков 14 липня 2010 р.  
у с. Скосарівка Миколаївського р‑ну Одеської обл.  

від Головченко Тамари Петрівни, 1939 р. н.,  
Коваленко Любові Василівни, 1937 р. н.,  

та Власенко Марії Романівни, 1930 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя У нас тоді ще клубів та-
ких не було. У нас клуб – хату якусь опреділили, і до 
тої хати всі сходились. Яка у нас музика була? Балалай-
ка і гармошка. [З якого віку молодь починала збира-
тися на вечорниці?] Років з п’ятнадцяти-шістнадцяти. 
Я помню, що старші сестри мої колядувати, щедрува-
ти ходили. Як йшли колядувати, то вони проходили 
кожну хату. В хаті їм повинні були дати калач і якісь 
гроші. Всі ці гроші вони збирали, калачі теж збирали і 
виносили їх на базар, продавали, робили гроші, і за ці 
гроші вони винаймали музику і робили джок. І на той 
джок вони кликали. Наприклад, якщо хлопцю подо-
бається дівчина, він її туди запрошує, а вона має тоді 
щось приготовити поїсти. А ні! Ті основні гроші, що 
залишилися, вони ще поїсти купували. І все село мо-
гло прийти на цей джок, там як обід робили. І хлопець 
запрошував дівчину, і це вже як досягнення було, що 
тебе запросили. Якщо хлопець ухажував за дівчиною 
з іншого села, то могли тамтешні хлопці його запроси-
ти. І билися, аякже, якщо не хотіли, щоб він приходив. 
А  іншого хлопця могли пустити і навіть запросити. 
У нас село було велике, і на чотири частини поділене. 
То «шуляки» називалися, а то «соцперебудова» – які 
колгоспи були, так і називали ті кутки. Бо чотири кол-
госпи у селі було. Кожен гурток гуртувався по-своєму. 
Але вже після війни такого не було, щоб билися між 
собою кутки, всі гуртом ходили. [...] Вечорниці орга-
нізовували хлопці і дівчата. Вони відбувалися у когось 
вдома. Дні свіданія були – середа, субота та неділя. Та-
кож вечорниці були на свята: Катерини, Андрія, Ме-
ланки та на Різдво. Особливо було цікаво на Андрія. 
Ми в цей день гадали на хлопців, брали капець і кида-
ли через хату: в який край впаде носком, відтіля й же-
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них буде. Писали різні імена і ставили [клали] попід 
голови, і  витягували потім одну із бумажок, на якій 
було ім’я: яке ім’я витягнеш, так і буде зватися твій 
жених. Робили булахи із тіста, із трьох керниць но-
сили воду ротом, потім цією водою замісювали бала-
бухи і ставили [клали] їх на землю, запускали собаку: 
чию балабуху першу вхопить, та перша заміж вийде. 
Вечорниці не відбувалися, коли піст. Після війни, зна-
єте, який вік був? Різний, тому ходили на вечорниці 
великі й малі. Всі мали право приходити. Коли хотіли, 
тоді й закінчувалися вечорниці перед ранком. Батьки 
вимагали повернення дітей за певного часу, якщо не 
приходили вчасно, то батьки закривали двері. Було 
таке, що вечорниці тривали до ранку. Батьки до цього 
ставилися дуже погано, ругали нас. Так, мали право 
приходити немісцеві. На вечорницях прали кужелі, 
розповідали анекдоти, грали в різні ігри. Непристой-
ним вважалося пити. На вечорницях співали дуже ба-
гато пісень, наприклад, «На тім боці, на тороці цигани 
стояли», «Люба та мила». Частушки співали: 

Я частушки вам спаю модниє і фасонниє,
і прі етом, господа, будьтє ви довольниє.

Я частушок много знаю, нікого нє научу,
я з миленькім не гуляю, но подругу разлучу.

Ви, подружкі, вєрьтє, что мальчікі чертєй  
 боятса,
Клянутьса, а потом сміютса.
А дівчата тоже на чертєй похожи,
Любот, абажают, а затєм страдают.

поЗашлюБНІ сТосУНки [Чи траплялися випадки 
втрати дівчиною цноти до весілля?] Так, такі випад-
ки траплялися, вони й тепер є. Таких дівчат називали 
«повіями», а то люди сміялися з таких дівчат. Їх ніяк 
не карали, а батьки кричали, били. Тепер хлопець з ді-
вчиною знайомляться в барах.

шлюБНий вІк, виБІР паРи Коли хотять  – одружу-
ються. Є випадки – і після дев’ятого, і після десятого 
класу, є случаї, коли в тридцять год дівка незамужня. 
Нормальна разниця – це п’ять років. Не обізательно 
парубок старший за дівчину, могла бути дівка старша 
за парубка на год, два.[...] І тоді, і тепер женилися на 
багатих. Бідну ніхто не хотів брати, а  зараз теж при 
виборі пари вщітують майнове положення. Зараз мо-
лоді ставлять своїх батьків перед фактом.

посаг Придане давали дівчині  – подушки, простінь, 
одіяло, а  хлопцеві должні купить хату, щоб їм було 
де жити, а щас, якшо батьки багаті, то дають гроші на 
хату або на квартіру. 

фоРМи шлюБУ [Чи трапляються випадки, коли моло-
ді люди живуть разом без реєстрації шлюбу та вінчан-
ня?] Так, тепер є таке. А хіба роспісь держе – совість 
держе. Колись вінчання було заборонине, штрафува-
ли. Зараз в основному все робиться зразу, на перший 
день – весілля, на другий – вінчання. А колись не так: 
спочатку грали весілля, а потім через время вінчались. 
Хто не повінчався, то тепер вінчаються. 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї, фоРМи ЗвеРТаННя  
в сІМ’ї Я  все виконувала і за чоловіка, і  за себе. 
Знаєш,  якшо любиш чоловіка, то будеш робить і чо-
ловічу роботу, і свою. Якщо він не має [часу], то хто 

за нього зро ́би. Та коли він [мав] свободне время, то 
допомагав мені. Треба миритися і ділитися. А  счас 
те саме. [...] [Як у Вашій родині звертаються до стар-
ших?] На «Ви». До мене мої діти і мої онуки на «Ви» 
звертаються.

сІМейНІ вЗаєМиНи Поведінка жінки в домі свекру-
хи повинна бути доброю, вона повинна була в усьому 
слухатись свекруху, допомагати їй у всьому. Молода 
сім’я, яка живе в домі батьків, може мати власне гос-
подарство.

пРийМак В  нас приймів дуже мало, всі хотять жити 
окремо, но якщо вже так виходить і чоловік живе в 
жінки, то її батьки до нього ставляться добре, він від 
батьків не залежний, але слухатись їх повинен. 

РоЗлУчеННя Були розлучення, ще й як. Наприклад, 
якщо чоловік чи жінка загуляли. Зараз так само від-
носяться до розлучення, як і раніше. Майно ділять 
пополам, діти при цьому не враховувалися. У випадку 
розлучення діти частіше залишаються з мамою. Буває 
таке, що діти залишаються з батьком, коли мати ха-
нига. Дітей між собою батьки не ділять. Матеріальна 
допомога – це аліменти.

подРУЖНя ЗРада Зради трапляються. Осуждають 
однаково, що чоловіка, що жінку. У  випадку зра-
ди вважають винним того, хто змінив. Сім’ю, в  якій 
є зради, обсуждають. Немає ніяких причин, які їх 
оправдовують.

виховаННя дІТей Моя мама з ними [з дітьми] сиділа. 
А коли у його батьків жили, то його мама з ними була, 
хоча вона і каліка. Ми їй дітей залишали, бо треба 
було заробляти, треба було з чогось жити. Діти вдома 
сиділи, за ворота ми їх не випускали. На вулицю мож-
на було їм вийти, коли їм вже років дванадцять. [Чи 
допомагали діти батькам по господарству?] Аякже! 
І сапали, і скот пасли по черзі. До скоту ходили років з 
дванадцяти, раніше не можу доручити дітям скот.

сиРІТсТво [Хто забирав дитину до себе, якщо вона 
ставала сиротою?] Тітка чи ще якісь родичі. Хрещені 
батьки не брали, у них же свої діти є. [...] У мене по-
мерла старша сестра у тридцять п’ять років, осталось 
троє дітей. І вони залишились на бабку і діда. Старшу 
дівчину я взяла до себе, сюди поставила на роботу. 
А нам потім сказали, що краще здати їх в інтернат, бо 
з інтернату легше буде поступити. Так ми і зробили.

савРаНський РайоН

с. дубинове
Записали М. Курінна та О. Головко 25, 27 квітня 2018 р.  

у с. Дубинове Савранського р‑ну Одеської обл.  
від Пасічник (Пересунько) Марії андріївни, 1949 р. н., 

та Добрянської Віри Дементіївни, 1939 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Мама моя народилася в 1925 році. 
Робила всьо врем’я в колхозі дояркою на нормі. Бать-
ко був тоже з 1925 року. Робив кіномеханіком. По се-
лах їздив, крутив дітям кіно. Тридцять копійок білет 
стоїв у кіно. «Тихий Дон» тоді, я  помню, було кіно. 
«Свадьба в Маліновці». Про льотчиків. Ті старовин-
ні кіна. Це я тако помню. Були, ходили. [У якому році 

СаВРаНСьКиЙ  РаЙОН
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одружилися батьки?] 1948-го, наверно, cвадьба була. 
Мама моя була сільська дівчина. Батько її не прий-
шов з фронту. Вона одна була в мами. А тата прислали 
сюди кіномеханіком, шоб кіно крутив. Мама була у 
клубі, і вони познакомились. Прожили. Батько помер 
вже, наверно, 22 роки. Рак горла було. А мама помер-
ла у 2004 році. Я була собі ходила в школу. Закінчила 
я дев’ять класів і зразу вийшла заміж. [Чи Ваша мати 
розповідала щось за свою молодість?] Трошки розка-
зувала. Дуже тяжко було. Тоді чось забирали їх, моло-
дих, у Кривий Ріг. Там мама моя робила у прачучній. 
Дуже бєдность була. У мами був братік. Тоже вчились 
на музики... Йому було 17 чи 18 років, він ше в школу 
ходив. Пасли хлопці корови. Приніс якийсь хлопчик 
(знайшли) зачемось отой наганчик – пістолетик. Вони 
захотіли побачити. Він колубнув [натиснув курок], 
і  його як вирвало [відштовхнуло], аж двері відкри-
лись, і кров залюшила, і вирвало ті груденята. Та везли 
його у Саврань оцю на биках трошки. Добре бігом вез-
ли. А тоді пересіли на пужарні коні. Коні були такі ви-
їздні здорові в колгоспі. На ту підводу і таскали його 
до Саврані, бо не було чим. Привезли його – до сер-
ця не дійшов [куля]. Зробили йому операцію. А мама 
напалила в печі і напекла праничків: «Я йому понесу 
їсти туди в больницю». Це вісімнадцять кілометрів. 
«Йду,  – каже,  – приносю». А  він вийшов та й каже: 
«Сестричко, шо ти пішки?» – «Пішки прийшла, Вася, 
тобі праничків принесла». А він вийшов: така рубаш-
ка на ньому больнична, застірана, льняна така замур-
зана. «Вася, може, хай тобі штанишки якісь дадуть...» 
А він, каже, якісь трусенята на ньому були – прикри-
вається. Оббінтований. А дохтор вийшов до мами та 
й каже: «Хто ви така?» – «Сестра його». – «Плохі діла». 
І та мама шла пішки, прийшла – вже темна ніч була. 
Прийшла із тої Саврані – плаче. І на короварню пішла 
вже вправлятися. А тоді телефон був один. Зараз – шо 
хоч, а тоді був один. Тоді в конторі якійсь один теле-
фон на стіні і ручкою крутити, шоб десь, кудись [за-
телефонувати]. І посильна ́ була. І та посильна приходе 
до мами, і каже: «Сєню, помер ваш Вася. Буде колхоз 
хоронити. Поможе». То, Боже, з  прапорами  – він же 
ж був секретар комсомольської організації (тоді ж 
комсомольці були). Та й тоже: з  прапорами ховали 
його – всьо... Отак жили – не було чим їхати, не було 
шо їсти... 

РодиННе повсякдеННя, РоЗподІл оБов’яЗкІв 
У  сІМ’ї Родилася в Дубиново у сім’ї колгоспників. 
Тато мій був тракторист, а мама на полі робила – ша-
рувала буряки. Дитинство пройшло важке тому, шо 
мені було два роки, як началася війна. Батько мій на 
війні не був, тому шо він тракторіст – оставили його 
нашось у селі. Удома мама займалася хазяйством. Ко-
рова в нас була, кури. Город мама садила, і  ми всьо 
врем’я робили коло города. Я – корову раненько [від-
ганяла]. Спати хочеця, а  мама буде ше до осіда сон-
ця, бо корову до череди гнати. Я сама найстарша, а за 
мною там з 1950-го, з  1946  року [брати й сестри]  – 
я повинна їх в дитячий садок відвести, привести. Як 
нянька була. І потім ввечері мама з поля має прийти – 
я должна їсти [наварити]. Мені було двінаціть років, 
як я вже їсти готовила. Готовили – мамалиґа. Мама ко-
рову ввечері здоє, та й ми з молоком [мамалигу їмо]. 
А то ше тісто, як галушки. Таке тоже, шо і борщ вари-
ла, і картошку жарила – всьо було. Я даже після вже 
про своє дитинство вірш такий [написала]: 

Я часто згадую дитинство,
Важкі післявоєнні дні,
Коли голодні і змарнілі
Лишались в хаті ми самі.
А мама з татом в полі
Орали, сіяли зерно,
Допомагали усім людям
Піднять з руїн своє село.
І ось прийшов з роботи тато –
Окрайчик хліба нам приніс.
Сказав: «Це подарунок вам від зайця,
Що там у полі я зустрів».
Світились оченята в брата,
Сестрички радісні були,
Бо той окрайчик, що від зайця,
Смачніший цукру був тоді.
І дивлячись тепер на наших діток,
На внучок, правнучків моїх,
Я вірю, що ніколи
Не будуть знать вони війни.

В тата мало було роботи [вдома], бо він тракторіст, він 
день і ніч у полі, ввечері пізно прийде. Ми всі сиди-
мо під хатою увечері, чекаємо, пока тато прийде, шоб 
його побачити. Бо ми ше спимо, а тато вже пішов. На 
мамі всьо було: на городі, і корову здоїти, і свиням їсти 
дати. Всьо мама, і ми, діти. Брат із 1944-го року – він 
уже дрова рубав, сестра посуду мила, друга – замітала. 
Усі ми оце так помагали мамі. Я не пасла [корів], того 
шо мама мене не посилала, бо я вдома ж. Я ж сама стар-
ша, а вони всі [малі]. Закінчилась війна – мені шість 
років, а там ті всі – меньчі. Да, а в 1950 році ше роди-
лася дєвочка Аня – сама найменча. Мама покормила її 
рано та й пішла на поле. Я сама кашу яку там вару або 
молоком з бутилочки [годую сестричку]... [Чиє слово 
у Вашій сім’ї було головне?] Мамине більше. 

дошлюБНе спІлкУваННя Дівчата не збирались, 
шоб отако іменно молодьож, а  жінки молоді зби-
рались, заміжні. Бабки́ хоть як наробляться, з  поля 
йдуть  – співають! Насушать трави, отако йдуть, 
я пом ню. А ми ж так наробились на тому буракові – 
мамі помагала, і це ше приходять додому, управились 
і сідають вишивати. У нас тут як коло річки, коло Бугу 
празнують Івана-Купала, то я трошки там співала. 
Я вже більше двадцяти років на сцені співаю. Раніше 
більше свя́тів празднували. Андрея: кусали калиту. 
Підвішували, підстрибували, кусали калиту. Тепер це 
не роблять, оскікі я не замічала, шоб десь... На Андрія 
через хату чобіт перекидали: куди чобіт холявою впа-
де – відти жених буде ́. На Святий вечір – оце сіли ве-
черяти – повечерали. Мама зібрала ложки, якшо була 
дівчина в хаті: «На тобі ції ложки, піди на вуго ́л і ота-
ко покола ́тай. І  звідки собака гавкне, і  звідти жених 
буде́». Точно. От взяла лиш ті ложки, вийшла до угла, 
калатала... А Микола – цей мій чоловік [перший] не-
далко жив. Собака (Боба в його звався, без хвоста ще 
й був) «гав-гав». Я  приходю, отако голову опустила. 
А мама: «А шо? Де гавкнуло?». А я кажу: «В Бадрака 
гавкнуло». А шоб я його дуже любила – я не любила 
його, бо він нижчий від мене був, а  я люблю каблу-
ки, ще й зроблю там трошки причоску. Він нижче 
від мене! Стидаюся з ним! Де  я, куди я з ним в гос-
ті піду, як він менший від мене. Ой, цирк на дроті! 
Оце ж я кажу, не вишивали дівчатка, шоб отак. А от 
жінки збиралися і вишивали, і  співали. [Як раніше 
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танцювали?] Танцювали і з хлопцями, і з дівчатами – 
хлопці розпаровували. А ходили: чоботи такі, казали 
«дермонтинові». Не кирзові, оці, як воєнні, а такі, як 
трошки підхромові. Сюди передки кремом нама ́стю, 
а той крем смердить на весь клуб! Прийшла на коро-
варник, управилася, халатом накрила ті чоботи, шоб 
не смерділи коровою, ше й халяви закотяні. Боже 
мій! В  тих чоботях ше й танцювали. А  хлопці роз-
паровували. Два парубки підходять: один мене бере, 
а другий – тебе. [Що казали, коли запрошували?] «До-
звольте потанцювати». Або ше шось казали. [А якщо 
дівчина не хотіла з тим парубком танцювати?] Наче 
таке я і не бачила. Може бути, шо не хтіла. То шо ж 
ти йому в очі плюнеш? Людина він тоже! Шо ж як він 
потанцював? Та хай собі іде куди хоче. Ні, мені таке 
не було нічого. [Які раніше танці були?] «Краков’як». 
Тепер його, наверно, ніхто не вміє гулять, танцювать. 
[У  вас казали «гуляти» чи «танцювати»?] «Гуляти». 
«Ходім гуляти!» [Чи приспівували, коли танцювали?] 
Я знаю? Може, трошки й були такі пісні. Може, гуділи, 
а шоб тако пісню... [Які музики були?] Духовий грав. 
Наприклад, у нас у селі був свій духовий оркестр. Грав 
мій чоловік – цей Микола, батько його Гандрей грав, 
рідний брат Василь грав – це вони втрьох на трубі. Дід 
Прокіп грав на бубані. І там ше два чоловіки тоже гра-
ли – оце духовий оркестр був. [Хто їх навчив грати?] 
В нас тут була хата. Там сразу жив председатєль кол-
хоза, а потом він десь перейшов далі... І в тій хаті зро-
били [клуб]... Був в нас каплімейстер. Хто і звідки він 
приїхав – я не знаю. Якийсь чужий чоловік, і він був 
каплімейстер. І він назбирав оцих хлопчиків по селі, 
бо тут ще Микола мій учився на цю трубу грати і я, 
і ше молоді дівчата ходили до нього. Слухали, як вони 
вчилися. Дуже гарно. А тоді вони вже надворі грали, 
то люди сходилися. Дуже слухали. [...] Бігала на танці. 
В нас був свій будинок – «клуб» чось тоді ми казали 
на нього. І там кажин день крутили кіно, а перед кіно 
танці були. Ставили колись платівки – оце і ми під то 
танцювали там. І гуртки в нас були. Я в хорові співала, 
і в танцювальному, і в фізкультурному гуртках. Це ше 
в школі було. Танцювали молодьож «Яблучко», «Поль-
ка», «Краков’як», «Карапет», «Вальс» – оце такі танці. 
Я їх усіх пам’ятаю. До мене приходили молоді учите-
лі: «Дементіївна, ну, навчіт нас як “Вальс” танцюва-
ти, “Краков’як”, “Карапет”». А  це ше, як це було, ми 
співали під пісню: «Хараші весной в саду цвіточкі...». 
Ніколи не було так, як тепер оце, а по двох [танцюва-
ли]. І дуже гарно було. [Як Ви вдягалися до клубу, на 
танці?] Підлітки... Не дуже ми мали шо [вдягти]. Сит-
цеві плаття шили. У селі в нас багато було кравчинь. 
Не було готових платтів, шоб піти в магазин там десь 
та й купити його. Мама купляла матерію, і ми йшли 
до тої швачки, і шили нам плаття. Тоді казали: ситець, 
сатін, кримжержет, капрон. Була дуже мода: білі та-
почки, у носочках чось ми ходили. Біленькі носочки 
і з кайомочкою. [Чи збиралися старші дівчата в хатах 
для спільної роботи?] Да, «вечерниці» називалися. 
Особливо десь вже після уборки на полі – то це вони 
там і співали, і  танцювали. Уже моє покоління  – ми 
вже цього не робили. Такі, як ше в мене тьотя була, 
з 1930 року, – то я не раз з нею ходила [на вечорни-
ці]. Думаю: «Шо вони там роблят?». Вона мене брала. 
Самий перед варят вареники. У хаті в людей, в одної 
там жінки збиралися. Посередині стіл, наварять варе-
ників і сидят: та пряде, а та мотає, а та вишиває. Тут 

хлопці заходять, і  так почті до ранку. Щедрівки, ко-
лядки вчили. Перед Різдвом – оце тоді. І тоді вже після 
посту, скіки там, уже кончаюця Різдвяні свята – тоді 
ше є час. А влітку не було коли вже в селі. Є таке Анд-
рея – то ми збиралися, калиту пекли (такий круглий 
корж із диркою), підчіплювали. Ходили, стовпчики 
считали, який буде (вдівець – молодець) хлопець. Ба-
лабушки пекли такі, ротом з кирниці, з трьох кирниць 
воду носили. Напечем таких балабушків, оставимо 
його порозі, вводим [пса]: чий собака перший візьме, 
та перша замуж вийде. Оце такі гадання. Через хату 
чобота кидали: куди впаде холявою – відте буде женіх. 
Ходили під вікно слухати, хто шо скаже. Підходимо 
під вікно і кричимо: «Тьотю, де Ваші ключі?». А вона 
каже: «У  пшениці  – шоб ви до весни були молоди-
ці!». Мол, шоб замуж виходили. А  була одна така в 
нас, дуже така сварлива жінка. Підходять до неї та й 
питают: «Тьотю, де Ваші ключі?». А вона каже: «У ві-
всі  – щоб ви посивіли усі». Була така жорстока. [Чи 
хлопці приносили горілку на вечорниці?] Ше тоді не 
дуже так горілку гнали, а вони із вишень робили якусь 
налівку. Це готовили ту налівку на вечерниці. То це 
вони тоді там пили. Оце таке було. Отам знайомилися, 
і більшість осьо в селі в нас бралися дівчата зі своїми 
хлопцями. 

шлюБНий вІк, «CТаРа дІвка», «сТаРий паРУ-
Бок» [У  скільки років Ваша мама вийшла заміж?] 
Вона народила вже десь у 19. Десь у 18 она вийшла за-
між. В 19 років мене народила, і  так я одна була. Не 
було більше у мами дітей. Вона аборти не робила. Оце 
я одна собі народилась, так я одна і росла. Я виходила 
заміж дуже молода. Всі люди в селі говорили: «Йоси-
півна, Сеню, нашо ж ти віддаєш таку молоду дитину 
заміж?». Я 1949 року [народження], а виходила заміж 
у 1966-му. Скікі це мені було? 17 років. [У якому віці 
зазвичай виходили заміж?] Ну, так десь 19–20  [ро-
ків]. Шоб уміла вже всьо робить: і  стірати, і  варити. 
[Коли дівчина вважалася «старою дівкою»?] А десь до 
30 [років]. 27, 28 [років] – уже «стара дівка». [А «ста-
рий парубок»?] А хлопець... Наче все було йому можна 
до 30 [років]. Бо як молодий, наче страшно іти за ньо-
го, шо він молодий. А як старший – він всьо уміє: їхати 
на машині, на коняці, на волі. 

покРиТка, поЗашлюБНІ дІТи [Чи були випадки, 
коли парубок одружувався з молодою жінкою, яка 
вже мала дитину?] Й  тоді були. [Як до цього стави-
лися його батьки?] Відгаварували: «А чо’ ти спішишь, 
ти ще молодий. Ти ще можеш взяти дівку першу на 
селі». А йому от понравилася, і він собі бере! І жили, 
бувало, добре, і не обіжали. А бувало... Тоді такі самі 
времена були, як і зараз. Тепер можна жити браком 
цим [громадянським]. А  раніше без весілля... Дуже 
обзивали цю дівку, шо народила без чоловіка. [Як на-
зивали?] «Покритка». В  подолку принесла. В  пелені 
принесла. [Як називали позашлюбну дитину?] «Бай-
струком». Це було образливо.  [...] [Чи казали рані-
ше, що дівчина «чесною» мала виходити заміж?] Так, 
казали. Ну, де вони були? Так як колись, так і тепер. 
Я знаю тіки в одної жінки [позашлюбна дитина була]. 
Казали, шо це в неї «байструк». Нагуляна дитина. 
[А цю жінку називали «покритка»?] Так і казали, да. 
У мене тьотя була (мого батька рідна сестра), то вона 
вийшла за хлопця заміж, який двум дівчатам зробив 
діти. І  вони осталися самі. Одна так і заміж не ви-
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йшла, а друга виїхала. Оцей дядько такий був! На ве-
чорницях вони збиралися в хаті, а вона була сирота. 
І на тих вечорницях (всігда там були хлопці, дівчата) 
вона від цего Віталія забеременніла і родила дєвочку. 
Дядько із 1929 [року]. Це були старіщі, я не знаю, як 
в них було. [У  селі погано про таких дівчат говори-
ли?] Боже, дуже плохо! Обзивали їх «покритками». 
[Чи обмазували ворота дьогтем?] Цего в нас не було. 
У нас якісь такі смирніші люди. Позорили словами – 
да. А такого не було. Коли я кінчала школу, нас було 
триціть дві душі в одному класі, і  ми всі замуж по-
виходили. Ні одна не була так, шо вона родила поза 
шлюбом. А тепер багато є таких.

виБІР паРи [Як Ви познайомилися зі своїм чолові-
ком?] Коли я, наверно, була у класі 5-му чи 6-му. Ми – 
сусіди, близько жили. І  от всігда збирались хлопці, 
дівчата, гармошка грала на степку. І  у мене ж довгі 
коси ці були. А він возьме виплете, вкраде в мене лєн-
ту (мама заплете) або платочок з кармана. «А  скажі, 
шо будеш моя жінка? Та й віддам платочок!» Ой, Боже 
мій! Я плачу, кричу... Тоді я вже була у класі 7-му чи, 
може, у  8-му, він пішов в армію, проводжала його. 
Наші батьки дружили сем’ямі. Він відслужив армію, 
прийшов, і  ми поженилися. Прожили ми год і вісім 
місяців. Я дояркою робила на фермі. І ще молода була. 
Дітей в нас не було. Ми поїхали в Софіївський парк, 
доярки, нас повезли на екскурсію в Софіївку. Побули, 
нас привезли. А нас тоді ще на машині везли зверху, 
бо не було автобуса. Скамейки з клубу взяли, рано по-
доїли та поїхали. На час походити, шоб на вечір при-
їхати. Багато дояро́к було. А я з його сестрою – посто-
янно разом ми ходили. І от каже там мені одна жінка: 
«Маруся, шо це так Микола з Голькою любов крутят у 
парку?». А я не ревнувала. Я не понімала, шо таке рев-
нувати. Приїхали ми з тої Умані, я бігом на короварню 
вправлятися. А у нас тако долина, річка і там жолуба – 
корови з поля йдуть і п’ють воду. Він пішов [з] ведром 
і вона [суперниця], бачу. Пішли за водою. Ну, то й шо? 
Ну, пішли обоє. Принесли тої води. Він прийшов та й 
каже мені: «Ти дій корови ́ і прийдеш скоренько додо-
му». – «Конешно приду». – «Велосипед візьмеш у ма-
штарки, а я піду пішки, щоб ти скоріше...». Мама його 
приготовила їсти, бо й моя мама йде попід хату... А це 
й ще неділя була. Вона [свекруха] не пропусте, шоб не 
закликати маму, шоб ми не посиділи. Такі гостепри-
їмні дуже були люди. Його мати, ця ж бабка Парас-
ка. І так, я корови подоїла, приходю, а він сидить на 
порозі. А я кажу до н[ь]ого: «А чо’ ти на порозі сів? 
Давай митися...». – «Я вже покупався. Ти знаєш, шо я 
тобі скажу – нам треба на деякий час розійтися...» – 
«Як розійтись?» – «Ну, от розійдемось, ти побудеш у 
своїй мами, а я – у своїй». – «Да?» – «Да». І я всьо сво-
йо, ту подушку на плечі і пішла до мами. І  він мене 
не спиняє, нічого. І як пішла, і до сьоднішнього дня! 
Я  пішла, а  та мама його каже: «Що ти їй сказав? Чи 
вона тобі сказала? Вона ше молода! Може, вона шось 
на тебе накричала?» – «Ма, не мішайтесь, я вас про-
сю». І всьо. Я пішла додому. Багато пройшло врем’я. 
На короварнику осьо привезе силос – він на машині 
шо́фером робив – висипе коло моїх ясе́л. А тоді прохо-
де врем’я, так-сяк уже... І недовго то врем’я. Я вже не 
помню, коли це було... Він мені каже: «Я буду женити-
ся». А я кажу: «Хай тобі Бог помагає!». Я не подумала, 
шо це справді. «А кого ти будеш брати?» – «А ти з нею 

на одній короварні корови ́ доїш». Я назвала одну, дру-
гу і третю. «Нє, я буду Ольку Кукуганиху брати». – «Ну 
то й бери!» Всьо. Це він вже сказав мамі, шо я приве-
ду... Та баба прямо в обморок упала, кричить криком: 
«Шо ти робиш? Нашо це робиться! Шо це за горе!». 
Але він так її взяв, пішов до неї жити. В неї [батьки] 
почали строїти хату, він допоміг її достроїти. Вона 
купила йому машину. Люди її дуже обзивали: «Нашо 
ти так зробила!». Вона дуже погано з ним жи́ла. Він 
такий балабол був. Вони прижили двоє дітей. Він 
музикан[т] був, на трубу грав. Постоянно: чи де свадь-
ба в селі, чи десь гості – люди ж просят – він всігда 
до мене вніманіє: десь шось дасть, і грає, якшо я десь 
пришла на свадьбі танцювати. Щоб вальс «Амурскі 
волни» я танцювала. [Він шкодував, що так вчинив?] 
Жалів постоянно... І так вони жили сорок год чи трид-
цять. Але вона все казала: «Я не прожила, я з ним про-
гнила». Всі люди бачили. А тоді вона перед смерттю... 
Вона вже умерла, і  він умер... Одне за другим, якось 
скоро вони поумирали... Під’їхав він до мене маши-
ною й каже: «Давай поїдемо у Криве [с. Криве Озеро] 
на базар. Я почув, що ти хочеш купити порося. Олька 
тобі вибере, вона по свинях понімає, бо вона робила 
на свинарнику». А я – коло коров. Сідаю я з ним в ма-
шину, везе він дві жінки. Їдемо у Криве на базар! Ку-
пили ми то порося, приїхали до мене, зайшли, і це ж 
в[о]на каже: «Пробач мені, я дуже слаба, я не можу... 
Я поступила неправильно. І ти не прожила до пут[т]я,  
і я не прожила...». Це вона зо три годи як умерла. Оце 
отаке моє життя. Отак я прожила. [...] Я ше дуже за-
рання [познайомилася]. В  нас хлопиць у селі [був]. 
Його мама переїхала сюди, ми познайомилися з ним 
до армії ше. Він був моряк, то я чотири роки чекала 
з армії його. В мене так якось швидко всьо пройшло. 
Познайомилася я з цим хлопцьом (Льоня звати його 
було) біля Дома культури на танцях, і в той же вечір 
уже пішли додому. [Він провів Вас?] Провів. І рівно до 
другого четверга тиждень пройшов – це ми з ним були 
знайомі. А я це була після школи, і поставили мене в 
сільському совєті коло телефона – там приходили ті-
ліфонограми і треба було їх рознести по селі. Це так 
мені дали комсомольське заданіє (була в мене ячєйка, 
я  була комсомольським ватажком). Це я розносила. 
Приходе мені така ця тіліфонограма: «Вручити по-
вєстку Добрянському». Я один четвер познайомилась, 
на другий четвер я йому дала це вже повідом лення, шо 
йому в армію іти, а на третій четвер він пішов у армію. 
І це наше знакомство закончилося, три неділі я його 
знала. І  він попадає у морфлот, пише, шо на чотири 
роки. Ми переписувалися. Пройшло два роки  – він 
приїхав у отпуск на два місяці. Він служив на Сєвє-
рі, остров Кильдін, десь там, далеко. Він приїхав у 
отпуск – і ми розписалися тут. І він знов поїхав слу-
жити. А я була тіки розписана, і  всьо, не жили ми з 
ним. Тоді пройшов рік, він врятував якихось рибалок. 
Тонули, і він їх спас. І йому дали внєочєрєдний отпуск 
на десіть суток. І він приїжає сюди, і ми робимо вісілля 
вже. Вже я нівєста, вже свадьба йде. Та й він поїхав ше 
служити, бо ше два роки ж треба. Він поїхав служити, 
а я осталася в положенії із сином. Та й зажурилася, не 
знала, шо робити, боялася – не знаю, чи прийде, чи не 
прийде. Плачу, не знаю, шо робити, та й пожалілася 
його мамі. А дуже добра була в мене свекруха, дуже 
добра! Я з нею більше могла говорити, чим з мамою 
свою рідною. Та й я її кажу, шо я боюся, вдруг він не 
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прийде. В мами своїх п’ять, та й я куди?! А я живу у 
сім’ї. Взяла мама, написала їму. А мені пише той їхній, 
наче як командір: «Напишіт срок, коли Ви маїте рожа-
ти, ми його пустим додому». Він був елєктросварщик, 
якийсь корабль чи шось він варив. Я 15 червня родила 
хлопчика Вітю. А йому рівно було двацять день, і його 
[чоловіка] пустили додому. Та й так ми як осталися, та 
й до того дня, пока він не вмер. Він вмер в мене давно, 
[у]  53  роки. Ми побудували будинок, сараї, погріби, 
забори – всьо було...

посаг [Чи давали Вам придане?] Да. Значить: дві по-
душки, постєльне – простінь, пододіяльник з одіялом. 
Це називалось «придане». І вдіти шоб я мала, хоть на 
перші дні. Кожуха не давали, пальто було... [Коли пе-
ревозили придане?] Весілля. Рано прийшов жених. Я у 
платті, а вінок стоїть на столі на хлібові. Коли заходе 
жених  – мене накрил[и], сховали, дружба «купляє», 
плотить гроші. Тоді уже беруть цю невєсту, мама з 
хліба бере вінок. Стоять жінки і співають якусь таку 
пісню старовинну. Тоді наче й не було «Горіла сосна, 
палала...», це наче недавно вона вийшла [почали її спі-
вати]. Це ж 50 років пройшло. В 1966 році я виходи-
ла заміж. Скікі це вже років? [52 роки.] Коли вже від 
росписі, жених веде до себе на обід. Прийшли до ньо-
го, пообідали, побули. І начинають у нього дарувати. 
І нам тоді на свадьбу дарували 115 рублів. Представ! 
Це кончитись можна! 115 рублів і простині подарува-
ли, матерію. І це музики грають стоять осьо коло по-
рога. В кого – в «сінях», називається. Музики грають, 
а  вони тріпають  – хто шо дарує. Накликають. Це ж 
усіх треба накликати: п’ять рублів той кинув, а той – 
три. А  тоді вже подарували в нього, уже я веду до 
себе його. Та вже вечір. Яке вже в мене весілля? Цілий 
день, щитай, у  нього було. Це у мене поїли, попили, 
посиділи, погуляли – уже начинаємо ми [моя родина] 
дарувати. Уже у мене подарували, мама уже мене по-
крила хусткою, зняли вінок. І вже забирає мене женіх 
до себе додому ночувати. Вже я в нього лишаюсь. Та 
й це ж беруть придане. Це – люди ж молоді, музики 
грають... Но ми недалеко жили, але яка разніца, якшо 
отако [в] селі жили. І всю дорогу йдуть, і трі ́пають тою 
подушкою і тим одіялом. Це тріпають – шо [тому що] 
при́данки. Оце так забирали прида ́не. Скрині не було, 
а в узлі – тако у простіні взято... 

диТячІ ЗаБави [У що грали діти?] У «войни»: і дівча-
та, і хлопці грали. У нас степок – тако лозина там, як 
тіпа лісок, – сосна там... Та й повій такий був – воно 
росте кущом, кущом роспоросюється, та й мусорни-
ки там були... І оце ми засідали. Виломала гілляку – 
як пистолєт, і  строчит уже, а  той [якийсь учасник 
гри] падає. [Тобто ділилися по ролях: німці й радян-
ські солдати?] Да. А  так, які ігри? У  «ко ́бли» грали-
ся. Ховалися. «Кобла, кобла, ховайтеся добре. Кого 
спі ́йму – шкуру зі ́йму. Понесу до пана, зроблю бара-
бана. Раз, два, три, чотири, п’ять – я уже іду шукать». 
Та й йдем шукаєм. Найшли вже – всьо. Це було в «ко-
бли». А то такі ігри були: намалювали на дорозі «кла-
сики». Скакали. І хлопці, і дівчата грали. [Які іграшки 
були в дітей?] Тоді були іграшки – не оці м’які ляль-
ки... М’яких не було при мені. Прямо настоящі були 
машинки оці. Зараз з бляшки у внуків, а  то прямо 
були, як ото машинка. Фабричне. А ляльки були: руки 
прикрутювались, тверді такі були. [Де їх купували?] 
З Москви мені мама привозила. Тако, помню, коски 

були в тої ляльки, якісь аж позакрутювані. Шарики 
тоді тоже надували. Три копійки стоїв шарик. Ідем 
в школу  – купим той шарик.  [...] Ігрушок [фабрич-
них] в нас не було. Ми робили самі собі ігрушки. За-
раз, бачу, кругом показуют  – лялька-мотанка. Отакі 
мотанки ми робили самі. Та ше й нема з чого! Де ж 
того взяти якогось платочка, шоб замотати? То ми 
ломали кукурудзину молоду, тоді, там коски такі  – 
це були коски, а  тут зав’язували її чимось. Це такі 
іграшки в нас. Збирали з битої посуди такі осколки, 
складали, як мозаїку. Це такого: хто більше складе 
цих [фрагментів], шоб вони підходили. У «гуси» [гра-
ли] – така була гра. «Гиля, гуси, в поле!»... Стают два 
вовки, я хазяйка, а ті всі остальні – гуси. Та й кажу: 
«Гиля, гуси, в поле!». Вони біжать буцім так. А тоді: 
«Гусі-гусі, додому!». А вони кажуть: «Чого?» – «Вовк 
за городом!» – «Шо робе?» – «Гуси дере!» – «Які?» – 
«Сірі, білі, волохаті – всі до мої хати!» І вони ж тікают, 
а вовки відте їх ловлят. Оце така гра. [Кого зловили, 
той вовком стає?] Той вовк, да. А то гарбузики з піску 
на купочки: «Краду-краду гарбузи! Діда нема вдома – 
поїхав по дрова. А дрова згоріли, а діда вовки зіли». 
Отака ше приказка. То «Подоляночка»: бралися за 
руки, і одна посередині Подоляночка, співали пісню. 
А вона – шо ми співали, то вона й робила (вмивала-
ся, вставала, танцювала). Оце такі ігри грали. [...] [Як 
у школі організовували дозвілля дітей?] Дуже багато 
вечори були. Гуртки були: в’язали, вишивали, читали. 
Була в нас Ганна Петрівна Коропиха – вона нас вчила 
в’язати. Бали-маскаради були. На день учителя ста-
вили [концерти], дітки виступали. Потом були типу 
КВН, тоді якось воно іначе називалось...

виховаННя дІТей [З  якого віку дитину починали 
привчати до роботи?] Хто як. Мене лічно моя мама, 
осьо вмерти вже мала, казала мені: «Маруся, доця, 
вчися хліб пекти! Бо я помру, і ти не будеш уміти!» – 
«Чо’ це ти маєш умерти? Ти будеш жити, і треба мені 
вчитись». Тут раз: шла з череди і маму мою побила ко-
рова – мама трошечки пожила і померла. То я вже на-
вчилась, сама печу хлєбчик – хороший: я його лю́блю, 
і дітки люблять мої. У духовкє печу, у печі... В кого як у 
сім’ї. Мені лічно не давали робити. Мама була, мамина 
мама була і маминої мами мама. І всі мене пестили. Ти 
шо: три бабки у хаті, а я одна у них була! І не застав-
ляли мене нічого робити. А тоді вже я вийшла заміж, 
я тоже не вміла нічого робить. Я пішла в ті невістки 
[молода занадто була]... 

сІМейНІ вЗаєМиНи [Як склалися стосунки зі свекру-
хою?] Дуже добре! Петровна – вона дуже була чудли-
ва, дуже добра! Вона ніколи на мене не кричала. Я до-
яркою робила: в мене було шістнадцять нетелів – пер-
вистків [молодих корів]. І ті нетелі розтелилися. А я 
молода, руки попухли. Я  не можу, тяжко, це уручну 
доїти їх, роздаювати. Я лиш з ферми приходю, мама 
їсти наварила і: «На піч!». А вона дуже кручком в’язала 
носки... «Гайда, доцю, на піч!» Я лиш шур [швидко за-
лізла] на піч і це до пів одинадцятого (бо в одинадцять 
треба на дойку іти). І вона мене будить, якшо я засну-
ла. Як я дижурю на короварнику, наварить їсти – пи-
рожків, млинців, шо-небудь – і принесе. Ніколи вона 
на мене не обідилась, і  я на ньою. Я  вийшла заміж 
[удруге], вже другу дитину родила від того чоловіка... 
Вона мене, Боже! І букет принесла – поздравила (я у 
мами була). Букет такий красивий принесла. І  дуже 
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мене вітала, і питала, як назвала... А тоді в мене вже 
внучка, шось перелякалася дуже, якийсь пужар у нас 
був, то ця баба Параска качала переляк... І вона ще чи-
тала, як хто помре, Псалтиру. Я прийшла, а вона: «Ой, 
дочечка прийшла! Що?» – «Злякалась осьо дитина, не 
знаю шо робить...». – «Сідайте, сідайте». Вона переляк 
качала добре – всі люди знали. [Як склалися стосунки 
свекрухи з тією невісткою, яка після Вас прийшла?] 
З тою вона дуже погано... Почті не ходили [молоді до 
свекрухи]. Вона [свекруха] її не хтіла. 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї [Як раніше зверталися до 
батьків?] Раньче казали «мамко», на «Ви». Не обзива-
ли, не ругались перед мамою. Це ніззя було. І шо мама 
сказала не йти, значить не йти. Сказала у клуб не йти, 
а я сіла і плачу. А чо’ це не йти в клуб? Корови ́ доїти 
ставати в штирі часа. Молоденька, руки болят, мучу-
ся... Корови́ можна доїти, а  піти в клуб ніззя? Мама 
боялася, шоб не принесла в подолку. Бо дівка гарна 
була, отако здоровенька. Та й всяко кидали оком. Але 
Бог милував, нікому, нічого... Так Микола цей взяв 
мене, ми поженились, прожили. Ну, не було діточок 
у нас. Це так. А  лічно, як була в своєї мами,  – «ти», 
і геть бабушкі казала «бабко, ти...». Люди казали бабці: 
«Параско, а чо’ ж це тобі Маруся “тикає”, це ж не гар-
но!». А бабка казала: «Вона в нас одна, балувана, хай 
“тикає”!». А некрасиво було. В основном то покоління 
батькам «викали». [Коли почали масово звертатися до 
батьків на «ти»?] А осьо уже тепер. Недавно. Це тепер 
оце покоління. А раніше, за мої молодості, – нє. Це вже 
тепер почали. [...] Ми на «ти» [зверталися до батьків]. 
А в мене сестра Валя, за мною [молодша], – не знаєм 
чого, вона тільки «викала» мамі, а ми всі «ти» казали. 
А чо’ так – я не знаю. [До старших людей зверталися 
на «Ви»?] Усі «викали»... 

пРийМак [Якщо після весілля молодий переїжджав 
жити до молодої, то його називали «приймак»?] На-
зивали. Де-небудь за столом сидять, випивають  – 
весілля чи іменини в кого: «О,  приймак!» або «Ти в 
приймах?». [Це вважалося образливо?] Нє, так собі. 
Необразливо. Ну, то приймак, та й приймак... [Як уза-
галі жилося в приймах?] Смотря в кого. Якщо хоро-
шо, того зятя пестили. Боже, як моя мама, наприклад. 
Іще ж коли я вийшла туди в Саврань... Боже мій. Він 
на «Бобику» [УАЗ-469] робив «панським» шо ́фером в 
райкомі. І як має приїхати, то мама моя дуже [готува-
лася]. В общем, хорошо. А як якийсь вульгарщина або 
якийсь алкоголік, чи якийь такий, то тоже – не було 
понятія.  [...] Буває приймак. Є приймаки у нас. [Хто 
тоді головним був у родині?] Доки тесть із тещою  є, 
то вони головні. Кругом так. Но стараюця всі окремо 
жити. Ми уже тоже як поженилися, він з армії прий-
шов, а  в мене ж удома ше тато і мама, і  ше четверо 
після мене. Де жити? Купляєм. Цигани продают хату 
за сімсот рублів. І ми вікна нові поставили, двері, пе-
рекрили – і пішли туда. І вісім років жили в тій ма-
ленькій хатині, пока не построїли, уже така в мене – 
п’ятнаціть на десіть [метрів]. Уже чотирі комнати і 
віранда, і  є там усьо вже. Він з другого села, та чось 
на нього не казали «приймак». Якось його прийняли. 
А то є багато приймаків. Так і кажут, а вони шутками 
відбиваюця та й усьо... 

сиРІТсТво [Як мачухи ставилися до прийомних ді-
тей?] Плохо раньче ставилися. Я  не знаю, як тепер. 

А раньче тоже: «Лишнє з’їла!». Сіли до стола їсти: «Не 
цямкай! Шо ти сопеш?». Ну, от як тій дитині сісти їсти? 
Ну, не можна... Та й ту же дитину старалися, як нема 
мами (воно саме), то старша сестричка [віддавали на 
догляд старшій сестрі]. Погано відносились. Дуже рід-
ко случай, шоб добре відносилися. Отак і тепер...

фоРМи сІМ’ї Мої рідної тьоті син женився, і дочка за-
муж вийшла. І вони два роки жили – син із невісткою 
і дочка із зятьом  – в  одній [кімнаті], а  тьотя жила  – 
в  неї була мама (це бабка моя), сліпа. Не бились, не 
сварились, якось жили так, мирно. За цих два роки 
построїли [хати]: дочка – собі, а син – собі. Бо син став 
главним агрономом колгоспу. [Хто розпоряджався 
грішми?] У  кажного свої [гроші]. Син, як там жили, 
заробляє – та й всьо на стройку, дочка заробляє з зя-
тьом – всьо на свою стройку, а тьотя вже – пенсія мі-
зерна. Тьотя вже стара була. Обробляли город, садили 
вже всьо.

фоРМи шлюБУ В  мене внучка, оце вона закончила 
тоже університет, познайомилася з дуже харошим 
хлопцьом (він сюди приїжав) і зараз живе з ним. На-
йняли квартиру, живут. Я  така цим недовольна  – не 
розписані, ні свадьби, а живут. [Громадянським шлю-
бом?] Да. Уже два роки живе. «У сожителі» – казали 
в нас отак [раніше]. А дуже багато не вінчалися. Зато 
коли стало уже тепер, як церква, – всі перевінчалися. 
Тіки я з своїм чоловіком – нє. Я вийшла ше в 1959 році 
заміж. Де та церква ше була в нас?! То ми не вінча-
ні. А він помер, а з цим [другим чоловіком] я не [за-
кріплювала стосунків]. [Просто] живемо разом. Ну, 
шо мені, як вже мені було 52 роки, я з ним зійшлася? 
Я вже не хочу ні розписуватися... 

повТоРНий шлюБ Скікі там років, чи два про-
йшло, – я вийшла заміж в Саврань і жила в Саврані. 
[Чи грали весілля, коли вдруге виходили заміж?] Ні. 
Вечір. Тоді ж я у вінку була, у платті... [А чоловік] був 
одружений тоже. Теж не склалося. Дєвочка [дочка] 
в нього була. Він був одружений, але та його жінка ви-
йшла заміж – в Одесі находилася. Дєвочка в них була 
Надя. І нічо’. Ми жили, та жінка мені сказала, я лиш 
пришла в Саврань, він мене взяв: «Маруся, не бійся 
мене, я тебе не маю обзивати. Я його не любила, мені 
треба було з дівок вийти, шоб я не лишилася старой 
дівкою. Я його не любила, а ти живи собі з ним». І ми 
з ним тридцять три роки прожили. Іван звався. Рак 
горла в нього було, і він помер. Він помер, я прийшла 
до мами в село і тут так осьо живу. І мама вже умер-
ла. [...] А я з цим, дєд, шо в мене є, – мій однокласник 
нас познакомив. У нього жінка померла, а він в Оде-
сі жив. При[їжд]жає цей мій друг Гріша, знакоме нас. 
І  цей дєд переїжджає з тої Одеси до мене через три 
роки, як умер мій чоловік. Так вже [зійшлися]. У нього 
жінка вмерла, в мене – чоловік, діти пороз’їжджалися. 
Плакала, не хтіла, але діти кажут: «Ми не можем до 
Вас їздити часто, а треба й рубати, і садити...». [Чоло-
вічу руку треба?] Да. І  так він захотів переїхати, по-
кидає Одесу. Він робив – іслєдуватіль кранів. Покидає 
всьо і переїжає до мене, і ми живемо там. Я живу біля 
Дома культури  – там мій будинок. Коли він приїхав 
туди у 1994-му  [році], а  в 1995-му дочка розлучаїця, 
переїжає до нас із дитиною. Він не захотів, шоб там 
бути, купив оцю хатину. І я покидаю дочці хату, а сама 
з ним уже. Мені шкода було його покидати. Оце така 
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хата в нас на старість, та й ми тут так і живемо. А там 
всьо я дочці покинула. То це аж в 2002 році дав за цю 
хатину 2000 всього гривнів. То ми її оце довели трохи 
до пуття. Отак батьки у нас, половина в селі отак роб-
лять: самі переходят у хати, такі старенькі купляют, 
а дітям остают [ту, що нажили за життя]. Там є усьо 
построяно оце.

оБов’яЗки дІТей щодо БаТькІв, УспадкУваН-
Ня МайНа [Хто доглядав старих батьків?] Догляда-
ли, хто має совість. А є таки, шо покидали, шо батьки 
з голоду пухли, вмирали недоглядені. А  хто хтів  – 
догля́дав. Но казали: як син був в сім’ї, то йому і хата 
була. Не тільки меншому, а взагалі – синові. Дочки хоч 
і менші були, то всігда чось була синові хата. Чось так 
рішали. Зараз завіщанія роблять. Пішла ця мода заві-
щанія робити: шоб порівно. Хто як кому: то ́му – то, 
а  то́му  – то... Вони [діти] між собою ділять.  [...] Від-
колі оце вже незалежність стала, колгоспи розвали-
лись  – ніхто не строїця, молодьож. Повиїжало бага-
то, то батьки остаюця більше в своїх хатах. З цеї хати 
 повмирали всі хадзії, вона осталася, розвалюїця, вікна 
там побиті. [У  спадок] не передали, тому шо в сина 
була хата. А у цих людей лиш один син. А спадок у нас, 
раніше (це як мій тато ше казав), то самому наймен-
шому було синові. А зарі – нє, а зарі – по-всякому. Ось 
в нас сусідка через одну хату померла – вони посвари-
лися, двоє їх, брат і сестра. Посварилися за цю хату, за 
спадщину. І не знаю, і так одне до одного і не знают, 
і та хата стоїт, гарна, нова, построяна, всьо. [І не мо-
жуть домовитися?] Да. Хатів багато: ось, відсе пуста 
хата, та пуста хата... Хочут її, та Оля [власниця] живе в 
Одесі. Кажут: «Продай!». А вона такі гроші хоче! Мо-
лодьож не має таких грошей, не хоче ж купляти, бо ж 
роботи нема, де вона буде тут робити? А старикам не 
нужна вона, бо в каждого (як озьодо ми), хватит нам 
і цеї. Як мені вже 79 років, та й скіки мені тут остало-
ся? Та й так ми, оце така спадщина. А так – сваряця 
більше.

ТаТаРБУНаРський РайоН

с. Білолісся
Записали Н. Жмуд та Н. Гаврилюк 25 червня 2006 р.  

у с. Білолісся Татарбунарського р‑ну Одеської обл.  
від Стогній Марії Феодосіївни, 1939 р. н.,  

та Білого аркадія Костянтиновича, 1938 р. н.

виховаННя дІТей Вихованням переважно займаєть-
ся мама, а хто ж? Я свої діти і внуки не била, тільки 
взяла та й потрясла. Внук згадує, шо я «груші труси-
ла», для профілактіки треба. А бить нільзя дітей. Ко-
лись діти не були такі умні, як тепер: «Мамочка, дайте 
[...], на шоколадку, на діскотєку...». Раньше горе знали.

дошлюБНе спІлкУваННя Собиралися в хати. Ку-
курудзу стріпали, пряли дівчата на вечорницях. Ха-
зяїн якесь давав помещеніє для танців і роботу якус. 
Випивку і такоє, шоб молодьож... Не спали хлопці з 
дівчатами до весілля, не було такого. У нас в селі не 
було. Хлопці купались отдєльно од дівчат. І  прєду-
прєждали, шоб не ходили туди ні в коєм случає. Стро-
го було, да! А січас?! Не стидили дівчат, як не дівчина. 
Там согласіє йшло між ними. 

с. лиман
Записала Н. Гаврилюк 30 червня 2007 р.  

у с. Лиман Татарбунарського р‑ну Одеської обл.  
від Дмитренко Ніни Іванівни, 1925 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Вони недоїдали, поки нас вирос-
тили. Нас було восем душ, тато і мамка. І тато тутеш-
ній, і мама тутешня. Казали татко, шо дєдушка їхній із 
Сибіру втік. І було їх чотири брата, та брали по двад-
цять років служить. А тоді втікли. Кажуть, шо ніхто 
і не шукає. Не хотіли, шоб служили. Там десь в Си-
бірі народився. Він, я  знаю, сам сибіряк. Ішов, ішов, 
тоді – море. Ага, я поселюся. Кажуть, такий високий 
той дєдушка був. А  по материнській [лінії], мамкин 
татко – тутешній. Вірите, він такий добрий був, силь-
но багато все позакупляв. Він наймав робочих і по-
денщиків – всіх, хто робили. Зробили собі млин свій, 
і  біжало того стада багато. Кормили людей сильно 
доб ре – подбонщиків, – ті не хтіли іти додому ввечері. 
Такий був дєдушка. 

сиРІТсТво А  татко були скругла сиротка. Сутки, як 
вони осталися,  – мама рідна умерла з родов. Узяли 
другу жінку, як померла мама. Взяв другу маму, щоб 
була мама, бо хлопчик... Її син, тож хлопчик, і  тат-
ків син. А вона от таткового сина ховалася. В неї був 
син, і взяли його в армію. Він сильно кіньми поїхав і 
вбився навіки кіньми. Так мачуха ахнула і померла на 
треті суткі. А я кажу, Бог наказав, що [до сироти так 
ставилася]. 

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї І  тоді оце наплодили сім’ю, 
щоб була родина. Бо вони ж кругла сирота  – тат-
ко. Мамка родила чотирнадцять душ, а  тоді [решта] 
вмерли. Кажуть, «свинка» була. Так оце осталось во-
сєм душ, татко і мамка – десять. Два брати нежонаті з 
фронта не прийшли, один в армії відслужив, а один – 
школяр – пішов, сім класів руминських кончив і пере-
був до Берліна. Війна кончилась. 

виховаННя дІТей Я  за румунів ще в школу ходи-
ла – сім класів. Народилася при руминах. Школа була 
руминською мовою! Вивчили руминську. А дома, ще 
мамка говорить по-руминські. Кажу: «Мамо, говори 
по-руминськи». А  вона:   «Не мороч голову!». Я  сім 
класів кончила по-руминськи. Я  й сейчас знаю. Оце 
йде, хто здоровкається – я відповідаю. А хтось не по-
німає, думає: «Що баба каже?». При руминах добре 
було. Всього було повно: кабанів, свиней. Гирманили. 
Тут тік був, степу було повно. Січку перетирали до-
сками. Багато коней було, корова, вівці – надо всіх їх 
кормить.

с. Нерушай
Записали Н. Жмуд та Н. Гаврилюк 28 червня 2006 р.  
у с. Нерушай Татарбунарського р‑ну Одеської обл. 

від Кулика Сидора Васильовича, 1926 р. н.,  
та Бойка Олега Георгійовича, 1946 р. н.

РодиННе повсякдеННя Я помню, батько працював 
в лікарні, жили на свою зарплату. Мати могла купить 
діван, нас прокормить, ще й відклала на книжку, на 
чорний день. Я вчився, закінчив училище, пішов в ар-
мію. То мати відкладала кошти. Там які мені на день 
народження подарували, клали на книжку.

ТаТаРБУНаРСьКиЙ  РаЙОН
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дошлюБНе спІлкУваННя Батько з цієї сторони 
села жив, а мама – з цієї сторони, то коли він проводив 
її сюди додому, то, постоявши біля двору, вона знов 
проводила, хотя  б провести до межі, шоб не набили 
другі хлопці. Коли вони йшли, дівчина з парубком ні-
коли не... Коли, мабуть, випили чи шо, гуртом, була 
якась причина,  – сходилися битися. Просто так не 
билися. Пока оце молоді. Як тіки поженилися – всьо, 
туди не зась, туди не лізь, туди не трогай. Якшо він 
живе з цього краю, а  дівчина  – там чи навпаки, так 
само. Коли українець проводжав молдаванку або мол-
даван українку, ніколи не чіпали, шоб не принижу-
вати, це було недобре. Так батько розказував, і я так 
вам розказую. [Як билися?] І кулаками чи шось брали. 
Хлопці у нас гарячі, край гарячий, вино добре  – ку-
лаками, палицями. Я не бився, я цивілізовано. [Коли 
закінчилися ці бійки?] Ще за радянщини не було. Уже 
парубків не обіжали всі, мабуть, після війни.

шиРяївський РайоН

смт ширяєве
Записав О. Головко 24 квітня 2018 р.  

у смт Ширяєве Одеської обл.  
від Ступак (Граждан) Валентини Федорівни, 1946 р. н.,  

родом із с. Байтали ананьївського р‑ну Одеської обл.,  
Коробченко Людмили Іванівни, 1937 р. н.,  

родом із с. Городище Піщанського р‑ну Вінницької обл.,  
та Продан (Коробченко) Валентини Іванівни, 1927 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи В  мене були і батько, і  мати. 
Батько на войні був, воював, прийшов із фронта на 
костилях. Лижав у госпіталі девіть місяців, був інва-
лід. В  нього ордєна були, і  кожен год давали медалі. 
Були в батька награди всякі. Батько на такій роботі 
робив: об’єжчиком робив, потом пожарником, потом 
хліб возив з Ширяєво в Макарово в магазін. Він був 
інвалід, не міг фізично робити. Але як приїхали сюди, 
у Макарово, то батько на конях [працював]. Тоді були 
косілки, ото в їх запрягали коняку, там сідєніє (я  це 
помню, як січас). То він косив, а мати, і ми малі були, 
в’язали ззаді. Мама перевесла робила, і  ми в’язали: 
і жито, і пшеницю. Там був Макарівський совхоз, і так 
ми помагали мамі. Як переїхали ми сюди з Ананьїв-
ського району. Із Западної, з Волинської області тоже 
люди приїхали сюди і построїли дерев’яну хату. Ізруб 
построїли. Вони привезли звідте і  построїли. То мої 
батьки за ту хату заплатили 200 чи 250  рублів... І  ту 
хату батько мій купив. Купляв оці ящики дерев’яні 
(тоді в них йшло мило і спічки – вони так, як фанер-
ка), перебивав наполовину і дранку робив. Дранку об-
бивав, а тоді ми з мамою місили глину і оце глиною 
закидали, як валькували. Завальковували, а  потом 
мати гладила. Облицювали, зробили, і вона була така 
хароша хата. 

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї У нас дітей було у мами сім 
душ. Вообше-то було десять душ: троє померло, а сім 
душ – нас – мати з батьком виростили. Вже старість, 
старшої сестри немає, яка з 1932  року, потом другої 
сестри, яка з 1937 року, тоже немає, брата з 1935 року 
тоже немає. Уже осталися ми – ці, шо вже післявоєнні. 
Я з 1946 року вже осталася, потом сестра з 1948-го і 
сестра із 1953-го. А брат погиб в армії: служив у Біло-

русії, і  так він бідненький там погиб. Батько їздив з 
мамою – привезли його, тут хоронили.

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї, виховаННя дІТей  
Батькова робота яка була? Як він прийшов із фронта 
інвалід, то батькові роботи, можна сказати, шо такої 
і не було. Бо ми були малі, ми мамі помагали. Батько 
даже в нас не знав гвоздя забити. Там поламався саж, 
де свині, – батько це не знав. Це мама за гвоздя, за до-
ску – пішла, зробила і все. А він знав роботу, так як він 
був об’єжчиком  – він як поїхав рано... Тоді було ку-
курудзи! І об’єжчик должин об’їжати поля ноччью. Їх 
ноччью сторожувало душ шість-сім на конях. Шоб не 
крали люди. Ну, а ми мамі всьо врем’я помагали. Сім’я 
в нас була велика. Брали два гектари кукурудзи – це 
мати висапає. Ми мамі помагали сапати. Ми должні 
ту кукурудзу вижати, вичистити. Кукурудзиння, шу-
луминня наше, а кукурудза – йшла в совхоз. Оце ми 
після школи ішли мамі помагати і виноград на степу 
рвати, бо давали норми. От, дали мамі сьогодні п’ять 
рядків вирвати винограду – ми з школи так, як є, піш-
ли на степ прямо до мами, помагали мамі рвати. Мамі 
всьо врем’я ми ходили на степ помагали. А  як у дє-
цтві, то гуси ми пасли. Боже сохрани, шоб до сусід-
ки в город не пішли, шоб у поле совхозьке не пішли. 
Було, прімерно, мені годіків п’ять-шість – ото я пасла 
вже гуси. [Пасла] гуси і моя сестричка менча. «Рая, ти 
йди, будеш пасти гуси, а я пороблю уроки». Я поро-
била уроки: «Значить, ти йди, уроки роби, а я вже йду 
гуси пасти». [Мінялися?] Да. Гусей диржали багатень-
ко – було і 25, і 30 штук гусей. Сім’я ж велика. З чо-
гось нада було жити, якось нада було викручуватися! 
Мама привчала до роботи. От, счас банти в дівчаток 
такі здорові, а  тоді ж бантів не було. Тоді були лєн-
точки тоненькі, як палець, а були і такі широкі. То ми 
должні були самі собі постірати лєнти, трусіки. А пла-
тічко чи юпочку, кофточку – це мама сама вже стірала. 
Гладити тоже мама привчала нас самих. Утюги були 
старинні. Він тако откривався, і туди налажували ка-
чанів ілі жару. Або ше були такі утюги, шо на плиту 
ставили. Він на плиті нагрівся, зверха стелиш тряпоч-
ку (біленька ж кофточка, шоб не пропалив). І це ж і 
гуси, і кури, і свиням другим разом їсти дасиш. Мати 
на роботі, а ми вправлялися. В нас були вівці. Мама 
стригла вівці, і це ми дітьми стірали ту вовну, суши-
ли на заборі і  тоді скубали. Счас діти в девіть часов 
вже лягают спати. Де там девіть часов! Тоді ше не було 
лампів, а були фонарі. Висить фонар, і це ми сидимо 
ввечері – скубаїмо. Вовну ми пряли, мама нас учила, 
веретеном як робити ці [нитки]. Носки в’язати мама 
мене навчила, я  й по сьогодні вмію. У  школі навчи-
ли вишивати, крючком в’язати. Я це тоже сама вмію 
і счас, цеї зіми я  і правнучкові зв’язала носки, і вну-
кові, і синові одному, і синові другому, і племіннику, 
собі носки. Це, шо навчилася. [Хто доглядав менших 
дітей?] Ми  – старші, ми должні були. У  мене була 
сама менша сестричка із 1953 року, то я должна була 
її і заплести, в садік завести і з садіка привести. Якшо 
мати йшла раньше із роботи, то вже мама забирала її 
з садіка сама. Кончила школу – поступала в Ананьїв-
ський тєхнікум. Два екзамени здала, а  на третьому 
провалилася. І дірєктор до мене підійшов та й каже: 
«Буде другий поток здавати екзамени – приїдете, ше 
здасте». А батько лежав у больниці в Одесі (була язва 
жилудка і дванадцятиперсної кишки), крім мене, мен-
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ших четверо було – куди вже ше мені йти поступати! 
Так уже я й не поступила. Коло батьків я так була. [Чи 
карали Вас за шкоду?] Получила один раз. Получила 
від батька сильно – заповнила на всю жизнь. Батько 
нас шоб бив? Мама – більше. Мама, бувало, тако дасть 
по задниці чи форостиною, чи ремньом. Батько – нє. 
Батько мене один єдінственний раз набив. Із-за чого – 
і  даром, можна сказати. Я  взяла порізала калєндар 
(я не повню, в який я клас ходила, чи я в третій, чи я 
в четвертий). А він узяв форостину із сливи, а в неї ж 
із сливи колючки, – тіки по руках [бив]. І оті іголоч-
ки тако позалазили мені у руки сюди і понапухали – 
такі красні. У  мене аж темпєратура піднялася. Вона 
зайшла, як подивилася, підходе та й каже: «Який ти 
дурак. Нашо ж ти її, – каже, – так побив? Подивися, 
які в неї [руки]». А він каже: «На всю жизнь запомне – 
ніколи не буде робить, і своїм дітям закаже». Оце таке 
було, шо один єдінственний раз мене так батько по-
бив. «Ото буде знати, як робити шкоду». А так батько 
нас ни бив, ни наказував так сильно. У нас такого не 
було, шоб ми коли-небудь ругалися. Вже я вийшла за-
між за свого чоловіка і матюкатись – я не матюкалася... 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї [До старших зверталися] 
на «Ви». Ми бабушкі казали «Ви», мамі казали і бать-
кові – «Ви». Даже сестрі старшій, зятьові я казала на 
«Ви». І даже січас до мене моя сестра дзвоне двоюрід-
на із Байтали (вона від мене менча на сім років) – вона 
мені говоре на «Ви»: «Як Ви там? Як Ваше здоров’я?». 
Так нас учили. Я своїх дітей навчила – мої діти мені 
кажуть на «Ви», і мої внуки мені кажуть «Ви». Один 
правнучок каже: «Баба Валя, ти...». А так усі діти і вну-
ки – всі на «Ви». Так нас привчили, так було тоді завє-
діно. Одні кажуть, шо це і лучше, шо говорять на «ти», 
а я цього не понімаю. 

диТячІ ЗаБави Ігралися і в «жму́рки». Ше була ко-
лись хлопчача гра «пица́». Це ставили копійки (п’ять 
копійок, дві копійки, три копійки), і було кольцо таке 
(должно бути тяжиленьке). Ми ставимо отако на куч-
ку, один наверх другого ті копійки. І должин ударити 
[кільцем], шоб вони розлетілися. Якшо орол, то ти ні-
чого не робиш, а якшо йде рєшкою, то тоді вже якусь 
задавали [роботу]. [...] Гралися в «дірки» – павуків ви-
лавлювали хлібом. Намнеш, намнеш тако той хліб, на 
ниточку учіпиш і в ту дірку. А він [павук] так вчіпляє-
ця – витягаєм його... А колись прядіво садили дома, це 
спеціально для матерії. Посадили, а мама пішла десь, 
не знаю. А ми дороги такі поробили! Ех, мама нам да-
вала! Вона заставляє нас, шоб ми гонили кури з того 
прадіва, шоб не портили, а ми дороги поробили... 

дошлюБНе спІлкУваННя У нас була велика сім’я – 
батько нас держав у строгості. То я первий раз пішла 
у клуб – школа нас повела. Правда, дньом було кіно 
«І один у полі воїн...». По п’ять копійок то кіно. А по-
том аж після восьми класів батько нас пускав. Мій 
брат прийшов з армії в отпуск, і  я його так просю: 
«Ваня, братіку, возьми мене з собою! Так мені ж хоче-
ця піти – побачити, як же то у клубі!». А він каже: «Ну, 
харашо, йди вдівайся!». Пока я пішла вдіватися, він 
взяв та й утік. Я їму нада? Хфіст ззаді там! Вже папу 
просю: «Папа, я піду! Ваня сказав, шо мене возьме!» – 
«Який там Ваня?! Ваня піде до дівчат, а ти де будеш? 
Спать, і  всьо!». Оце таке, не пускали батьки, строгі 
були. Другим разом маму просю: «Мамочка, пустіть 

нас».  – «Ну, ти з Райою підеш». Так як Рая менча  – 
я  должна взяти менчу з собою. «Підеш із Райою!»  – 
«Харашо». Мама пускає: «Тіки йди, питай папу!». Іду, 
спитаю папу. Ну, вже так просю його. «Прийде субо-
та, і тоді підеш, а так – не підеш». І не пускав ніколи. 
А якшо вже мама пусте, а батько сяде на порозі ота-
ко і сидить, наблюдає, чи пішла я, чи не пішла. І тоді 
вже маму ругає, шо вона нас пустила у клуб. Але як я 
прийду з клуба у дванаціть часов, ше гімен [гімн] не 
заграв,  – значить, ні слова батько не скаже (тоді же 
грав гімен у двінаціть часов ночі). І я прийшла, одну 
минутку після того гімену – вже всьо, уже ти тиждень 
не підеш нікуди, уже будеш дома. І  даже й просися, 
і не просися – батько не пусте. У нас батько був силь-
но строгий.  [...] Танці були в нас. Дуже красіво грав 
один хлопець – на грамошку сильно грав. А потом вже 
включали радіолу. Я года три робила завклубом. То це 
десь у часов шість вечера вже іду, відкрию клуб, вклю-
чу радіолу – грає. І ввечері сходились до клуба хлоп-
ці, дівчата. В неділю сходилися всі. Ішли у клуб – там 
грає гармошка, і танцюють, аж пиль іде! Бо тоді пол ни 
був, а просто земля така. І то скроплять ту землю та 
того «Краков’яка»! Я  знала, як танцювати «Польку», 
«Коробочку» – разні танці знали. Дітвора – це годів 
сім нам було, шість. Нас ни пускали в клуб  – це ми 
через вікно дивимося. Шоб діти були в клубі  – нє! 
Ми тіки через вікно дивилися, у клуб нас ни пускали. 
Були на вулиці тоже. Ну, це було шо – на Перве мая, на 
Октябирську, а потом вибори. От як вибори – духо-
ва музика грає. А ше ж були малі, і мама собираєця 
з батьком на вибори. Ни вибори – «на голосування» 
казали. Мама заходе в гардероб, возьме платочок собі 
і батькові, в карман поставе, і йдуть вони голосувати. 
Ну, один раз, я  знаю, вже ми величенькі були, годів 
мені було десять-одинаціть, пішли батьки голосувати, 
а таке сильне було болото. Пішли ми після них. Вже 
вони прийшли додому. Це вже сват, сваха і батько з 
мамою, і сусіди збиралися тут, прімєрно, у моїх бать-
ків чи в сватів. А ми повдівалися – підемо ж ми, по-
бачимо, як же ж люди голосують. Прийшли, стали, 
роти пороззявляли  – музика так грає. Дивились ми, 
дивилися, як голосувати – ни знаєм. Люди танцюють, 
молодьож танцює і ми, дітвора. Всі так у сторону, 
в  сторону, в  сторону розійшлися, а  нас, получилося, 
шо ми як у кругі получилися. А ми не обратили вні-
манія, шо це ж спеціально вони в сторону, шо діти 
танцюють. І так сильно ми танцювали. А танцювали 
шо – «Польку». Так мені заповнилося, шо танцювали 
ми «Польку». [Де знайомилася молодь?] На танцях і 
знайомилися. [Чи хлопець проводжав дівчину додо-
му, якщо вона йому подобалася?] Канєшно проводив. 
Перший раз, як мені прийшлося, як познакомилися 
ми з хлопцьом – вже він з армії прийшов. Мені було 
год сімнадцять, навєрно. Ну, я його ше раньче знала, 
і він мене знав. Ну, як він прийшов з армії – він вже па-
рубок такий. Кіно кончилось (це ж після кіно танці), 
та й він мені каже: «Можна я тебе проведу додому?». 
Я так дивлюся, кажу: «А ти не будеш нічого робити?». 
Сильно боялася, це ж ни знала, шо ж то: «Цілувати не 
будеш, нічого робити?» – «Нє!». Привів мене додому, 
держе за руку. А  якесь таке було у нас, шо боялися, 
шоб за руку взяв. А вдруг будуть погані наміри. Про-
вів раз додому, другий... Довго встрічалися з ним. [Як 
довго пара зустрічалася перед одруженням?] Бувало 
всяко. Бувало, і два роки встрічалися. [...] Качєлі – як 
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на Паску, на Провади. Качєля прямо оце тако: стовб і 
відсе качєля, відсе і відти – чотири штуки. І тоді так 
високо перекрутюєця, високі такі стовби були. «При-
несіть крашанок або писанок – та й ми вас покатаєм». 
Та й їх двоє, а буває, шо той повніщий, а той худіщий, 
та й нада, шоб якогось малого ше посадити, шоб рав-
новєсія було. Іде мама, [а ми до неї]: «Мама, та дай нам 
писанки, ми так хочем покататися». Ну, дасть вона там 
чи по чотири, чи по п’ять штук. Побігли ми знов. По-
бігли та й просимо: «Дядьку, в нас є писанки – беріть 
нас, покатайте!» – «Давай!». Він бере та й катає нас. [Це 
Ви ще були дітьми?] Дітьми, мені, може, було восємь 
[років], а сестрі було двінаціть, вона на три годи стар-
ша була. Катались [дорослі]. Ну, це ж беруть таких, як 
ти. Та й ти повніщий, а дівчина худча, та й беруть це 
нас [дітей] – по одному кладуть. Це чотири цих [гой-
далки], і  нас там душ десіть-двінацать, поприбіга-
ли. [...] Молодьож ото на Андрея [збиралися]. Беруть 
дівчата печуть ті коржики такі, а тоді собаку пригла-
шают: чий балабух собака з’їсть... Прибіг собака, по-
дививсь, раз – і схватив, всьо, а ті вже не схватив. Оце 
на цей год вона вийде замуж. Оце вот так в Андрєя 
гралися. Такі дівчата вже були. Ой, і чобати перекида-
ли через хату, і шо хочеш було! Інтєресно було рань-
че. Це коржі, це ми должні піти до кирниці, набрати в 
рот води і принести та замісити той балабух. Отаке! 
А вони [хлопці] смішили. А ми тіки туди, а вони взя-
ли посмішили – ми назад берем вертаємось, абратно 
несем. Ой, пока замісимо, та й разів сто бігаєш до тої 
кирниці... [Це так робили в Піщанському районі?] Да, 
да. Інтєресно було тако... Тут я не бачила. Я вже при-
їхала, мені дваціть вторий год був, даже дваціть один, 
бо в піїсят дев’ятом году [1959 р.]. Та й я не бачила, тут 
як... [У Піщанському районі] і прали, і вишивали. Оце 
на «вечерниці», це називаїця, приходять, наприклад, 
сьодня це до мене. Приходят, да, це ми сидимо – пря-
демо. Такі кужелі, ото на кужелі намотає ото клоччя 
(то, шо робили плаття ото), і сидиш, веретено, кужіль 
крутиш. [Де збиралися на вечорниці?] Та і до нас при-
ходили дівчата, душ п’ять або шість. А  тоді і хлопці 
ше забігають, бо бачуть, шо довго свєт горить, – зна-
чіть, тут дівчата є. А тоді шо ж, нема свєта, а лампами 
[світили]. О, та й так і оце вечерничили. Даром ми не 
сиділи: то прали, то вишивали. [...] До клубу – а там 
танці. Танцювали, ну, вже взуті були, вже босі не ходи-
ли, не так, як вдома були. Босі ходили на танці, бо не 
було шо взути, та й всьо... Мені було ше тільки шісна-
ціть-восємнаціть, сємнаціть [років]. Та й він [батько] 
наказував всьо врем’я: «Ото двінаціть часов – шоб ти 
дома була». Кажу: «Ну, харашо»... О, та й мусиш іти, 
з дівчатами збираємося та й йдемо. І йдем – співаєм!.. 

шлюБНий вІк [У якому віці дівчата переважно вихо-
дили заміж?] Так в вісімнацять, у дваціть [років], не 
так, як тепер всьо: в п’ятнаціть, у тринаціть – та й при-
водять дітей. [Хлопці мають бути старші за дів чат?] 
Большинство  – старші. Меньчі  – нє, а  старші, біль-
шинство. [Яка різниця у віці могла бути між чолові-
ком і дружиною?] Ну, буває, шо й і на десіть, і на п’ять, 
і на восєм [років] – так. [Чи кажуть, що за старого діда 
вийшла заміж?] Да. О, а шо, мало є таких, шо дідові – 
сорок, а їй – дваціть, і виходе замуж? Тепер уже ж таке. 
То раньше такого не було, а типер.

покРиТка, поЗашлюБНІ дІТи [Чи були випадки, 
що народжувалися позашлюбні діти?] Бувало, канєш-

но. Є такі хлопці нахальні, та й таке буває, шо й дів-
чата виноваті самі тоже. [Як називали позашлюбних 
дітей?] «Байструки». А  тут тоже так кажуть  – «бай-
струки». «Привела байструка», – каже. А вона – бай-
стручка. В нас вдома це казали «покритки». [На Поді-
ллі?] Да. А тут я не чула.

виБІР паРи Я  з своїм чоловіком повстрічалися 
всього- навсього дві неділі і поженилися. Перший раз 
він мене побачив в Макарові там. Він приїхав (шо-
фером робив) загружати свині і  побачив. Я  вийшла 
з почти, а  він питає жіночку: «А  шо це за жінка чи 
дівчина?». Зіма була, холодно, замотані такі ми були, 
зайшли сюди на почту погрітися. Він спитав, жіночка 
каже: «Нє, то дівчатка пішли. Їм по сімнацять-восєм-
нацять год, ше зовсім молоді». А потом другий раз – я 
їхала за батька за хлібом сюди, в Ширяєво (у магазін 
батько же ж мій хліб возив), і  ше там один чоловік 
був (вже в нього двоє дітей було). І шось машина за-
стряла, та й ми стояли, шоб витянули. Він побачив, та 
й вже потом він мені розказував: «Я подумав, шо ти 
їдеш з ним в Ширяєво розписуватися». Це він другий 
раз мене побачив, а потом – на саму Паску, у первий. 
Мати нас николи в жізні не пускала у клуб [за] дві не-
ділі до Паски: «Боже сохрани! Хай там музика грає, 
хай там шо хоч – ви не підете, бо це не можна перед 
Паскою йти у клуб». А  вже на саму Паску це пішли 
ми в церкву, паски посвятили, прийшли, розговіли-
ся. І мати каже: «А тепер лягайте отдихати, а ввечері 
вже підете у клуб». О,  можна йти в клуб. І  він при-
їхав ше з одним хлопцьом тоже. І так вже ми з ним 
познакомилися  – це було первий день Паски. На 
другий день Паски він їхав із Фрунзовського району 
машиною, обломався. Та й каже до ше одного шофе-
ра: «Поїдемо до мої нівєсти, повечеряєм». Нівєста! 
Один раз провів додому! Приїхали вони, батьків моїх 
вдома не було – їздили до тітки в Ананьївський ра-
йон. Зайшли вони, та й каже він: «Ми так їсти хочем, 
ми такі голодні! На тобі три рубля!». А  тоді графин 
вина стояв півтора рубля. «На тобі три рубля – іди, 
купиш нам вина». А  я кажу: «Нащо я буду десь хо-
дити – в мене своє є». Я їм уточила графинчик вина 
і поставила на стіл, холодець, картошка з мнясом, як 
на Паску, го ́лубці... Всьо підігріла, поставила – хлопці 
повечеряли. Ми посиділи. А  моя сестра покійна, ця 
сама старша, бачила, шо машина під’їхала сюди до нас 
додому, прийшла і стоїть під вік ном наблюдає. Хлопці 
повечеряли, я убрала із стола. Вони зобралися і піш-
ли. А вона заходе та й каже: «Хто це в тебе був?». Я їй 
розказую. [Якою мала бути дівчина?] Дивилися, шоб 
вона була робоча, не була ледача, поважала батьків, 
поважала сім’ю – отако. [А хлопець який мав бути?] 
Батько мій всьо врем’я казав: «Нада, шоб ни ти його 
крепше любила, а шоб він тебе крепше любив. Як він 
тебе буде крепше любити, то у вас буде і жизнь харо-
ша». Отак мій батько всьо врем’я твердив. За мої [мо-
лодості] мене батько сильно хотів отдати заміж. Один 
був із Ульяновки хлопиць, батькові він сильно понра-
вився. І  він був один у мами, більше в них дітей не 
було. А батькові чим він понравився – шо він робив 
трахторістом, заробляв харашо. Він сказав, шо коло 
мами жити ми не будемо, ми построїмо собі хату, ми 
будем отдєльно. «І  я вам буду помагати всю жизнь, 
до самої смерті». А батькові – як прийшов із фронта, 
як був інвалідом, всьо врем’я недостатки, і діти, сім’я 
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велика... Цим батько хтів сильно, шоб я за нього за-
між ішла. А я папі сказала: «Папа, хочете – та й беріть 
собі! А  я за нього заміж не піду!». І  так само і його 
мама [свекруха] мене не хотіла. Вона мене і не знала. 
А тут була одна дівчина – робила бугалтером у колхо-
зі, і вона сильно нравилася свекрухі. А він [чоловік] 
каже: «Знаїте шо, мамо, Ви хочте Тамару – я Вам при-
веду. Ви живіть, а я, – каже, – собі возьму ту дівчину, 
яку люблю, яка буде мені нравитись». Була Паска – це 
він мене провів додому, сімнацатого апреля – другий 
день Паски. Первого мая – ми з своїм чоловіком по-
сватались. І дві неділі ми пострічались, і все. Отак ми 
й поженилися, так ми трицять восєм років з дєдом 
прожили. Але шоб дав Бог, шоб отак всі люди жили, 
як я з ним жила! Він ни разу на мене пальця не по-
ставив, він тако мене не вдарив ни разу, ніколи. І  я 
його поважала, любила, і він мене так само. Дітей він 
сильно, мій чоловік, любив. Він за дітей всьо отдав 
би. Ніколи ми не билися. Ну, як в сім’ї – сварка була, 
канєшно, [бо] нидостаток, строїлися, дітки маленькі, 
на роботу спішиш всю дорогу... Я і коло коров роби-
ла, я й на буряках робила, трахторістам їсти варила, 
а потом уже, як я не змогла (я вже заболіла), то тоді 
я перейшла в больницю. То я в больниці проробила 
восємнацять років.

посаг Нам на свадьбу, як ми із чоловіком жинилися, 
подарував мій батько тьолочку. В  придане. А  його 
батько із мамою нам подарували двоє поросят. А вже 
як ми начали хату строїти, то батько продав ту тьолоч-
ку (а вже тьолка така, шо погуляла) і привіз нам гроші. 
А мама-свекруха завезла в Одесу двоє тих свиней, шо 
виросли вони. І ті гроші, шо нам здарили на свадьбу... 
Повню, як січас, здарили шістсот рублів на свадьбу. 
І ото батько продав тьолку, а мати – двоє свиней, і ше 
нам подарували на свадьбу козу – оце ми всьо спро-
дали і  зібрали дев’ятсот шістдесят рублів (тоді рублі 
ше були). І ми так тоді начали помаленько строїтися. 
Чим могли, тим батьки помагали. [Що ще давали в 
придане?] Моя мати дала дві пудушки, одіяло, пододі-
яльник, простинь – постєльне більйо мати дала. Діван 
(ше були старі такі дівани, з спинкою, зеркальце таке 
було). Оце подарувала моя мати, як ми переходили в 
цю [нову] хату. А  його батьки дали кровать, матрас 
і на тому все. Отак ми перейшли з цим у хату. [...] Шо 
вона має – та й то й дає. Оце як свадьба – подушки, 
дві подушки, наволочки, простіні, одіяла. Оце вона з 
приданим таким, нівєста піде. Оце сундуки. Так той 
сундук накладуть та й кладут на підводу, та й везуть. 
Це – придане таке.

пРийМак [Чи міг чоловік іти в прийми?] А, та багато 
таких є! Осьо є, бачу, туто, молодий він та й пристав 
до них. Та й з тьощою він був по-харошому. І тьоща 
була впала, поломала таз, зробили їй операцію у колі-
ні. Вона ж неходяча... Такий був для неї небре́згливий, 
ніколи не спорився. То бачу, шо по-харошому всьо 
врем’я. 

УспадкУваННя МайНа Ниякого спадку ні його бать-
ки нам не дали, ні мої. Бо, крім мене, менших було троє 
дітей. І у мого чоловіка після нього тоже було троє дітей 
[братів та сестер]. Тоді спадку не було, того шо менші 
були, ше їх нада було заміж віддавати та женити. 

сІМейНІ вЗаєМиНи В 1966 році я вийшла заміж. Чо-
ловік забрав мене сюди – так я тут і осталася. Так при-

жили троє дітей. Я жила з свекрухою чотири роки. Но 
я з свекрухою мирилася, свекруха мене не обіжала ні-
коли: шо нада, вона [допоможе]. Даже батько-свекор – 
то той був більш такий строгіщий, а мати – нє. Мати 
мене всьо врем’я защищала. Шо-небудь, та й буває 
другим разом, ну, як молода – хочеться і поспати, ди-
тина маленька... А я коло коров робила. А вона каже: 
«Я  подивлюся за Вітьою [внуком], а  ти ляж, якийсь 
часок поспи, отдихни». Жаліла свекруха, да, не можу 
сказати. [Ви була одна невістка в неї?] Була одна. Це 
я сама старша була невістка. А потом через два годи 
після нас вийшла заміж друга дочка, потом ше через 
два годи чоловіка мого сестра ше вийшла. Нам не було 
де діватися, ми мусили перейти у цю хату. То в нас 
тіки була одна комнатка зробляна – і це ми перейшли 
з дитиною маленькою. А потом уже достраювали, до-
робляли. Цю ось віранду то ми тіки вдвох робили. 
Погріб тут у нас є під вірандою. Я  робила дояркою, 
а потом після доярки пішла у ланку. Кончалася лан-
ка – ішла знов до коров, то трахторістам їсти варила. 
В  общім, робила, де можна було заробити. Дома ни 
сиділа ні одного дня. Дітей здавала у кругло суточний 
садік. Із-за дітей свекруха моя і пішла у садік роби-
ти, шоб внуків там доглядати. Там і моїх двоє [дітей] 
було, і вже менчої сестри двоє було – та свекруха му-
сіла [бути] круглосуточно в садіку. Але садік був ря-
дишком: їхна хата, тако йшла дорога, і за хатою сразу 
дєцкий садік. [Хто розпоряджався грішми, коли Ви 
жили зі свекрухою?] Тоді який був бюджет? У колхозі 
заробляли дуже мало. Город був свій. Оце шо на горо-
ді є своє – картошка, капуста, буряк, морква. На базар 
ми не знали йти. Корову держали свою батьки... Я ро-
била, вже свекруха не робила, і Шура [чоловік] робе. 
Та й ми получили [зарплату], та й даєм мамі. А тоді 
йду з мамою, шо мені нада купляти, це як вместі ми 
були. А як отдєльно, то я тоді вже сама. Сам пан, сам 
хязяїн в своїй хаті. [Чи радилися Ви з нею, коли рядом 
жили?] Да. Цего старшого брата всігда жінка [пер-
ша невістка] казала: «О, Люся без баби Олі нічого не 
може купити, бабу Олю воде». Ну, таки я беру її, якісь 
чу́лки купила, ше шось там купила їй, і довольна вона 
ж тоді, платочок ж якийсь купила. А вона [друга неві-
стка] нічого їй ніколи не купляла і не давала. Оце на 
бураках ми робимо. Їдем, несе кожна (коровам бра-
ли), а тут чоловік її – це напився, давай за нею бігати, 
бити її, бо рєвнував. А ми тоді буряки возили з шо-
ферами і розгружали буряки вручную, тоді ж не було 
отако, шо раз – перекинула машина та й всьо. Вручну 
ше тоді розгружали. А він приїхав та прирєвнував її. 
Батіг приготовив і давай її тім батогом... А  вона як 
пухнула [швидко побігла], та й не догнав він її. А тоді 
прийшла мама на другий день до неї, шоб поругати 
того сина: «Чо’ це ти бігаєш за нею?! Шоб люди смі-
ялися, шо ти бігаєш за нею! Шо ти прирєвнував її?». 
«Шо вона одна, – каже, – там їзде. Вона ж не одна їде». 
Буває, шо ми, як велика машина, та й вдвох їдемо, бо 
коли одна людина перекидає той буряк. А  тоді вона 
[та невістка] наварила борща, напекла хліба, сидить, 
кусок мняса взяла. І то, не їсть собі тако помаленько, 
а то нагнулася над [столом] і то мотає тоді той кусок 
мняса. Сидить, їсть, запехаєця тим мнясом. Шоб ска-
зала: «Мамо, ідіт та поїсте». А вона – нє, не дасть, не 
дала. А вона [свекруха] прийшла до мене – так плаче, 
страшно. Маліна була в баби Олі, та й я йду, помагаю 
їй маліну ту збирати. Та й відра два назбираєш маліни 
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тої, а вона везе в Одесу. Продасть в Одесі – і це [вну-
кам] Саші і Тані бере стакан [цукерок] «Ра́чків». А тоді 
була колбаса ця докторська по руб восємсят, по два 
рублі. І це з кіло вона візьме колбаси та й дасть. А тут 
сусідка у вікно, а мама приїхала, на порозі тако сіла та 
й дала ті «Рачки» і ту колбасу. Вони собі врізали кусо-
чок та й їдят. А та сусідка всьо баче та й тоді біжит до 
тої [другої невістки] Вальки, та й каже: «Валька, йось 
твої дваціть з тобою! Ти сидиш, а баба Оля Люські по-
навозила матерії, платків понавозила». Та Валька при-
ходе: «Шо, значіть, мої діти не такі онуки, як Шуркині і 
Люсіні? Не такі онуки? А мої шо? Бачиш, – каже, – цим 
дала, а моїм не дала». Ну, прийди, нарви два відра, це 
ми вдвох нарвали тої маліни. А ти ж ні разу не при-
йшла, шоб помогти! Та й шо вона має тобі давати, так 
ти її борща не дала, та й вона буде тобі давати?! [Ви 
жили зі свекрухою разом?] Нє, ми не разом, свекруха 
отдєльно була. Вона – на Сахаліні [куток села], там ву-
лиця, а ми – на Лєніна. Ми зразу года два, а може, три 
були там, з свекрухою, а тоді построїлись – та й ми пе-
рейшли сюди. А чого – хатка була така, як отакаго [ма-
ленька]. Та й каже [свекруха]: «Давайте візьмемо там 
место – там і вулиця, і дорога, буде лучше, чисто всьо, 
тут стройтеся». Та й це ми тут построїлися і перейшли 
сюди. Це я всьо сама мастила. Вона, бідна, – давлєніє 
в неї було. А вона мені тільки в вікнах откоси ото ро-
била. А то не могла піднімати голову. А то я всьо сама. 
Вона [свекруха] була хароша для мене. Не знаю, для 
неї [другої невістки] – шось їй не понравилася, а для 
мене вона хароша була. Тут в мене ж нікого не було, та 
й я шо ж, куди, я в неї – по-харошому буду. [Свекруха 
дивилася за Вашими дітьми?] Всьо врем’я. Я прийду з 
степу та й наробилася і нада постірати, і всьо (а тоді 
не було машинок, а вручну). А вона каже: «Люся, зна-
їш шо, бири, я тобі постіраю, а ти йди, – каже, – бо я 
ж не можу, пока дойду до тої Валі (до дочки). Та й, – 
каже, – ти біжи, поможиш їй прашувати там чи сади-
ти, чи шо». Це я всьо врем’я, сідаєм ми вдвох [із чо-
ловіком] на одну волосопету, і це ми їдем. Ми там її 
чи картош ку посадили, чи випрашували, чи кукуру-
дзу посадили, убрали. А вона [свекруха] мені тут їсти, 
буває, наварить, чисто всьо, та й подивиця за дітьми, 
а  йду її [доньці] помагаю.  [...] [Чи вживалися кілька 
невісток під одним дахом?] Якось жили, мирилися, 
в одній хаті... 

оБов’яЗки дІТей щодо БаТькІв [Чи допомагають 
Вам внуки?] У них свій трахторець – мотоблок. Оце 
вони переб’ють мені там. «Миша, бабушкі нада то і то 
зробити». Оце даже не нада далеко брати, три дні тому 
він [онук] якраз був тут. Син шось робив і поламав 
пальця, то рука в нього тако – половина руки в гіпсові. 
І я дзвоню: «Вітя, синок, хто-небудь прийдіть, мені по-
можіть парник накрити, бо я сама не можу накрити». 
Він каже: «Счас я Мішу пришлю». Міша прийшов  – 
полляв [розсаду] із  Нікіткою, цим правнучком уже. 
Полляли, накрили всьо: «Бабушка, вже всьо харашо». 
А внучка – то та рідко коли приїжає. Вона це приїха-
ла ввечері, отробила смєну, переночувала, а вже знов 
на другий день на смєну. Ну, бувало, то приходила – 
і позамітає, і пол помиє, шось зробе. А так пока шо, 
слава Богу, я помаленьку сама себе обходю. Отак я і 
живу.  [...] Діти помагают. От, як от [син] Саша осьо 
і [невістка] Надя – прийшли, мені цибулю посадили, 
часник. Надя – два радки, а я – радок, не можу догна-
ти її. Та й помогла вона мені посіяти і сіянку, і бурак, 
і  моркву  – це всьо вона посіяла, а  Саша  – кукурузу. 
Така в нього сівалочка є спіціальна, і  він тою сіва-
лочкою полностю ту сторону [городу] посадив. А ше 
осталися кавуни, огірки, помидори. Прийшли, мені 
помогли, всьо зробили. [...] Зімою – їду до дітей. Цей 
раз я була осьо в Білорусії три місяці. А ці сусіди до-
глядали хату – їм половину пенсії свої отдавала. І діти 
вже говорять: «Продавай вже хату, давай до мене в 
Білорусію». Там дочка із чулувіком. Він сам підпол-
ковніком, пішов на пєнсію. А в старшої дочки чулувік 
помер, немає – то тісно там. Тоже забирала, мене бра-
ла в Львов, я була два місяці. Так ми собі: то один раз 
там, один раз там. Я не хочу їхати. Вона приїхала, зро-
била мені заграничний паспорт – забрала мене, всьо. 
А потом привезли назад. Це приїжають до мене ціле 
літо. І внуків привозять з собою. Дзвонять [доньки], 
кажда рано і вечером дзвоне, питає: «Як, мама, ти? 
І  шо ти там, мама?». Ой, тяжко-тяжко жити, тяжко 
вже самому. Ну, всьо равно поїхала, була в їх – і так 
удобно, всьо підносять і дають, і  комнату виділили 
мені: «Сиди, бабо, живи». А я: «Додому, я хочу додо-
му, додому і всьо». Сильно скучала. Ну, я собі вийшла 
тут і як сіла, пішла в церкву, ходю в церкву, ходю всьо 
врем’я в неділю. А як немає сили – та й вже стараюся 
нікуди не йти.
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м. полтава
Записав К. Рахно 2016 р. у м. Полтаві  

від Головні (Шиш) Марії Костянтинівни, 1927 р. н. 

дошлюБНе спІлкУваННя Досвітки були у бабів 
одиноких, бо їм за це платили. На Пасху по пасці!.. 
Досвітки – це так, як у клубі. Находили хату, чи ба-
бушка якась, чи одинока... Платили їй, а вона терпить. 
Пустить їх, забереться сама на піч, а вони собі танцю-
ють. На Пасху по пасці дають, а на Різдво – по ковбасі, 
по куску сала, отаке. Це на свята, а у буденні дні там 
прядуть. Дівчата беруть свої прядки, днища, гребені. 
Досвітки були зімою, по вечорах. От дівчата попря-
дуть і спати там же лягають, а  утром вони додому 
йдуть. [...] Ми у складчину пшоняники варили – збе-
ремося та й наваримо. Варили не у нас, а у тітки – вона 
добра була, і синок у неї був молодший за мене. Ми ж 
уже дівки сопливі були – чотирнадцять років – та по-
звемо парубків їсти, а в них такі ротяки, у тих паруб-
ків! Хтось пшона принесе, а хтось – листок капустя-
ний, а ще хтось – стакан смальцю... А тоді танцюємо. 
Була у нас балалайка, ні, навіть дві. А як я хотіла на 
гитару вивчитися!.. І  грають  – «Гопака», «Польки», 
«Краков’яка». [Чи ходили Ви на досвітки?] Ні, вони 
вже віджили. Молодьож збіралася, но їх уже не було. 
Такі, як  я, однолітки. [Звідки знаєте про досвітки?] 
Мама розказували [Шиш (Карпенко) Настя Тимофі-
ївна, 1895 р. н., родом із с. Білогорілка Лохвицького 
повіту Полтавської губернії]. Ночували [парубки з ді-
вчатами]. Оце хлопець і дівчина, і лягають разом спа-
ти. Та в чому були, у тому й лягають, на соломі, на до-
лівці. Яка ж це каторга була, що у чому ходили, у тому 
й лягли. Хіба це отдих, як там їх двадцять душ лежать 
на соломі? [На досвітки] іде і прядку пре, бо треба. 
Вже як на досвітки дівка не ходе, то вже стара або з 
зянню якоюсь. То таке. «Ану, скільки ти там напря-
ла, чи тільки зуби скалила?» Бо були дівчата серйозні, 
а були такі, що тільки на хлопців: «Ги-ги-ги!». Лежять 
на соломі, як свині оті, – хай Бог милує. Треба ходити 
на досвітки, бо то вже й не дівка, а молодиця якась. Це 
була не случайність, а закономірність, це не так, як за-
раз, а знатні родини були знайомі, і водилися, і коли 
хлопець чи дівчина були на порі, то тоді вже й жени-
ли. [Чи влаштовували випробовування парубкам, які 
вперше приходили на досвітки?] Аякже! Вводили у 
парубки. Треба було ставити усім горілку, а як не по-
ставить – давали сажі. Введуть руку у піч, де челюсті, 
і тоді вже дадуть сажі. Вимазували сажею. Або якщо 
чужі парубки прийдуть, то він [чужий] їм могорич 
ставить, бо дадуть сажі.  [...] Колодка! Оце Масляна, 
потім М’ясниці – на М’ясницях женилися, зімою, щоб 

не літом, значить, не тратити времня. А хто дуже дов-
го не жениться, як оце сусід наш, то колодку найдуть, 
притягнуть, прив’яжуть, і  тоді вже відкупляйся го-
рілкою. [Якщо батько не пускав доньку на досвітки, 
вечорниці, то парубки] смолою обмазували ворота 
або дьогтем. У  парубків тоже були свої верховоди. 
У дівчат – то таке. А у хлопців верховоди були. Стари-
ки – як ото в армії. Старші. [...] Несуть сєтку соломи, 
щоб було на чому спать. От бабушці на год і хватить. 
Оце отакі з лози дуги, і між ними хрест-навхрест на-
плетено – зветься «сєтка», або «рептух». Прядку несе 
і повну торбу мичок. Повну скалку напрясти – оце її 
норма була. Дівчата прядуть, а  хлопці сидять, роз-
мовляють. Непутящих, непорядних дівок на досвітки 
не пускали – нашо вони там потрібні, основну масу 
розлагать. Рептух ніс батько, а дівчина – прялку. Гре-
бінку з собою, мама казали, не брали, брали готову 
мичку. Досвітки починалися тоді, коли кінчалися усі 
польові роботи, і ото усю зиму. Потім дивилися, яка 
дівка: «О, глянь, скільки напряла!». Стільки вже там 
того полотна, а деяка, шо тільки два куска: «Та то – 
тьху!». Там збиралися, шоб себе показати. Дивилися, 
чи дівка розумна, чи серйозна, на таких гуляних, шо 
тільки «ге-ге-ге!» розумний хлопець і не подивиться. 
Дивилися, чи тонко пряде, чи не сліпа, не близорука, 
бо нитка повинна бути всюди рівненькою. Посплять 
на соломі, а як підуть, то бабушка збере солому та в 
піч; ото й їй добро буде. Прясти не можна було на 
всі великі празники: Савки, Варки, Миколая, Пре-
чисту, Покрову, Різдво. Ото хіба шо на свята дівки 
не робили. А  то, якшо мало напряла: «А  чого мало 
напряла? До хлопців, мабуть, усе...». [...] [Чи трапля-
лися бійки?] Да, бувало, кажуть, ворогували по вули-
цях. І за дівок, і за все. Мама розказують, шо всього  
там було.

поЗашлюБНІ сТосУНки Там порядок був, бай-
стрюків не водили, ну вони ж там не роздівалися до 
білля. [Тільки] Миновної тітка примудрилася і з до-
світок принесла [дитину]. То все село знало. [Чи вона 
вийшла потім заміж?] Та, навєрно ж, вийшла. Строгі 
[були порядки]  – та ти шо! [Чи можна було обійма-
тися?] Це було. Обніматься й цілуваться – ото й усе! 
Добрий рептух треба – солому товкли. Вони там пару-
ються, то може ж, і на діло піде. Як понапрядають, то 
тоді вже вишивання брали. 

посаг Вишивали тоді. Вишивали вішать на стіни. 
В  придане входили. Оце ж той рушник, шо ми на 
порт рет Шевченка вішали, – мамин. «Кролевеч» – при 
Миколі продавали, ткані. Був такий рушник, я  по-
мню... А то ми вишивали. 

полТавська оБласТь
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гадяцький РайоН

с. веприк
Записала С. щербань у серпні 1989 р.  

у с. Веприк Гадяцького р‑ну Полтавської обл.  
від Бердаковської Марини Стефанівни, 1905 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Досвітки починались 
після Першої Пречистої. Ішли на досвітки з прядками 
і з шиттям проти п’ятниці. У п’ятницю шили сорочки, 
рушники, сорочки вирізуванням, гладдю. Лампу ві-
шали і кругом лампи на долівці в кружок сідали. Лам-
па за ключку причеплена до сволока. Сиділи на юпках, 
а  як пряли, по лавках сиділи. Проситься приходили 
на досвітки. Несли дівчата перший день на досвітки 
куль житньої соломи, прядку, гребінь, днище. По черзі 
носили солому – дві принесе, днів три, стелять одну 
солому. Товаришки одним укриваються, а  одне сте-
лять, а хлопець – між дівчатами, коло своєї дівчини. 
Примазують хату, прибирають, замітають. Прясти 
кінчають, бризка хату і замішують, тоді настілають 
солому, юпки в голови і застеляють ряднами, а хлоп-
ці і кожухами ще вкриваютося. Шептались, балакали, 
сміялись. Спать пора, а вони не вгамуються, то і ре-
мішка було давали. [...] По півмітку пряжі за зиму по-
винна напрясти – тридцять пасом, у пасмі – по десять 
чисниць, а в чисниці – три нитки. Цеберку картоплі, 
миску муки, миску пшона (за всю зиму) і три гостинці 
на святках – на Різдво, на Новий рік і на Хрещення. 
Паляниця біла, пироги, сало, ковбаса, у кого було. Гас 
і лампу купували дівчата. Вигідніше, як більше хо-
дило  – по десять-дванадцять дівчат. Як просились: 
«Здрастуйте, мамо, пустіть нас на досвітки». Відказу-
вала: «Здрастуйте, а скільки ж вас буде ходити?». На 
вечерю беруть дівчата хліб, сало, покладуть на дворі, 
а хлопці покрадуть, тоді сам хліб їдять. Брали їжу під-
вечерювать. Босі сидять, а чоботи – під лавкою. Співа-
ють, а коли і ні. Хлопці приходять, стукають у вікно, 
і та, що сидить коло порога, одчиня. «Здрастуйте», – 
кажуть. Поспівають, пожартують і йдуть на другі до-
світки. А  були такі, що оставались коло своєї дівки. 
Сідав коло неї і дивився, як вона пряде, заважає трохи, 
а як шиють, то хлопець лягає в круг і лежить. Вбрані 
у чумарці, шапки, хоч у тривусі (шапка з трьома вуш-
ками). Сорочки на чохлах і на комірі пошиті, штани 
широкі, в чоботи заправлені. Чоботи юхтові і хромові 
(як багатий). Шапки знімали і в руках тримали. Дівча-
та – сорочка, керсетки з клинами, запаска чорна, пояс 
з китицями, чоботи закочесті і з підклейками були. 
В шовкових платочках на великі празники. Дівчата і 
хлопці танцювали. «Гопака» найбільше танцювали. 
Починалась Пилипівка, у свята, на Андрія, ворожили. 
Сіяли сімня кругом дривітні, а  запаскою волочили і 
казали: «Андрію, Андрію, конопельки сію, запаскою 
заволочу, бо я заміж хочу». Перед Новим роком чо-
боти кидали через ворота: куди передком упаде чобіт, 
туди і заміж піде. Тоді дивляться і кричать: «Оце ти – 
на Книшівку, а ти – на Вельбівку, а ти – на Горбанівку 
підеш». На Андрія веселились – співали і танцювали. 
На Миколая співають колядок. Грища: поколядують, 
хто гроші дасть, хто – паляницю, паляниці продавали, 
більше мати досвітчана купує, і за ті гроші купували 
все на складку та гуляли. Варили тут, де були досвіт-
ки, капусту, картоплю, пироги з квасолею, з капустою. 

Стіл стояв на святках, заносили в  хату. На ніч ідуть 
додому. На Щедрика ідуть щедрувати. Більше дівчата, 
а то й хлопці. Раніше окремо ходили хлопці із звіздою 
на колядування. Були і міхоноші. На Святках збира-
лись тричі. А виряджали Святки на другий день після 
Хрещення. Вечеряли, танцювали, співали, гарно вби-
рались. Сорочка святна, керсет, запаски, пояс з кити-
цями новий. На Хрещення зав’язуються ріжками, на-
мисто, білий кожух, чоботи червоні. Вмивались коло 
річки. На М’ясниці ходять на досвітки дівчата, є тут 
і засватані; більше шили, весільних [пісень] вчились 
співати:

За столом та сестриця,
Перед столом дві.
Заплакали жалібненько
Гай усі три.
– Чи ми ж тобі та й, Марієчко, не казали,
Чи ми твого та серденятка не втішали,
Та й не ходи та й до броду рано по воду,
Та й не слухай соловейків, що рано поють, (2)
Та не бери перебеників, де даром дають.
Перебеники – зведеники, вони ізведуть.
Од матінки до свекрухи та й переведуть, (2)
Калиною дороженьку перетичуть,
Од рідного до вірного перекличуть.

Весілля на М’ясницях, тиждень Масляною не пряли, 
а  шили. Піст  – не ходять на досвітки, вдома допря-
дають і тчуть, а то ще і на досвітки ходили та менше. 
Перед Великоднем – колиски. Ходять хлопці: «Давай-
те, дівчата, конопель на вервечки». Бувало, мати не 
дають, а я плачу, бо хлопці до колиски не допустять. 
Колишаться на вигонах, там співали, танцювали. Ву-
лиця. На вулицю ходили, на колодки. Колодки лежали 
коло двору, приходять хлопці, співають, танцюють. Як 
не наморишся, а на вулицю хочеться!

Мала нічка – Петрівочка,
Не виспалась молода дівочка,
До череди гнала, спотикнулась і упала.
Ой Петре, Петре, Іване,
Вже твоя Петрівка минає,
Половини літечка немає.
Ячмінь колос викидає,
Соловейко голос покидає.

с. Римарівка
Записала С. щербань у серпні 1989 р.  

у с. Римарівка Гадяцького р‑ну Полтавської обл.  
від Яцун Марії Олексіївни, 1928 р. н.,  

та Перерви Олександри Яківни, 1913 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Після Покрови мнуть 
коноплі, мички микають, прядуть десять-дванадцять 
дівчат. Батько вносив кулів два-три соломи. Рядна 
приносили, так було під тим рядном, як під ятери-
ною, нес ли прядку, днище, гребінь, мички. Прядку 
принесуть у понеділок і мички несуть, і хлібину. При-
носили їжу  – сало, хліб, пироги з квасольою, з  ка-
пустою. Приходять вечером вбрані, платочки чисті, 
в  чистих сорочках. «Добрий вечір, а  де наш бать-
ко?» – ніби жартуючи. «Ось я, а ну що сьогодні пона-
прядаєте?» – відказує. Стіл посеред хати відтягують, 
а  сідають на лавках, кожна на свому днищі, лампа 
була висяча, і  прядуть. Заводять пісню, босі сиділи, 
а чоботи – під лавою, з закоченими халявами, з під-
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клейками. Пізніше йшли хлопці, гомонять, загляда-
ють у  вікно, заходять у  хату: «Добрий вечір, добрі 
очі, що втрапили». Сідав коло дівки за гребенем, на-
зад потягне мичку або шнур скине, тоді вже напряде, 
а треба було напрясти повну шпульку. Котрим далеко 
йти, бере запасну шпульку, і залишаються і на другий 
день (ті, шо жили на хуторах). А як на лавку прядки, 
і  танцюють під музику  – «Гопак», «Польку», «Бари-
ню», «Краков’як». Дівчата і хлопці танцюють. Хлопці 
одягнені: кожухи чорні покриті, шапки смушеві, со-
рочки вишиті, косоворотки з манишкою, штани, за-
правлені в чоботи. Потанцювали і знову до роботи. 
Хлопці йдуть додому, а хто оставався ночувати з ді-
вчатами; ті ночували, що вже мали побратися. Цілу 
ніч регочуться. Встають у третій годині і до роботи, 
а  хлопці скоріш додому. Празник. Поприбирають у 
хаті і гуляють. На грищі. Наколядують і ввечері зно-
сять до хати. Готовлять капусту, пироги пекли, карто-
плю тушену, кисіль, горілку хлопці приносили. Після 
Першої Пречистої починали мняти коноплі дівчатка 
з десяти років, а вечером мнемо і до місяця пригляда-
ємось. До одного двору збирались, повісмо прядива 
треба було зімняти в ногах, тоді витіпаєш до міся-
ця, щоб не куріло. У п’ятницю не пряли, не мазали. 
У суботу вечоринка з музикою. На досвітках ночував 
хлопець з дівчиною, яку вже має брати. Ночували на 
матках і на кулях, укривалися рядном. Вірні подру-
ги вдвох лягали – старували. Стіл з хати виносили і 
вносили на грища. Як поколядують, назбираємо па-
ляниць, гроші, ковбаси (у батюшки) – це досвітчаним 
батькам, та тоді наймають хлопці музику, і на другий, 
і на третій день. 

с. Розбишівка
Записала С. щербань у серпні 1989 р.  

у с. Розбишівка Гадяцького р‑ну Полтавської обл.  
від Полтави Пилипа Федосійовича, 1909 р. н. 

дошлюБНе спІлкУваННя Восени, після Покрови, 
після закінчення польових робіт, починались до-
світки. Ідуть дівчата, несуть конопель десять жмень 
і мнуть у хаті долі або на дошці, босими ногами, щоб 
аж костриця висихала (коноплі поливали водою). 
А  пізніше прядуть також на досвітках, у  п’ятницю 
вишивають, а  в такі дні прядуть, а  в суботу і в не-
ділю гуляють. Потемніло – біжать на досвітки, або з 
прядками, або хоч з шиттям. Дівчата хату прибира-
ли – білили, вимивали лави, столи, піч підбілювали, 
хозяйка вішала празничні рушники, образи убірали 
безсмертниками, бабиним літом, чорнобривцями, 
гвоздиками. Крадькома йшли дівчата на досвітки, 
щоб мало хто бачив, душ десять-п’ятнадцять дівчат, 
вбрані в осінній одяг. На роботу менше йде, а гуля-
ти – більше. Хлопці приходять пізніше гуртом і співа-
ють, а виводчика навіть несуть на руках. У будень чи-
сто вбрані, прибіраються. Музика – скрипка, бубон, 
гармошка (появилась пізніше). Прийшли до хати і 
кажуть: «Добрий вечір, дівчата!». Сідають на лавці і 
дивляться, розмовляють з дівчатами, а то гребінь зні-
ме, сідає на днище, і так забавляються. У хаті співа-
ють гуртом і в будень, жартують, грають (у жмурки 
грали), насіння лущать. Хлопці довго не сидять, на 
другі досвітки йдуть, а сюди приходять другі паруб-
ки, і в будень, і в свято, і бродять цілу ніч, а ночують 
коло своєї дівчини. Стелять куль соломи, а то й два, 

а зверху застеляють рядном, а хто без пари, молодий 
парубок – йди під піл. В самих сорочках і спідницях 
лягають дівчата, без платків, одна повз одну (по-
дружка називається «стара»), а  хлопці вперемішку, 
небагато хлопців. [Лягали разом] ті, що добре знали 
один одного і мали побратись. Вкривались її рядном. 
Сміялись, а з печі: «Спіть вже, будьте неладні, спати 
не даєте». Рано встають і по домах, а то прядуть, тоді 
йдуть додому, рано ніхто не бачив, а прядку залиша-
ють. Як не такий хлопець, то дівку можуть не пустити 
батьки на досвітки. Батько мав силу велику. Субота, 
неділя  – гуляли. Грають, танцюють, співають. Тан-
цювали «Гопака», «Козачка», «Польку», «Краков’як». 
Досвітки перериваються Різдв’яними святками. По-
чинаються грища. Перший день Різдва – колядують. 
Ходять від хати до хати і біля хати, і в хату бува за-
ходять. Хазяїн кличе в хату. Колядують, як з церкви 
приходять. Дають колядникам хліб, сало, гроші. По 
своєму кутку колядують і віддають все досвітчаній 
матері, а  хліб продають поповим коням. Колядують 
один день, а  на досвітках (на грищі) гуляють аж до 
Нового року. На Маланку щедрують дівчата самі. 
На Новий рік чоботи перекидають через хату дівча-
та, а  хлопці стараються прислідити і вкрасти чобіт, 
а тоді викуп – поцілунок, наприклад. Тини були по-
городжені, і дівчата считали кілочки: удівець, моло-
дець. Як дівку не пускають на гуляння чи на досвітки, 
то хлопці басують – ворота знімають і ставлять вгору 
або на хату закинуть; і  таке буває, щоб пустили ді-
вку на вулицю. Грища аж до Хрещення. Всі на Хре-
щення у святковому вбранні. Наймали хлопці музи-
ку на грища. На Хрещення умивають хлопці дівчат 
на Ордані. Рубають хрести на річці, ставлять алтар 
з льоду, обливають квасом. Умиваються посвяченою 
водою. Гуляння тут. Музики тут немає, а  всі ходять 
гарно вбрані, пісень співають всяких. Після Івана  – 
М’ясниці  – знову досвітки  – прядуть, а  у п’ятницю, 
в середу вишивають – пісні дні. В’яжуть колодки ді-
вчата хлопцям, який подобався, кісник, лєнту чер-
вону до петлиці хлопцеві. На  М’ясницю дівка хрес-
титься перед образами, каже: «Господи, пошли мені 
красивого, робочого, багатого». Та після М’ясниць: 
«Сякий-такий аби був, аби кусок хліба роздобув». 
У М’ясниці період весіль. Піст – ходили і шили біль-
ше, тчуть дома, не співають. Мало ходило. Перед 
Паскою говіють. На Паску молодь на кожній вулиці 
колиски робить з дерева. Співають, музика грає, кра-
шанками обмінюються на Паску, обливають водою 
рано-вранці. А на Вербну неділю б’ють вербою і ка-
жуть: «Не я б’ю, верба б’є, стій, не вмирай, через тиж-
день Великдень, паски дожидай». Збираються весною 
на вулицю – на колодки, співають, а хлопці ходять та-
бунами, йдуть на другі вулиці. А у жнива менше гуля-
ють... Ще коли на досвітках дівчата пряли, то хлопці 
мотали на мотовило шпульки, хлопці мички палили, 
було й таке.

с. сватки
Записала С. щербань у серпні 1989 р.  

у с. Сватки Гадяцького р‑ну Полтавської обл.  
від Грицан Кулини Федорівни, 1910 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Чи сама мати живе, 
договоряємось за плату. Від Першої Пречистої до-
світки наймаємо. Бувало, помагали вимазати хату. 

ГаДЯЦьКиЙ  РаЙОН 
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Плата  – хоч по тридцять пасом напрядаємо, кожна 
напрядає три шпульки, тридцять часом, по десять 
ниток у пасмові, конопляних ниток, так як на шіс-
тьорку, дев’ятку, десятку. Начинаємо йти перший 
день на досвітки, несемо хлібину; коли печуть хліб, 
то свіжий несуть, у хусточці полотняній несе під ру-
кою. Перший день – прядку, гребінь, днище. Мички 
попряде, а  тоді з клоччя вал пряде на веретено (на 
мішки, на рядна). Спали на матках з соломи і з рого-
зу, самі на досвітках в’язали. Із старою [тобто подру-
гою] лягали, одне рядно застеляли, а  другим вкри-
вались  – старують. Лягали від покуття до порога, 
головами під лави. Місцями мінялись. Спали і з па-
рубками, кожен парубок зі своєю дівкою. Як поночіє, 
і ідуть на досвітки. Вбирались чисто, босі ходили, як 
було тепло. Хто в самій сорочці пряде і  в спідниці, 
більше без керсеток. І  на вулицю літом босі бігали. 
В хаті прядуть босі, а взуття – коло себе. Поприхо-
дили і по порядку сідають, є чергова, яка відкривала 
хлопцям, чи в хату, чи з хати, вона ходе засуває две-
рі. Співають дівчата, надходять хлопці. Побули тут і 
пішли на другі досвітки роздивлятися дівчат. Хлоп-
ці також співають, танцюють  – «Гопак», «Польку», 
«Краков’як», «Гречаники»:

Гоп, мої гречаники,
Гоп, мої білі,
Чогось мої гречаники
На скорині сіли.

Або: 
Нерано поспіли.

«Гопак». 
Ой гоп, гопа-па, бо я з роду така,
Ой гоп, гопа-па, чорні брови в козака,
А я руда вродилася, чорнявому оддалася.

Танцюють у суботу, у  неділю, увечері у суботу не 
роблять, а  в неділю всі йдуть, тут сплять і вдосвіта 
встають прясти. За раз шпульку напряде. Хто як пря-
де – тонше, товще. Від Першої Пречистої, на Покро-
ву – весілля і аж до Пилипівки. У Пилипівку ходять 
на досвітки, вчимось колядувать. На Святвечір не-
суть вечерю, а  на Різдво колядують, в  обід начина-
ють, дівчата більше. Хто не вміє колядувать, паляни-
ці носило. Дівчата гасу купували на досвітки. Після 
колядок – грища, наймаємо музику, хлопці наймають. 
Стіл стоїть, а бува, і немає. Лавки кругом. Хто танцює, 
скине з себе кожух, юпку. Скрипка, дві скрипки і буб-
на з цокоталами... На Новий рік несуть по хлібині, на 
другий день Різдва і на Хрещення. На грищі зносили 
і готували їсти – сметану, холодець, озвар, пироги з 
капустою, з  крутками гречаними, з  вишкварками. 
Хлопці тільки свої сідали за стіл, музикантів годува-
ли. [На]  Хрещення йшли на Ордань, хрести з льоду 
повирізують, стріляють, голуби на річці пускають. 
Ідуть умиваться на Крищення, натреш щоки  – чер-
воні, як калина. Після Хрещення ще ходили гуля-
ти, а після Івана – знову досвітки, і знову пряли. На 
М’ясниці заручені вже були. Вишивали. Засватана 
дівчина вишивала свекрусі, свекрові, молодому со-
рочки, вишивала й рушники. На Масницю – шиють. 
Піст – дівчата прядуть, а матері тчуть. Перед Вербною 
неділею кінчаються досвітки, все затихає, готуються 
до колисок – вихалки. На вулицю ходили. Грає музи-
ка, танцюють, співають.

глоБиНський РайоН

смт градизьк
Записали В. Конвай, М. Курінна та С. Довгань  

18 травня 2012 р. у с. Градизьк  
Глобинського р‑ну Полтавської обл.  

від Безверхої Зінаїди Єрмолаївни, 1940 р. н.,  
Деркач (Неїли) Ганни Кирилівни, 1940 р. н.,  

родом із с. Сергіївка * Гадяцького р‑ну Полтавської обл.,  
та Швидкої Катерини Іванівни, 1951 р. н. 

дошлюБНе спІлкУваННя Ми ходили, в  нас нази-
валася «топталовка». Ну ж, ходили топтали. По пар-
ку кругом ходили, гуляли, сходились у виходні дні. 
І  ото називалася «топталовка».  [...] Як були молоді, 
дівчата із різних кутків хутора сходилися гулять. По-
беруться усі попідруки, і сходяться гуртами гулять. Та 
кожен гурт іде із свою піснею. А тоді, коли зійшлися 
вкучу, то так гарно разом співають. У  нас на хуторі 
не було так, щоб ото одна виводчиця, а  другі тіль-
ки вторять. Співали, як хто тільки міг, а  получалось 
дуже і дуже гарно. Засватана дівчина не мала права 
уже ходить гулять.  [...] У  нас тут раньче був Старий 
центр. І, як кажуть, топталовка була. І туда виходили 
гулять, і там [батьки] і познайомилися. Раньше ж тіки 
з гармошкою і гуляли. Співали, танцювали. Та всі оці 
пісні старовинні: «Посіяла огірочки...», «Їхав козак за 
Дунай...». Було, сидить, співає. А  приказки які було! 
І «Полька», і «Вальс», і «Гопака» танцювали... Все. Так, 
як і раньче. І там ходили вони гуляли. Там парк... Там 
аж два парки у Старому центрі було. А ми на танцях 
[познайомилися]. Тоже ж у тому ж Старому центрі. 
Тоже так танцювали. Була і в наші часи гармошка на 
вулиці. Як ми отам жили, так ми тіки під гармошку і 
танцювали. Співали народних [пісень]. Це ж вони як 
старовинні вродє. «Зелений дубочок на яр похилився, 
молодий козаче, чому зажурився...» Та стільки співа-
ли всяких! А тоді начали співать оці всі совремьонні. 
[Радянські?] Да. І воєнні співали. Співали «Катюшу», 
«Розпрягайте, хлопці, коні...», «Маруся раз, два, три, 
калина...». Та багато! Ой, стіки ми їх співали! І музи-
ки... У нас свої на вулиці гармоністи були. Хлопці свої 
грали. То у нас весело було на вулиці. От й познайо-
милися ми із моїм чоловіком. Прогуляли ми, мабуть, 
півтора годи, а тоді поженилися. Тоже весілля такого 
не було – розписалися.

посаг Попереду на воза споряджають придане моло-
дої: раніше – скриню, а я вже виходила заміж із ши-
фоньєром і буфетом. В сусідньому селі таке було, що 
приданого в молодої майже не було, то свекруха, щоб 
гарно представить невістку, почіпляла все нове в хаті, 
що у неї там залежалось у скрині, і хвалилась людям, 
що це молода все нове попривозила. І таке було...

виховаННя дІТей В  мене помощі не було. Мати в 
мене боліла, дитина маненька була. Я осталася з нею, 
з чоловіком. Нам помощі не було, шоб бабушка гля-
діла. Свекруха трошки погляділа, я її [доньку] в садік 
здала, і  все. Вона почала рано коло мене усе робить, 
помогать. Я ж на роботу бігла, і він на роботу. А дома 
хозяйство і огород, і все на світі. Ну, десь у школу піш-
ла, вона почала мені вже помагать: і  посудку мила... 
Вона мені вже все помагала [із семи років]. У хаті при-

* До 2016 р. – с. Краснознаменка.
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бирала, замітала, птицю мені кормила. Я  ж застав-
ляла: «Оксанка, піди дай курям... Гусям водички на-
лий, травички нарви...». Робила. І  хлопчики робили. 
Правда, у мене хлопчиків не було. Я теж, годів сім мені 
було, в  школу я ходила, помагала вже мамці. Тоже і 
гусей пасла, і телятка, і коровку гнала в череду, і телят-
ко одводила на плавлі, прив’язувала. Все робила. І  в 
плавлі їздили та травичку косили. Привозили тачеч-
кою. Все було. [...] Ми діти війни. Я вже у п’ять років 
на веретенах пряла. Мої старші сестри на два роки і на 
п’ять старші. Ті тоже: і клоччями скубли, на веретено 
і на прядку рядовину пряли, і вишивали при сліпчи-
ку. Отаке картопляна крижалочка, дірочку зробили, 
марлею або якась тканина вже драна, в олію вмочили, 
підпалили і оце так пряли. І при тому сліпцеві виши-
вали. І якшо ми шось не зробимо, то мати нам голкою 
руки поколе. Бо нам треба виживать. Мати сирота, нас 
четверо. Хто нам шо поможе? Це після війни. Ні хати 
своїй, нічого. То мати ще й людям. Приходе вчителі, 
лікарі... Мати сорочки вишивала на батістові. Це дуже 
трудно їй було вишивать, бо там така дрібна ниточка. 
Я скажу, у нас дитинства не було. Як ми уже в чотири 
роки отаку роботу робили. Ми в шість років всі в кол-
госпі робили. З вечора наряд – ми йдемо табак сажать. 
Тутовий шовкопряд: оце ми рвали листя, годуємо чер-
ві. Тут треба вже пополоть табак. Попололи, вже тре-
ба заготовить віник, бо вони ж коконяться отак. Тут 
знову рубать, а після того чистить табак, колоть його. 
Сушарки були. Ми його вивішували, а тоді привози-
ли в Градизьк. «Табаксирйо» була така організація. 
Здавали. Я як уже чотири класа кінчила, вже як стар-
шокласниця, мене до гусей поставили, бо більше я за-
роблю там. Корм був. І курям, і гусям давали, качки, 
там відходи зерна були. Його перемили, висушили. 
Картоплю чистили, лушпайки помили. І оцю картоп-
лю сушену, оте зерно беремо у торбинки і через одну 
річку перебрели, тоді через другу перебрели, понесли, 
і мірошник ізмолов. Приходим, і оце ми можем собі іс-
пекти хліба. Трудодні були, а нічого не давали. В кінці 
року: «Ось Наташа, четверо дітей, вона ще на позику 
підписалась!». Мати очі витріщила. Вона й не чула, хто 
її питав! Все що заробила, позику їй дали. А шо ж з тієї 
позики? Плаття не пошиєш і хліба не купиш. Оце таке 
було. У нас не було садка, то ми людям мастили. Хто 
грошей дасть. А тоді самі порося купляли. Уже самі як 
ми вигодуємо. Хліба не було, а порося годувать – тоже 
ж надо зерно. Хоча б шоб обмішка була. Тоді стали на 
фермі робить. Мати вночі на тракторі робила, а вдень 
корови доїла і трактористам їсти варила. Може вона 
дома робить? Усе ми робимо. В школу старша сестра 
походила два роки і захворіла. А рукава від кухвайки 
натягнем, там зав’язали, там вузол прив’язали. Оце 
без калош, без нічого так походила. Холодно, про-
студилась, дома вона. А тоді ж книжок не було. Одна 
книжка то там, то там на село. Два класа кінчила. Вона 
гарно вчилась. Навчилася і читать, і писать, і матема-
тику. Зостатался дома. А  телята пішла пасти  – її па-
ралізувало. Ліву руку і праву ногу. І лежала чотири з 
половиною роки паралізована. Мати. Батька нема. 
Шо робить? А накладали контрактацію – ми довжни 
були здать двісті кілограм картоплі. А у нас глей – оце 
самий солонець. Ми посадили отаку картошку, вона 
виродила, і оце тільки дірочка отако. Воно не росте. 
А  через річку перепливти, там облоги, там колгосп-
на земля... Ми ж там полем і все... А  не здасть вона 

контрактацію  – будуть її судить. Вона пішла нарила 
там, бере нас. Нарили картошки, принесли і однесли 
у загодкантору, і  дали нам квитанцію, шо ми розра-
хувалися. А нам шо їсти? Пішли ми. І отак мати носи-
ла. Ще баба каліка була, за ту здала. Дочка вмерла, а у 
неї астма страшна була, і за ту здала. Однесла в одну 
ніч. Мати стала інвалідом другої групи. Шо ж робить? 
А ферми на її числяться. То ми – подоїть коров, а тоді 
у школу йшли. А не вспіємо, нам поможуть. А ввечорі 
ми тім, хто нам поміг, довжни помагать. Дитинства не 
було.  [...] А  співали. Тіки перерив  – всі співаєм. Все 
село співуче було. У Градизьку від шести років всі – го-
лова колгоспу, парторг, у хору всі стояли, співали. Це 
Дом культури. Я його так запам’ятала... Оце таке жит-
тя було. [...] Ми тоді робили. Як тіки школу кончаєм, 
ідем в колгосп, у полівки. Оце у нас тут «море» залило, 
а  в нас плавні були. І  ото ми сіно косимо, ну, літом, 
затим гребемо кіньми один поперед одного, тоді бігли 
ми в колгосп робить. Шось інтересно було: то в полів-
ках коні тягали – отаке було. [Як Вас вчили ставитися 
до старших?] Положітєльно, харашо. Вітатися – обіза-
тєльно. Главне – вчили чесності, шоб не красти нігде. 
[З  якого віку діти ходили на роботу?] Школу конча-
єм. Ну, який я був клас? Десь п’ятий, шостий, сьомий. 
Тут в нас у колгоспі табак був. Отож ми ходили один 
з-перед одного з поливалками. Ото ходили поливати 
табак, капусту. «Парники» називались. В нас була ко-
рова. Ми в плавнях пасли корови. В нас було, мабуть, 
черед п’ять по сто коров кажна. Людські [череди]. Ви-
гоним на вигін, отуди, де церква там стоїть, там, до 
«моря». І ото ми туди всігда гнали. 

диТячІ ЗаБави Оковіньки грали раньше, дукарі ви-
бивали і ото свиньку пасли. Оце такий дукарь, і нас 
чоловік десять вибивають... [Що таке «дукарь»?] Він – 
з  землі, отакий за формою. А  потом нас чоловік де-
сять собі такі дукарики невеликі викопували в землі 
кругом. І клюшки були такі, як [у] хокея грали. Ямки 
такі робили. Клюшки – то в хокеїстів, а ми тоді таку 
спеціальну деревинку зігнуту брали. Один пасує, а ми 
одбиваємо. Оце таке грали.  [...] [У]  «цурки» грали. 
А цурка, то оце два такі загострені кінці на паличку, 
така невеличка деревинка. І  вона підскочила, а  ти  – 
хто дальше заб’є.  [...] У  «городки» грали. [Чи дідусь 
із бабусею розповідали, у  які ігри грали?] Вони ж 
тоже в дєтстві грали. То оце так, як і ми. Ми ж од їх 
перейняли. 

с. пироги
Записав Ю. Роговий у травні 2012 р.  

у с. Пироги Глобинського р‑ну Полтавської обл. 

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї Моя бабуся  – Рогова (діво-
че прізвище – Копил) Марія Олексіївна – народилася 
1902 року на хуторі Пугачівка колишнього Градизько-
го району Полтавської області в сім’ї хліборобів-коза-
ків. У сім’ї було семеро дітей: п’ять дівчат і два хлопці. 
Дівчата: Палажка, Оксана, Марія, Наталка, Галина. 
Хлопці: Яків та Михайло.

виховаННя дІТей Дівчата гарно співали. Коли Ма-
рія ходила дві зими до церковно-приходської школи, 
учителька Льоля (дочка місцевого батюшки Антонов-
ського) прохала батьків віддати Марію на навчання 
співати кудись до міста. Пізніше співала у церковному 
хорі. Любила читати і вишивати.

ГЛОБиНСьКиЙ  РаЙОН
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РодиННІ пеРекаЗи У  1944  році бабуся залишилася 
вдовою. Чоловік – Роговий Кирило Лукович – загинув 
на Кіровоградщині і похований десь у ярах с. Ставид-
ли Олександрівського району. Вона [бабуся] вирос-
тила мене. Часто чув про заробітки на Херсонщині 
(працювала також і у відомого Фальц-Фейна). Спо-
гадів про заробітки на Херсонщині було багато. Була 
бабуся Марія там кілька разів разом з односельцями 
і своїми сестрами. Добиралися туди Дніпром до Ка-
ховки: наймали великі човни – дуби – і гуртом плив-
ли кілька днів. Пороги обходили сушею. Господар тих 
дубів – Білик – з котрогось сусіднього села. Господарі, 
у  яких працювали, були молокани (малим я все ду-
мав, що то ті, хто любить молоко). Чогось страшного 
не згадую. Працювати треба, виявляється, при любій 
владі – дивлячись, чи платить вона за це... 

НайМиТУваННя Часто пригадувала полоненого ав-
стрійця, який показував фото своєї сім’ї і любив слу-
хати пісні заробітчан. Плакав слухаючи. Бабуся була 
ще підлітком, тому розпочинала свої найми із гля-
діння за дітьми. Через найми у  школу ходила лише 
дві зими. Дітей було багато, і  треба було заробляти 
для сім’ї.

ЗІНькІвський РайоН

c. Бобрівник
Записала С. щербань 1990 р.  

у с. Бобрівник Зіньківського р‑ну Полтавської обл.  
від Ландик Явдохи Павлівни, 1917 р. н.,  

та Попенко Варвари Ільківни, 1918 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя На Воздвиження ідуть 
дівчата наймати досвітки, щоб так і двигтіло, щоб 
парубки ходили. Договорюються з досвітчаною 
матір’ю, ходять після Покрови. Наймали у бідних лю-
дей [хату], бо у них хліба було мало, а дівчата несли 
на досвітки хліб, муку, пшоно тощо. Помагали досвіт-
чаній матері в хаті прибирати – мазали хату, долівку, 
мили стіл, лави, ослони і стіни, як хата мита.  [...] По-
ночі йшли на досвітки. Несли прядку, днище, гребінь, 
гребінку, мички в хусточці, а як шиють на М’ясниці, 
в  середу, п’ятницю, то несуть шитки-сорочки. А  й 
коли веретено-вал пряли. Околотину несли дівки на 
досвітки. Перший день як ішли на досвітки, хлібину 
несли і до хлібини, хто що мав. Як прядуть  – серед 
хати на височенькому стільці стоїть каганець, а кру-
гом сидять по лавах і прядуть, а то каганчик на при-
пічку чи на карнизику печі стоїть. Каганець-черепок, 
туди кладуть ґнотик, з полотна старого зсучать, на-
ллють лій або олії і тим світять. А у кого була й га-
сова лампа, а на гас складалися дівчата. Як пряли, то 
мінялися місцями. Прядуть, шиють і співають. У піст 
не співають, хіба весільних, а вулишні – у М’ясниці. 
На Катерини і на Андрія ставили вишню, гілочки на-
значають, де чія, ниточками. І  чія до Різдва розцві-
тається, то буде жити, а  якщо присохне, то не буде. 
А як дрімається, то що-небудь придумують – індюка 
зроблять із сірячини, до сволока причеплять і жарту-
ють, а досвітчана мати за прут і: «Ану, дівчата, хвати 
вам жартувать, сідайте шийте». Сон проходить. А як 
хлопці приходять, стукають, і дівчата їм одчиняють: 
«Здрастуйте, дівчата». А  дівчата: «Добрий день, до-

брі очі, що втрапили». Хлопці жартують, лампу по-
тушать, мати досвітчана накричить, то засвітять. Би-
тися не билися. Соняшники лущили. Сідали коло ді-
вок. Приходять, посідають і прядуть. Співали. А тоді, 
може, хлопці поприходять, тоді їх дівчата впускають. 
Стукають у двері: «О, парубки прийшли, ідіть одчи-
няйте». Заходять: «Доброго здоров’я вам у хаті».  – 
«Доброго здоров’я». «А  де ж це Ганна?»  – той, що 
підлюбля, допитується. Сідає який і коло дівки, коло 
гребеня причепиться, а  дівка відганяє, бо її треба 
прясти, бо кожна хоче напрясти більше, наввиперед-
ки пряли. За ніч скалку повну напряде – є, що мате-
рі показати. Тоненько пряли на полотно, на десятку. 
Пряли і коноплі, і льон. Льон вистеляли на росі, і тоді 
нитки сині з цього льону, на вишивку йшло. Лляне 
ткали на святні сорочки. «Це вже в тебе така лляна, 
блискуча, що куди там», – було, кажуть. Пряли і на 
п’ятнадцятку дуже тонке полотно. Мішали коноплі 
і льон. Парубки на досвітках співали, читали, грали 
у карти, казки розказували, соняшники лущили, ля-
гали тут спати, хто залюбивсь, ті лягали удвох.  [...] 
Парубки сідали коло дівок. Як напрядала мало, то 
мати лає, старається, щоб напрясти повну скалку. На 
скалку дві мички треба було спрясти. Спати лягають. 
Стелять околот, солому. Дівчата несли рядно, воно як 
рогожка, під ним холодно. Дівчата з хлопцями спали, 
покотом, а то й додому йшли. Кожен хлопець – коло 
свої дівчини. Пока поснуть, то довго реготять, а коли 
й живо поснуть. Як досвітчана мати встає топити 
(ще темно), встають і йдуть додому. Хлопці йшли з 
досвіток, щоб і не бачили, хто де й ночував.  [...] От 
якось прийшов парубок бідний на досвітки і каже до 
дівчини: «Варю, дай води, бо так наївся жаркого та 
паркого». Та все до неї женихається. Вона не знала, 
що вони живуть бідненько, а жили на хуторі. От вона 
переодягнулась у черницю і пішла до його матері, 
і проситься ночувать упустить. А стара: «У нас і хата 
маленька, поганенька». – «Та я хоч коло порога тут, 
на лаві». Вона й упустила. Лягла коло порога. А па-
рубка немає. Та ось і він прийшов додому, і каже ма-
тері: «Мамо, що мені вечерять?» – «Та що ж, там оно 
лемішка стоїть, бери та й їж». А він: «Та чим же мені 
помастить?» – «Та там візьми у каганці та й помастиш 
[лоєм]». – «Мамо, а чим же ж мені штани полатать? 
Ось порвались». А вона каже: «Та он візьми запаску, 
оддереш та й полатаєш». Він і полатав. А дівка лежить 
на лаві, все чує. Ось він приходить на досвітки і каже: 
«Дай, Варю, води. Так наївся жаркого та паркого». 
А вона тоді й каже: «Лемішка з каганцем і чорна лат-
ка...». Він же ж тоді, бідака, і втік звідтіля. [...] У су-
боту, неділю ходять – посидять, співають, танцюють, 
чудять. То хлопець в жінку переодягається і тоненько 
каже: «Здрастуйте, дівчата». А вони: «Оце тобі дівка 
прийшла». І регочуть. Дівчата і хлопці на вечорниці 
ідуть по-святковому вбрані. На дівчині – кожушан-
ка, юпка, плахта або спідниця у п’ять пілок до обо-
рчика, довгі спідниці, чоботи. Керсетка під оборчик. 
Платки за шию запинались і  «ріжками» (шовкову  – 
«міньйону» – хусточку збирали в складочки і в’язали 
її навкруг голови так, щоб спереду або збоку стри-
міли кінчики хустки – «ріжки» або «зайці», середина 
ж голови була відкрита, а  коса випускалася поверх 
хусточки). На хлопцеві – чумарка або кожух, шапка 
смушева висока, чоботи брижжені, хромові. Поясами 
підперезувались, штани широкі. Музика грала – гар-

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



301
мошка, сопілка, бубон, а ще раніше скрипка – одна, 
а  то  й дві. Більше музика грала на грищах. Грища  – 
Святками. Парубки наймали музику за гроші і в тій 
же хаті або надворі грають, а тоді ідуть у хату. На пер-
ший день Різдва ідуть колядувать увечері, а на дру-
гий ідуть на грища. Зносять, варять, печуть. Дівчата 
помагали досвітчаній матері все готувати. Варили 
капусту [капусняк], картоплю обтушать, локшину, 
кисіль з ягід, пироги пекли. Музика грає, танцюють 
«Гопака», «Польку», «Краков’як». Повбираються усі, 
як квітки. Лєнти у косі, штук п’ять, бант і лєнти низь-
ко висять. Намисто, дукачі, хрести золоті (у  кого  – 
один, у кого – три) на намисті. Плахта, попередниця 
обложена плисом. Грища. Дівчата зносяться, готов-
лять їсти, на другий день Різдва, а то ходять так гу-
ляти. Колядують, колядку пропивають, хліб віддають 
досвітчаній матері. Зноска найбільша на Новий рік, 
на Хрещення і на другий день свят. Музику наймали 
хлопці, а дівчата їсти готували. Так танцювали, що на 
другий день злізти на піл не могла дівка. Музика – со-
пілка, бубна, скрипка грали.

коТелевський РайоН

смт котельва 
Записала Н. Литвинчук 17 серпня 2016 р.  

у смт Котельва Полтавської обл.  
від Білько (Голобородько) Ганни Сергіївни, 1930 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи, кІлькІсТь дІТей У  сІМ’ї   
Я  сама родилася в Млинаках [Полтавська область], 
ось за Котельвою зразу, а  потім поїхала у Донбас  – 
життя заставило дівчиною [працювать] по вербовкє. 
Там прожила я сім год. Вийшла заміж. Потом пере-
їхала у село назад. Хотіла, щоб у Котельві купить хату 
чи в Більську  – тоді не було продажніх хат. І  я ока-
залася у Харьковській області, совхоз «Мирне». Там 
побула півгоду, і тоді приїхала в Сидоряче. Хати ока-
зались, я купила, і прожили ми там сорок п’ять год. 
[...] А  тоді вийшла, постаріли ми з дідом і  поїхали у 
Павлівку до дочки й до зятя за Пархомівкою. А тепер 
тут опинились. [...] А нас було семеро. Мати остала-
ся у сорок шість год [без чоловіка]: батько у піїсят 
шість год помер од желудка. А тоді ми [діти] розсія-
лись хто куди. Брата забрали в Германію, там погиб. 
Другого забрали тоже в Германію, так він утік із плєн-
ними та на фронті був усе времня. Менший служив у 
армії ([19]тридцять восьмого году). А  нас чотирі ді-
вчат осталося. [...] Коло річки жили, купались у воді й 
росли. А тепер там село пусте, де я родилась, вимерли 
всі пошти. Дома коло дому стоять пусти. І так я про-
жила восємдєсят шість год. Вже не хочу [жить], вже 
болить усе так. А робить всє равно хочеться. Я робила 
два годи на стройки, а тоді у главного інженера була у 
наймах півгоду. А тоді поступила в шахту та робила 
в шахті. Тако було мене скрізь, де тіки мене не було! 
Ну, я вам скажу, тоді хоть трудно було, так веселіше 
було. Як була голодовка, нас рощитували. Дали мені 
трьохмісячний паспорт, кажуть: «Ідьте назад у кол-
госп». Ну, шо мені тоді робить? Я на квартирі була, бо 
в общежитії були руські, воронезькі... А по сусідські 
жила директорша маслозавода, і вона мені допомогла. 
Щоб паспорт получить, треба, шоб десь на шось жить. 

Вона каже: «Я  ось візьму главного інженера, поки 
паспорт получіш, поживеш у їх». Так я шість місяців 
жила: і топила, і прала, і все робила. Вона – інженер, 
і він – інженер. Вони жили дуже погано, він гулящий 
дуже був, а вона терпіла. Він із фронту прийшов, при-
дбав десь якийсь медсестрі на фронті дитинку, і  ото 
їздив до тієї медсестри чясто, як батько. І ото получіла 
я паспорт. Вона жестока була хазяйка ця, ну я терпіла. 
Получіла паспорт і тоді пішла в шахту. Зразу робила 
сщепчицею  – вагони зчипала. Тоді насипщиком ро-
била, а тоді посліднє времня – машиніст елєктровоза. 
А  тоді як заберемініла, мене вивели відтіль. За шах-
тою, там «шурхи» називались такі, і я викачувала газ 
із шахти машиною, поки народила. Народила сина і 
переїхала сюди. А чоловіка забрали в армію. Він попав 
у морфлот на чотирі годи. 

РодиННе повсякдеННя [В  голод 1947  року] не 
було чого їсти. Їли баранчики, клєвер й щавель, їли 
козки такі. Було, підемо з сестрою, повен мішок отих 
баранчиків нарвем, мати в пічі насуше. Ой, згадувать 
страшно! А тоді піду на базарі, корова була, молока 
продам. П’ять-шість стаканів куплю зерна. Тоді піду 
до дядька змелю  – і ліпйошки [мати] пекла. І  добрі 
були. Мати буряки наваре  – ото «солодуха» нази-
валася. Солодке, ото пили. У  печі у горщік поставе, 
і воно кипить. Википить, буряки поїмо, ту солодуху 
поп’ємо. І калачік їли, і всякий бур’ян їли. І не хвора-
ли. [...] Дома сиділи, у школу я не ходила, до війни я 
кончіла два класи і більше не ходила, бо не було чім 
писать: ні ручки, ні чорнила. І так я бросила і не хо-
дила. Одна сестра один клас кончіла, друга – чотирі 
[класи], а я – два. А ті вже – сестра й брат – сім класів 
кончіли, вже після війни. Я була запівало. У мене була 
подруга, і  ото вийдем на вулицю, як заспіваю, тут і 
хлопці, тут дівчата, а тоді до річки – там і купалися, 
там кашу варили.

оБов’яЗки дІТей щодо БаТькІв Тепер я коло дітей 
живу: спокійно, тихо, не обіжають мене. Мені ловко, 
тіки нема здоров’я вже. Є  п’ятеро правнуків. Один 
правнук у сьомий клас ходе. І це правнучок мій – цей 
в четвертий клас перейшов. Він трудяга дуже вели-
кий. Все робе по хазяйству: і перемиє [посуд], і пиляє, 
і рубає, і вибирає – все на світі. А ця внучка оце скіки 
год жила в Кременчузі, розійшлася, а  тепер вийшла 
заміж за другого  – дитинка од другого. А  воно там 
трудне діло, за квартиру півтори тисячі нада платить! 
Та й не знаю, чі вони переїдуть сюди жить. Пока літ-
ній період  – вона тут з дітьми, а він у Кременчюзі на 
роботі. Їзде через дві неділі провіда. А шо ти зробиш? 
Щяс время таке. 

с. сидоряче
Записала Н. Литвинчук 17 серпня 2016 р.  

у с. Сидоряче Котелевського р‑ну Полтавської обл.  
від Борисенко Галини Григорівни, 1928 р. н.,  

та Крупицького Івана андрійовича, 1930 р. н. 

РодиННІ пеРекаЗи Я  сама з Котельви, батьки мої 
там жили. [Закінчила] десять класів (якраз 1947  рік 
дуже страшний був  – голодовка). В  нас сім’я вели-
ка була: батько больний, мама в больниці, а ми самі. 
Було п’ятеро дітей. Боже, так мені було гірко учиться, 
бо дома треба було за дітьми дивиться, весь час до-
глядати. Я вчилась дуже гарно, в мене здібності хоро-
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ші були: я і співала, і танцювала, і така говірка була. 
Після війни багато [людей] загинуло, і директор шко-
ли, шо я вчилася, каже: «Оце такі три дівчата у мене, 
шо треба обов’язково їх послати на курси, шоб вони 
стали учительками». І  так і зробили. Мене послали, 
пройшла курси, дали відкриті уроки, і тоді направи-
ли мене в Сидорче. Другий клас дали. Кажуть, шоб 
до дев’яти часів я дойшла у школу. Я зібралась (та в 
мене нічього такого й не було). І  я прийшла пішки, 
батя провели до села, Чернещини, і я прийшла сюди 
в Сидоряче. Прийшов директор, почав мене розпиту-
вать. Каже: «Я Ваших батьків знаю. Ну, добре, підем у 
клас». Зайшла я в клас, а їх сидить двадцять тройко ді-
ток маленьких таких. Я всіх пересчитала, і розплака-
лась – так мені важко стало. Так я і осталася працюва-
ти у цьому ж Сидорячому. Пішла заочно у Охтирську 
педшколу, поступила в Інститут, два курси закінчила. 
А  тут молодший летинант  – і я пішла заміж. Йому 
було призначення  – служить п’ять років. Як повер-
нувся чоловік з армії, то його поставили секретарем 
парторганізації. Йому дали там ще зоотехніком. Йому 
була робота. Всім була робота. 

дошлюБНе спІлкУваННя А танці, а пісні які укра-
їнські! Та це якби ви прийшли, є й досі співають. Я ж 
кажу, весело було. От зараз вийдеш вечером – не ви-
дно і не чути ніде нікого. А то було: там гармошка, там 
гітара, там співають дівчата. Раніше дуже весело було, 
і я застала, як прийшла сюди робить. А тоді вже пізні-
ше стали олімпіади різні. І співали, і танцювали, і різ-
ні вироби виробляли. [...] В  Котельві були досвідки. 
Як сюди прийшла, жила сім’я Масліїв (я жила в них 
на квартирі). А за ними стояв таки паганенький домі-
чок, а в тому доміку жила бідна жіночка. В неї мамку 
засудили (вона гнала горілку), а діточки ж осталися. 
І ото я пам’ятаю, шо були в неї досвідки. Всігда ходи-
ли дівчата, складки робили. Ото тоді гулялки гуляють, 
співали, танцювали, а надвір виходять – баян чи гар-
мошка тоді була. Боже! Весело, село гуде! Вечір. Тепер 
не почуєш ніде нічого, а  то було скрізь гуде, скрізь! 
Співають, танцюють. Весело жилось. А  зараз уже!.. 
[Де молодь знайомилася?] Оце ж на досвідках. Со-
ломи нанесуть, співають і танцюють. Це я застала... 
у 1947 році закінчила школу, і оце сюди прийшла. До-
свідки ще збереглися. [Скільки років було тим, хто 
ходив?] Молоді – по вісімнадцять, двадцять. Та кон-
церти які давали! А складки – приносили хто шо. Осо-
бливо, як святки: приготовлять старинні блюда, оці, 
шо зараз. Сами для себе.

фоРМи ЗвеРТаННя в  сІМ’ї [Як діти зверталися до 
батьків?] Обов’язково на «Ви». Якось батьки до ді-
тей відносились дуже гарно і  діти до батьків. Боже! 
[Діти] бозна куди позаїжжають, а їдуть [лише] на по-
хорони провожати в останню путь. Які батьки чемні 
були! [...] І ше ж і на вулицю ходили. Отож у Котельві 
(ото, де аптека) «швондялка» звалася. А [у мене] во-
єнні штани – порвані. Мати взяла полотно, білим оце 
все поналатувала, і я ж іду на вулицю. Чоботи такі за-
вбільшки, шо туди дві ноги влізе. Було, й босий йдеш: 
намажеш крейдою, побілиш [ноги]  – будьто туфлі 
були. А тоді ж думаю: «Та шо ж це таке? Так усі ще й 
дивляться». Полотняні воєнні, штани – галіфе [з бі-
лою латкою]. Та нігролу тоді взяв (я ремонтував) та 
так рукою намазав, шоб хоч не біліло воно. І ходили. 
Ото так улицювали. 

кРеМеНчУцький РайоН

с. Максимівка
Записала М. Курінна 21 травня 2012 р.  

у с. Максимівка Кременчуцького р‑ну Полтавської обл.  
від Квіташ (Пащенко) Віри Олександрівни, 1937 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя До клуба ходили. А обу-
ви ж не було. Ото під плечі якісь купиш, а воно або 
мале, або велике... [Взуття?] Да, взуття. А  там надів, 
побув, поки те... А до-до знов під плечі. Більше босо-
ніж, тоді яка обув була? І дорога, і де її достать. Не так, 
як зараз. [...] Може, була яка гармонія, чи поцинькав 
хто на балалайку. Та ото таке. А  тоді вже і кіно ста-
ло. Було і про Чапаєва, і про войну, і всяке було. Ба-
гато було. [Які танці були?] «Полька» та «Гопак». Оце 
було і все. [Як їх танцювали?] Хто як зумів, отак вору-
шилось і все. 

виБІР паРи [Як Ви познайомилися зі своїм чолові-
ком?] Та це чудо в решеті! На коровню мене загітіру-
вали. Я жила на низу, а він – на горі... Нє, тоже на низу, 
тіки туда дальше. І пішла ж я оце на коровню. А він з 
батьком жив, і в них був більший достаток. А шо я? 
Нічого не було... Батька не було, а ми з матерію. Двоє 
нас дітей, одна мати. І  він напився, перестрів мене, 
і я з ним простояла до утра. Нічого не балакали про 
путнє, а  таке-сяке... Ну, думаю: «Слава тобі Господи, 
до свідання». Пішов. Більш не прийдеш. Не прийшов 
він день, два, три, п’ять. Я на коровню – придрьопав 
оп’ять. Оп’ять же ж не в кіно, нікуда, ні на танці, ніку-
да. То з коровні додому прийшла, обернулася і пішла 
опять на коровню. Тут «трах-бах» іще і заміж пішла. 
Прийшли засватали. [Чи забороняли молодим ночу-
вати разом до весілля?] Та було і таке, було і не таке. 
Всяке було. Було, і  весілля не було, а  були діти. І  не 
сходилися. Яке хоч, таке і було. [Чи засуджували ді-
вчину, якщо вона жила з хлопцем?] Та ніхто нічого 
тоді не знав. Це зараз воно розкрито, а тоді таємно.

виховаННя дІТей [З якого віку дітей починали при-
лучати до роботи?] Зразу. Як ото тямило і зразу те. 
Я була ще мала. Оце після войни мати піде або на ро-
боту, або по дрова поїхала, а я варю їсти на пічці. Ото 
п’ять або шість год. Оце ж пічка. У  землі викопане 
отак пічка, дрова підкладали, а тут чавунець. Нарва-
ли бузини, туди води налили, сахарини туди, як мати 
дасть, укидали. Борошна стакан намочили, розвели, 
а  тоді те кипить. Заварили, заїдалися, як гороб’ята. 
Оце поки мати прийде. А сусідів багато, і оце: «Вєрко, 
вари копку [картоплю], вари кисіль...». А ми жили – 
осюди вулиця і  сюди вулиця до моря, а  ми на вуглі 
жили... І ото було всі збігають, і варили, і  їли, і були 
дружні, не так, як зараз.

диТячІ ЗаБави  Кукли робили с тряпочок. Ото так 
зав’язували, шось напхали отуди... Камінчиків взяли, 
в креймахі грали. Оце ж камінчики маненьки – крей-
махі, п’ять штук. Оце кидаєш. Один підкидаєш, а кра-
ще два чи три. Як взяв один – батіг, як два – віз, три – 
хата, і ше шось, як четвертий. Як не піймав – зрадив, 
вдруге почина[є]ш грать. Це отак воно по колі йде. Це 
дівчата і хлопці разом грали. Хлопці грали у кресала 
або... Як же ж це називалося?.. Отаку копаночку ро-
били, а тоді ножем, а тоді заміряли пальцями. Отака 
копаночка була. І ніж кидали, якщо він застряв – за-
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міряли. Ну, і  в  квача грали. Ото таке. [Чи каталися 
взимку на санках?] Та які там санки! Сумка була із 
книжками! Сюди треба було на гору ходить, а  кру-
ча висока була, та ото на тій сумці з’їжджали. Поки 
доїдеш – воно пор валося. А прийдеш додому – мати 
наб’є. І оп’ять таке саме. А сапоги були після войни: 
де які солдати покинули, де які ботинки, де які чобо-
ти. Ото таке надівали. 

с. підгірне
Записали М. Курінна та В. Конвай 20 травня 2012 р.  

у с. Підгірне Кременчуцького р‑ну Полтавської обл.  
від Краплини Наталі Юхимівни, 1935 р. н.,  

та Гончаренко Ніни Макарівни, 1927 р. н.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї Сестра із [19]25-го году, по-
том брат із [19]27-го  году, потом ще брат Серьога з 
[19]31-го году, потом ще одна сестра – вмерла... Я не 
знаю, з  якого году. А  я вже з [19]35-го  году. А  сама 
менша сестра з [19]37-го. Нас було п’ять, а шосте по-
мерло. 

РодиННІ пеРекаЗи, РодиННе повсякдеННя Го-
лодували, но нас корова спасла. Хліба не було. У вой-
ну. А то ж піде мати на степ, і корова туда, і теля туди 
бере. Теляті шо там, а молоко здають, а то ж роблять 
там, коровами орють, коровами пахають. Кандьо[р] 
варили, куліш. Олії як роздобуде мати, що там з кол-
госпу принесе – качан пшинки чи там зерна якогось... 
Такий млиночок ото був... Отак сіли гуртом, намололи. 
Тут тобі ж туди водички, якісь оладочки спекли. Отак 
їли, виживали. А  то молочко пили. І  сажали ріжій 
на олію, тепер його нема. Олійниця у нас у селі була. 
Олію били з ріжі, з коноплі, з кабачків. З кабачків доб-
ра олія. Із зерна, з кабачків. Із коноплі зерняток били, 
так як тепер із сємочок б’ють. Пахуща, тепер нема та-
кої олії. І отож такочка жили, поки батько прийшов із 
войни кантужений. Жили ми – село Ялинці Полтав-
ської області, Градизькій район. Це ще до пересилки 
жили. Потом у пересилку я вийшла заміж, і пересели-
ли нас сюди. Батьки осталися там, а ми з свекрами уже 
сюди переїхали. І з самої весни почали будувать хати. 
[Батьки переїхали] у Крюков. Тут був голий-голісінь-
кий степ. Конопля росла... І ми оце строїли собі хати. 
Нам наділили по двадцять п’ять соток... 

виБІР паРи Із чоловіком познайомилась у селі. Він 
наш. У селі був клуб. Ходили туди раз на тиждень. Він 
мені дуже понравився. Маленький був, але бравий. 
Його двоюрідні сестри спочатку попитали батька та 
матір, чи согласяться вони, щоб я за їхнього брата ви-
йшла заміж. Батьки мої були не протів, то і прислали 
вони старостів. Прийшли його батько і мати із хліби-
ною і горілкою. Шось там пошуткували, шо в вас гар-
ний товар є, а у нас покупець на нього бравий, то чи 
згодилися б батьки його продать. У нього дуже вели-
ка сім’я. Рушники я не пов’язувала, а подарила тільки 
йому вишивану хустку.

посаг Оце як молодий забирав, і шо там мати мені в 
скриню наклала. І скриню ту на воли. І ма[бу]ть, кіло-
метрів п’ять мене таскали ноччю. [Що було в скрині?] 
Ганчірки разні та мати мішок жита положила. А  шо 
туди положиш? Нічого не було ложить. Ну, рядно 
якесь та подушок, та два одіяла було. Батько їздив у 
Київ та купив два одіяла. А то рядна були, сами ткали 

рядна. Та шматок полотна накладений, прядку поло-
жили, бо я вміла прясти й ткала.

виховаННя дІТей Ми ще й у школу не ходили – по-
чали робить. Пололи на городі. Города багато. Ще до 
войни. Та, мабуть, годив п’ять [було]. Оце вже там по-
сіють ріжій, а ми його вищупуєм... Коноплі насіють, та 
шоб бур’ян не заглушував, оце все виривали. Просо 
насіяне, виполювали бур’ян навсидьки. Оце все діти 
робили. Хлопчики дома робили, а то ходили в колгос-
пи пасли телята... А ми більше ходили в колгосп діть-
ми – табак пасінкуєм, і нам ше видєлять якусь плату, 
благородну плату, там шось дадуть на плаття чи шось 
дадуть, тоді ж матерії так не було. У нас табаку дуже 
багато садили. Но вода нас затоплювала, то як зійде 
вода, і тоді вже сажають і табак, і городи ми сажаєм, 
і  все. У  парниках табак сіють, а  тоді ми вже рассаду 
сажаєм. Ми, дєтвора, розкидаємо, а вони придав[люв]
али, а тим ото так канави риють. Отут уколола, при-
давила, уколола, придавила... Отак сажали. Бистро все 
робили. Оце все дітьми робили.

диТячІ ЗаБави Робили кукли з тряпків. Самі обмо-
тували, тоді ж не продавали. Так зав’язали мордочку, 
потом умотали. Не таке, як ото шиють, як показують 
по телевізору. То такого ми не робили. А таке ото, за-
мотаєш, замотаєш та граєшся. У мняча грали. Хлопці 
й дівчата, всі вмісті. У кльока грали. Отак ставиться 
спичка вистругана, а тоді ціпком б’єш по ній. Кльок. 
З  дерева застружене отачка, і  ставиться навскоси в 
землю. І отам загорожене, і отам загорожене.  Ма[бу]
ть, метрів з три чи, може, більше отступаєш, і  треба 
мені кинуть ціпок, і  шоб клок упав аж отуди... Зна-
чить, я  вже стільки очок набрала. Це хлопці і дівча-
та вмісті гуляли. А ще хто ухватить цей кльок і скаже 
«цур пакльок!», то значить, він у мене очки забрав. Як 
ухватив той кльок, шо той не вспів долетіть отуди, де 
він довжен летіть, а перехватив його хтось, ото вже він 
у мене очки забрав. Оце така гра.  [...] «Гуси-лебеді»: 
«Гуси, гуси, додому!» – «Чого так рано?» – «Вовк іде!» – 
«Шо він робить?» – «Гусей скубе». – «Якій?» – «Сірий, 
білий, волохатий, тікайте, діти, до моєї хати!» І тоді ж 
ті діти біжать. Одни ж біжать, а ті ж ловлять, напада-
ють. [Спочатку стоять] один напроти одного. [...] То в 
«жмурки» грали.

с. стара Білецьківка
Записала М. Курінна 20 травня 2012 р.  

у с. Стара Білецьківка  
Кременчуцького р‑ну Полтавської обл.  

від щипець Лідії Іванівни, 1930 р. н.,  
та Покой Наталі Михайлівни, 1985 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Таке прожили життя, що його не 
хочеться згадувать. Там война, там голодовка. А нас у 
батьків було п’ять дочок. Я  сама старша. Я  до війни 
ходила в школу. Три класи кончіла я до війни, і біль-
ше я не ходила, потому шо сім’я велика була. Война 
кончилась, ніде нічого не було, не їсти, не пить, не 
вдіться, не вбуться, нічого не було. Ну, і я тоді ж піш-
ла у колгосп робить. Скіки мені – чи п’ятнадцять год 
було. Тоді у 1933-ом годі мій батько робив у колгос-
пі, був комірником. Так шо  я, напрімєр, голодовкі 
не знаю. То до батька приходили люди, це я хорошо 
помню. Приходив один чоловік, длінне пальто таке, 
і  кармани повирізані. І  він прийде, і  в карман вродє 
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кидає, а  воно тут аж у полі. То батько багато людей 
спасав. То буряків дасть, то таке... І макуху їли. Це вже 
я у [19]47-ом годі. Як мати піде на базар, а у нас коро-
ва була, молока продасть, та якоїсь крупи чи макухи 
купе і оце прийде додому. А ми ж як горобці, їсти ж 
усі хочемо. Нас же ж п’ятеро. То мати суп якійсь на-
варить. Батько потім на желєзній дорозі робив, то тоді 
там давали хліб на карточки. По двісті грам чи по сто 
грам на душу. Батько мені книжку дасть. Поїду полу-
чу, приїду звідтіля. Мати розрізала на отакі кусочки, 
а нас п’ять, батько і мати – сім душ. Ой, важко було 
жить! Якби ніхто не зазнав нашої жизні! Зараз бачите 
як: це од зараз побачила, що День Побєди справляли, 
а то вже й забули, що воно і є! А скільки ж людей по-
пропадало! У нас тут за селом, сєйчас сосна, а тоді був 
шелюг – лоза така красна. Скільки там наших солдат 
погибло! Страшне скільки погибло солдат у тому ше-
люзі! Я знаю, моя мати покойна, батько її заставляв... 
Наші тоді як раз одступали. Батько наш встане утром 
і матері каже: «Вари картоплю!». Мати зваре з ведро 
картоплі, і  я беру те ведро, і  на шлях винесу. І  якби 
ви бачили: хто в карман, хто в пілотку, хто в жменю 
так схвате картоплі і біжить! Батько мій на железній 
дорозі робив. На його була наложена бронь. Він не во-
ював. А потом, як вже нємців почали гнать, то батька 
забрали, і не одного батька, а з нашого села п’ять душ. 
Забрали снаряди підвозить на передову.

виБІР паРи Ой, я  вам зараз розкажу, яка я молода 
була! Ходив до мене мій дєд. У  [19]51-ім годі це. Бе-
руть його в армію. Та моїм батькам каже: «Ми роз-
пишемося, а то я поки одслужу, вона заміж вийде...». 
А я робила у колгоспі тоді. І уже у колгоспі у бригаді 
я одна дівчина осталася. А то вже заміж повиходили 
дівчата. Батько мій не хотів, шоб ми писались, но ми 
записались. Пішли писатися у Крюков. Я ж у Чечелеві 
жила, а він із Котлова. Уже счітається Крюков. При-
йшли в райсовєт: у  нього паспорт  є, а  в мене нема. 
Нас не розписали. Прийшли у Чечелеву у село, а  се-
кретарша мене ж хорошо знає, я ж в колгоспі роби-
ла. Прийшли і кажемо: «Отак і отак, Галя, ми хочемо 
розписаться». Записала вона нас 27-го, а 29-го мій дєд 
пішов у армію. І як пішов, і прослужив на Камчаткє 
п’ять год! П’ять год! Шо це, шутка? А ну! [...] А мати 
моя тоже... Батько в неї нерідний був. Материн батько 
пішов у Фінську [Радянсько-фінську] війну і не вер-
нувся. Осталося у моєї бабусі їх троє: моя мама, тьот-
ка, дядько. Оце так. А батько служив за Кременчуком. 
Та тоді познайомились з мамою. Та мамі було шістнад-
цять год. Мама з [19]11-го году, а батько – з [190]5-го. 
А  батько оженився, шо мати його заболіла, не було 
кому за ней ухажувать. 

МиРгоРодський РайоН

м. Миргород
Записала С. щербань у вересні 1989 р.  

у м. Миргороді Полтавської обл.  
від Фурси анастасії Василівни 

дошлюБНе спІлкУваННя Як холодно зробиться, 
тоді на досвітки. Наймаємо хату. Хто упуска: бабуся, 
дідусь. Для розваги упускали молодь. На святки по 
хлібині несли, гроші давали, а керосин дівчата купу-

вали і носили по черзі. Вдень вишивали, а в свята гу-
ляли, по п’ятницях шили, хіба празник який попадав. 
Субота вечір – на вечерниці пішли, одягаємося гарно, 
то у керсетках, то у сорочках, то у кохточках. Плахти, 
станки носили, запаски, перчеві – до плахти, а чорна – 
до станка, пояси з китицями, з китичками, збоку заві-
зували. Пошили (у містечках більше шили) до дванад-
цятої [години] і додому спать, або й тут спали. Несли 
рядно, солому. Хлопці приходили з музикою – танцю-
ють, і дівчата не втримуються. Звідусіль ходили хлоп-
ці – побули, побули і пішли. Перед Різдвом, на Варки, 
Савки, Миколая вчимося колядувать. На перший день 
Різдва самі дівчата ходили. Колядникам давали хліби-
ну, на «озвар», гроші, а дітям – цукерки, гроші. Зноси-
ли у хату, де вечорниці були. На вечорницях співали, 
танцювали. Співали багато весільних пісень. 

Ой у полі, в полі стояла береза.
Щедрий вечір, добрий вечір.
А на тій березі золотая корка.
Береза висока, листом широка.
Де взялися райські пташки
Та й оббили золотую кору.
Де взялася дівка Маруся –
Позбирала золотую корку
Та й понесла до золотарика.
– Золотарику, мій братику,
Зроби мені стрічку на мою голову,
Зроби мені перстень на білую ручку,
А з останку – золотую чарку,
А з послідку – золоту тарілку,
Будем їсти, пити і Бога хвалити.

Проти Нового року ворожили. Кидали чоботи з ноги 
через ворота, кілочки щитають в лісі [на  тині]: оди-
нець, молодець. Ходили, де велика сім’я, під вікно і 
слухали, що там казали до дітей  – «сядь» чи «йди». 
На Хрещення йдуть умиваються, хлопці дівчат уми-
вають, ходили у цвітках. Привели умивать одну горду 
дівчину, що ні на кого не дивилась, і  покинули, ото 
стида. Платочком втирається. Він її вмив, вона – його. 
Тоді увечері знову сходяться. М’ясниці  – сім неділь, 
а коли – менше. Співають, шиють, весільних співають 
тій, що має заміж іти. Масниця – вареники варять у 
хаті вечорничній. В піст на третім тижні ідемо на вес-
нянки, на вулиці. На першому тижні треба одговіться, 
попоститись, скоромного не їдять. Веснянки співа-
ють, стають коло води і співають:

Весняночко, паняночко, де ти зімувала?
У лісочку на пеньочку, на сорочку пряла.
Не сама я пряла, кума помагала,
Ой спасибі за хліб, за сіль, ще й за шматок сала.

Упав сніжок на обніжок та й став потавати,
Було б мені не йти заміж та ще погуляти.
Упав сніжок на обніжок та й став водицею,
Луче було дівчиною, як молодицею.
Летять гуси, летять гуси та всі сизокрилі,
А на нашій вулиці дівки чорнобриві.
Летять гуси, летять гуси та все з гусаками,
А на нашій та й вулиці дівки з парубками.
Вихвалялась та й Маруся, що тонко напряла,
Придивились наші хлопці – сорочка рядняна.

На Великдень колиски робили, колихалися, співа-
ють, танцюють, колишуться. Танцювали «Гопак», 
«Краков’як», «Бариню», «Гречаники». Тиждень гуля-
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ють до Провід. Після Провід знову гуляють. До Тройці. 
На Тройцю ставлять віху, квітчають. Де хто забув, що 
надворі поховать горшки, відра на віху чіпляють. Було, 
хлопці притягнуть і терницю, і возик – все що в кого є 
не заховане, і ворота познімають, віху обгородять. Тоді 
добре треба стерегти двір. Хлопці вночі те все роблять. 

с. великі сорочинці
Записала С. щербань у вересні 1989 р.  

у с. Великі Сорочинці  
Миргородського р‑ну Полтавської обл.  

від Мухи Ганни Герасимівни, 1906 р. н. 

дошлюБНе спІлкУваННя Восени, як сніг упаде, 
а зразу ходили мняли прядіво, мняли у ногах, у когось 
коло хати на рядні, на дошках. А  досвітки  – дівчата 
прядуть чи вишивають, а  хлопці приходять, співа-
ють, танцювали. Йдемо на досвітки – прядку несемо, 
днище, гребінь, мички, рядно; з дому рядном чи но-
силками несли, щоб не замітили. В тиждень раз поне-
сеш, хлопці оставались ночувати, рядном укривались. 
В  обнімку лежали. Тоді вже брав. Стукають у вікно, 
а  дівчата ідуть відчинять, молоденькі ховались від 
хлопців і не ночували. Якому кортить, прийме гребінь 
і сидить коло неї. У п’ятницю вишивали, а так – пряли. 
Досвітчаній матері одпрядали, приносили і гостинця. 
Дівчата роззувалися і пряли босіж.

с. гаркушинці
Записала С. щербань у вересні 1989 р.  

у с. Гаркушинці Миргородського р‑ну Полтавської обл.  
від Дворник Марії Семенівни, 1925 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Після Покрови вже ходи-
мо мнять прядіво до жінки, що сама жила. Багатенько 
ходило – дванадцять дівчат, одпрядали у п’ятницю ха-
зяїну, що пустив на досвітки, а в суботу до вечерні йде-
мо, а в неділю сходимось, ночуєм і рано вдосвіта вста-
ємо прясти. Бідна самітня жінка, або чоловік і жінка 
упускали на досвітки – досвітчані батьки. І до Покрови 
ходимо на досвітки шить. З місяць шиємо, а тоді вже 
прясти. Вал не пряли на досвітках. Дома клочки мати 
пряде. «Здрастуйте», – казали. «Здрастуйте, прийшли 
гості до мене», – відповідала досвітчана мати, як пряс-
ти, то міняються місцями, та, що крайня, коло порога, 
відсуває двері хлопцям. Хлопці стукають і заходять, 
стоять чи сідають коло припічка. Хлопці і дівчата спі-
вали умісті. Приходили з музикою. Увечері у неділю 
скоріше виряджали, бо рано дівчатам прясти – в час, 
два. Часом п’ятеро-шестеро. Як повна цівка на прядці, 
то це десять-дванадцять  – за вечір і ранок напрядає. 
Раненько в понеділок йшли додому – сіріє, і йдемо до-
дому, щоб менше бачили люди. Ще з прядками йдемо, 
то ще вдень вдома прядемо. Пряли побільше дев’ятку, 
десятку на сорочки, дев’ятка на сорочки чоловікам, 
пряли і  одинадцятку, і  дванадцятку, тонке. Бувало, 
й хлопці остаються ночувати, як хлопець вже гуляє з 
дівчиною. Дівчата брали колдрі, рядна, подушки, не-
сли зразу. Вечером йшли, так щоб менше бачили, але і 
не соромились. Смеркає, і йдеш на досвітки. До Різдва 
прядемо. Дві неділі Святок гуляли. На Святвечір ді-
вка йшла під вікно до сусіда і слухала, що там казали 
[дітям]. Якщо чула, к приміру, «іди, не оглядайся», то 
значить піде заміж, а якщо кажуть «а хоч би ти каме-

нем сіло», то ні. Дівка слухає, що в хаті скажуть, як ба-
гато дітей в хаті, то всяке казали, а дівка стояла, щоб 
її не бачили. На другий день йшли до церкви, всі гар-
но вбрані, у кожушанках, ватянках, платки великі на 
голову крайком – квітчасті, кашемірові, у чоботах на 
високих підборах – червоні, зелені – ватянки. Увечері 
йшли на вечорниці – дві неділі. На перший день Різдва 
колядують, хлопці і дівчата, а діти колядують раніше, 
а  тоді увечері йдуть жінки й чоловіки. Гроші дівчата 
і хлопці складають і виряджають Святки, на Івана. 
Один день колядують, а на Маланки щедрують. Хлопці 
щедрували з звіздою. Щедрували на дворі і в хаті. Як 
зайде дівчина на Маланки першою в хату, то кажуть, 
що буде теличка, а хоч ягничка, а як хлопець, – то бич-
ки або баранчики. Увечері вечорниці щодня. [У] піст 
ходять деякі прядуть, вже до ткання все готують, щоб 
до Великодня виткать, щоб не остався дід [верстат] 
в хаті. Досвітки – з місяць в піст. Великдень – колиски, 
літо – вулиця, а вдень – в ліс. Співали, музика грала. 

хоРольський РайоН

с. Новоаврамівка
Записала С. щербань у вересні 1989 р.  

у с. Новоаврамівка Хорольського р‑ну Полтавської обл.  
від Ганзенко Олександри Василівни, 1906 р. н. 

дошлюБНе спІлкУваННя Після Покрови – досвіт-
ки. А  починаються ще раніше, коли мнуть пряди-
во коло воріт або у дворі, у тій хаті, де досвітки, або 
сходяться до подруги. На землю кладуть дошку, тоді 
мнуть босими ногами, одна дівка на дошці (дванад-
цять жмінь повіємо). Бере жменю зімне, тоді тіпає об 
деревину, об стовпчик або об терницю. Потіпають, 
а тоді мнуть. За вечір могла повісмо зімняти. А хлопці 
посходяться і жарти всякі, крадуть прядиво і нібито 
мнуть, і  хлопці, і  дівчата тоді тута, і  співали дівчата 
і хлопці, і переходить на гулі. Матері микали мички, 
на прядіння заготовляли. На досвітки йшли – беруть 
прядки, гребінь, йдуть, прядуть, а хлопці чудять ззаду 
гребеня, поки мички не скине з гребеня. Вечернична 
мати – більше жінка-вдова. Лягали спати. Увечері ді-
вка або парубок несе солому. Не сплять, а обнімають-
ся, качаються, а  деякі сидять за столом. Соломи на-
кладають і ряднами застеляють. Місцями міняються 
на досвітках. Вечорничній матері несли дівчата сало, 
хліб. На зимового Миколая пекли пряники, жерстя-
ними і дерев’яними формочками витискували, на яр-
марках купували.  [...] Не гуляють на Голодний Свят-
вечір, а  на Хрещення знову гуляють. Проти Нового 
року кидають чоботи через хату. Кілки перев’язували: 
як у корі – за багатого, а як голий – піде за бідняка. 
На Великдень колиски робили. Вал збирали на вер-
вечки, а були й деревинні. Колиски на вигоні, колиска 
як карусель і колиски як гойдалки. До Тройці щове-
чора ходять гулять – дук роблять. У Кличану суботу 
хлопці вирізують кучеряву липу і закопують в центрі 
на вигоні, уквітчують стружками, паперовими квітка-
ми. Тоді застеляють кругом любистком, викопували 
рівець, сідали, а в рівець – ноги, співають – челядь не 
розходилась до розсвітанку. Всі співали злагоджено. 
Хлопці і дівчата одне на одного поглядали, троїста му-
зика грала, і танці [були]. Три дні Трійці так гуляють. 

ХОРОЛьСьКиЙ  РаЙОН
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чУТІвський РайоН

с. Нова кочубеївка
Записала М. Курінна 16 жовтня 2016 р.  

у с. Нова Кочубеївка чутівського р‑ну Полтавської обл.  
від чалик Надії Пилипівни, 1928 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи, РодиННе повсякдеННя Був 
у мене папко. Стрелошником робив тридцять три 
годи на желєзній дорозі. Він помер, коли йому було 
дев’яносто один год. Не обижав. Хорошо обращався 
до дітей. У мене ще був брат і сестра. Не пив, не ро-
зорявся. Дуже хорошо себе поводив. Мама була – Зу-
башенко Ольга Фідосіївна. Була колгоспниця, робила 
важко. Ходила на роботу і нас воспитувала, догляда-
ла, одівала. Як вам сказати, жили ми средньо. Не дуже 
розкошно, но і не зовсім погано. Було всього  – «на 
віку, як на довгій ниві». Школи покончали, братик в 
армії був. Прийшов з армії, оженився. Сестричка  – 
найстарша, 1923  году рождєнія. Робила на хімскла-
ді. І  приймала, і  відпускала яди колгоспам, все сама 
вела. Трапився їй з Зоївки, в  армії відбув, старший 
за неї, опутав її, уговорив і всьо  – вийшла заміж за 
нього. Пив кажен день, ганяв кажен день. Вона стала 
важкою, пішла у декрет. Він пив добре і ганяв її.  [...] 
В 1933-му, це я ще була малою, не замужем, дуже було 
важко. Їли лопухи, корінці копали. Та коріння лопуха і 
не найдеш, бо викопують же люди. Заблудьки їли. Оті 
семена, шо бурячки сіють, ми його на тертушку терли, 
і блини мама робила. Було, шо давали похльобку: від-
ро води, стакан дерті або комбікорму – забовтають і 
ото роздавали пайок. Не те, шо скіки ви схочете, а лі-
тру чи два того пайка. Мама насипала тому і тому бра-
тикові. Він свою випив та й до того, а той же став не 
давати. А він його за горло – і задавив. Задавив брат 
брата. Отакий случай був, я  знаю. Це точно, прав-
да. [...] Прийшли німці у війну. Були ми ще всі дома: 
братик, сестричка і  я. Викопали на городі вбєжище. 
Жили там. Укрили, тіки дірка була, шоб лазить. В хаті 
жили, поки не бомбили Кочубеївки. Позачинені две-
рі і вікна – усе. І папа каже: «Тихо, партизани захва-
тують, тихо сидьте!». А хто його знає, хто там. А тоді 
коли стали бомбити Кочубеївку, ми були всі в убєжи-
щі. А в убєжищі там тоже, шо ж ми... Вискочив бать-
ко, ухвате в хаті хлібину чи паляна якого і в убєжище. 
А тоді виглянули, а воно як жахнуло! Його кинуло на 
нас. Його заглушило, але не вбило. Він упав, думали, 
шо вбито, дуже звалнувались, плакали, но пережили. 

дошлюБНе спІлкУваННя Був у нас клуб. Була му-
зика, кіно було. Музика була – радіо. І прийдуть, хто 
там грав на гармошку. В клуб ходили, гуляли, танцю-
вали, співали, плигали. Як не важко було, а молодіж! 
Ото похльобки тієї нахльобаємося і пішли. Ще й гука-
ли одне одного: «Ти йтимеш? Ходім, я йду!». [Які танці 
танцювали?] «Полька», «Краков’як», «Гопак», «Вальс». 
Гупали, топали, вибивали. О,  Боже! Хорошо було. 
«Вальс» мало хто знав. Я не танцювала. Я любила спі-
вати. А танцювати любила «Гопака» – вдарю «Гопака». 
Це вродє як старшою дівочкою була, то співала: 

Мене милий полюбив отаку бідовую,
А собі він полюбив десятипудовую.

Ой не смійтеся, ребята, що я з пісні збилася,
Я на курсах не була, танцювать не вчилася.

Ой чий же це дом, занавесочки кругом,
Через місяць, через два в етом домє буду я.

виБІР паРи [Ви зі своїм чоловіком познайомилися 
на танцях?] І на танцях, і він робив механізатором на 
тракторі у колгоспі. Я  була ланковою. Зайду в хату, 
а  мені: «Надя, я  перу, зайнята, я  не піду!». До іншої: 
«Е ні, я  їду з дому, мені треба!». О Боже, треба самої 
іти, бо наряд же то даний! Піду я сама. А Василь Яко-
вич був на тракторі. Я не лінилася, шось йому треба, 
я все зроблю, запитаю. Ну, і слово по слово, познако-
милися. Приходе ввечорі: «Я за тобою скучив...». По-
сидим, побалакаєм. Приходе і завтра. Це вже, бачу, 
воно не на те... Так ми познакомились, а в 1950-му годі 
поженились. Двадцять три роки мені було.  [...] Сва-
тали мене. Посідали та й балакають. Ну, балачки ба-
лачками – давайте до столу. А я на ліжанці сидю і слу-
хаю, шо вони балакають. А тоді як вони побалакали: 
«Надю, ти чуєш?». Кажу: «Чую, мама». – «Та й шо ти? 
Згодна за Василя заміж іти? Згодна з ним вік прожи-
ти?»  – «Мамо, як не битиме». А  той дядько Василя, 
свекрушин брат, каже: «Так чого б він бив? Ну, як за-
роблятимеш... Не заробляй!». А  Василь засміявся та 
прийшов до мене, отак обняв і каже: «Чо’ б же я тебе 
бив? Хіба я буду женитися для того, щоб жінку бити?». 
Правду скажу: прожили, раз ударив хорошенько – зуб 
ковтнула. За шо? Жили ми не зовсім погано. Було тоді 
полотно. Мама пряла, ткала всю жисть. Були рушнич-
ки. П’ять полотенців, які я тягала, шоб руки витерти, 
для посуди, для лиця. Та хай в мене хоч сто, то шо – всі 
тягати? Ну, я постирала. Тепло, гарно так осінню. Ви-
мерза все. Він прийшов з роботи, умивається, вдяга-
ється. Полотенце. А вони надворі всі мерзлі. Я кажу: 
«Ось простиня...». Полотняна простиня, вибите кру-
жево – прошва. Кажу: «Утрись крайом, а завтра воно 
вимерзне, повносю в хату полотенце».  – «Витягай 
рушник!». Сундук же ж ций. А я кажу: «Та багато стір-
ки! Понавішую цілий двір  – самі рушники! Утрись 
простинею».  – «Витягай рушник!»  – «Та Вася...»  – 
«А я сказав!». І тіки «хлоп»! А мати, свекруха: «Надю, 
та було б же ж хоч один до коміна повісити, шоб він 
висох, а  тож бачиш шо... Хай би ті чотири вимерза-
ли, а один до комина повісити...». Ну, все. Він упав на 
диван – плаче. А я собі плачу. [Чому він плакав?] Шо 
вдарив. Жалко стало мене. Ну, і поплакали, він собі, 
а я собі. А мама ходила: сюди-туди. На тому й кінець. 
Більше він не простягав руки. Ніколи! Даже «брешеш» 
не казав. Шутя прожили. Ото шуткуємо шось.

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї [Як Ви зверталися до све-
крухи?] На «Ви». Ніколи на «ти» не казала. [Як Ваші 
діти до Вас звертаються?] Та коли як. Коли «Ви», 
а коли «ти, мамо...». 

шлюБНий вІк, «сТаРа дІвка» [У якому віці зазви-
чай дівчата виходили заміж?] А  так, коли кому тра-
питься. Хто у вісімнадцять, а хто у двадцять, я – у двад-
цять три. [Якщо дівчина довго не виходила заміж, чи 
вважали її «старою дівкою»?] Не вважали, но кажде 
стремилося вийти. От Покрова. Казали: «Покрий мені 
голівоньку, хоч ганчіркою, аби не дівкою...». Аби не ді-
вкою остатися. Но і багато таких дівчат пооставалися, 
шо не було хлопців. Хлопців забирали то в армію, то 
в Германію. Багато дівчат пооставалося. Наче і хоро-
ша, і бідова, і роботяща – не виходе, не получається, 
не трапляється їй пара. [У якому віці переважно одру-
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жувалися хлопці?] Кому як. І двадцять три, і двадцять 
п’ять. До вісімнадцяти я не помню, шоб хто женився. 
А з двадцяти ото одружувалися. 

подРУЖНя ЗРада Було таке. [Кого звинувачували: 
чоловіка чи ту жінку, до якої він ходив?] Жінку. Не 
приймала б, то не було б зради. А то шо: прийде ваш 
чоловік, а вона розсядеться, сто грам наллє і вгощає, 
і перед ним викручується. А ви наморитесь, прийдете 
з роботи, шо-небудь похлєбаєте та й отдихаєте. А він: 
«Та нашо вона мені здалась, як та отака весела і чиста, 
і гарна». Були зради. [Як із цим боролися?] Та як бо-
ролися – жінки ходили, лаялися. А він ще й на неї гру-
зить. Каже: «Не твоє діло, шо схочу, те й роблю. І куди 
схочу, туди й піду». [І жінки терпіли?] Терпіли. 

сІМейНІ вЗаєМиНи Я жила на Городку – ото місток 
перейти і туди в ліс. Там я росла. У  суботу свадьба, 
і зразу забрали мене сюда. Була свекруха і зовиця. Зо-
виця зараз у Москві. 1928-го году рожденія. Така, як я. 
А Василь Якович був 1926 [року] рождєнія. Ну, й тут 
ми жили. Він робив механізатором. [Які стосунки 
були зі свекрухою?] У  нас було все хорошо. Свекру-
ха у мене була добра душею, но вона хвора була. Вона 
ніде не робила. Я її шанувала, жаліла, шо вона хворає. 
Але вона суп варила, борщ варила, квочку доглядала, 
корову мені прив’яже, вижине. Я прийшла, чи консир-
вирую, чи стираю, чи йду полоти на город – я своє ро-
блю, а тут у мене поманеньку робить бабуся. Я її жалі-
ла, шанувала, потому шо вона була дуже у помоч мені. 
Вона нічого не касалася: садити, полоти, консервува-
ти. Но я довольна була, шо вона по хазяйству помагає. 
Оце машина їде, мені вискакувати, а я ще не снідала. 
«Ой, Надю, на хоч це візьми, дорогою з’їси». В  мене 
свекруха була хороша. Я довольна. І Царство Небесне. 

оБов’яЗки дІТей щодо БаТькІв [Хто з дітей до-
глядав старих батьків?] Я б сказала, в кого є совість, 

той і доглядав. І  тоді так, і  тепер. Повинно так буть 
по закону, шо найменшій дитині дістаються батьки. 
Ну, а тепер зовсім воно іначе. В кого є совість, той жа-
ліє, шанує. Жисть дана раз, і жисть коротка, як удар 
молотка. «Жисть прожити – не поле перейти». Все на 
своєм віку іспитаєш. 

шишацький РайоН

с. яреськи
Записала С. щербань у вересні 2009 р.  

у с. Яреськи Шишацького р‑ну Полтавської обл.  
від Тищенка Івана Петровича, 1933 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Мати була пухла, молока не було, 
за сім кілометрів дідусь покійний сходив купив соску, 
пухлими ногами. Була у нас корова, і  ото я остався 
живий. У нашому районі є таке село Порскалівка, то 
хто вспів утекти з того села у [19]32 році, ті спаслися, 
решта людей, кроме буксірів, отих, шо грабували лю-
дей, погибли. І ото в те село, якщо підеш туди, дава-
ли там заколотьку всяку і десь півкілограма хліба на 
день. І ото моя мама після мого народження через дві 
неділі вимушена йти туда, або тут помирай, або там 
кусочок хліба зароби. На жнивах.

дошлюБНе спІлкУваННя Колиски я ше застав, ко-
лиски були. Значить, там був панський садок, росли 
там кленки. Кленки в діаметрі двадцять сантиметрів. 
І розлогі такі віти стягали туди, як сволок – перекла-
дини, і тут же сама колиска чіплялася, і хлопці з дів-
чатами колихались. Це робилось перед Великоднем, 
на Великдень ото начинали колихатися, музика грає – 
балалайка, гітара, гармошка, скрипка – це на весілля, 
а так, то щось одне. Співають хлопці, дівчата.

ШиШаЦьКиЙ  РаЙОН
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БеРеЗНІвський РайоН

с. Балашівка
Записали С. Маховська та В. Сироткін 

11 жовтня 2011 р. у с. Балашівка  
Березнівського р‑ну Рівненської обл.  

від Гаврилюка андрія Григоровича, 1920 р. н.,  
Прадун Єви Яківни, 1934 р. н.,  

та Прокопчук Ганни андріївни, 1934 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя На вечорниці хлопці 
приходили та мички скидали з гребня. Як уже осінь, 
вже пороблють усе домашнє. Зимою таке роблять. 
Мог ли дівчата такі приходить років у вісімнадцять-
двадцять. То ще за Польщі таке було. Вже сих вечор-
ниць не було за совєтов, вже відійшло. Парубки з чу-
жого села приходили теж на вечорки. Билися! «З того 
краю сюда не йди, бо як туди підеш, там дадуть пир-
ника». Ніякого того могоричу не було. Де той могорич 
був? Борони Бог! За Польщі сіяли коноплі, то шукала 
поліція. Крепко, навіть судили за те. [...] Ми ходили по 
ягоди. Коробку за плечі, несем, наберем коробку, ще й 
коробочку. На другий день в Березне прем ту короб-
ку на плечах. І як три рублі візьмем за ту коробку, то 
добре. А ми жили колись – на подлозі спали, на землі 
спали. Хлопці ходили, тако полягаєм  – хлопець і ді-
вчина лягає спати на вечорницях. Зимою – в хаті, а лє-
том – то на вишках, на хліви. Там, де корови, вишки, 
да там сєно. Да і там вечорниці робілі. [Чи ночували 
на вечорницях?] Та ночували, то – вечорки. Хлопці і 
дівчата ночують всі разом. Плели тації мати, то про-
стілаємо і лягаєм спать. [Чи народжувалися дошлюбні 
діти?] Не було до шлюбу дітей. Все культурно було. [...] 
На вечорницях співали і танцювали. І прали колись, 
доробляли. Виробляли полотно таке. Самі ткали. Ми і 
зара’ самі шиємо. Танцювали, музику наймали. Танці 
танцювали: і «Вальца», «Полєчку», «Краков’як». Тепер 
такого нема. Тепер то топчуться тако. А ми музикі на-
ймали, скрипку наймали – грала. Потом уже гармош-
ка стала. Наймали гармошку. [Які забави були на ве-
чорницях?] У «слєпца» граємо – бєгаємо, ховаємося. 
Те шукає. А так ігрі якісь такі. 

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї І дєд, і прадєд – усі тут родом. 
У тата в сім’ї було вісім душ. Батько Гриць звався, а по 
батькові – Філіпович. А мати – Наталка, з другого села. 
Як дєд звався, то я того не пам’ятаю, бо як матір при-
йшла сюди, вийшла заміж, то його вже не було. [...] За-
раз сім’ї усякіє є, є по п’ять душ. От у нас було п’ятеро 
дітей. Зараз стало менше дітей. Ну, те вмерло, те по-
женилося, пішли од батька по роботах, єдуть в Росію, 

єдуть куди хочете. Тепер стало менше дітей, бо стали 
грамотнєшіє, хітрєшіє, да й не стало дітей багато. Це 
було ще недавно, пару років тому назад, а тепер, у ці 
роки, стало багато дітей, бо тепер на дітей багато пла-
тять. То є вже і по восьмеро, і по дев’ятеро дітей мають. 
Дєд запам’ятався, мені вже було років чотирнадцять-
п’ятнадцять. В хазайстві працював, та й всьо. Коні мав, 
корови мав. Особливо не лаявся. Пам’ятаю, було вже 
льод, осінь. Там, де у нас була клуня, ровчик такий, 
і замерзла вже вода. Давай я вже ковзатися – да і про-
валився. То вже і плачу, то дєд мене взяв за руку та по 
задніце. «Я тобі, – каже, – наковзаюся». Він довго шось 
у нас не був. Навчав робити. Нас було багацько, роби-
ли поле, робили та й свій хліб пекли. 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї Як був батько, то бать-
ко головував, а як вже помер, то вже мати. [Що мати 
робила вдома?] Прала та ткала сорочки їм, штани. Їм 
ночі не було, спати вони не спали. Веретьонами, як то 
кажуть, така гребйонка була. І микали полотно. Єдна 
сестра була, сестра вже помагала матері. Нас було чоти-
ри хлопці, а сестра п’ята. Я був самий старший, самий 
перший. Батько помер, порозходилися. Поодружува-
лися. Нє, не по старшинству: те пішло в армію, те оже-
нилося. Було трудно до колхозу.  [...] Мужики більше 
біля клуні, коло худоби. Ціпом молотили. Жінка – коло 
печі. Як багато сім’ї, то наварити ті казани на снідання 
та на обід, та на вечерю. Це рогачами треба було. Кож-
ного вечора топили у печі. Коробку бульби да миску 
гурков чи расолу якогось, чи квасу, да й їдять. Жіно-
ча робота, то важко було лазить коло веретьона та по-
прасти. У клуні жінки приходять підсівають. Віяти – то 
не бабська була робота. Баба може туди з решетом при-
ти та підсєять, щоб зерно чистеньке було. За колгоспу 
було таке: в мене дитина була, а тут недалеко виходить 
ланка жать. Бо, кажуть, приїде з району начальство. То 
я за колиску і на поле, і давай серпом гнать. Приїхало 
начальство, зразу до мене. «Добрий день!» – «Добрий 
день!». Побачили колиску: «Жіночко, а  що там у вас 
таке?» – «Ребьонок!». Заглядають. «Хто вас сюди при-
слав?» – «То я сама! Жито ж спадає». То ж я не можу 
казати на ланкову, що це вона наказала. «Забирайте 
ребйонка та ідіть додому». Як то робила важко.

РодиННе повсякдеННя За Польщі була труднеча, 
був податок великий на землю. У нас дванадцять гек-
тарів землі було. А в колхозі землю ж забрали, що за-
робив, те дадуть. Часом то дадуть, а як то нема, то й 
не дадуть. Воно стало за колгоспу лучше жить. Коли? 
Як не стали кукурудзяного хліба їсти, тоді стало легче 
жить! То за Брежнєва вже було добре, а  за Хрущова 
було важко...

РІвНеНська оБласТь
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повТоРНий шлюБ Мой хлопець із армії прийшов. 

Старший за мене на сім год. Але я пока ще нічого так, 
а вон шось заболів, став болєть. Болів, болів да і по-
мер. Да вже я сама яких тридцять год. Сама, одна. Ну, 
з дітьми. У мене шестеро дітей було: три хлопці і три 
дівчинки. [Скільки у Вас онуків?] Внуків уже і Гос-
подь їх знає, правнуків багацько уже, я не посчитаю. 
Я пішла за такого, шо було дитятко таке мале, за вдов-
ца. Жінка вмерла його перша. У нього було дитятко і 
своїх п’ять. Шестеро дітей я вигодувала, всіх пожені-
ла, пооддавала, сама у хаті осталась. І то один заболів, 
ш[с]паралізувало. То впав з машини, побив позвоноч-
ник. Лежав п’ять год. Ходив помаленьку. А я живу за-
раз сама. [...] Мій покойник взяв гроші, поїхав в неді-
лю на базар купіть тухлі собі. А у мене кума. А кума: 
«А ти знаєш, шо брат його привіз жонку із Сибіру?». 
З Сибіру привіз собі Уляну. Уже нема Уляни – вмерла. 
Приходить Василь, мій чоловік, покойник, і його брат: 
«Євко, ходи в хату!». А я не пішла в хату, а ішла пше-
ницю жать. Приходить чоловік: «Ти шо, сердита, шо 
я тухлі купив за п’ятнадцять рублів?». І пошов, а я не 
йшла в хату. Привьоз Василь жонку, при ній сидить 
у батька. [Чоловік розсердився,] ще й тухлі порубав. 
То я вже побігла до матері. А мати: «А шо ти, дівчино, 
така?» – «Та каже, шо і нас порубає. Чоловік роззлив-
ся, я  виновата». Він прийшов додому, подоїв корову 
і по мене у Медвежу, до матері. То він як взяв мене в 
роботу! Я вперед бігла, а вон ровером за мною. Я уже 
не можу бігти, а тут канава, думаю: «Зайду вже вбок, 
хай топить!». Біля канави стоїть да дивиться. Прихо-
джу я додому, думаю, зара’ буде топить. Ні, не чіпав. 
Вже він нічо’ не каже, вже він не п’яний. Прибігаю до 
хати, Марійка спить маленька, я то в хату і на покуть. 
На полику лягла возлє дитяти і не піскнула. Він у хату 
пошов. Вранці встаю, дою корову і туда з серпом жито 
жать. А наша медсестра Аня біжить: «А що, ти жива?». 

ЗаБоРоНи, пов’яЗаНІ ЗІ шлюБоМ [Діти мають 
одружуватися й виходити заміж по старшинству?] А в 
нас так і получилося зараз. В мене сама старша дочка 
вийшла заміж, за тією старшою вийшла друга дочка, 
за сіми дівчатами старший самий хлопець женився, 
а  за тим старшим хлопцем другий хлопець женився. 
А сама менша – в Ровно – ще не вийшла заміж. По по-
рядку воно якось так пішло. Так воно і раніше було. 
По-іншому так батьки не соглашалися. Должно стар-
ша вийти, не штука, щоб ти старша сиділа, а молодша 
вийшла. По закону треба, щоб ішли.

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї Батькам в сім’ї раніше 
казали «Ви», тому що уважали батьків. Ми називали 
«Ви». Таких не було серед сусідів, щоб називали на 
«ти». А тепер можна сказать, що так і є. Були поважли-
віє. [...] Зверталися до батьків на «Ви». Я колись казала 
«ти», то матір сердилась, а батько – ні. «Нема чого сер-
диться, бо на Бога кажемо “ти”, не “Ви”, бо він один». 

подРУЖНя ЗРада Жінку, що грішить з чужими чоло-
віками, називають «блудницею», а у нас кажуть «про-
йда». З нею нічого такого не робили! У нас такого не 
було. [...] Тепер жонка хоче бути старшою за чоловіка. 
Який вон  є, він чоловік. Я  за своїх дочок кажу: «Ді-
вчата, мовчіть». Он мужик, мо’, коли він вип’є. Коли 
вип’є, коли робить. Моя мати зосталась – п’ять дітей, 
то мати до мене: «Ой, дитино, ой, мовчи, доцю. Коли 
вип’є, коли буде робить. А той, шо вже вмер, то вже не 

піде робить». Я те і дочкам кажу: «Хай він коли вип’є, 
а хто ж тепер не п’є». Терпіли, бо треба було робити. 
А зара’ не терплять. А зара’, у селі то таке, а так десь у 
городі, то послухай, то кругом чутно, шо порозходи-
лися. Хай Бог милує! [Чи впливає заробітчанство на 
стосунки в сім’ї?] Моєї двоюродної сестри син, така 
гарна молодичка, покинуло, приїхало, забрало речі. 
Ще й батька старого покинула самого. [З ким лиша-
ються діти після розлучення?] Як діти согласні. Буває, 
шо і до батька пристають, буває, шо [до] матері. Випи-
вають, п’ють баби. [Кого більше засуджували за зра-
ду – чоловіка чи жінку?] Дивляться, чи те гуляє, чи те. 
Жінку більше.

поЗашлюБНІ дІТи Якщо дівчина народить, тоді ма-
тері підносять, якщо вона вже така нечесна людина 
виходить замуж, то її матері несуть, пробачте, кон-
ського г...на на тарілці: «Що то така твоя дочка не-
чесна, що вже таку дали їє!». Таке вже давно було, ще 
вже не за моєї пам’яті. А таке в селі у нас було. Казали 
якось, що пройдалась, народила байструка.

сІМейНІ вЗаєМиНи У мене двадцять чотири правну-
ки. Я так довольна моїми цими детьми. Свек руха чи 
теща повинна перед усе мати серце. Якщо добре серце 
і щире, то буде, як надо. А невістка... Ось у мене не-
вістка поруч живе, і живуть з сином, як у общежитії. 
А  ми живем по-колишньому. Дочка рідніше за неві-
стку, то своя кров. Я  часом кажу своїй невістці: «Та 
Боже, чому ти не скажеш на мене “мамо”?». А  вона: 
«А хиба Ви на мене кажете “доцю”?». Часом то кажу. 
«А  на свої діти “доцю, доцю”. Та ще й цілуєте!» То я 
кажу: «Твоя правда, твоя правда...».

пРийМак Ось у мене по сусідству приймак. Він по-
кинув жонку, покинув трьох дітей, ходить який рік 
по селі кавалером. У цієї дівчини матір умерла, а дід 
лежить у койці, батько, і він каже: «Що, доцю, будем 
робить, дрова уже треба. А цей хлопець має машину, 
бери його, як можна». І він прийшов до неї, і вже має 
чотирьох дітей від неї. А ще є примак по сусідству, то 
як сваряться, то теща на нього: «А примачина холер-
ська, прийшов на моє усе готове! Ото примаку, як ку-
лаку». Я часом кажу: «Ага, Володя, тебе теща у кулаку 
держить!». А він: «Е, що я нароблю, ще я й маю! Отака 
наша жизнь. Примаку то в кулаку».

володиМиРецький  
РайоН

с. озеро
Записали О. Васянович та С. Маховська  

6 жовтня 2011 р. у с. Озеро  
Володимирецького р‑ну Рівненської обл.  

від Дуліпи Варвари Орехтівни, 1925 р. н.,  
Дуліпи Раїси антонівни, 1949 р. н.,  

Морочинець Галини Григорівни, 1937 р. н.,  
та Морочинець Поліни Ігнатіївни, 1935 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Вечорниці були, собира-
лися, даже й до мене приходили. Я з мамою жила, да і 
ночлі такі собиралися, на ноч ходили. П’ять подружок 
принесуть сінника, свою подушку, сінник з соломи. Да 
і ми кровать таку вберемо цвітами, і там вже спимо. 
Вечором повиходимо, співаємо. На вечорниці хлопці 
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www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



310 РІВНЕНСЬКА  ОБЛАСТЬ

приходять, але не п’яні, не було п’яних. Повечоркуєм, 
то дехто, до кого ходить, та й останеться ночувати. 
Там пару годин полежит да і пойде. Нічо’ не робили 
так, як тепер. Да і порозходилися. Трохи пізніше вже 
і не стали ті ночлі. До якої под хату на лавочку по-
собираємса і вже співаєм, хлопці приходять, весело 
було. Клуби потом. То вже потом танці, грают, танцю-
ют. Харчі зносимо там по скільки і вже вечеряємо. Та 
якась водка вже з житнявки така, там така водка була. 
І наймаєм музику, ту скрипку. Там в нас такий дід був 
і так грає, а ми так танцюєм, що до умору! А що ми 
платили тому, що грає, – в кого яїчко, хто багатий на 
сало, кусочок сала да якого пирога, да такими ми пла-
тили. [З якого віку можна було ходити на вечорниці?] 
Я з [19]37-го була, то мені було шістнадцять років. То 
я вже трошки старша була. А були і по чотирнадцять, 
самі менші по чотирнадцять, по п’ятнадцять. А хлопці 
доросліші вже. 

виБІР паРи Хлопці приходили тиї, шо проводять до 
хати. Вже ідуть і вже проводять до хати дівчину тую, 
яка йому подобається. І тогди каже: «Я приходю тобі в 
свати. Буду жениться на тобі». Ну, і приходять свати. 
Ходили ми в сєльсовєт, зразу розписали нас. Колись 
не подавали заяву, зразу розписали. Було багато снігу. 
Ішли до церкви пішки, снігом, доружкою. В кірзових 
чоботях і в пінжачку без ковняра суконненького шла 
замуж. Була сирота, батько загинув на фронті. Було 
дев’яносто літ бабушка і нас п’ятеро було в матері. 
Мати була сирота. Нас воспитувала важко. Я йшла за-
муж, було мені вісімнадцять на дев’ятнадцятий. Я вже 
йшла замуж. Пошла замуж, поставили мене за ланко-
ву, шоб я уже заробила грошей на хату. [Чи міг чоло-
вік одружитися із вдовою свого брата?] У нас такого 
не було, а тепер є, тепер пошло дєло. [Чи звертали ува-
гу на матеріальне становище сім’ї при виборі пари?] 
Хіба ж ні? Вибирали все яку  б багату взяв хлопець. 
А тепер і бідна, і багата – одне і те саме. Конєшно, мо-
лодий шукає почотні́шу, багатішу, а молода... У мене 
мама осталася, батько погинув на фронті, то мама 
вдовицею. О, то хлопці ходят-ходят, а мати: «Ой-ой-
ой! Да ти без батька, да сирота, да ніхто не схоче тебе, 
а ми бідні». Да тако все внушала мені. І я мусила іти, 
не похо ́тювала я трохи. Я, скажу чесно, не любила. Але 
послухала матир. Але потом, як я пошла, він добрий 
був, то і тепера жалкую, як ніколи не набив. І тоді така 
любов вже була  – раз добро, то й любов. [Чи могли 
створювати сім’ю без благословення батьків?] Хіба ж, 
дивився, як женився Мартинюк да брав Хведору, то 
вже він розійшовся. Он був на войні, а жінка вийшла 
заміж його. І брав другу. Да і вже як ото кончається 
свадьба на перший день, да забирають молоду, то ж 
не схотіла та баба знімати о ́браза. Не схотіла за нього 
віддавати. Вона молода була, дівчина. А молодий вже 
встав і зняв образа сам. Геть не забуду я ніколи цього. 
Жили вони, так добре жили. [Чи був можливий шлюб 
між далекими родичами?] Було, і казали, шо грішно. 
Були такі менші за мене. Пошла за троєюродного бра-
та. Ну, болєзнь, помер, син помер. І це кажуть, шо то 
таке наказаніє. 

шлюБНий вІк [У  якому віці зазвичай виходили за-
між?] Я  женилася в двадцять. У  сімнадцять, вісім-
надцять було, а в чотирнадцять – ні. [У скільки років 
найпізніше могли виходити заміж?] Двадцять п’ять, 
двадцять шість. Тако, як тепер, тридцять вже, тоді не 

було, за моєї пам’яті. Тепера то в тридцять п’ять і со-
рок виходять замуж, а колись то такі не виходили. [Чи 
могла бути велика різниця у віці між подружжям?] 
Хіба ж ні, на десять літ було таке. 

посаг [Чи давали раніше придане молодому?] Ну аяк-
же ж. Давали землю, ліс колись був, то ще й ліс виді-
лювали. Але колись таке було, шо не хотіли, примусю-
вали всі вкучі жити, бо батько не хотів ділити землі, 
шкодував. Та й треба було коритися батькові, робити, 
всі корилися батькові. То велика сім’я, важко було. Бо 
землі було мало. Було важко вижити, хліба не було. 

поЗашлюБНІ сТосУНки Було таке. І  беремєнні 
йшли, і  все. Я  лічно пошла, дєвочки мене, подруги, 
питаються, чи я вже з їм спала. Кажу, шо ні. Не віри-
ли. Я розписана була, і в однуй [одній] кроваті спала, 
і я до його не притулилася, я соромилася. Тепер нема 
такого.

виховаННя дІТей Діти знають, шо я можу буть дуже 
сердита. Треба робить, а вони не хочуть. Вони так при-
викли. Вони у Володимирці. Приїжджають. Я  знаю, 
шо я один раз сказала, а не послухав, то можу і вда-
рить. Там хусткою так вдарить. Мене мої батьки били, 
може, до четвертого класу, може, до п’ятого. Було 
мама у колгосп іде, і  у  неї дуже багато роботи. Вона 
іде рано, а  приходить пізно. А  може ще і на ніч іти, 
шось там брати льон. Вони возять вночі. Я мами дуже 
боялася. Я тата не боялася, він нас не бив. Я пишу спи-
сок: зілля нарвати, свиню нагодувати, полотно мені 
зняти, шоб ніхто не нагадив, ні качка. Так двадцять 
раз ото. Намочила, висушила, намочила, висушила. 
Було дуже багато роботи, і я писала. Бо мама з роботи 
прийде, вона натомлена, роботи дуже багато. Ото тор-
бина була, і вона мене очіпкою. А я була худа, тонка, 
і  вельми боліло. Роботи багато було. Я  була старша, 
а  троє менших, і  мені треба було їх усіх глядіти. Ну, 
то получала я. [...] Я, тако, другий раз шарпону: «Ро-
мане».  – «О,  баба сердита». Він і робить. Але гроші. 
Ми і платимо. Дочка дуже сердиться, шо я даю гроші: 
«Ви балуєте». Вона воспитує дітей по-православному: 
молитися, поститися, водить у церкву. Того мама била 
мене, і я своїх дітей била. Короче, получали. Я з своїх 
дітей спрос мала. Я  була без чоловіка. Я  їх воспиту-
вала так. Я не жаліла своїх дітей, тому шо знала, шо 
розга треба дітям. Я не була жестока, я знала міру. Но 
тепер я подивлюся, як та дитина в сьомий, восьмий чи 
дев’ятий клас ходить, шоб батьки не знали, де дитина. 
У  мене такого немає. Мій син купив машину, ще не 
женився. Я ходила його шукати з палкою. Де він? А я 
не сплю.  [...] [Хто більше уваги приділяє вихованню 
дітей?] Мама. Ну, [чоловік] помагав, помагає колихати 
вночі, але мама і купає, і  перебирає, і  готує. [Скіль-
ки, на Ваш погляд, має бути дітей у сім’ї?] Ого, то в 
нас є такі, шо по вісім, а є такі, шо по двоє, а в мене – 
троє. То це таке, як хто хоче і як хто розуміє. То ж не 
тямиш, можеш багато наробити, а як тямиш, скільки 
хочеш. А тако як оце переводити, то тоже переводи-
ли колись  – оборт. [Як треба виховувати дітей?] До 
всього треба мати, до всього треба вчити. І поважати 
старших, і не обіжати, і робити треба, не лінуватися. 
Мати навчає, мужчина  – ні. Все це материнські такі 
[обов’язки]. До школи я, знаєш, в скільки пошла – чо-
тирнадцять років мені було. То ще в перший клас за-
ставили. После войни. То два роки походила в третій 
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клас, перейшла весною та й поїхала на пшеницю десь. 
Отут і кончила, отака і грамотна. То добре, шо вмію 
писати, прочитати. 

фоРМи шлюБУ [Чи були випадки, щоб пари жили без 
вінчання і реєстрації?] Хіба ж ні? І зараз так є, і тоді. 
Тоді в церкві нас розграбували, то було, що в церк-
ві не вінчалися. Але хто хоче, то теперу вінчається. 
[Чи можна повінчатися, але не реєструвати шлюбу?] 
Батюшка тоді не повінчає, треба справка з сєльсовєта. 

пРийМак Приймацька доля – собацька. [Чи часто ра-
ніше ходили в прийми?] Рідко. Всі кажут, примак, ні-
чого житка в приймака, а як іде до свекрухи дівчина, 
то так і треба?! 

подРУЖНя ЗРада [Чи були зради в сім’ях?] Булі і те-
пер [є]. То як жінка гуляє, то її засуджували. А більше 
чоловік. [Чи могло в чоловіка бути дві сім’ї – офіційна 
і прихована?] Хіба ж ні?! Хіба ж не було?! [Чи кара-
ли чоловіка або жінку за зраду?] Як вони не схочуть 
жити, то карай – не карай. 

РоЗлУчеННя [Чи часто раніше розлучалися?] Рід-
ше, не так, як тепер. Я  в Сарни виходила заміж. То 
п’янюга, то я зразу покинула. Місяць і всьо. [З ким за-
лишалися діти після розлучення батьків?] Як хто, як 
того діти хотіли. [Бувало], хлопець пішов за батьком, 
а дівчина – за матір’ю. 

гощаНський РайоН

с. симонів
Записали С. Маховська та В. Сироткін 

12 жовтня 2011 р. у с. Симонів  
Гощанського р‑ну Рівненської обл.  

від Шенгемок Уляни Омелянівни, 1931 р. н.,  
та Цимбалюк Уляни Гнатівни, 1925 р. н. 

РодиННе повсякдеННя Як були однолічниками, 
я ще мала була. Ніколи нам не було легко жити. Треба 
молодим людям роботу дати, бо в них її немає. Колись 
у людей була робота. Воно встає, воно біжить, воно 
радується... А зараз вони, навіть є дітки маленькі, і не-
має роботи. З чого, звідки людина, як не з праці, могла 
розбагатіти! Вкрасти не можна ні в кого, ні в колгоспі, 
ні в людини, треба своїми силами. Вот я, например, це 
вже другий дом построєний. Була сім’я велика. Нам 
треба було одділитися. Пішли ми з двома дітками і та-
кож було бідненько жили  – дві комнати, піч стояла, 
трісочок трошка в куточку, двоє діток, і якось воно ба-
гатіли. Робили. І зараз, мона сказати, непогано жити, 
добре жити. Таке прислів’я: «Багатому і чорт дітей ко-
лише». То така людина, що то так везе йому в руці. От, 
например, у мене зять робив у колгоспі скільки років: 
і горав, і на погрузчику робив, і таке, що важко було. 
Ми з колгоспу не взяли ні залізячки.  [...] «Не купуй 
село, а  купуй сусіда». Це теж правда. Да! Родина да-
леко, а  сусіда близько  – чи то горе, чи то добро. Це 
все треба з сусідом ладить. В нас сусіди хороші такі, 
помагаєм. Колись були люди такі щирі, чи то, що вони 
були бідніші, чи то Бог його знає. Зараз люди є гор-
ді. Як трошки вже піднялись, то вже стають не дуже. 
А тоді, так вже Богом дано. [...] Я доб ре пам’ятаю тата, 
маму. Вони були живі, такі довгожителі. Мама жила 

до ста років і один місяць. При розумі, балакали до 
самої смерті, сиділи вони. Як то кажуть, коли людина 
вмирає, то хочеться землі. Мати теж попросила по-
ложити її на землю. Померла десь п’ять років тому. 
А тато – з 1902 року. 

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї У нас була сім’я велика, було 
дев’ять душ. Як їх треба було доглядіти? Я скажу, як. 
Тато мій був дуже робочий, держав коні і їдуть на 
Колще, щоб привезти ще досвіту шурку [віз] дрів жи-
дові, щоб вже заробити якогось злотого. І ше раз мот-
нуть за день вони, щоб ще злотого [заробити]. Щоб 
було все, як прожить, тато ходив по людях і робив, 
і ми не хуже людей жили. І так нас воспитав. А мама, 
дід, баба і ми, як вже підросли, то обробляли своє 
поле. У  нас було п’ять гектарів землі. А  мама ходи-
ла цілі жнива по людях багатих жати жито, пшеницю 
серпами жали. Ну, якогось там злотого давали, що да-
дуть. То вже своє поле ми самі уберали. А мама вже 
щось заробить. Бо взуться, одіться треба і їсти.  [...] 
В селі колись багато було великих сімей. А чому за-
раз не родять? Зараз кажуть: «Шо я їм буду робить?». 
Тепер таке все, і  наука яка тяжка. Ось дитина вже 
кінчила сільську школу, і хочеться десь послать, щоб 
вона навчилась. Колись, коли ми були однолічники, 
то ніде не училися. Поучились чотири класи  – ідем 
у поле. Це така наша робота. Батько нами управляє, 
і ми заробляли собі хліб. Було, шо і в найми ходили. 
От тая старша сестра, тоді за Польщі вже хтіла одіть-
ся краще. А  звідки вона купить? Тато не купить, бо 
він збирав все на хазяйство, щоб поле обробить. То 
поляки наймали нас на буряки, які восени будуть ко-
пать. Там вони ночують. Далеко їх возили. Шось там 
годували. Давали гроші. На тих буряках була така 
мірка. Ото ми міряємо метром, то вона собі привезе 
пару тих злотих, тато тих грошей не брав. Знав, що 
вона себе одівала гарно.

виховаННя дІТей Знаєте, як дитині не хочеться ра-
ненько вставати, а  треба вставати, бо батьки ідуть 
тоже, треба було ж кіньми горати, сіяти. То не так, як 
трактором згорався і посіяв, то важко було робити, 
а діти повинні були зробити свою роботу: пасти ко-
рову, гусей і хто що міг. [...] Дітей було багато, трудо-
любиві. Дід покійний ніколи не втікав у війну. Вони 
з німцями балакають. І  німці його не зачипили. Він 
помер своєю смертю. Бабуся казала... Вони любили 
Бога і нас навчили молитися Богу, любити ближньо-
го, трудитися, не красти, не обіжать нікого... Ми тата 
з мамою ніколи не скривдили. Не було такого, щоб ми 
не послухалися. Кажуть, була не так, як зараз, череда 
там, один пастух пасе корів, а ми були самостійника-
ми, мали одну чи дві корови, хто був такий багатший, 
і треба було пасти тих корів.

дошлюБНе спІлкУваННя Були вечорниці на дво-
рі, ми ходилі єдна до другої на ноч. Так збиралась мо-
лодь і балакалі за Україну. Але ж тоді усе було тайно. 
Тоді збирали наметки на бінта, тоді отаке збирали. 
Шо приходили, казали, ми все теє давали на Україну. 
[Чим займалися на вечорницях?] Сиділи ввечорі, пря-
ли, колись було волокно. Ми його мочили, волочили, 
терли і ще терли. Убиралі і його пряли ввечорі на ве-
чорках. І хлопці були у хаті, пособіраються, пуйдуть. 
А ми ще собі посидим да і лягаєм спати. Оце такі були 
вечорки колісь. 
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шлюБНІ ЗаБоРоНи Були в мене чотири брати і се-
стра... Молодша сестра могла раніше вийти заміж. 
В мене була старша сестра с [19]22-го року, то вийти 
[заміж] вона хлопця мала, а коли найшла війна, то його 
забрали, і він не повернувся з фронту. Так вона і зали-
шилася одна. Таких багато було. А тоді, коли я підрос-
ла, і пішов до мене хлопець, то вона каже: «Йди заміж, 
що ти на мене будеш дивитися»... [Чи обов’язково тре-
ба одружуватися?] Ну, то вже як, кажуть, Бог судив. 
Є такі, що одинокі. Як не живуть в парі, то то вже не 
сім’я, то вже немає любові между собою...

посаг [Що давали молодій у придане, окрім землі?] Ну, 
то який батько корову давав, який теля давав. Який 
батько шо. То співали:

Ой слухайте, люди,
Що батенько перепівать буде.
Чи корову з телятком,
Чи кобилу з лошатком,
Чи качечку з каченяткамі,
Чи курочку з курченятамі.
Ой як сьому правда буде,
То дівчина господиня буде.

То колісь таке на весіллях було. То колишнє, тепер 
його не роблять. Колісь давали три подушки, перину, 
простінь  – ну, всю постелю. А  тепер вона сама собі 
привезе, постелить, і не треба їй тая перина, не треба 
нічого. Колісь на скрині перезвяни їхали. Колісь ви-
носілі, як забирали мене, вивезли з двору, я  на возі 
сиджу (колись возами), а  мою скриню поставили на 
другі [другого] ву[о]за. Молодиці посідали, коровай-
ниці вже тії, шо були на весіллі, та й геть до молодого 
так везли. Попереду молода, а за молодою скриня їде. 
А як привозили, то вже ставили тую скриню, вже зно-
сили до свекра, до свекрухи да й усе. Да вже ставили 
скриню, і вже ставили десь образи, вже приземляли її. 

пРийМак В  нас зять добрий. Горілки не п’є, це саме 
главне. Шкодує всіх. Зять – це чужий. В мене дочка, 
до нас зять прийшов, так то щитається примак. Є така 
примовка: «Примацьке життя – собаче». Я йому теща... 
Теща повинна любить дітей, та й буде добра теща, та й 
буде і добрий зять. 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї Тата, маму називали 
[в]  сім’ї на «Ви». Може, і  були такі, що називали на 
«ти». І зараз є, що на «ти». Не можна на «ти», бо то не 
наша рівня тато і мама. То кажуть, нащо називати на 
«Ви», бо ж тато, мама – один! Ми їх повинні поважа-
ти... А до Бога звертатися «ти, Господь».

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї В сім’ї головував бать-
ко. Мама йому підкорялася. Мама, як то кажуть, то 
помошниця. Тато головний був в сім’ї. Дід, коли ше 
був таким молодим, то руководив всім. А  тоді, коли 
дід був вже старенький, то передали на тата. Не запи-
вався, він горілку не пив. Тато любив свою сім’ю, був 
роботнік дуже великий... То що з ним було не згоджу-
ватися?..

сІМейНІ вЗаєМиНи Бачте, дочка, то вже рідна, а не-
вістка, то ми вже беремо чужу дитину в сім’ю. То вона 
як-то виходить, як-то чужіша, чужа. Кажуть ше: «Не-
вістка, то чужа кістка» – таке прислів’я. Треба її лю-
бить, якщо вона вже в нашу сім’ю [прийшла], то, счи-
тай, вона вже наша родина. Треба нам прийняти її як 
за рідню. А то ж називаємо її «дочкою», а вона мене – 

«мамою». От у мене оцей зять, хоч він і мужчина, він 
мене називає «мамою». То рідко серед мужчин. Уже 
ось двадцять сім років, як нема чоловіка, і  він каже 
«мамо», любить мене, він такий славний, спокійний. 
А є такі і невістки, що не можуть сказати «мама», каже 
«Ви», а «мама» не може чомусь сказати, щось заважає. 

дУБеНський РайоН

с. Білоберіжжя
Записали О. Васянович та С. Маховська  

8 жовтня 2011 р. у с. Білоберіжжя  
Дубенського р‑ну Рівненської обл.  

від Кіслашко Ольги Якимівни, 1916 р. н.,  
та Семенюк Ганни Яківни, 1928 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи, РодиННе повсякдеННя  
Я не знаю, скільки мені тоді було. Я з 1928-го, а Поль-
ща була, ще й війни не було. А то ще ранше, як я була 
пацанка. А він [брат] старший на штири роки за мене, 
і батько, і мати. Вже йдем ми на жнива. «Ходіть, діти». 
Ідемо. «Ти тако», – показав, як граблями підкачувати 
снопика, тут осмикати, шоб колосок на землі не був. 
То це тільки накачували ячмінь, овес, а жито, пшени-
цю жали серпами. Колоска там не було ни їдного. Ко-
сили косою з грабками. Грабки такі були, з такими зу-
бами. Візьме і покладе, візьме і покладе покоса. Покіс 
висохне той, треба його накачувати. Дає, показав, як 
накачати, і шоб нерозкований був, нічого. Осмич, по-
ложи. І далі, далі, далі. А старший брат на штири роки 
в’яже. А мати тоже накачує, а батько в’яже. І так вже 
два рядки пройшли – покоси. До то було за Польщі. 
Але то радость, я тобі скажу, бо батько штири гектари 
мав, пару коней мав, розжився. Був один кінь, потім 
другий. Пару коней, дві корові. Так треба ще добавля-
ти всього: віялки, шо віяти зерно. Млинок то був свій. 
Були брати, то своїм користувались, і машина, шо мо-
лотити, то три брати, і разом хати були, і одна на всіх 
була. Бо брати рідні. А ще треба віялку, шоб було. Як 
дві корови, то треба трошки собі молока, а трошки на 
молочарню нести.

дошлюБНе спІлкУваННя У нас було село хата з ха-
тою, соші не було в мойому дитинстві, садків не було, 
дуже рідко були дерева. Збіралися отам, де зара’ Ко-
нюшик, колодязь де, Юганка Адаміха. То там були ще 
два чи три огроби. Ну, я тоді ще мала була, було мені 
років десять, а може, й менше. Там збіралась молодь з 
цілого села. Не з цілого, з половину. А друга полови-
на села збиралася там, де живе, забуваюсь, як сказати. 
Я  пригадую, тільки трохи заплутуюсь. То збиралась 
молодь – хлопці, дівчата, клуба то не було, то збира-
лись на вулиці вечорами. А  у неділю  – днями. Дуже 
гарно співали і так розвлікалися. [Чи раніше танцю-
вали?] Ні, не танцювали. Пізніше, можна сказать, було 
мені років четирнадцать-п’ятнадцять, то тут, де живе 
Конюшик Коля, там був магазин хлібний зерновий, 
зерно. То тамочка літом не було зерна, то наймали му-
зику і там танцювали. А постанови ставили у школі. 
Я грала багато ролів. «Наймичку» я грала, «Дай сер-
цю волю, заведе в неволю» і ще, забула. Я всєгда уча-
ствовала в художестві. І співала в хорі я всю жизнь з 
дитинства. Ще в нас де-то перерив був, шо не було ба-
тюшки, то в нас був псаломщик. Він до нас приходив 
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в школу на уроки. І я так привикла співати, і ходила 
співати всю жизнь, до вже було мені вісімдесят п’ять 
років, то школа закрилась. 

шлюБНий вІк [У якому віці раніше виходили заміж?] 
Це так, як чия доля, так і виходили. Виходить замо-
лоду і в шістнадцять, у вісімнадцять. У двадцять – то 
вже кажуть «стара». А були так, шо і в старому віці. 
Як у неї не було батьків, то свадьбу виправляли її ро-
дичі для неї. [Чи могли одружуватися далекі родичі?] 
За родичів – ні. Та то і тепер воно. За родичів не ви-
ходили [заміж]. [Чи міг чоловік одружитися із вдовою 
свого брата?] Рідко, но було. [Чи казали, що спочатку 
мають одружитися старші, а потім менші?] Як прихо-
дилось. 

поЗашлюБНІ дІТи [Чи часто народжувалися поза-
шлюбні діти?] Цього було дуже рідко. [Як нази-
вали дівчину, яка народила позашлюбну дитину?] 
«Покри́тка». [А  дитину] називали «байстрюком». 
[Чи дівчина одягала вінок, коли виходила заміж вагіт-
ною?] Було разно. Було, шо одівала, а було, шо вони з 
ним повінчалися десь у другій церкві. [Чи священик 
дозволяв вагітній вінчатися?] Вони собі повінчалися, 
ніхто не знав. 

посаг [Де молоді жили після шлюбу?] З  батьками 
жили, а потім вони собі ще десь знаходили другу осе-
лю, і батьки їм помагали. Як шось собі там не зладили, 
то вони собі шукали другу оселю. [...] Як він [молодий] 
ішов в прийми, то брав придане, а якшо вона [молода] 
ішла до його за нєвєсту, то вона брала придане. [Чи 
звертали увагу на матеріальне становище сім’ї при ви-
борі пари?] Як приходилось. Батьки бідної не хотіли, 
як то пісня є, співається. То вони повінчалися собі десь 
без весілля. Тоді вже вони без благословення. Шлюб 
вони брали десь в другій церкві, ніхто їй не благослов-
ляв. Так нишком хтось їх там поблагословив. [Чим 
батьки допомагали молодій сім’ї?] То не зразу давали 
корову, коня. Спочатку давали продуктами. Вони по-
слє собі коня, корову нажили. Як хороша сім’я, то під-
тримували, як погана сім’я, то вони розходилися. Тоді 
діти в кого – в бабушки, в дєдушкі. 

РоЗлУчеННя Були розлучення. Воно так проходить 
віками. І шось живуть-живуть, і дитина є. Шось вже 
не змирились, він пішов до другої, її оставив. Як вони 
розлучались, то більше діти оставалися з мамою, ба-
бушкою, дєдушкою. Так оставалися большинство, не 
йшли за татом. В рідкості. Як хороша сім’я, то вихо-
вували обоє разом. І бабусі, і дідусі, як хороша сім’я, 
хороші діти. А  як сім’я така розгульчива, то більше 
діти остаються коло бабушки, коло дєдушкі. [Чи бать-
ки втручалися у вирішення конфліктів молодої сім’ї?] 
Нє. Ну, помагали їм батьки. 

повТоРНий шлюБ [Чи вдруге брали шлюб?] Та це 
так бувало. Шось з молодою станеться, нещасний слу-
чай. Другу бере він чи вона, не буде само жити. То вже 
свадьби не відправляють. Сходяться, вінчаються і жи-
вуть. [Чи були випадки, коли хлопець одружувався з 
жінкою, яка мала дитину?] Було, але весілля не грали. 
Раніше сем’ї були великі. Як я жила, на одному дворі 
був мій дядько, то в того дядька було вісім дітей. І в 
селі, вони обоє були старі, і було вісім дітей дорослих, 
усі повиростали, послє поросходили. То в селі було 
три сім’ї. 

с. княгинин
Записали О. Боряк, О. Васянович та С. Маховська 

7–8 жовтня 2011 р.  
у с. Княгинин Дубенського р‑ну Рівненської обл.  

від Лінник Уляни Онисіївни, 1917 р. н.,  
Савкової Галини Никанорівни, 1945 р. н.,  

та Павлюк (Кісячук) Надії Несторівни, 1932 р. н.

РодиННе повсякдеННя Батько мій жив,  – можна 
так сказать, середняк. Мав п’ять гектарів поля. Бага-
то. Зара’ якби п’ять гектарів поля, то пропав, якшо не 
маєш тєхніки. А в нього були коні, були корови. Нас 
було п’ять дітей, і дуже помню: мама гусей мала бага-
то, овечок. І я то дивлюся: два гектари поля, і не мона 
дати ради, а в його було п’ять гектарів. Він встає рано і 
йде в поле горати. Мама наготує їсти: «На, Надю, неси 
татові їсти». Він погоре, посіє, пожне, покосить. Все в 
півкопах – красота була. А зара’ я не можу придумати, 
чого так получається це хазяйство, не мона йому дати 
ради. Зара’ всі молоді люди чогось слаби, не могуть ні 
горати, ні косити, тєхніки нема. Хто тєхніку має, то 
він герой, а хто тєхніки не має – ослабає. От я часом їм 
розказую, шо так колись жили, і було все нормально... 
До дня якісь досвітки були, вечорі були. Зара’ нема їх, 
ні досвітка, ні вечора. Рано встати, до сніданку він пів-
копи жита змолотить ціпом. Мама встає, така терниця, 
коноплі оббиває, бо требо напрасти, полотна зробити, 
бо діти. Сорочки. Тоді не було купити за шо. То було 
при Польщі. Хоть би то було тоді, усього мона купити, 
але то треба злот мати, шоб купити плаття жінці. А де 
ж того злота взяти? Пенції ж немає. А так тоже тоді 
не було такого, як зара’: чи корову, чи бика, чи свиней 
продаси – шось таке. Тоді такого не було. Я якось не 
помню такого. От мами виростить пасолю [квасолю], 
яйця несе. Там була якась Сима – жидивка. Продасть. 
Вже єсть злот. Мама була неграмотна. Моя мама оста-
лася сиротою в шість років без тата, без мами. Вона не 
вміла писати, вона не вміла читати. Вона тики «Отче 
наш» знала і «Вєрую», її хтось нагучив молитися. Але 
ж хазяйство вела, все вміла так робити.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї, виховаННя дІТей Стар-
ший брат звався Мішка, Михаїл, я  за ним, друга, 
третій Петро, вмер уже, четверта була сестра Вєра, 
п’ятий – Микола. Один помер, а ми ще всі є.  [...] Як 
мужик вип’є  – не пускали до дитини. Брала дитину 
на руки і казала: «Іди, не йди до дитини, ти випивши, 
не дихай на дитину, не можна так дихати на дитину. 
Хай не бере того воздуху». [Хто більше уваги приді-
ляє вихованню дітей?] Батьки. Дівчат більш вихову-
ють матері, а хлопців виховують більш батьки, дають 
приклад. Стараються гарний приклад дати, не який-
небудь. [Привчали дітей] до роботи, до землі. І зара’ 
так само. У мене онуки два, то вони всі так працюють 
на землі з сином разом, як дівчата. Грабочки в руки, 
сапки, як ми кажемо, і пішли. Вила в руки, і вони піш-
ли своє робити. Вони знають свій обов’язок. Вони в 
мене не п’ющі, не гулящі. 

дошлюБНе спІлкУваННя У нас був клуб, ми ходи-
ли туди. Музика грала, і ми, всі дівчата, ходили тан-
цювати. І  там зустрічалися з своїми хлопцями, тан-
цювали, потом хлопці проводили додому. Ну, вже як 
більш-менш так подобалися одне одному, вони вже 
договарялися за весіллє. Ішов він сватати. Договарю-
вався там, на який день прийде він сватати. 
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виБІР паРи [Чи звертали увагу на матеріальне стано-
вище сім’ї на вибір пари?] Як була дівчина хитра, то 
вона старалася вибрати собі чоловіка багатшого. Че-
рез те на всі уступки ішла, шоб багатший. І так само 
і чоловік дівчину шукав. [Чи могли одружуватися да-
лекі родичі?] Не могли. Тоді було суворо заборонено, 
то зара’ вже ніхто на ті заборони не дивиться. Більше 
так старалися вже не женитися. Не можна через те, бо 
ка’, шо гріх великий, і діти каліки родяться. Це зара’ на 
це не дивляться. У нас тут поженилися, оце дитинка є 
цього літа. [Чи міг чоловік одружитися із вдовою сво-
го брата?] Я такого не знаю, але кажуть, шо таке було і 
тепер є. [Чи могли створювати сім’ю без батьківського 
благословення?] Я таке чула, буває в нашій місцевості, 
але в нас такого не було. Все так, як треба, проходило. 
Хоч у нас така родина велика, в матери нас вісім сес-
тер, а дев’ятий – брат. І в кожної було двоє, троє дітей. 
То такого не було. [Чи були випадки, коли хлопець 
одружувався з жінкою, яка мала дитину?] Це в послє-
воєнний час. Я 1945-го року, ну то був такий час, шо 
багато повернулися з фронту, а  жінки пооставалися 
з дітьми. Мало таких було нагуляних дітей. На нашій 
місцевості я навіть не помню такого. Але бувало так, 
шо жінка умерла чи шо, а свої діти є, та й бере жінку. 
Так і зара’ бере собі жінку з її дітьми. Він глядить її 
дітей, а вона глядить його дітей. Таке було  і є. Буває 
і зара’ так, шо жінка вмре, дітей покине, і він мусить 
матера для дітей шукати. Але бували такі всякі випад-
ки, шо вона своїх любить дітей, а його не любить, чи 
наоборот, він своїх любить, а її не любить. 

посаг Колись за Польщі, ще моя мати ішла заміж, так 
мали вісім дівчат, а дев’ятого – сина. І всім мусів дати 
по три подушки. Тоді такий був закон. І по десятині, 
щонайменш – десятина. А це десятина – це гектар со-
рок на теперішні часи. То було вісім дівчат, і  всі ви-
йшли заміж, і всім треба було дати. А оце ж де ти тієї 
землі набереш? Як я ішла, за мною не давали, корову 
тільки мені дали, подушки. [Чи давали придане моло-
дому?] Може, як ішов в приймаки, то давали. [Після 
весілля] діти були коло батьків. Трохи того було шось 
побудоване, шось зроблять, а трохи було вони своїми 
руками заробляли. 

РоЗлУчеННя Колись люди Бога боялися. Менше було 
розлучень, зара’ більше. [З яких причин розлучають-
ся?] Зара’ із-за бідності. Не хватає зарплати щось, роз-
пився, п’ють. Колись так. А зара’ більше так, п’є, гуляє 
більше. А колись такого менш було, тих п’яниць. У нас 
мало такого [розлучень]. В моїй родині не було ні од-
ного розлучення. [Чи втручалися батьки в конфлікти 
молодої сім’ї?] У нас, наприклад, такого не було, щоб 
який конфлікт був сімейний. Якось живемо ще мирно. 
І вони живуть, і я, стара, не втручаюся, шоб сварила 
чи шо. 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї Є  такі чоловіки, шо 
він і копійки не дасть жінці – хай вона сама собі за-
робить. Він візьме те, шо він заробив з господарства 
чи з чого, і не дасть. Воно і тоді такі були, і зара’ є такі. 
[Чи часто у вас виїжджають на заробітки?] В моїй ро-
дині брата рідного жінка вже одинадцятий рік в Італії 
на заробітках. Вона поїхала, ще дівчатка були малень-
кі. Вона і гроші заробляє, присилає їм. Вони хату так 
гарно обробили. Так вона і гроші, і весілля вже обом 
поробила. Гарно поустроювалісь, гарних зятів дожда-

лісь. Вона приїжджає. Побуде тиждень, місяць і знов 
їде. Треба десь робити. Робила в культпросвіті викла-
дачом, і він робив в культпросвіті, зара’ вже пішов на 
пенсію. Він тут глядить її матір, а  батька поховав її. 
Така якась у них злагода, не так, шо один в ліс, а дру-
гий в біс. Вона знає, шо їй треба заробити і прислати 
їм на прожиття. Вірять друг другу. Вірить, шо вона 
каже, шо там нікого немає. 

сІМейНІ вЗаєМиНи [Чи бували сварки між неві-
сткою і свекрухою?] Ви знаєте, два різних характе-
ри, то так буває. Зара’ більшість так. [Як  вживався 
зять із тещею?] Мій, наприклад, не дуже вживаєть-
ся. Як я сварюсь, він нічо’ не каже. То конфлікти такі  
виникають. 

дУБРовицький РайоН

с. великі озера
Записали О. Васянович та С. Маховська  

7 жовтня 2011 р. у с. Великі Озера  
Дубровицького р‑ну Рівненської обл.  

від Костюкевич Зіни Іванівни, 1923 р. н.,  
Міркевич Ніни Миколаївни, 1963 р. н.,  

родом із с. Великий черемель Дубровицького р‑ну,  
та Рябої (Новоселицької) Ганни Іванівни, 1929 р. н.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї У  нашоє матері було восєм 
штук дітей: старша Марія, я під Марією – Ганна, а під 
Ганною був Сірожа, під Сірожою була Паша, а під Па-
шою була Гаша, ото оно вона седить, а під єю був Пі-
тро, а  під Пєтром був Алєксєй і Мікола. Ми сестри. 
Я середня. Можна так сказать – під старшою, а ето вже 
середня. Менча вона була. 

РодиННе повсякдеННя Булі корови, булі воли, але 
батракам робілі. Поля нє було. Там двє градочки, а не-
родючіє. То й картошки посадімо, то як викопалі. То 
до Покрові, а  там уже нема єї. А  багатиє  – у  їх було 
багато поля, їм ходілі ми робілі всє. Шоб за кусок хлі-
ба. Квасолі. Дивітєса. Тепер мою коровку поженуть, 
то я плачу сто гривньов, а тоді ми пасем людськую за 
кошульку картошки. Гора було. Двє мисочки проса. 
А те просо нестовчане. А стовк, то жменя його. А лєто 
пасеш худобину. А тепер вон тобє пожене одін день, 
да ти йому заплаті, да рано снєданнє, да вдень об’єм, 
да вечера. Да ще невгодно. Тепер дождалі жіть, да те-
пер нема кому. То таки пережитки, як я пережила, то 
не дай Бог. Дровину несє батько на плечах. Зловів той 
лєснік. Подав батька нещасного. Ето за Польщі таке 
було. А та сестра наша Гаша була малєнька, в колис-
ци. Мати пошла по ягоди – в коробці несе. Встречає 
пан такий на конє. «Стой, кабіта», – на матер. А маті 
стала. «Шо, ягоди несеш?». А маті: «Ягоди». А дитя ж. 
А матері каже: «Я вам за ті ягоди морду поб’ю». Ізні-
має коробку. А  дітя: «Ва-а-а!». А  вон: «Чорт би тебе 
забрав»,  – каже. Не вєрить. Людіна ж несє шось, не 
боїться. А тепер ідуть да гребьонками деруть, да нема 
нечого. А тоді нехай побачить, то забере ту гребьонку, 
поб’є і тебе поб’є. То така була та Польща. Я йє не пом-
ню, то люді розказують. 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї [Як Ви називали своїх 
батьків?] «Мама» і «батько». Ми казали на «Ви». А по-
правильному матер треба називать на «Ви», а  бать-
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ка – нє. Бо на Бога, Господа Бога ми кажемо «ти», а на 
Матер Божу кажемо «Ви». На мене дєті шо хоч кажуть. 
У нас не було не баби, не дєда. Ми їх не знаємо. Батько 
сірота, маті тоже була сірота. Ми нє знаєм бабей. Те-
пер чую, шо дєти кажуть «батьку, батьку». [Кажуть] 
«старій наш». Тако: «Де наш старий?»  [...] Хресниє: 
хресна мати і хресний батько. А дєти для їх – хреще-
никі. [На кумів кажуть] «куми». На «Ві» кажуть. От 
ще таке колішнє. Я стою з вамі на хрестє, ми друг дру-
га не знаємо. Ми капітальниє куми. А ви взялі мене 
за куму, або я вас за кума, ето ми подружечки. Можна 
казать і на «Ви», і всяко. 

дІвУваННя Я  в тринадцять лєт прийшла із хутора в 
село. Якби я трохи в школу [ходила], так я трохи на-
бралася  б якогось ума. А  як я в хуторі товар пасла. 
Польській самольот лє ́тає, а ми сядем під лєсом, келі 
яблуні теї, а він грає, як у гармошку. Да сидимо, брат 
у мене менший був. І сяду, поплачу, а батько пішов од 
матері на роботу, дід тоже пішов на роботу. А там на 
хуторі дві хати у нас було. Посиділи-посиділи, при-
ходить мати, а то вже треба було корову роздоїті. [...] 
[Чи хлопці проводжали дівчат додому?] Ні, мене не 
водив. Ми на селі жилі разом. Поняття того не було. 
Ми разом всі ходили. На танці, на музику. Я сказала, 
шо нікуда не піду, ще рано. Я прийшла з хутора, було 
чотирнадцять лєт. А пізніше були танці і польські му-
зики. То іду на танці. Перевдінусь, в шо хочете пере-
вдінусь. Іду я і танцюю, хоть би шо. Не то шо тако, а в 
босих ногах.

дошлюБНе спІлкУваННя У 1982 году в нас в Озера ́х 
построїли клуб возлє сєльсовєта. Збиралися хлопці, 
ішли в Че ́ремель, у  нас клуб був в Черемелі. Гуляли, 
гарно було. П’янки не було. Не пили, не матюкалися, 
як тепера дєті наші матюкі за матюком. А раньше було 
гарно. Булі вечорниці у тих старих людей. Колісь зби-
раліся по хатах хлопці з дівчатамі. Алє тепер, кажуть, 
пошло всяке таке з дівчатами, а  колісь не штанів не 
було, ні юпок. Якусь сорочку наклала, закрілась, а там 
мужик... І співалі, гулялі. Вони як зберуться, не пилі 
ніякого вина, нічого не було. У них тоді і хліба не було. 
По хатах ходілі. Он де в бабі, в етой хаті було. Бралі 
гармошки, бралі бубни. У  баби ще дочки булі старі-
ші за мене. То воні тут ходилі по хатах, бубні бралі, 
гармошку, воні танцювалі. Короче, прекрасно колісь у 
старості люди жилі. [Що раніше танцювали?] «Поль-
ку», «Козачка», «Кроков’яка», «Польську танга». 

Ой пожену голубі до води,
А за мною кавалєр молодий.
Моя маті догадаласа,
З ким цілуваласа.

«Польку на два боки» танцювали, весело танцю-
вали. «Во саду лі...» [танець під пісню «Во саду ли в 
огороде»]. 

виБІР паРи [Чи одружувалися далекі родичі?] Є і тре-
ті женяться, і другі женяться. А то можна – не можна, 
а полюбіліся, то вже через не можна. [Чи міг чоловік 
одружитися із вдовою свого брата?] У нас в Озерах – 
ні, але  є. Комар забрав же ж, жонка вмерла, то брав 
сестру. [Чи впливає матеріальне становище на вибір 
пари?] Аякже. І  тепер впливає ще. Вже як шукають, 
де бедна, де багата. А як приходять так, шо полюбілі-
ся, то і не шукають, чи бєдний. Любов – вона докаже, 
де бєдний, де багатий. [Раніше теж таке було?] Аякже. 

Он Зіновку вибірали, чи багата, чи бідна. То батьки 
засватувалі колісь. Прийдуть самі, взялі посваталіся, 
а молодий і молода і не бачилися. І всьо, і батьки пош-
лі посваталі, і забралі, і пожениліся. Моя баба ще була, 
вже вмерла, 1922-го  году [народження], то її батьки 
посваталі, і  вони пошлі. То вона год з чоловіком не 
спала, а гуляла з другім. А женіха любіла, так любіла, 
шо вмірала за їм, і батьки не оддалі. Да пошла за дру-
гого. Замуж вийшла, год пожила да покинула чолові-
ка, то і не жила. Да пошла гуляла з другім. [Як стави-
лися до хлопця, який одружувався з жінкою, яка мала 
дитину?] Ну, як приходилося, шо по любові, і тепер є 
беруть. Хоч і дитя є, і тепер беруть. Але тепер не дурні, 
тепер кидають і других беруть. То не дурні хлопці. То 
понароблялі байстрюков полсєла, а пошлі по дівок. 

шлюБНий вІк [У якому віці раніше брали шлюб?] Ну, 
хлопцу у дев’ятнадцять, дівчина  – в  восємнадцять. 
А тоді ще по три годи хлопці служили в армії. Тогди, 
якшо хлопець в восємнадцять іде в армію, а три годи 
служиті, то скольки он таких хлопцов було, шо он де 
поженяться, і  жонка три года жде чоловіка з армії. 
[У якому віці молодь одружується нині?] А тепер вже, 
Бог знає, кому колі приходиться. Моя дочка пошла в 
тринадцять год. А одна свадьба недавно була – в трид-
цять. Як кому Бог посилає. В нас в Озерах тепера толь-
ко розпісаться і повінчаться. Без цього в нас закону 
нема. 

поЗашлюБНІ сТосУНки [Чи часто дівчата «не-
чесними» виходили заміж?] А хто тепер є чесний, ти 
скажи мені, дочко́? А раніше всі булі чесні. [Чи були 
непристойні забави на вечорницях?] А, як на вечор-
ницях як ще лежалі! Але якось було тайно, було тіхо, 
було закрито. А тепер все одкрилі, на вид показалі. Те-
пер, бачиш, все у нас одкрито. Колісь все робилі, ще 
больше, як ми робилі. Шо, байстрюков не робілі, не 
витягалі? Все робилі. Но тогди було закрито. А тепер 
хоть ти чесна, хоть нечесна, уже ти одкрита. Ще на ве-
чорницях клєті якісь булі, да в хлівах ще спалі, то без 
штанов. Та по три годи, по п’ять ходилі. Шо вони ро-
билі, один Бог знає. А вони сидять зараз. [Чи раніше 
обмазували ворота дьогтем?] Було.

посаг, пРийМак А молодий нічого не дає, вобше ні-
чого не дає. А шо він має давать?! Хату дають, корову 
дають, шось таке дають же ж, ну якже ж. [Після весіл-
ля жили переважно в молодого?] Ну, як в кого, то в 
молодого. А тепер як у кого получається. [Як називали 
хлопця, який ішов жити до дівчини?] Казалі «прийма-
ченьку». Каже «приймак». Пошов вже приймак да вже 
і живе. А прийшла жонка і теща та й каже: «Ой, ну шо 
ти лєжиш да лєжиш, да нічого не робіш?». А він каже: 
«У мене нічого нема, шо ж я буду робіть. Перепишіть 
на мене все, то я буду робіть». Взялі на нього перепи-
салі геть усе, прийшлі – знов лежить. Приходить жон-
ка із тещею: «А чого ти лежиш?». А він каже: «А у мене 
все є. Як у вас немає нічого, то ви і робіть». От тобі і 
приймак. [Чи батьки допомагали молодому подруж-
жю?] Аякже. Як то батько з матір’ю дочці не поможе 
чи сину? Такого нема у нас. У нас тепер батьки вобще 
помагають дітям. Ше як батьки заможні, то строять 
дітям хати. Чим можуть, тим помагають. 

РоЗлУчеННя, подРУЖНя ЗРада У  нас і зара’ не 
вельми розлучення. Хай Бог не дає. У нас якось тако-
го, ну, це село. Це такі ще стіснітєльні. У нас держіться 
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ще трохі вніманіє. Не дай Бог, хто почує, то зара’ село 
буде гудіти, як бджоли. То бояться, нема розлучень ні-
яких. [Чи часто в сім’ях трапляються зради?] Є. Гуля-
ють. А хто тепер з кобітою своєю. [Чи батьки втруча-
лися у вирішення конфліктів у молодій сім’ї?] Аякже. 
Якшо мене чоловік б’є, то шо не буде втрутитися све-
кор чи батько? І туди лізуть, аякже, охраняють мене. 
[А якщо зраджують, то батьки теж втручаються?] Так. 
Карають, по-чорному карають. [З  ким залишаються 
діти після розлучення батьків?] Ну, то конєшно, шо 
з мамою. Больше ідуть, як до тата. Де вже таке, шоб 
до батька пошлі, а не до матері. [Чи бувають випадки, 
коли чоловік має дві сім’ї – офіційну й неофіційну?] 
Є, в людей є таке. У Млинові є, я знаю. Сам в Москвє 
живе, дитя і жонку має в Москвє, а приїжджає до етої 
жонки. Ще дитятко зробив одненьке, чотири годи 
хлопчику. А два, одному двадцять год, одному восєм-
надцать. То вон там заробив гроші за год, привіз, їй 
гроші наклав. Сина учить, все робить. І етой догодів, 
і  той догодів. От я люблю таких чоловіков, шо і той 
помог, і той помог. Чого такого чоловіка не храніть і 
не любіть?! І там робіть, і тут робіть. Отаких я люблю 
людей. [Чи часто виїжджають на заробітки?] Часто. 
[Чи  впливає заробітчанство на сімейні стосунки?] 
В нас тако не впливає на сім’ю. Якшо їде чоловік на 
заробітки, то він їде по сімейних проблемах. Ну, так, 
шо він сів і поїхав, у нас такого нема.

сІМейНІ вЗаєМиНи, РоЗподІл оБов’яЗкІв 
У  сІМ’ї [Чи траплялися конфлікти між свекрухою і 
невісткою?] Було таке, шо миски, ложки не поділили. 
І  билися, і  всяко було. Є  такі невістки, шо свекрухи 
вобще не признають. Хлєба навіть не принесуть. [...] 
Чоловік должен командувать всім, а  у мене я держу 
все. Я як покомандую, так на мені всьо стоїть. В домі 
я сама главна. У мене ще свекор, полгода як умер, то 
у мене він всім командував. Я його боялася, як огню. 
Він мене сварив, він мене ще ключкою бив, костилями 
бив. З свекрухою п’ятнадцять год я прожила, а з свек-
ром – тридцять. Но я їх вважала. Вони мною команду-
вали. А тепер вже не мною командують. 

виховаННя дІТей [Хто бере більшу участь у вихо-
ванні дітей?] Маті. Алє є в кого, шо і батьки беруть. 
В  якої сім’ї:  є,  шо батько,  є,  шо і маті. Є  в кої сім’ї і 
батько, в  кої сім’ї і маті. То більше ма́ті виховує. На 
мою думку, в  нашому государстві двоє-троє, більше 
не надо мать [дітей]. Хай і одне. 

с. Залужжя
Записали О. Васянович та С. Маховська  

7 жовтня 2011 р. у с. Залужжя  
Дубровицького р‑ну Рівненської обл.  

від Котяш Євдокії Макарівни, 1923 р. н.,  
та Олексієвець Уляни Кузьмівни, 1935 р. н.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї Нас було п’ять [сестер]. Одна 
сестра ходіла у школу. П’ять сєстрей було і два брати. 
Брати: одін звавса Беньо, а другий – Мітьо. Оце такі 
в мене булі брати. А сестри була Вася, тея Одарка, ета 
Марина і Лєканя. Беньо – це Бенесь. У мене шестеро 
детей було. Перший Ігнат звавса, Іван, Серожа. Ето 
хлопці. А  дві дочки було: Маруся і Аліна. А  то мале 
вмерло. А циє вирослі вєлікіє. А умерло – Васіль – три 
роки було. А тиє великі померлі вже. Не дай, Боже.

виховаННя дІТей, фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї  
Мой [чоловік] був п’ятнадцять літ за бригадіра. То ж 
то колхоз був. Ну, шоб вон колі ці дітя поругав чи на 
худобину шо сказа... Але я, то я кричу на детей. А вон 
каже: «А-а-а-а, то вже полєгшає». Я била [дітей]. То в 
лоб, а те ше в плєчи. Бо ж корови доїла. В праці вихо-
вувалі, вчілі дітей, шо робіть. Своєї геть вчілі основну 
роботу, шоб така була. Учілі дітей.  [...] [Як Ви гово-
рили на батьків, дідусів та бабусь?] «Мама», «тато», 
«дєд», «баба». На «Ви» [зверталися]. 

виБІР паРи Колісь большинство женили батьки. Не 
так, шо як тепера, не схоче дівчина, то ето. А батьки 
вибирали – те було бідне, те було багате, того хотілі, 
того не хотілі. Так вони і женіліся, і пароваліся. Ко-
лісь ніякого розводу ніхто ніколі не знав. Як поже-
ниліся, так і проживалі, так жилі чи бідно, чи багато. 
А  як колісь, які булі хатки. Понад три метри хатка, 
по дванадцять душ жило в тій хаті. Не було де даже 
спать, був такий полік. Спалі на такому, на соломі, на 
всьому. Так жилі, було трудно. [Чи могло бути таке, 
що одружувалися далекі родичі?] Могло. Тепер шо 
роблять? Одно коліно, друге коліно, третє і четверте 
женяться. Колісь було рідко, в нас у селі пожениліся 
двоє людей. Трійні: в одної сестри дочка і син поже-
ніліся і другої. А не то кажу, даже не третє коліно да 
друге зразу, двоє рудні. То і в одного то дочка калі-
ка, і в другого. Їм не розрішалі люди. Та куди, то своя 
крув, то вже гидко! Тепер женяться, то третє коліно. 
Ето не полагається. [Чи міг чоловік одружитися із 
вдовою свого брата?] Таке було. І  в нас во недавно 
було. Забілі його брата, осталося двойко діто ́к, і вун 
пошкодував дітей, і пошов до братіхі. Було таке, і ко-
лісь так жилі. [...] Вдова може вінчатися, но вже вона 
не накладає вінка. У хустці. Так то вінчається, алє він-
ка не накладає. [Чи були випадки, коли хлопець одру-
жувався із жінкою, яка мала дитину?] Бралі. Як схо-
чуть, то грают весілля, а не схочут, то ні. А таке було, 
шоб бралі і з двома дітьми колісь і тепер. [Чи можна 
виходити заміж вагітним?] Було, алє рідко, не так, 
як тепер. [Нині це поширене явище?] Господи, ще в 
школу ходить, а вже вагітне. Позорище. Хіба чужий 
возьме, а  чужий її не возьме. У  нас по селу вже та-
ких пооставалося. Возьме другу... [Чи могли хлопець 
і дівчина брати шлюб без батьківського благословен-
ня?] Могли. І втикалі, і виїжджалі од їх. Візьмуть да 
виїдуть, да і всьо. А шо було робіть. Дурні ті. Батьки 
хочуть посовітувати, як він не любить її, што можна 
було робіть. 

дошлюБНе спІлкУваННя Булі вечорниці, на ве-
чорницях гулялі, знакоміліся хлопці і дівчата. Колісь 
пралі вручну самі собі сорочку, кохту робілі, ткалі, 
юбку. Таке було врем’я послє войни, і  в войну таке 
було тяжеле. То так і стрічалися. А потом то виходілі 
на музику. То музика була на селі, серед села. А вже 
послє войни, то там де була яка пуста хатинка, то таке 
вже було. Хлопців багато поубивало у войну, а дівчат 
було багато. Даже не виходілі багато дівчат замуж, бо 
не було хлопців. Оставаліся в одіночку, так вони поо-
ставаліся послє войни. [...] Танцовалі. На скрипці і на 
гармошці [грали]. Красіво. Гралі такі самоучкі. У мене 
було три брати, то два брати гралі на гармошці. І те-
пер в мі’, вся моя родня грає. І так у нас ця традиція 
осталася музикальна і співоча. Наша родіна співуча, 
наша родіна така музикальна. Таланти в нас є.
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посаг Як нема де строїть хати, то давалі грядку поля, 

шоб строївся. Які колісь хатки стоялі, тепер кухонькі. 
То давалі і молодуй давалі. Ето завше давалі корову, 
свіню, теля, гусі – шо в кого є, те і давалі. [Чи допомага-
ли батьки молодій сім’ї?] Помагалі, чому не помагалі. 
Хто ж поможе, кромє батьків. Помагалі і хати робіть, 
помагалі і убрать яку хаточку. Колісь геть було бідно, 
село було опустоване таке. Хатки булі маленькі на три 
окунці. Дехто то зара’ поодстроюваліся, а колісь то шо 
було по сьолах. Зараз нові окна, двері викидають, бе-
руть усякі установляють да ремонти роблять. 

поЗашлюБНІ сТосУНки [Чи були випадки, коли 
дівчата виходили заміж вагітними?] Не вельмі було. 
Було, але то було рідко-рідко. А тепер то вже аж стид. 
Вже тепер молодь вельмі-вельмі не ето. Ні котре не 
вінчалося, шоб отаке пузо не було. Колісь нікогда не 
було такого, ніколі дівка не ляже спать, поки до венця. 
Ніколі не малі поняття, колісь булі чесні, бояліся. [...] 
Хлопці з дівчатамі не ночувалі [на вечорницях]. Про-
сто хлопець дівчину проведе і пуйде до хати. Колісь, 
може, хто родив те дітя, але то у рєдкіх случаях було. Но 
не так, як тепер. А тепер то вже вельмі. [Чи могло бути 
в чоловіка дві сім’ї – офіційна й неофіційна?] О, чому 
не було?! Ще й діті понаживають. Наживе і там, і там. 
Його хоть бері і розстріляй, а іде до теї, і до теї. [Як на-
зивали позашлюбну дитину?] «Байстрюком». 

сІМейНІ вЗаєМиНи [Де переважно після одружен-
ня живуть молоді?] У  молодого. А  як ето йде вже в 
приймі молодий, то живуть у молодої. Як вона одна 
у в батькув, а  йому нема де, до себе бере вже вона 
його, то живуть вже й [у]  молодої. А  так як обічно, 
в женіха яка сім’я веліка, жилі в молодого. Така була 
обічай. [Яке було ставлення до приймаків?] Як який 
приймак. Приходів жить, да вже їм командують. 
[Як  невістка уживалася зі свекрухою?] А  хтозна, як 
яка. Колісь лучше жилі, як тепера. Колісь не було шо 
їсть, то озьме свекор закине, як сідали обідать, колісь 
з одної міски їли. Така міска череп’яна була. Їлі, да то, 
бувало, свекор засердиться, то закіне і ложку невіст-
ці в поруг. А невістка встане, піде ложку озьме, бо не 
було, шо їсти. Мусіла їсти. А тепер вобще не хочуть 
разом жить. 

РоЗлУчеННя [Раніше] не так розходиліся. Ну, кидалі-
ся дехто так, алє не так, як тепер. Яке тепер там роз-
вінчання. Задерло голову одне з другим да і все. Тепер 
багато хто розходиться і шо треба розійтися, а  хто 
розходиться, шо і не треба. [Які були причини розлу-
чень?] Натрапиш на дурного, то і розлучишся. Тепер і 
колісь. Розумне озьметься за житко і жонці пробачає, 
жонка – чоловіку, – таке і колісь було, і тепер. [Чи до-
помагали батьки вирішувати конфлікти в молодій 
сім’ї?] Большинство признавалі колісь батькув. Ето не 
те, што тепер не признають. Тепера: «А шо, стара гро-
ші дає? А шо, старий гроші дає?». Не питають: «А шо 
там стара?». [Чи поширене у вас заробітчанство?] 
Зара’ є. У нас а-во сусідка виїхала. Покинула двоє ді-
тей да чоловіка, виїхала, там роділа дітя. То не пуска 
чоловік сюди і дітя не дає. І ото приїжджає, дівчинка 
вийшла замуж. Приїхати він її не пускає. 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї То колісь даже не 
озьметься за коліску колихать. Така була установа. 
Ето шоб води приніс жінці чи шо  – нікогда. Тепера, 
шоб не робив, іде да курить. «Мені то ніколи дитяті 

поколіхаті!» То тепера шо ні  є, то важкіша робота у 
мужчин, і поможе. А колісь і поняття не малі. Колісь 
жонка праде, чоловік іде молотити. У клуні то шо була 
за жизнь. А жонки не ложиліся ніколи, прали, ткалі. 
Отако повісять коліску, колише теє дитя і праде, і ой. 
Тепер жить добре, алє кажуть, шо ще недобре. Вельмі 
жить добре.

с. людинь
Записала О. Поріцька 17 квітня 2009 р.  

у с. Людинь Дубровицького р‑ну Рівненської обл.  
від Сміхової анни адамівни, 1904 р. н.

виБІР паРи Я в двадцять штири [роки] заміж пішла, 
я не хотіла молода виходить. [Яка може бути різниця 
у віці між чоловіком та дружиною?] Як кажуть, хто 
старший, хто менший – полюбляться і сходяться. Раз-
ніци нема. Я старша за чоловіка була. Хто кому пон-
равився, той женився, хто йде за чорного, хто йде за 
бєлого. Я як була дівчиною, я любила руских. Тоді ж 
України не було, а був Союз.

посаг В Казахстанє розписалися і всьо. Ніякої свадь-
би, нічого не було. [Батьки] не тут булі. [Що дають мо-
лодій у посаг?] Шо є: хто дасть хату, машину, кварти-
ру. Хто як зможе, то й дасть. [Хлопцям давали] коня – 
колісь же ж коні булі. Хто як може. 

РоЗлУчеННя [Як Ви ставитеся до розлучення?] Не 
нравітся мені, так не должно бить. Як-небудь живи, 
доживай, шо тобі буде. Колись не було такого, як по-
женяться, так і живуть. [Як ставляться до розлуче-
ного чоловіка?] Не милий і всьо! [Через які причини 
розлучалися?] Недуга яка. [Як у  селі ставляться до 
подружньої зради?] Погано думають, ну, шо влізла в 
сім’ю да й розвела, як же  ж, це ж погано, по-моєму. 
[З ким залишаються діти після розлучення батьків?] 
Де там чоловікові діти треба? З  матірою! Ніхто там 
нічо’... Це вже як така матіра була, то поділят. [Кому 
дістається спільно нажите майно?] Дєлять: кому дєті, 
то й тому. [Чи можуть вдруге брати шлюб розлучені?] 
Можуть, навіть видають, чи як нравиться хтось.

фоРМи шлюБУ По закону треба, шоб молоді в моло-
дого жили. Колісь і по двадцять душ жили, сини да не-
вістки, разом з одної миски їли, от таке було. [Як люди 
ставляться до того, що чоловік і жінка живуть разом 
без шлюбу?] Тоді незаконно щитається.

с. селець
Записано 28–30 грудня 1999 р.  

у с. Селець Дубровицького р‑ну Рівненської обл.  
від Кондратик Ольги Сергіївни, 1927 р. н.,  

Кузіної Єви Олександрівни, 1938 р. н.,  
Кашпер Єви Іванівни, 1942 р. н.,  

та Кашпера Уляна Івановича, 1942 р. н.

диТячІ ЗаБави Покопаєм ямочки так. Восєм чи 
кулько там, знаєте. Та й мнячика зробимо з ганучок, 
бо ж немає того, шо за Польши. Знаєте, яке життя 
тоже було. Да качаєм, вже кожен свою ямочку по-
значує. Як не попало, то вже друга бере, чи днем там 
душ п’ять нас бере дєвчин, чи кулько. Не обмежувалі 
[поле]. Куди собі той м’ячик бєжит. Котре виграє. Хто 
попаде, той виграє. Таке, як ми кажем, [у] «пекара». 
Становітса такий кий. От так на віддаль, мо’, метрів 

ДУБРОВиЦьКиЙ  РаЙОН
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десять, на віддаль. Як попаде, шоб його збіть. Не збів, 
то друга, бере тий хлопци, дівчата. [Коли грали в цю 
гру?] Особливо навесні. І  в пост, і  лєтом позбіраєм 
собі, ввечері. Да то ж мали дєті, знаєте, не буде сидіть, 
як старе. Кійом кідалі. Як зоб’єш – значить виграв, не 
збів того кия – то друга бере знов. [...] Тоже в ляльки 
гралі, колісочки робілі. «Палєнтіка»  – гра такая, та-
кій ровчик копаїца, да навхрест тако палочка ложица. 
Береш кия да подкідаєш. Подкінув да й ще не попав. 
Дітками, то знаєте, то вже не йдеш на вечоринки, бо 
діті. Діті мали ж не йдуть на вечоринки, такі девочки 
вже по літ тринадцять. В «слєпца» гралі, фанти роз-
давалі. Загадувалі загадки, як одгадаєш. Відгадайте: 
«В дєда вєсіт – в баби зяє, дєд попросіт – баба дає». 
Колодезь. Вода зяє, а  ведро, знаєте, дєд попросіт, 
а баба дає. Вода і колодязь. [...] На Великдень яічка-
ми тими крашеними стукалися. Даже наймали, вже 
яке за Польщі там, знаєте, треба все ж копійка, як то 
музику наймать. То даже там у нас грав в Золотому 
на скрипці такий чоловік, старий вже чоловік. То на-
збираєм яічок да йому. За яічка грав нам на скрипци, 
і станцюєм да й годі. Навесні у веровку грали. Хлопці 
возьмуть віровку, тягнуть. Дівчата собі з однієї сто-
рони, а хлопци з другої сторони. Алє ж перетянут, бо 
вони здоровши за дивчат. То так гралі. На гойдалках 
гойдаліса. Була така крутяла, така-о доска. Гойдалка, 
крутяла була. Стовп такий вкопаний. Доска, а конец 
доски, то й такі двє ручкі вбіті, шоб сєла людина да 
держатса. Ото в нас була крутєла, була гойдалка. [...] 
Гралі навесні в «журавля», так як веснянкі спєвалі в 
ту пору, так само й [у]  «журавля». І  хлопці, і  дівча-
та. Ото в хаті сидят там, іграют ігри всякі. А тоді бі-
жать вже надвір, берутца за рукі в коло таке, не силь-
но в коло, а  просто так. Да й бєжат скрізь по уліце  
і спивают.

Ой жур-журавель занадився до бабей
Та внадився до бабиних конопель.
А я тому журавлю руки, ноги переб’ю.
Ой жур-журавель, да не пий конопель,
Да не пий роси, бо переб’єм носа.

Отак бежат і спивают, і стараютца тако бєжать таким 
зигзагом, ніби-то восьмьоркою, шоб бістро так. Ста-
раютца, шоб хтось одорвавса, бо всі ж не вспівають 
перебігти, за всіма збігтиса. То тиї одорвутца взаді. То 
тих, хто останеца, вже падают, смиютца. Хлопци бі-
гают. Тиї, шо в «журавлю», то ж берутца, душ десят, 
п’ятнадцать, хто скільки може. Да й вже таким зигза-
гом, восьмьоркою такою бигают, вже одне одна тяг-
не за руки; потім котра не вспиє – одриваєтца, падає. 
Да й тоді смиютца всі. [...] Така ще дитяча ігра була – 
«балакуча». Одне на другого, одне на другого – «бала-
куча». Ото приміром, вона на одного впала, а я – на її, 
а на мене – знов хтось, а на того знов хтось впав. [...] 
Візьму в руку спічинку, в одну руку. Закладу руки за 
спину. Переложу тую спічинку в другу руку, счеплю в 
кулаках і наставлю, шоб вже вони вгадували, в  котрій 
руцє. Так покручу етими кулаками да кажу: «Баба 
ворожила, кусок сала положила. Тут воно є, в котрій 
руце, вгадайте». Вже вона вгадуває, одкриває ручку. 
Показує, на котру ручку чи тут. Я показуваю – нема. 
Вже на другу дівлятца. Вже їм інтересно. Сміютца 
обидві, котра не вгадає. Тая собі показуває, тая – собі. 
Знов заховаю, знов в другу руку переложу, в  котрой 
руце. Вони знов вгадувают. Потім вже вони ховают, 

собє покладе в ручку, шоб уже я вгадала. Да вже я 
показуваю, да й смеютца. [...] А ще плюют на долоню 
якось дітям. Тоді каже, пальцем: «Сорока-ворона дєт-
кам кашку варила, на полічку становіла. Йдіте, дєтки, 
по водічку – стоїть кашка на поліци. Етому дам, етому 
дам, етому дам, етому не дам. Вун хатки не мьов, дру-
вец не носів, хлібца не п’юк, кашки [не варив] і хліб-
ца не месів». Дай отак, все. То сядут, як я сидю зараз, 
зи своїми дітьми, граютса. То сяду отак на вишині, на 
скамейци. То вони вже раденькі, шоб сіст[и] на ноги. 
Да й я на ногах рилляю, або станут. Станут на ноги – 
своїми ножками на мої ноги, а я за руки їх держу і під-
кідаю отако вверх своїми ногами, риллею. І спиваєм: 
«Рилля, рилля». Вони дуже ради, шо високо баба ше 
підкине їх ногами своїми. То й другий раз і надоєдут, 
кажу: «Вже мені ноги болят. Хватіт». Спєвали:

Війди, війди, сонечко,
На попове полєчко.
Там девчатка грают,
Тебе віглядают,
Рибку варат – тебе подарат.

Перед тим уже як дощик йде, то тоже граюца діті на 
вуліці, да й нашот дощику то кажут: «Іди, іди, дощи-
ку...». Ото побачат, що накрапає дощ, то вже й спива-
ют. Буває, шо сонечко тож на двори, а дощ крапає, то 
вже спєвають: 

Іди, іди, дощику,
Звару тоби борщику.
Тоби каша, а нам борщ,
Шоб густіший падав дощ.

Гралиса з дівчатами, малєнькі девчатка. Беру я їх за 
руки, в колечко, і ходім спеваєм:

Десь тут була Подоляночка,
Десь вона впала, до землі припала.
Устать, устань, Подоляночко,
Промий очки, як шкляночку.

(Все берут вони руками промивають очі.)
Та берися в боки, cкачи собє вскоки.

(Вже девчата мої скачут у кола, тако в боки візьмутца.)
Скачи до Дунаю, бери дівку скраю.
Котру хоч:
Чи попову, чи дякову
Чи хорошу музикову,
Котру хоч.

І все время оце вони так собє скачут, уже в боки возь-
мутца. [...] Купаємса з дивчатами, да вже такі чималє 
дивчата, купаємса да вже віходімо з води. А та хоче ще 
купатица, каже вже: «Бог з води – я з води. Кого захо-
пило, щоб того втопило». То вже бегом скорій з води 
вилазять, шоб не остатца в водє, шоб не затопило. [...] 
Cпєвают:

А ми просо сіяли, сіяли.
А ми просо вітопчем, вітопчем.
А чим же вам вітоптать, вітоптать?
А ми конє пустемо, наймемо.
А ми конє займемо, займемо.
А ми конє викупим, викупим.
А чим же вас викупіть, викупіть?
А ми дамо сто рублів, сто рублів.
Ми не хочем сто рублів, сто рублів.
А шо ж ви хочете, хочете?
Ми хочем красну дєвіцу взять.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



319
Да й вже забирают одну дєвчину от тої сторони. На два 
гурта становлятца, да вже так спеваємо. Любу вже, яка 
дівчина наравітца, таку вже забирають із гурту одну. 
Всє дєвчата ідуть туди. Одна становитца, там хлопець, 
може, Вовк. А то вже стоїть Маті. Вони пош лі: «Гил-
ля, гилля, гусочки, на пашу. Гилля, гилля, гусочки, на 
пашу». Пошлі на пашу. Потом вже зове Маті: «Гусоч-
ки, додому». Вони вже кричать: «Чом, пані?» – «Вовк 
за рекою». – «Який вун?» – «Сєрий, бєлий, волохатий, 
втекайте скоренько до хати». І  вони бежат до хати. 
А  вже Вовк бежит, хапає  їх. Котору вже зловить, то 
його, а не зловит, все втекли додому. [...] Ну, які хлоп-
ци граютца-граютца да й поб’ютца адін з другим. Та 
вже давай дразнитца так:

Іван-балабан
На капусті орав,
Соловейка найняв.
Соловейко пещит,
А вон далє тащить.

косТопІльський  
РайоН

с. Звіздівка
Записали О. Боряк, С. Маховська та В. Сироткін  

10 жовтня 2011 р. у с. Звіздівка  
Костопільського р‑ну Рівненської обл.  

від Назарука Івана Павловича, 1937 р. н.,  
Назарук (Малиш) Софії Йосипівни, 1939 р. н.,  

родом із с. Деражне Костопільського р‑ну,  
Годун анастасії Романівни, 1936 р. н.,  

та чуб Зінаїди Йосипівни, 1933 р. н.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї Усі родичі звідси, з цієї міс-
цевості – і сестра, і мати, і брат отут жили. Мене звуть 
сусіди Деражниця, іншу сусідку  – Яничиха, як хто 
звідки приїхав. У мене було двоє дітей. У мами було 
семеро. Мати вмерла у 1968-му році, їм було шістдесят 
вісім років. Батька не пам’ятаю, бо була війна. Бать-
ко був головою сільської ради в Деражному. Були такі 
сім’ї, так то треба було пекти хліб кожен день. Ми бєд-
но жили, спали на тих досках. 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї Ми як зосталися без 
батька уже, то був старший брат. Слухалися його. Він 
же і горав уже, він і поле обробляв, уже такий, що 
може плуга занести з другого боку та [в] той бок, то 
він робив. А  руководила мати. А  жити краще стало 
за колгоспу, у 1950-х роках.  [...] Примерно, я встаю і 
я вже не знаю, де штани і сорочка, бо думаю, як його 
усе зробити, то кажу: «Що робить маємо?». Треба всьо 
равно совєтоваться, бо самому... Воно і все поробить-
ся, але що його уперед лучче – з жінкою треба посо-
вєтоваться. Чоловіку поратися біля печі не завєдєно. 
На теє є хазяйка, вона той хліб місить, вона кладе у 
форми, усе... Це її обов’язок. Так воно  і  є: «Жіноча 
річ – коло припічка».

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї В  сім’ї батьків називали 
тільки на «Ви». Чую зараз, є такі дєти, що на матір і 
на батька кажуть «ти». Воно по-сусєдскі є такі... Вони, 
молдовани, ніколи не казали «Ви», а «ти». А росіяни – 
не знаю... Кажуть, що на «ти», так ведеться у них. 

сІМейНІ вЗаєМиНи В сім’ї цінніша? Да дочка, конєш-
но. Тому що воно своє, а невістка є невістка. Вона така 
сама людина, але друга, що своє, то не чуже. Кров у 
невістки є чужа. Нєвєстка тільки, що замужем живе, 
вона своє дєло знає. А зять? В нас зять хороший. «Зять 
любить взять», – то приказка така. А наш зять до нас 
«тато», «мама» [каже]. Добре, коли всі коло місця є. 

пРийМак Між зятем і примаком різниці нема, то є 
одне і те саме. Ну зять і примак.... Не чужіші... Ну, воно 
як кого. Якщо у кого попадеться хороша нєвєстка, то 
буде потрафлять, щоб воно все добре було. А  є таке 
попаде, що воно не буде ні того, ні того робить. Тещі 
чи свекрухи, а вони ж все самі пережили у невістках. 
Але то колись, то воно так казали: «Невєстка – чужа 
кістка». Трудно було, щоб свекрусі і угодила. Свекрусі 
треба бути доброю, спокійною, розсудливою, порад-
ницею, щоб порадила, як його зробити.

дошлюБНе спІлкУваННя Зустрічалися як лєтом, 
то на вулиці, а як зимою, то такі збиралися вечорниці. 
В  кого більша хата, в  кого більше дівчат. Збиралися, 
співали, грали, казали колись, у «сусіда». А такі по па-
рах сидять хлопець із дівчатамі, а  тоді іде, були такі 
дівчата, із хлопцями шо дружили, ну, то вже той хоче 
узять її, а  він не дає. Той судить, колькі там, десять, 
двадцять, ну, скільки там долонів бить по кругу. Хло-
пець дівчину не дає, терпить. Танцювали. Такі були в 
нас хлопці, то шо-небудь їм дадуть, да й вони грають 
цілий вечір. На гармошці [грали]. [Як довго тривали 
вечорниці?] До ранку, як у хати, то не дасть хазяйка чи 
хазяїн. То ще повиходять на двор, в сніжки пограють, 
як зимою. А вже як літом, то яка літом ніч, до ранку. 
Хто як. [З якого віку починали ходити на вечорниці?] 
То вже таке, по велєнію було батьков. Як такі батьки 
були, шо не давали ходить, то там скаже, скільки, да 
іде. Виходили [заміж] рано тоже, і в п’ятнадцять, і в 
шістнадцять. В п’ятнадцять – то ні, так в років шіст-
надцять-сімнадцять – то виходили.

посаг Молодому молодого род давав [придане], а мо-
лодой – молодеї. Землю то вже в сватах договорали-
ся ще. [Де молоді жили після весілля?] Таке, як ішов 
у примаки, то невдобно хлопцю іти зразу у примаки, 
то там пару днів побули у своїх батьків, да й перейде. 
У мене дочка так сама менша. 

поЗашлюБНІ дІТи [Чи могла дівчина виходити за-
між вагітною?] Бувало. Ще як вагітна, то ще вельон 
вдівала, а  як вже дитина, то ні. То як колись, так і 
тепера. Ну, не так, як колись, але були, ішли. Ішли і 
оставалися зовсім з дитиною. Всякого було. То казали 
«покритка» і «байстрюк».

виховаННя дІТей «Ожег» називається, «чорний 
ожег». «Як дам тим чорним ожогом по стегнам, то бу-
деш мене слухать!» – як не слухає дитя. Лякала дітей, 
шоб боялися. Вже більших, взрослих, не малих.

ЗведеННя диТиНи Аборти колись робили. Слухай-
те  – це гріх, але якщо людина розкається, більше не 
буде робить, то прощається. Так написано по Писа-
нію. А єслі не розкається, то колись ходили старці – 
дід і баба старенькі. У них такий, як бублік маленький, 
називалося «ліра». Співали:

Ти думала, мати, що вже нас не буде,
А ми перед Богом, як усеє люде.

КОСТОПІЛьСьКиЙ  РаЙОН
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Ти думала, мати, будеш панувати,
А на старость не буде, кому води тобі подати.
Ти думала, мати, будеш без нас панувати,
А будеш по віку в огні погарати.

РІвНеНський РайоН
с. Мочулки

Записали С. Маховська та В. Сироткін  
10 жовтня 2011 р. у с. Мочулки  

Рівненського р‑ну Рівненської обл.  
від Орендарчук Ольги Євстахіївни, 1919 р. н., родом 

із смт Цумань Ківерцівського р‑ну Волинської обл.,  
Орендарчук Ніни Йосипівни, 1949 р. н.,  

Мартинюка антона Івановича, 1926 р. н.,  
та Мартинюк (Мельник) Лідії Василівни, 1930 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Приходили на вечорки. 
Собраніє в хатках було. Пошлі на вечорки, хто куди, 
який хлопець іде, любить, а  який сидить да не йде. 
Дів чат проводили. [Чи були «вечорки» на вулиці?] 
В хатах, на вулиці не було. Тоді не робили на вулицях. 
Сиділи, співали, як хто. Танцювали. Прали [пряли], 
мички микали на гребені. Тоді і «верете́но» було, чи 
як воно зветься. Я то по розговорі чула. Як хто хотів, 
танцювали. Так посиділи, поговорили. Танці в субо-
ту, неділю, а то в такі дні, може, прали куделі. Куделі, 
коловоротки були, треба було мички смикать і ви-
шивать. То вишивали, скільки нашивали! [...] Паруб-
ки починали гуляти на вулиці років у вісімнадцять. 
Може, боялися батьків. Я  не знаю, то не докажу, то, 
може, їх старші не приймали. Стає осінь, то дівчата, 
три чи там чотири, збираються, сестра була у мене. 
Тоді там пул вже їм зроблений. Вже беруть мички, гре-
бені і прадуть, і  співають до дванадцяти годин ночі. 
А вже хлопці до них приходять. Нічого не приносять. 
До дівчат приходили, той до теї, той до тої, як хлоп-
ці. А як випить, то такого нє! І цукерочки, щось я не 
помню! Я  вже ходив, як війна скінчилася, мені було 
двадцять років. То ми, хлопці, збирались і дівчата. То 
сохрань Бог, шоб горілку брали і пили. А так, якісь за-
бави робили, без горілки. Ото як субота, то там був 
такий старик, на скрипці грав, то вже йому повлітри 
куплять. Як же вони зложаться. Андрея було, дівчата 
справляли. Андрея, то вже горілка була, але що вже 
понапиватися і якусь бузан робити, то не було такого! 
Ко́ляди тоже робили, робили колядшину, хлопці тако 
само робили, дівчата закуску, хлопці горілку брали. 
Була і музика. Більше скрипка, то вже потом гармош-
ки стали. Бубен був там, танцюють, ріжуть, грають, 
тоді було весіло. Ото, це зараз робити є, а як викопа-
ють картоплі, то в такі дні так не чутно. Вже як субо-
та, вийди, то там вже чутно пєсні, там за речкою, там 
пєсні в Деражному... Це я пацан був, то звечора те чув, 
а як там далі, не знаю, лягав спати. Було кілька кутків. 
Як ми були вже хлопці, по чужих кутках не ходили, 
бо тут же було не пойми шо. Більше на своєму кутку. 
На Андрія ми гуляли. Хлопці і пляшку горілки прино-
сили, ну, то ж там на десять чоловік. В фанти граємо. 
Собаку закликаємо: хто раніше заміж вийде. Андрія 
гуляли більше за Катерини. Ше на Ко́ляди веселилися. 
На Купала ми не збиралися. Це зараз збираються. Ка-
жуть, що на Купала треба молитися, а ці ігрища різні, 
це вже вони лишні, вогні там, представлєнія.

РодиННІ пеРекаЗи Я  з сусіднього села Стрітовка. 
Війна стала, і  я  тут так  [...], родина там остала[ся]. 
Батько [за]гинув не своєю смертю, а  мама померла 
у 1975-му  році. Пам’ятаю і батькового діда, і  мате-
риного батька. Дід матерін довго жив, до ста шес-
ти років. А  батько помер, якраз прийшли рускіє, 
у  [19]39-му  році. Столєтіє діду справляли десь у 
[19]70-му році. Він запам’ятався такий, ну, хазяїн він 
був, трохи строгий. А батьков дід був хуліганом. Взяв 
землю переписав на братову жінку, а що він мав з нею 
чи не мав, не скажу. Судилися аж до війни. І вони були 
висудили ту землю, що тих грошей вперли! Можна 
було два рази стільки землі купить. «Не купуй село, 
а купуй сусіда»: як воно хороший сусід, то добре. А ко-
лись так обично сварилися, бо хата коло хати почти, 
метр часом або два дахи почти.... Тиє кури, тиє гуси.

виховаННя дІТей Дід научав: «Робить треба, хазяю-
вать!». Він там в школу не казав ходить, нашо то там 
вчитися: «Школа вам їсти не дасть. Треба робить». Він 
був господар, мав десь, мабуть, десять гектарів землі. 
Він хазяював добре. У моїх батьків були великі сім’ї. 
У діда, зараз скажу, чотири дочки і п’ятий, здається, 
син. У  батька було дві сестри і два брати. У  других 
було і по восьмеро, і по дев’ять, і якось справлялися. 
Це ж треба було для них наробити, і голоду не було. 
Так як ото [19]33 рік зробили на той Україні.

виБІР паРи, левІРаТ [Чи впливало багатство на ви-
бір пари?] Чи багата, чи бідна  – не дивилися, якшо 
земля. Як на мене казали, шо я не йду заміж за бідно-
го, а за багатого, бо в його багато землі. На мене так 
казали. «Ти, – каже, – за мене не схотіла йти, бо в мене 
землі мало». А я його не любила та й не ішла. А як лю-
била, то... В молодого тоже земля була. Землю давали. 
То була земля, то казали, шо я за землю іду заміж. Ко-
лись дід, мати казала, а було три дочки, то, каже, дід 
ходив в Колки, продавав, бо землю треба, шоб дочки 
були багаті. Три дочки, шоб скорій всі заміж підуть, як 
буде землі багато. А як бідна, то шо ж. [Чи могли брати 
шлюб без батьківського благословення?] Це одиниці. 
Хіба як де вже, може, нема батьків. [Чи могли одружу-
ватися далекі родичі?] Та чого ні, і зара’ є. [Чи міг чо-
ловік одружитися із вдовою свого брата?] Тоже. Моя 
мама: одна сестра в мене від брата рідного мого тата.

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї Батько до смерті в 
сім’ї головував. Не так, як зараз. Є сини заможно жи-
вуть, а батьків оддають у дом престарілих. А тоді – нєт. 
От дід той, он мав п’ятдесят років, то він коси в руках 
не брав. Він коло хати, там шось позагрібати, ну, по-
лінце, якщо є, перерубати. Накомандує, ну, там пойти 
посіяти. Но вже не горав, ні косив. А жінка дома ха-
зяйка була. Должна наварить, поприбирать. «Жіноча 
річ коло припічка?» Воно так і було. Там в городі, бу-
ряк, помідори  – це вже її, гурки сіять. Іншої роботи 
ніякої не було. Це жіноче діло було. Чоловік не касався 
до того. Є такі, що і в піч заглядають, чоловік помагає 
жінці, як скаже жінка: «Дров підкиньте!». А так то все 
жіноче було, то вже її робота була. [...] Конєчно, бать-
ко командував. Син там що, що батько скаже. Вот мой 
дядька, він був хороший человек, а жінку йому дід ви-
брав. «Оту бери, – каже, – три гектари землі має!» То 
взяв таку, ну, глуху, так він де які весілля, де які гості, 
він з нею не їхав. «Нехай,  – каже батько,  – їде». Так 
він проплакав всю жизнь. У неї земля. «А що, – казав 
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йому батько, – посадиш її за стіл і будеш дивитися на 
неї! То хазяйка!»

сІМейНІ вЗаєМиНи Свекруха і невістка уживалися; 
як було, і сварилися, і що хоч було. Невістка була не з 
родні, чужа. Було і два, і три сина поженяться, і в од-
ній хаті тоже були. Невістка то таке, дочка, то своє, рід-
на. Зять, я знаю, як який зять. Колись такої п’янки не 
було, як зараз. Так не розходилися, як тепер. Чуть що, 
то той в свою сторону, той – в свою. Некотра свекруха 
то вже помагаєть всьо, а інша: «Я вже своє одробила!». 
А якщо воно йде в лад, то одне другому помагає. 

пРийМак Примак? Було всякого  – і  добре було при-
маку, і недоброго. Були такі, знаєте, жмути некоториє, 
щоб він лишнього нічого не взяв ніде, не вкусив. Ось 
воно за це і шло. Конєчно, не всім приймакам так було. 
Примаку, конечно, хуже було, ніж сину. Примак – то 
той, хто прийшов до дівчини до хати, він тоді до неї 
йшов, то примак. Може, понаравилася, або він той... 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї На «ти» у сім’ї до батьків? 
Нє! Не можна так, нас вчили. Тепер це  – «ти», «ти», 
«ти». Ну, взяти, наш тато до діда казав «ходили», «во-
зили». Я так не говорив, казав: «Де мати?» – «А пішла 
десь!». Довго так «ти» казав. А вже як вирос трохи, то 
вже було якось стидно. А мій батько казав нам: «А що 
я Бог, що на мене “Ви”? “Ти” кажи!». Але все рівно 
ж казали «Ви». Батько казав, що Бог, то «ти», а  вже 
мати – «Ви, мамо».  [...] Це вже мої діти кажуть «ти». 
Я на них не обижаюся. Кажуть: «Бабо, то так усі, то 
ж ти у нас одна!». До Бога звертаються на «ти». «Ми 
тебе просимо» не кажемо. «Вас просимо». Не було по-
ганих слів.

подРУЖНя ЗРада, поЗашлюБНІ дІТи Жінку, що 
гуляла з чужим чоловіком, як називати? «Курва»! 
А над дівчиною такою неодруженою сміялися. Звати 
не «лярва», а  якось. Я  знаю, що казали «волочаща», 
а дитину – «байструк». Пацани як граються, то нази-
вають як хочеш – «байстрюк».

РокиТНІвський РайоН

с. дерть
Записала О. Поріцька 7 травня 2016 р.  

у с. Дерть Рокитнівського р‑ну Рівненської обл.  
від Покальчук Ганни Пилипівни, 1949 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Ходилі на вечорници да 
й знайомиліса! Наймали хати, де жила одинока жінка, 
то там наймали, да  й туди ходили. А  як не то, так в 
хати, чи в девки, чи в хлопца, ну, в хлопца – нє, в дєвок 
в основному, я  знаю... Булі клуби, але клуб  – то там 

музики ́ булі, сходиліса да потанцувалі, да погулялі, 
да й розишліса. Хто мав хлопца, хто мав дєвку – да й 
на вечорници. [Чи ходили на вечорниці в інші села?] 
Ходилі, то  ж жениліса, бралі з чужих сьол дєвок за-
муж, ходилі тоже. [...] Як Гандрея справлять, то корже 
дєвки пеклі, а хлопци гарелку неслі, да строїлі закуску, 
да справ’ялі Андрея. [З якого віку можна було ходити 
на вечорниці?] Та  й з шеснацати ходилі, молодиє до 
молодших скорей загравалі, чим до старейших. Хлоп-
ци шукалі молоду дівку. 

виховаННя дІТей Колісь в каждого сем’я́, батько, 
мати малі хазяйство. І  в полі робілі, і  хазяйство до-
глядалі, і худобу паслі, і горалі, і сеялі. Времені не було 
колі по селу ходить, по го́роду там шлятіса. Да й таке. 
Як і хлопци робілі, так і дєвкі ́. 

шлюБНий вІк, поЗашлюБНІ дІТи Молодиє вихо-
ді́лі [заміж], в  шеснацать виходілі і восімнацать, як 
кому суділося. [Як зараз?] Так само. Нічого не змени-
лосо, те саме, молодиє виходилі й стариє, кому судь-
ба, то й стариє виходилі, а гіншиє нияк не виходилі. 
[У якому віці одружувалися хлопці?] Тоже молодими 
одружуваліса і старейшими. [Як називали неодруже-
них парубків?] «Холостяки» чи як? «Халастяк». Ка-
залі: «Онь, ка[ж]е, пошов халастяк нежонатий!». [Чи 
вважалося ганьбою вчасно не вийти заміж?] Ну, ка-
нєшно! Вона хотєла замуж, але не судьба, то й не ві-
шла. [...] То вже як байструка вродить, то кажуть, шо 
опозоріла батьков чи шо. 

с. дроздинь
Записано 4 квітня 2001 р.  

у с. Дроздинь Рокитнівського р‑ну Рівненської обл.  
від Кузьмич Наталії Харитонівни, 1924 р. н.,  

та Кузьмич Єви Яківни, 1943 р. н.

диТячІ ЗаБави Ше от булі, подскакалі дівками, як 
була молода, то ше в ету пору. На дошках «гоп» да 
 подлєталі. Весною, от в гету пору. До Сорока свя-
тих. А  до Сорок святих шоб сорок дощок поламать. 
Танцювали: 

Десь тут була Подоляночка,
Да мілєсенька, да молодесенька,
Да там вона впала, там вона припала...

Да таке співалі, хоровода воділі. [«Журавля» води-
ли у Вас?] То таке дєті зберуца, поберуца за руки, то 
тепер нє, а  коліс. Поберуца за руки да таке спивают 
гуртом. [...] [На Великдень] в мене яєчко й у вас яєч-
ко. Стукаємса, стукають об зуби. Чиє здоровше, да: 
«Давай поб’ємса?» – «Давай». Да «стук» – побилос, да 
другий – побилос. Да кажут: «Воістіну Воскрес». І ви-
грала, в мене вже дві. Пойду, ше одне виб’ю де в кого, 
як буде моє здоровше, а як поб’єца – я отдаю.

РОКиТНІВСьКиЙ  РаЙОН
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с-ще Заводське
Записала Н. Литвинчук 3 січня 2014 р.  

у с‑щі Заводське Конотопського р‑ну Сумської обл.  
від Калишенко аглаїди Павлівни, 1937 р. н.,  

родом з м. Семенівки чернігівської обл.,  
Цуприк (Симоненко) Софії Федорівни, 1929 р. н.,  

родом із с. Дептівка Конотопського р‑ну,  
та Соловйової Ганни Тимофіївни, 1927 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи, РодиННе повсякдеННя  
В нас мати була жива, батько то ж погиб. Дак мати 
сама ж варила. Вставала вона в п’ять чясов, коли й 
раньше. В п’ять часів, шоб наварить же шось і на ро-
боту поб’єгти. Вона в лєс ходила. Наш батько служив 
лісником. У Бобках, у Бочанське лісничество. Стар-
шенька сестричка моя сім класов кончіла і пошла на 
тракториста учіцця, тракторісткою вивчілась. А тоді 
вже  ж вивчілась, їй дали трактор, єде додому, а  ми 
всє повибігали туди ж. Учілась вона харашо, дак фла-
чьок поставили красненький. Єде Галя на тракторі, 
а ми повиходили всє, у кого шо було одягнуцця. Тут 
же колхозний голова, всє начяльство повиходили ж, 
трактора ждуть. А Галя сама перва наша їде, там три 
трактори їхало. Те дядьки, вже вони пожиленькі, а єй 
вперед, щоб случяй шо, дак шоб бачіть же  ж. А  ми 
повиходили, іщє й сусідські дєтки. І  кажному хо-
чеця на тракторі. Вона вилєзла, посажала нас, усєх, 
у  трактор, набитий битком. Седемо, терплять усє, 
доїжджяєм же до двора, виходить моя мати. Плаче 
хтозна-як. Єй на ночь єхать орать. Юй дали льготу, 
потому шо вона дуже молода була, послє семи кла-
сов. Дак їй дали вже нучь отдихать і принесли муки 
трохи, мняса кусочок і пшона, шоб вечерю уже ж 
зварить. Мати похвалила і давай же ж варить. Тоді 
вже ж раньшенько вклали спать. Вона встала, каже: 
«А ви ж собі оставили хоть шо-небуть їсти?». Мати 
каже: «Ми все оставили». Мати думає: «Хай же вона 
попоїсть». Тоді й так, ото, жили. А тоді ж щє тракто-
ристи ж, тєє, молоденькі такії, до нас, на квартіру, по-
просилися. Ну, мати й прийняла, думає: «Куди вони 
пойдуть? Хай ідуть до нас». Дак вони оце ж уранці, 
як ноччу робили, да лягають отдихать, а які вже не 
робили, дак тих уже на роботу. Галя тоді сєм годоч-
ков проробила трактористом. А ми ж мали були, єє 
сватали. Вона не йшла, думає: «Як же пойду я за-
муж...». Дак вона уже ж тоді не ходила замуж довго. 
У  двадцять год замуж пошла. Найшовсь непоганий 
хлопець, хароший, і так прожила вона. Нема вже ні-

кого, шестеро було. Всє померли, одна я осталась. 
Усі родни, хароші ми такі були, дружни, один одного  
жаліли. 

дІвУваННя В салдати виряжали хлопців, 1927 год. Cім 
год прослужили. А дівчата все пісьма на лопатах пи-
сали. Отакі ж канверти були трьохугольні. Оце ж дід 
прийшов, а тоді жинивсь на бабусі. Ото бабуся сама 
перва вийшла заміж із табуна. Нас було шіснадцять 
дівчат, подруг, і  як гулять ми начінали ходить, так 
ходили ми під сарай туди гулять на угол. Оце і там 
складку гуляли. 

дошлюБНе спІлкУваННя Ходили на вечорниці. 
У нас по очереді ходили дівчата. Ну, оце в мене, тоді 
в подруги другої, третьої – по очереді. Ввечері бували 
каласєр, вже ж не носили каласєр. Кажен в своїй хаті 
шо хочє, те й робе. Ото таке. Каласєр – ото у лампі. 
Оце у мене, друга подруга, поміж живе, – у тієї, по оче-
реді ходили, оце так. Очередь одбули. Тут же матір і 
батько. Мати стоїть над тобой же ж, ходить туди-сю-
ди. [У які дні робили вечорниці?] Святки Роздв’яні – 
уже ж нічого не робили, не шили, ходили кожен день 
на Святках, а вже як Святки кончілись, – уже всьо, уже 
неяких вечорниць, нечого нема. [Чи казали батьки, 
о  котрій годині Ви мали повернутися з вечорниць?] 
Батька в нас не було, мати була, нечого нам не каза-
ла, ми дівчата були скромні, хароші, неколи нечого не 
казала. [Чи гуляли до ранку на вечорницях?] Не знаю, 
в нас не було такого. Не танцювали. Поприходим, по 
карманах – сім’я [насіння], сідаєм і сім’я лузаєм. Пі-
сень багато співали. 

виховаННя дІТей Не били ми ніколи дітей, тіки роз-
казували да і все. І свекруха ніколи не вдарила, даже й 
грама, не буду казать, і дід не бив неколи дітей, і я не 
била. Було, розказували й в угол ставили. Було, вже 
тут перейшли, це було, ото, Вітін угол, а то, де ікони, – 
Танін угол, тут столик такий стояв посередині, і  тут 
всі ми обідали. Колись прибігаю я в обіди з роботи, 
одчинила ж хату, замкнута ж була, а ключів же чима-
ло було од дверей, і  хата закривалась ключами, і  ві-
ранда ж... Я вхожу в хату – Вітя стоїть у вуглі. «А ти 
чого?» – кажу. Вже ж він сім класів кончив, поступать 
хотів вже у Ромни, у технікум після семи класів. «Тат-
ко поставив». – «А чого? Так, а чьо’ ти стоїш?» – кажу, 
злякалася. «Татко поставив». – «А де він?» – «На робо-
ті». – «Дак, а де ти його бачив, чого він тебе поставив?» 
Тут Розливайли жили, дак він пошов з ціми Розливай-
лами грузить торх, сім класів уже кончив, шоб заро-
бить грошей. «А чого?» – «З Розливайлом пошов, шоб 
заробить гроші...» – «А нашо тобі гроші?» – «Я хочу 
портфель ото такий». Дак татко сказав: «Іди зараз ста-

сУМська оБласТь
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новись у вугол». А Розливайли – батьки п’янди були 
і хлопці ж такі, понімаєш, ну, дак каждому батьку не 
хочецця тако ж, шоб такі друзья були, так же? Я кажу: 
«Дак його ж немає, виходь».  – «Е,  дак тато сказав, 
шоб я стояв, поки він не прийшов». І скіки я не пере-
убіждала, пошла ж я, попоралась, побігла у садік на 
роботу, тоді ж прийшов уже, чи він стояв уже, як ні-
чого не було, чи він не стояв – не знаю. Отак боялись 
вони. Щоб бить, наказувать, – його пальцем не тронув 
батько, николи, не я, не батько, не Віті, не Тані ніколи 
пальцем не тронули. Дак отак таке. На другий день, 
якось це була субота, батько каже: «Давай гроші, хо-
дім у город. Ходьом у город же по цей портфель». Він 
буде у Ромни поступать, у  технікум. Купили цей же 
портфель, і зараз він валяєцця, такий красний, вели-
кий... Широко роздвигаєцця, така брителька. Дак він 
уже такий радий був цьому портфелю. [...] В мене, дай 
Бог кажному, такі дєті дорогі були й золоті. Неде мені 
про них нічього не скажуть, шо вони зробили не так чі 
шось... Ні, цього не було. Міша в мене уже старшень-
кий був, дак у клуб же, було, на кіно йдуть, а я, грошей 
же багато не було, дак двадцять копійок на кіно. Кажу: 
«Міша, оце дивися, оце, як ітимуть на кіно хлопці, 
двадцять копійок візьмеш». Вєк не вузьме сам, як не 
скажеш. Коли прийду, а сидить, а кіно, кажуть, інтє-
рєсне. Міша не ходив, а інтєрєсне. Міша: «Ви ж мені не 
сказали». – «Так ти ж бачиш, шо гроші лежать, чого ж 
ти не взяв?» – «Так тебе ж не було, як я візьму?».

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї [Як діти зверталися до 
батьків?] В нас тулько на «Ви», Боже сохрани, на «ти», 
оце зараз як почюєш, так аж страшно. Правда. На ма-
тір, на батька – «ти». Ну, наши хлопці не кажуть. На 
«Ви» називають і матір, і Толіка. Не приучали, не ка-
зали, а сами. В школу ходили вони, там же не казали. 
У нас таке, шоб матір на «ти» – Боже сохрани. Нехто. 
[Як чоловік звертався до дружини?] На «ти».

кРасНопІльський  
РайоН

c. Рясне
Записала Н. Гаврилюк у липні 2006 р.  

у с. Рясне Краснопільського р‑ну Сумської обл.  
від Борисової Олени Олександрівни, 1986 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Від бабушки мама у нас наполо-
вину нємка. Але я українка, тутешня, і мама тутешня. 
Її батько тутешній, а мама її з Германії. Вони жили на 
Западній Україні, там було поселєніє німецьке. А по-
тім їх радянська влада переселила на Сибір. Їх там 
було дванадцять дітей. Я  знаю, шо шість померло в 
одну ніч, коли переїзжали. А потом із Сибірі, як вже 
повертали, вони переїхали в Молдавію. Сестра рідна 
мого діда в Молдавії працювала. І  дід поїхав її про-
відувати. І  там він познайомився з бабушкою моєю, 
і привіз її сюди. В нашому селі дуже багато завісті. Ми 
держали три корови, хозяйство дуже здорове було. 
І  всі кричать  – куркулі! Батько іде здавать молоко в 
сім утра. Хтось там вийшов: «О, куркуль іде!». А бать-
ко: «Ти тільки вийшов, а  я в  п’ять утра встав, уже 
все переробив!». І анонімки пишуться. Злі, зависліві. 
В основному завідують ті, шо не працюють.

леБедиНський РайоН

м. лебедин
Записала С. щербань 1984 р.  

у м. Лебедині Сумської обл.  
від Сіренко Марії Кузьмівни, 1908 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Після Покрови почина-
лись досвітки. Наймали хату, по паляниці несли у не-
ділю. Збиралось душ десять-дванадцять дівчат. Пряли 
з усієї сили, а раз у тиждень досвітчаній матері відпря-
даємо; у п’ятницю вишивали, а як хлопці співають, то 
аж лампа гасне... Вишивали долі, кругом діжі, а на діжі 
стоїть каганчик. Сидить десять дівчат  – умістяться. 
Вишивали найбільше у п’ятницю і на М’ясниці. Мня-
ли коноплі ще до Покрови, на дворі, на дошках, щоб 
менше куряви було, мняли і в хаті, на долівці. Хлопці 
помагали мняти коноплі. А як пряли, то хлопці при-
співували:

Не сама я пряла, 
Кума помагала, 
То за хліб, то за сіль, 
То за кусок сала. 

с. Бишкінь
Записали Н. Бенько, О. Корнієнко  

та Н. Ромасевич 17, 19 червня 1996 р.  
у с. Бишкінь Лебединського р‑ну Сумської обл.  

від Гладибороди Ольги Олександрівни, 1922 р. н.,  
Феночки Катерини Олександрівни, 1919 р. н.,  

Омельченко Марії Петрівни, 1907 р. н.,  
та Нениченко Наталі Петрівни, 1909 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Велика в нас сім’я була. Батько в 
1919-му годі вмер, мати осталася вдовою, мене не було 
й на світі. Дуже тіх [тиф] ходив. Батько вмер, а я че-
рез дві неділі народилася. Дуже бідували. Мати ткала. 
За тиждень – полотно. Називалося воно «дванадцять 
аршин у  куску», а  кусків було, мабуть, чотири. І  то 
мати витикала те полотно, а  ми цівки сукали, друга 
сестра ше шось робила, бо ні в чому було ходить. Голі, 
босі. Пішла пішки у Лебедін з подругою і поступила 
учиться. Я ж пішла боса! Ні в шо вбуться. А тоді таке – 
осталася в колгоспі. А  та сестра ще поїхала, брата в 
армію забрали. [...] Сперва, коли начався колхоз, дуже 
харашо хліба дали, на другий год – менше, на третій 
год – триста грам, на четвертий год – нема нічого, го-
лодовка. Нєт нічого. Устанеш утром  – дітей п’ятеро, 
шо робить? Куда повертаться? Я боялась так, шоб діти 
не померли. То шо, я  мачуха була. На базарі подуш-
ки, на базарі і плаття, й платки, й рушники, й скатер-
ті – все. І часи продали, й чинарку продали, і чоботи 
продали. А тоді по черепахи ходили. Бродили у річці, 
ловили черепахи. Одвариш, тоді в черепасі там таке, 
як мнясо, тоді зелененьке, тут, скраю, оте вичистиш, 
перемиєш – у піч, одтушиш, борщу, щавель. Ото спа-
сала дітей так. Діти вже були пухлі. Страшне було! А в 
мене п’ятеро дітей. Мені трудно було, я не знаю, може, 
хто... А мені трудно було.

повТоРНий шлюБ В восім часів уже ми півсоти на-
полювали буряків. А  вони кажуть, шо я не робила. 
У сім часів додому прийдеш, поночі, а діти стрівають: 
«Мамка, шо ти несеш?». Дітям розсиплю, а мені – шо 
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останеться. Я як розійшлася, по заводах кинулася на 
роботу. Я  до сестри пішла. Він там був, оцей, шо я 
заміж потім пішла. А  ще й німий був! «Давай будем 
друзя́ми». А  він харашо жив. І  я й пішла за нього. 
Пішли ж на розглядини, там і осталася. Старшій було, 
ма[бу]ть, сімнадцятий год, дочка була. А ті, четверо, 
всі малі були.

дошлюБНе спІлкУваННя Збиралися у клуб. Рань-
ше ходили тілько в суботу й неділю. А  увечері  – це 
тілько на великі празники ́. Сходилися десь до когось 
з дівчат. І  хлопці приходили, і  дівчата приходили. 
По очереді ходили, бо в каждого багато [господар-
ства]. По очереді ходили: тиї – до тиїх, а тиї – до тиїх. 
І вчилися співать. [З якого віку дівчата вже співали?] 
[З] чотирнадцяти-п’ятнадцяти [років]. Уже ми стали 
якраз бігати. То гусей пасли  – давайте співать учи-
тись. Тоже по вечорам – давайте співать учиться. На 
улицю вийдемо – ще й танцювать не вміли. Балалайку 
винесем, хлопці – балалайку, гітару, грають. А ми бо-
сяка підем танцювать вчиться – пиль стовпом летить. 
На лавочці, на улиці, було, і  лавочки нема, вийде-
мо  – ряднини простелемо. Співали й голодні! Було, 
туди [і] назад пройшли, тоді ж не ланками – гуртом 
пололи. Пройшли туди – так, давайте оддихнем. І оце 
так – давайте поспіваєм. Заспівали. І ті сюди-туди – 
давайте заспіваєм. Їсти нічого було – співали. Ну, оце 
ж і вечорниці: увечері сходимось вже до когось у хату. 
Пряли, вишивали, кружева плели до рушників, собі-
ралися ж заміж виходить. Гордінів на вікнах не було, 
так самі вив’язували. Крючком. Ото такі вечорниці. 
Це в робочий день  – сходилися в’язали, вишивали. 
А в робочі дні сходились, тілько не всі гуртом сходи-
лись, прясти. Не було такого, щоб самі дівчата були 
й самі хлопці. Разом були. В карти грали у «дурака», 
а наші в «доміно» грають. [Чи залишалися ночувати 
дівчата й хлопці?] За моїх днів цього не було. Це Боже 
сохрани, це позорно. Це із нашої улиці на другу, шоб 
улицю дівчина пішла гулять,  – не було. Це позорно 
було. А  січас із села аж з того кінця  – в  цей кінець, 
з цього кінця – в той кінець... А хлопці йдуть – теж, 
дівчина понаравилась. Кому йде яка дівчина, туди 
й хлопці йдуть. Де яка дівчина хлопця придержить, 
туди й хлопці йдуть. Хлопці по всих улицях ходили. 
Хлопці йшли з кінця в кінець. Єслі з нашої вулиці по-
нравилася – йшов туди. Я у вас тут живу, а перший 
чоловік у мене був аж коло школи, аж за школою жив. 
А  в клубі познакомилися, й  він аж сюди іде, повів, 
а я тут зі свої ми дівчатами поспівали, потанцювали, 
розійшлись. А дівчата – ні, не ходили. Це позор, щоб 
пішла із своєї улиці на другу улицю. [Яка дівчина в 
народі вважалася вродливою?] На личко дивляться. 
А, то чепурна, а то красива. А єслі некрасива, то й не-
вродлива. Ну, а судьби, бачиш... Кому яке щастя, воно 
родиться... То планети... Що тобі буде, те й буде. Ти не 
вибереш.

виБІР паРи У  мене вхажор був, а  ми розійшлися з 
ним. А з села другого мене посватав, і я засваталася за 
те, шо ми посорилися з ним. Три годи гуляли з ним, 
а тоді посорилися. Я його бросила, а той підскочив з 
Гарбузівки жених, і я й пішла. Три года пожила і розі-
йшлася.

шлюБНий вІк Вже в восімнадцять-дев’ятнадцять 
год – це вже дівка. Вже заміж могла йти. І в сімнадцять 

год виходили, ну, то молода дуже. [Що повинна вміти 
дівка?] Це смотря у батьків як живе. Як хазяїн її бать-
ко, є такі, шо вміла і в’язать, і полоть, і шить, і прясти, 
і ткали ранше сами полотна. І варити вміла. Як куди 
мати отлучається, так загадує ж  їй: «Подої корову». 
А як мати дома, то сама доє.

сІМейНІ вЗаєМиНи В мого батька, оце, нас п’ять було 
дівчат, а хлопців не було. І сама старша дочка в Вели-
кому Висторопі була замужем. У тих же людей дітей 
тіко було двоє – син та дочка. Чи, може, померли, чи я 
не знаю. І та ж свекруха моєї сестри пила. І, ото, вже 
як стала там сестра, і, ото, свекор хароший був, піч-
ник, печі ліпив. А вона, ото, як зап’є, пішла. Прихо-
дять, вона лежить п’яна, воно ж у полі роблять – вона 
п’яна. І, ото, я її ще застала. Було, як приїде сюди ж, до 
нас, до сватів, так як випила, й співа:

Цок – чарочка в роток,
Покотилася в куток.

Ще шось вона приказувала. Да вигукує. Так були й 
тоді такі, шо пили.

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї [Чи казали на набагато 
старших сестер і братів на «Ви»?] Не казали. Так як 
тепер, на «ти» називають. А батька й матір – на «Ви». 
Даже й на сестру так: Поля, Маруся, Хведька, а  шоб 
грубо – ні. 

виховаННя дІТей А  Богу як заставляли молиться! 
Це ж Різдво, помлю. Батько й мати пішли до церко-
ви. А  дядько прийшов та й каже: «Дівчата, ковбаси 
вже наїлися?». А ми кажем: «Ні, нам не дають, поки 
мамка та папко ́ прийде, а  тоді будем ковбасу їсти!». 
А він каже: «Їжте, можна!». А я кажу: «Так, а  гріх!». 
«А  ви,  – каже,  – Бога затуліть рядниною, і  можно 
ковбасу їсти!» Куди ми заховаємось? Бог дивиться! 
На піч заховаємось, дивимось – Бог дивиться. Сюди 
вилізем – Бог дивиться. Рядниною затулили Бога, за 
ковбасу  – на піч, наїлись ковбаси. Батько з церкови 
приходе й мати – Бог рядниною закритий. А він: «Не-
деждо!». А вона: «Шо?» – «Ось ти подивись, шо вони 
зробили!» – «А шо?» – «Та он подивись, шо зробили! 
Бога закрили, шкоду якусь зробили!». Вони кажуть: 
«Це Микола був!». Отой же зять батьків прийшов і 
навчив нас  – рядниною Бога закрили. «Становтесь 
навколє ́нки!» Ну шо ж, прогрішили  – нада стано-
виться! Не знаю, скільки-то минут, та, може, й  пів-
часа постояли. Строгость дали. «Простіть, больш не 
будем!»  – «Становтесь Богу молиться!» Я  осміхну-
лася, шо так батько поступа. Він січас у куток мене: 
«Становись!». Вони обідають, а я в кутку стою. Отак 
строгость була. Ну, постояла: «Простіть, я  більш не 
буду цього робить!» – «Іди в хатину!». Пішла я в хати-
ну, сіла, плачу. Плакала-плакала. Мати насипала – їж! 
А  його вже й не ковтнеш  – обідно. Ну, навчив Богу 
молиться! Пішли до церкови. А вже так, може, годів 
п’ятнадцять було. [...] [З якого віку дівчинку привча-
ли до роботи?] У пастухи йде – це із восьми год або 
з дев’яти. А тоді вже пасе год-два, а тоді вже і буряки 
йде полоть. Ранше ж і стірали, й  мазали. Ранше все 
урушну робили. Це ж як хазяйка приуча своїх дітей 
і ложки мить, і  повимітать, і  попримазувать... Ото 
діти бачуть: матері ніколи, давай я буду. Оце при-
йдеш – попримазувано: «Дивіться, мамо, чи харашо 
попримазувала?» – «Ой, – кажу, – харашо». А тоді, як 
вона вийде, – я поправлю, де криво. Ранше ж долівку 
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глиною змазували, а  груба стоїть – білим мажеться, 
а тоді ж красною глиною підводиться. Так, ото, було 
роботи. Як у грубі нема топки, так помажеш, да й сто-
їть. А як у тій грубі топка є, то воно ж, де топиться, 
коло дверець обгоряє, і щотижня й мажеш. А долівку, 
як субота, примазувать. Крейдою помажеш білень-
кою грубу там, де позакурювало, а тоді ж глиною до-
лівочку змазав, пісочком посипав. 

Записала С. чибирак 7 серпня 2008 р.  
у с. Бишкінь Лебединського р‑ну Сумської обл.  

від Клеймьонової (Добридень) Поліни Василівни, 
1928 р. н.,  

та Ярош Марії Несторівни 

дошлюБНе спІлкУваННя [Чи Ви ходили на вечор-
ниці?] Ні, ми не ходили. Було трошки при німцях, ото, 
бо де ж ти дінешся. І в церкву дньом ходили, а то так 
було і збиралися. А  в їх, ото, настоящі вже були ве-
чорниці. Пряли там і все. А  як, ото ж, уже празник, 
так лягали покотом усі на землі, одпочивали. Ото таке 
було там потрошку, а то більше – на вулицях. Ото збе-
ремось із Скуданівки: вони старші, а я ж мала – спі-
вать уміла, виводить їм. Так із-за того мене приглаша-
ють. Крикнуть, щоб хлопці прийшли із Скуданівки. 
Наїмося ж картоплі гарячої, ото померзла. Молоком 
хто зап’є. І кажуть нюхати: чи не воня. А вони як при-
йдуть, то тоже їдять. То поспіваєм, мати казала, як пі-
тушок молоденький. Прийдем було, ото, а тії вулиці, 
поліцаї, як хмара, гонять, то ми – хто куди. Та я вже 
за хатою чую: шомполами свистять. А я собі дрюгаю. 
Ніяк не відкриють спросоння та мати. Ото діжурили 
вони на мосту.

виховаННя дІТей У нас раньше оцього цілування не 
було, а тепер де телевізори – там і кусаються, цілують-
ся, і так, як через місяць свадьби справили, так потім 
і розійшлись. А раньше пройшла свадьба – осталась 
молода у молодого, всьо! Посварились, помирились і 
дальше живуть. А тепер. Їй чотирнадцять год, і вони 
у барі сидять, і курять, і п’ють... Це бардак. То так до-
пустили, нашо таке робить, зачем оці бари в селі по 
три чи по чотири їх. Раньше в нас клюб був – прийшли 
туди – розглядини були. Тут кіно – тут танці. Потан-
цювали – йдуть додому з песнями. І не випівали, і не 
курили  – весело. Пить  – не пили, а  самогон гнали, 
вино, але ховали, не пили, тільки на свята. Всьо равно 
такого не було бардаку.

с. Будилка
Записали Н. Заідова та С. Заідова 2012 р.  

у с. Будилка Лебединського р‑ну Сумської обл.  
від Добронос Ганни Єлисеївни, 1937 р. н. 

дошлюБНе спІлкУваННя Ну, як тоді молодь гуля-
ла? По лавочках гуляли, тоді ж не було клуба; клуб 
старенький, оце ж поставили новий, а ми там гуляли, 
на траву сідали, співали, під балалайку танцювали. 
Тоді ж не було музики ніякої, гармошки повелися вже, 
оце, пісяті года [1950-ті рр.]. А тоді як уреже гармош-
ка, гітара, балабайка  – ото гуляли. Гуляли тільки до 
двінадцяти часов. У дванадцять часов – уже все, ніде 
і птічки немає, нема нікого, все затихло, не так, як те-
пер дискотека. Тільки двінадцать  – мати каже, шоб 
були вдома.

с. курган
Записали Г. Корнієнко та Н. Ромасевич 16 червня 1996 р.  

у с. Курган Лебединського р‑ну Сумської обл.  
від Гузь Тетяни Павлівни, 1911 р. н.,  

та щетини Єфросинії Іванівни, 1910 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи П’ять душ було нас. А  вперед і 
десять було. Всі в одній хаті жили. До колгоспу землю 
обробляли. Середняки. Воно таке – ні багаті, ні бідні. 
Худоба була. І коняка, й корова, бики були. Де сільніш 
люди жили, то і кінь був, і воли були, все було. Що-
небудь продаси, як є шо! Грошей же треба. Продавали 
й збіжжя, й все. Як треба гроші, то чи курчя несеш, чи 
яйце. [...] Я наймалася. В п’ятнадцять, в вісімнадцять 
[років]. Я  в городі була. Так, по хазяйству. Платили! 
Додому приносила [гроші].

фоРМи сІМ’ї Був же батько мого батька, він поря-
док давав. Дві хаті було, отакичка підряд построєні, 
в  одному дворі. [Ваш батько був одружений тоді?] 
Жонатий, уже п’ятеро дітей. Мій батько самий стар-
ший. Жили всі вмісті. Дівчат було шість. Се �стри мого 
батька. Уже нема ні однії, померли, а я така довговіч-
на. Я вийшла [заміж], один гектар землі було. Батько 
дав корову і коня, і землі гектар. Мати не любила мого 
чоловіка, а батько страшно любив. Він такий говорун 
був та бідовий такий.

виБІР паРи, шлюБНий вІк Він [чоловік] десять год 
мене ждав. Він так усе казав: «Дома кажуть: і там же-
нись, і там женись, а я буркульозних не буду брать та 
калік! Де найменував, там і озму. Не буду десять год 
жениться, поки вона виросте». Я на п’ять год молодша 
була од його. Сміх і горе! [Він чекав,] поки я вирос-
ла, поки года вийшли. Не було ше двадцять. Ох, тоді 
він зачав до мене, де наші досвітки були. Він не так-то 
красавець був, такий ласкавий. Як ловили вони мене 
перший раз, шоб же ж таки я ж гуляла ж із своїм дідом! 
Брат і він. Їх три брати було. Я не добігла до свого дво-
ра – і перейняв середній брат його. Я тікала. На досвіт-
ках була. Це у суботу діло було. Він отак мене ухватив 
на руки, а там колодязь був коло того двора. Кожаний 
картуз був у його – та й укинула в колодязь, думаю, 
шоб же мене пустили. А він держить, а той картуз ло-
вить. Пішов же хазяїна збудив, а це дванадцять часів 
ночі. Картуз ще не намок, так, зверху плавав. Зудили 
вони мене на тій лавочці, коли картуз витягли. До 
утра діло було, а тоді вже одпустили. То мати мене як 
одпорола дома: «Де ти була? Де ти тягалася?». Хто там 
тягався?! Крутили, як собаку, ніяк не вирвуся. Їх же 
двоє, а я ж сама: той відтіля сидить, а той відти – шоб 
допрос дала, чи підеш заміж? Я його духу ненавидила, 
а він тіко ходив через мене на досвітки, шоб подивить-
ся. А  там дівчина була. Купив тій дівчині канхветів, 
шоб одурила мене, шоб я прийшла. А  сам заховав-
ся. Я ввійшла, а він зразу оці двері одкрив, як хватив 
мене, як бозна́-шо! І зачав мені ото слова ті казать, шо 
єслі ти за мене не підеш, то я тебе вб’ю поперед, а тоді 
сам себе. Ну, я ше ж молодша була од його да ізляка-
лась: ну шо ж, шо схоче, те й зробе, раз надумав. Де-
сять год уже жде мене! Тоді кажу: «Приходь уже! Будь 
ти проклятий!». Так і сказала. Я ж не боялася його, бо 
ще в мене брат мій, старший, нежонатий був – хату за-
робляв. А він його боявся! Брат так сказав: «Єслі хто 
троне мою сестру, то живий не буде!». Це ж боявся. 
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Каже брат: «Як хочеш, шоб мою сестру взять, то жди 
десять год. Ми не оддамо за тебе. І мати не хоче. Бать-
ко – то так, а мати – ніяк». Їхній батько дома не жив, 
а тут – сусіднє село Червлене, в його там була друга 
жінка. А  батько його такий красівий! Батько зрадів, 
шо я [заміж] пішла. Думав, одбуду дві свальби зразу. 

виховаННя дІТей Уже я цих десятеро дітей гляділа. 
Уже на полний ход я робила, як мені десять год було: 
і корови доїла, і хліб пекла. Такий мій талан був! Я ж, 
ото, з дітьми – гляділа, обстірувала. Мати рано вста-
вала, в три часа, на роботу. І батько поїдуть, а мені все 
довіряють. І  друга дівчина була, менша од мене, уже 
годів восім. Вона каже: «І я, Хросю, з тобою». – «Та, – 
кажу, – йди». – «Я хоть за одну дійку буду доїть». Я її 
показала, і вона кажен день зо мною. Поналагоджую й 
свиням звечора, понаварює мати в катлі. І я ж ткала й 
пряла. І вишивали – усе робили. Вишивали [вночі], бо 
вдень треба прясти. Та ще ж не було й карасєру. Та, ото, 
порося заріжем – та смалець. Натопили ж смальцю, із 
вати скрутимо таке, як свічку. Тоді в тарілочку накла-
дем того ж смальця, і саме менше сидить підсоває, шоб 
горіло. Вишивали при тому світлові і  пряли, і  ткали. 
А тоді вже стали ланчи́. І карасєр став, і сірники стали. 
А то самі сірники робили. Така продавалася, звалася 
«сірка». Тоді стругали з сосни палички. [...] Баба натор-
гує грошей. Пряники ж пекла й канхвети варила, й бу-
блики варила, й пиріжки пекла. Оце вона зачина пекти 
в четвер і в п’ятницю, шоб же до суботи. Я тікала до 
баби. Встану вночі, од матері, бо там дома ж діти, надо-
їдають мені глядіть. Так вона встане – а мене вже нема. 
Оце тут село ж Михайлівка, а туди, за Михайлівкою, – 
Межиріч. Так я оце літом і втечу до баби. Вона там, на 
болоті, викопала з дідом, таке місто було болотисте, 
так вони канаву копали – наверх викидали. Помидорів 
садили там десятків два і клубнику садили, для себе, 
для своїх дітей, шоб не ходити. Як піду, так такі поми-
дори круглі та здорові. Вона вже зна, шо я втекла. При-
йду, цілує мене, шанує мене: «Іди ж, онучко, йди ж, а то 
матері трудно буде. Вона мене лаятиме»,  – каже. [Чи 
бив Вас батько в дитинстві?] Ніколи дітей не бив. Мати 
била. А за шо била – шоб гулять не ходили. 

дошлюБНе спІлкУваННя Як я вже на досвітки 
стала ходить, десять год мені було, прясти ж гуртом. 
Хлопці несуть прядку й гребінь, а я – куль соломи, ряд-
но – там же й спали ж усі в хаті долі так покотом. Ну, 
я  не спала долі. Я  так підлизалася до тієї ж хазяйки, 
в неї чотири дівчат було. А піч здорова така, і я з ді-
вчатами спала. А такі хлопці остаються та й дуріють 
із дівчатами, жирують долі. А мені спать тоді хочеть-
ся, батько ж не пусте тоді, скаже: «Не спиш да пагано 
прядеш там». [На досвітки] ходили за те, шоб прясти 
ж до тієї ж ланпи. А  ті ж хлопці багаті купили десь 
ланпу. Не тілько в нас, а пак по селу уже скрізь стали, 
а дома – то їх смальцем топлять, бо вони дорогі були, 
ті ланпи. І  складалися хлопці. [Спати лягали разом?] 
Та так побалуються ж ото, жирують. Куль носили за-
стілать долівку ж: простелять солому, а тоді рядна бе-
руть із дому, застілають, і подушечку головненьку, так 
як оце в мене маленька. [...] Ходили менші – отдєлно, 
старші  – отдєлно вже десь просяться. Вже дівки, по 
двадцять год і по тридцять було, а ходили на досвітки. 
Разом: і парубки, й дівки, і ночували вони. Тоді не було 
таких дурних хлопців, як тепер. Тепер дурні. Умні були 
діти  – і  дівчата, і  хлопці. Поважали [хлопці дівчат]. 

Шоб оце як теперь: засваталась – уже вона в положенії, 
до году – вже й дитина! А ранше: я вийшла заміж – то 
дід мене не торкався. Два годи в мене не було дітей, як 
я вишла заміж. Шоб я ж укрепилася, шоб не забивав 
мене. Вже тоді клуби стали зразу, як стали колгоспи. 
Ходили ми в клуб гулять з дідом, я танцювала харашо, 
й дід. Була [музика]. Та це там, на празни́ки. На гармо-
нію, на скрипки, на баси і на бубон грали. 

посаг У нашого батька, як ми вже стали всі доросли-
ми, десять душ було дітей. То держав він чотирі ко-
рові, бики, свиней по четверо, свиноматку держав. 
[Кому батько дав землю?] Мені тіко самій та синові 
старшому. Я старша була, із старшим хлопцем. 

фоРМи шлюБУ Було раз так, шо й свадьби не гуля-
ли. Зийшлись. Не було свадьби, пішла вона і все. Тож 
так – він багатий був, а вона бідна була. [Коли люди 
жили разом без шлюбу,] «неве ́за» називали. Вона не 
потуровала на це, шо вони придражнювали її так – не-
веза. А вона ж і зійшлася до люби ́ з ним, забеременіла. 
І тоді сказали люди, що це на матір надівать хомут, шо 
вона беременна. «Іди до мене, – каже, – я не хочу тво-
єї матері позорить. Давай так зробим». Узяв і жили, 
поки й померли. А матері не надівали хомут. Ото такі 
люди були. Противні, малограмотні.

поЗашлюБНІ дІТи [Чи народжували позашлюбних 
дітей?] Поприводили. По-сусідськи в нас дві було. Вже 
по двадцять год їм було, тим дівчатам. Вони б [хлоп-
ці] їх забрали, так стара война, вони погибли на вой-
ні. Вона плакала: він би забрав же, аби живий. Одна 
дівка по-сусідськи, так у неї хлопець народився. Уже 
йому було п’ять год, і напав на його шкарлатин, і вмер. 
А один ще й досі живий, мати вмерла, а він ще живий, 
учительом був.

с. Межиріч
Записали Г. Корнієнко та Н. Бенько 19 червня 1996 р.  

у с. Межиріч Лебединського р‑ну Сумської обл.  
від Сиробаби Ганни Федорівни, 1912 р. н.,  

Лисянського Якова Васильовича, 1906 р. н.,  
Ключки Раїси Юхимівни, 1932 р. н.,  

та Лелюшкіної Надії Петрівни, 1925 р. н.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї Мав [батько] землю, тільки 
мало. Він гончарував. [Скільки було дітей?] Три. Було 
їх шість, так малими померли. [...] Жили сім’ями – по 
три сини вмісті, по три невістки вмісті. І в кожної не-
вістки було по троє, по четверо дітей. І вони всі разом 
жили, не розділялися. Не так, як січас – одна дитина, 
і вони не знають, куди її діть. Бо дитині батьки міша-
ють, а батькам дитина мішає.

дошлюБНе спІлкУваННя Вдома повправляються, 
поможуть батькам усе, а  потім ідуть на вечерниці. 
У  кого прядка  є  – бере туди прядиво, хто вишивать 
бере, хто там шо-небудь таке. Було раз і рисували на 
досвітках. Дуже довго вони гуляли, до світа. А потім 
лягають отдіхать. Лягають хлопці й дівчата рядом. Та-
кого ж не було, як ото зараз, було тоді нормально все. 
Совість тоді іміли, і дівчаток жаліли. Потім із досвіток 
проводить хлопец дівчину додому і  сам іде додому. 
Дома посплять, а  потім матері наготовлять снідать, 
поснідають і ідуть вони всі на роботу. Остається стара 
мати на хазяйстві, і старий батько. А вся молодіж іде 
на роботу. Хто буряки полоть іде, хто – коноплі, хто – 
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картошку. Шо в кого є. [Яку хату обирали для досві-
ток?] Вони нанімали хату. Платили: хто, може, грошей 
дасть, хто кусок сала принесе, хто – хлібину, хто, може, 
шо поможе. Хату вибілять, поприбирають, щоб було 
чисто. Було так, шо там вечерю варять. І співають там, 
музика грає, танцюють, а тоді беруть сідають за робо-
ту. [Яка музика грала?] Більшість там було балалай-
ка й гармоника. Танцювали «Польку», «Краков’як», 
«Чардаш», «Карапєт». Танцювала такі, знаєте, хлопці 
батьків зажиточних. Вони культурні були. [Які ще 
танці були?] «Гопак», «Гречаники», «Полька-веселка» 
була. А тоді ще танцювали «Козачок». Дівчата – руки 
в боки, а хлопці – руку назад і сюди. Було дуже гарно. 
«Подоляночка» була. Оце танцювали. Це вже давно 
було, позабували. І  як приходять на досвітки, мати 
лежить на печі досвіччина. Вони приходять – той бу-
ханку хліба подає матері, той кусок сала подасть, хто й 
молока принесе. І прибирали в квартірі самі. Помага-
ли їй город обробить. За те, шоб дозволила вона. І ото 
одну нанімали, не ходили по хатах. Досвітчина хата 
була. [Ця хата була у Вашому селі?] Була. Січас у ній 
ніхто не живе. Хата та пуста. А як досвітки гуляли! Та 
як складалися, та як гуляли! Пряли. Діжа серед хати, 
на діжі  – лампа, а  ми кругом діжі, дівчата. А  хлопці 
коло нас  – кожен сидить собі, підщипує дівку свою 
та цілує. А хлопці кулів принесуть, десь накрадуть у 
дядьків, та стелять, та спимо. Хоть і лягали, разом спа-
ли, но баловства такого не було. Було, но редко! Було, 
шо парубок дівку підмане, а так, то не займали якось. 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї Щас трудно жить. 
А  тоді хоч воно було і трудненько жить, но якось 
жили дружно. Один одному помагали, понімали один 
одного. Старші сини їздили на роботу, возили снопи, 
молотили, а жінки їхні ходили в’язали, підгрібали со-
ломку. І воно якось жили, і робили всі в одну сім’ю. Не 
було в їх розподілу: тому те, а тому те. Жили совмєсно 
всі, усі вмісті. 

сиРІТсТво Не ходили ми нікуди [на досвітки]. В мене 
мати була – мачуха. Вона їсти не давала, ми голодні хо-
дили. Оце, було, груши з ліса принесем – озвар. Тепер 
компоту не їмо, не голодні, а тоді – озвар. Так не дасть 
грушки лісової. Нас було семеро. Підеш під крижов-
ник, то щупаєш, те й їмо. А тоді дивились родичі, шо 
ми ж пропадаємо, забрали.

с. Михайлівка
Записала С. щербань 1985 р.  

у с. Михайлівка Лебединського р‑ну Сумської обл. 
від Шамари Софії Терентіївни, 1913 р. н.,  

Клюшниченко Олександри Терентіївни, 1917 р. н.,  
та Дудика Михайла Григоровича, 1924 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Ходили прясти, після По-
крови. Душ десять-дванадцять дівчат, шукаємо хату, 
договоряємось з хазяйкою – досвітчана мати. Бідніші 
люди, а багаті не пускали. Батько і мати сидять в хати-
ні або на печі. Мати сама чепурила хату, а то дівчата 
помагали. Одпрядали за досвітки, по паляниці несли, 
в суботу чи коли там несли палянцю. Відпрядали, коли 
вже прийдеться. Перший день на досвітки несли гре-
бінь, днище, прядку, гребіночку – на гурт, мички. Чо-
тири мички спрядали за вечір. Смеркло, як приходять 
дівчата... Пускали матері і приказували: «Гляди ж, іди 
та в голові свій розум май». Ішли сміливо, мичку у па-

зусі несу, за керсетку, ще й хліба шматок несу на вече-
рю, хто – здору, грінку, сало. Хлопець сяде на гребінь 
верхи і заважає, тоді менше випрядеш. Несли рядно і 
куль соломи, кожна дівка несла по черзі, несла у ряд-
ні, а то хлопці крали солому. Під голову – юпку, вкри-
вались рядном, дівчина зі своїм хлопцем. Досвітчана 
мати прикрикувала, як шо не так, накричить: «Вижену 
з хати». Був і досвітчаний батько, співав гарно з хлоп-
цями. Дівчата і хлопці разом співали. Грали на бубні, 
була скрипка, бас. Танцювали хлопці самі і,  бувало, 
з дівчатьми. «Метелицю», «Гопак», «Польку». Приспі-
вували: «Метелиця, чом старий не жениться»; «Поль-
ка, полька, закадрилі, та й за чуба, та й за двері». Брат 
мій гарно танцював та витуптував. Співали пісень 
всяких. У суботу і неділю на досвітки сходять, а но-
чують по домах. Вставали на досвітках рано. Ходили 
на досвітки аж до Різдва. Перед Різдвом, на Андрія 
ворожили. Складку складали на Різдво, а досвітчана 
мати пекла блинці гречані до сметани. Після Хрещен-
ня знову йшли на досвітки. На М’ясниці йшли заміж, 
і такій дівчині співали весільних пісень. Дівчина для 
себе готовила рушники, сорочки – свекрові, свекрусі, 
молодому. Підмотали і дівчата. Масляною – вишива-
ли, їли вареники з сиром і з сметаною. У Великий піст 
на досвітки мало ходили. Вдома дівчата ткали на вер-
статах. Верстат виносили перед Великоднем. Колиски 
на вигоні робили з дерева  – батоги, кресло, що ста-
вати. Тут танцювали, співали. Хлопці музику найма-
ли. Вулиця літом  – коло двора збираються і дівчата, 
і хлопці, на колодках, на лавочці. Як дівчата співають, 
молодші і собі виходять. Старші співали: 

Ой дівчино благородна,
Не лягай спать з дворянином,
Будеш добра,
Бо дворянин пізно ходе,
Не одну він дівку з ума зводе,
Ізвів перву, ізвів другу,
Ще й на мене нахвалявся, молодую...

паРУБкУваННя Годів шістнадцять-сімнадцять, як 
пішов [на]  досвітки, ще не голився. У  Буба гуляли. 
У  нього мати і сестра, батька не було. Бідно жили. 
Приходило і по п’ять, і  по десять [осіб]. Дівчата си-
дять. Стукаємо у віконце, договоряєшся, у  яку шиб-
ку стукать, йде одкриває двері тихенько. Заходять, 
кажуть: «Добрий вечір (або здрастуйте). Як тут вам, 
дівчата, прядеться, чи ніхто з хлопців чужих не при-
ходив?». Тоді підсідаєш до своєї дівчини, то те, то се. 
Було й так, що світло гасили. Співали хлопці. Гуляли 
у  «жмурки», у  «долоньки». Очі зав’язували платком, 
рушником, ловив, було, що й глечик обернеш, і воду... 
Танцювали: «Гопак», «подолянки», «Краков’як»; грала 
скрипка, балалайка, мандоліна, а як бал – гармошка, 
на сопілочку грали хлопці. Бузинова сопілка. Під со-
пілку  – «Гопачок», «Московська бариня». Сама со-
пілка грала. Як бали – зносяться, а хлопці наймають 
музику, у цій же хаті справляли. На Різдво колядуємо, 
ходимо попід вік нами, хлопець носить мішок. У мас-
ках щедрували – вовка, ведмедя, кози, цапа. Ворожи-
ли – дівчата кидали чоботи через голову, через воро-
та... Хлопці курили цигарку. У хлопців полотняні шта-
ни, покрашені бузиною або вільхою, чоботи на рипах. 
Старші – до старших, а менші – окремо... На досвітках 
на соломі спали. Кожен хлопець коло своєї дівки ля-
гав, на подушках, ряднами укривались. Досвітчана 
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мати прикрикувала з печі. До весни  – на досвітки, 
кожен Божий день. На Великдень робили колиски 
[качелі]. Стояли пошти все літо, повно молоді, там і 
танцювали, і співали коло колиски. На вулицю ходи-
ли, казали «на колодки». З поля, тільки умився, – і на 
гуляння. Молоді одружені тоже збирались і співали...

Записали Г. Корнієнко та Н. Ромасевич у червні 1996 р.  
у с. Михайлівка Лебединського р‑ну Сумської обл.  

від Тершок Олександри Омелянівни, 1910 р. н.,  
Коваленко Тетяни Омелянівни, 1909 р. н.,  

та Ключниченко Ганни Матвіївни, 1905 р. н.

виховаННя дІТей [Ваші батьки мали велику сім’ю?] 
Десять душ сім’ї було. Середняки! Корова була, гуси 
були, утки були, свині були в батька. Кінь був. Батько 
коло землі робив, і мати коло батька. А тоді ж ми по-
підростали, стали помогать. [З якого віку дітей зазви-
чай привчали до роботи?] З одинадцяти-дванадцяти 
год. Заставляли гусей пасти, телят, коня вести на луг, 
спутать там його, щоб він пасся. У нас не було хлоп-
ців, так шо приходилось мені саме більше, бо я сама 
старша була. Їздили орать. Колись те кіньми орали та 
за плугом ходили. Може, коли батько й возьме. Та сам 
[хлопець] не орав, аж поки хазяїном не ставав. [...] Як 
у мене хазяїна не було, його взято на войну та вбито, 
а шо я зроблю, – а в мене ж двоє діток. А я дуже рано 
встаю та піду десь одроблю, шоб діткам було шо їсти, 
а  сама на роботу йду. Я  рано і допізна ходила, й  не 
було ніде нічо’, я  їх ніколи не бачила, прийду – вони 
сплять, і йду – вони сплять. І зранку до ночі, ніколи 
цих дітей малих не бачила. Ото вони собі качаються, 
сплять, а я піду, бо нада мені. Воно ж і голодовка була, 
нада десь піти одробить, шоб діткам хоч кусочок хліб-
ця. Дуже трудне було.

дошлюБНе спІлкУваННя На вулицю не пускали 
рано! Вже у тринадцять-чотирнадцять [років] оце 
йшли гулять уже. «Грище» звалося. Там у одній баби. 
В неї дітей багато було, та бєдность велика. Ото туди 
ми ходили і тамечка їй напрядемо. А вже прясти ми 
починали, то тридцять пасом їй напрядемо  – і  цілу 
зіму туди гулять ходили. Нас душ п’ятнадцять дівчат, 
і це ми двоє полотен напрядемо. Вона нас за те при-
ймала. [Хлопці] у  карти гуляли та насіння лускали. 
[Чи хлопці допомагали дівчатам?] Ні. То дівчача ро-
бота була. Може, хто дома й заставляв, в кого дівчат 
не було, а тут – ні. На грищі [ночувати] не оставалися. 
То на досвітках ночували. А я на досвітки не ходила. 
Коли хто надумав, тоді й пішов додому. Співали, гуля-
ли, ото в «долоні». Ото долоню на спину положе та як 
ляпне, то аж підскочиш! «В долоньки». Отако нахили-
ся, і дівчата ляпають, і хлопці. Ну, вже як хлопець ляп-
не, то аж присядеш! [З  якого часу починалося «гри-
ще»?] Зімою або з осені, як уже вдома вправиться все 
на світі. Батько вже як управиться, помагаєм же, а тоді 
вже на грище. Та тоді ж ходили, як празник, а  в та-
кий день не ходили гулять. Дома то коноплі мнять, то 
цівки сукать, то півміток мотать мати заставляє. А як 
неділя, великий празник, ну, тоді іди, погуляєш. Іди 
гулять, тіки недовго, бо можеть батько дать іще й пор-
ки – батога попаде. На гору ходили співать веснянки. 
Оце Межирич, і тягнеться аж туди гора. Дівчата, хлоп-
чики такі всі, і це йдемо туди гулять всі. Тепер горіл-
ку беруть та закуску, а тоді – нічо’. Там співали, тан-

цювали, гралися. Хто з балалайкою, як такі є хлопці. 
Грають, а ми плигаємо. На скрипках грали. Скрипка, 
балалайка і мандаліна. Гармошки – це вже як здорові 
[дорослі] та на свайбі. А так малим гармошок не було. 
За гармошку нада платить було, а чим же нам платить?

– Весняночко, паняночко,
Де ти зіму зімувала?
– У куточку на пинечку
Конопельки пряла.

Тільки весна починається, так у нас там вулиця зва-
лась Загалівка, а тут, де церква, – Западня. Так ото ж 
кричали:

Ой як тії Загалівці
Живуть за водами,
Як настане темний вечір –
Пливуть селезнями.

А так виходили вечорами і літом за двір – вулиця ви-
ходить. Як сніг розтавать, річечками біжить. Вже те-
пер все розроблено, а то був бугор, ото, проти сільсо-
вєта. Так вечір як настане зімою, та святки Різдвяні, 
так як повиходять чоловіки такі молоді та жінки. Ви-
везуть санки, оглоблі поодкручують та як посідають 
на тому бугру, то їдем аж туди, де магазін. А тоді ж му-
жики вивозять. А тоді нарошне перекинуть. В церкву 
ходила, в хорі участвувала, знаю всякі псальми, всякі 
молитви, в  драмгуртку участвувала. Ставили оперу 
«Запорожець за Дунаєм», так знала оте все, і Одарчині 
слова знала. Багацько ставили. Мій батько вчастував 
і в церковному хорові, і в драмгуртку. «Наталку Пол-
тавку» ставили.

шлюБНий вІк, фоРМи сІМ’ї [У  якому віці дівчата 
виходили заміж?] Так, як і тепер: коли восімнадцять, 
коли дев’ятнадцять, коли в двадцять, а  коли й біль-
ше. [А хлопці коли одружувалися?] Коли як хоче. [Чи 
відділявся син після одруження?] Живуть усі вмісті. 
Не так, як тепер. По три невістки жило колись у хаті, 
і жили мирно. А тепер не можна. Мати є – варе, а не-
вістки по роботах підуть. [Як сідають обідати,] то всі 
до стола. І діти разом з ними. Насипають же кажному. 
З одної миски їли колись.

подРУЖНя ЗРада [Чи траплялися зради в сім’ях?] Це 
вже срамно дуже! Це вже воно таке тихе, а всьо рав-
но випливе, скільки воно не є, но шило наверх вилізе. 
Тоді мало такого було. [Як громада ставилася до по-
дружніх зрад?] Ніхто нічого! Причом же тут люди?! 
Ви там дома хоч і повбивайтеся! Люди до цього не ка-
салиль. [Чи бив тоді чоловік дружину?] Били. Як за-
робе, так били! Як заробе, то уже дасть так, що другий 
раз уже не загуляє!

покРиТка [Чи одружувався хлопець із жінкою, яка 
мала дитину?] Бувало. Бере з дитиною, вона накрит-
ка, а він бере. Вже вони і не вінчалися, а так сходять-
ся і живуть. І та дитина, й свої діти воспитують. «Не 
близько лежало, не дуже й боліло»,  – своя дитина є 
своя, а чужа, як ти її не пригортай, а воно чуже!

виБІР паРи У моїй бригаді, що я робила, хлопець за-
різав дівчину ножем. Він був з бідних, їх було чоти-
рі, а вони були багаті дуже, то дівка була. І батьки ці 
не хотіли, щоб він брав, дуже не хотіли. В цих була й 
крупорушка, й зерно там мололи, грунт був, коні були, 
бики – багаті були. Було в нього два хлопці й три ді-
вчат, а  в  цього матері немає, їх чотирі, батько сам. 
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А вона гарна була, і він гарний був. Ну, а її не давали, 
шоб вона з ним зналася. Він прийде на вулицю, а ми ж 
гуляєм коло двору, то вона ляже на дівані в хаті, а вік-
но візьме та й розчине, то він її за патли й витягне. 
Вона ж не кричить. Зна’, шо він же прийде. А прихо-
де – вже мати лається, батько лається: «Ти вилізла в 
вікно!». Гуляли ми в однім місці, а він як дав ножем! 
Вона ше добігла і на дорозі й вмерла. Тут недалеко, 
«волость» звалася, і була там така хамарка, шо як було 
хто провинеться, так запірали. І  його туди заперли, 
він сидів, і міліція ж там була, охраняла. Так він по-
просився: «Пустіть мене, я последній раз попрощаюся 
з нею. Я не винуватий, і вона не винувата, а винуваті 
батько й мати!». Його пустили. Людей же – все село зі-
йшлося ж на похорон. І його міліція коли привела, то 
він як вскочив в хату та як вхватив її, вона в гробі ле-
жала, так до себе й притулив її. А тоді вже йому руки 
одбили, він положив її, забрали й повезли. Судили 
його, десять год дали. В білому платті лежала, невеста 
гарна була! Здорова така дівка, висока.

с. Рябушки
Записав М. Корнієнко 20 червня 1996 р.  

у с. Рябушки Лебединського р‑ну Сумської обл.  
від Котенка Михайла Михайловича, 1911 р. н.,  

та Міщенко Поліни Павлівни, 1925 р. н.

РодиННе повсякдеННя [Сім’я була] чотирнадцять 
душ. Чотири сини, дві невістки. Всі жили в одній хаті. 
Хата он та й стоїть. Велика хата і кухня. Оце дядько 
Петро – отак кровать упоперек: спала уся сім’я його. 
Батько мій – там, ото в кухні, лежанка сюди була, то 
від із вікна. Коло вікна на лавку кладе собі подушку, 
а ми сюди рядом. А дід на дівані, дядько Ілько – отут, 
на тому дивані, дядько Іван – на лежанці, отак само, 
як оце построєно. А  баба була на печі. [Ваш батько 
мав землю до створення колгоспу?] Мав. Та гектар з 
дев’яносто. [Батькові брати також мали землю?] Тоже 
ж окремо мали, так само. Ото дід тільки мав три гек-
тари і гектар на себе брав, хто його догодує, тому буде 
і його земля.

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї Батько по людях хо-
див з пилою. Тепер пилорама, а [раніше] пиляв уруч-
ну. Колеса робив. [Хто працював на землі, коли батько 
був зайнятий?] Тоді дід і мене бере. Мати допомагала. 
[Чим мати займалася?] Хазяйство. Ото свиней корми-
ла, то за скотиною, [у] пічі витопе, прибере, сюди-ту-
ди – тут обід. Сім’я велика. Пряли коноплі, пряли пря-
жу. Ткала мати. [Хто був найстарший у сім’ї?] Дед. Ото 
чотирнадцять душ було, що дед сказав – все. Дід усим 
[розпоряджався]. Сказав: «Тобі, Миколо, йди отуди, 
пилять там є шо, люди просили, іди пиляй з Іваном. 
А  ти, Петро, роби там, тобі є там що робить. А  ми, 
Михайле, – на мене, іди клади борону й сошку – разом 
поїдемо в поле». [Хто доглядав діда?] Менший син. 

виховаННя дІТей Шість-сім год – уже гониш телят 
пасти, корова, дві корови ото, телята гониш у поле 
отдельно пасти. Свиней гониш, сусіда просиш: «Ти і 
моїх паси свиней». І,  ото, займаєш там, тоді пошию 
або рубашку, або що-небудь. Я одному бичка пропас 
літо за півтора десятка яець утичих. Не наймалися, 
а  договорялися. Свої пасу і його пасу. Батьки самі 
[домовлялися]. Так скаже: «Хай Микола займе й мого 
бичка, хай пасе». 

дошлюБНе спІлкУваННя [Досвітки були] зимою, 
осінню, вже як-то тільки під празник. Відтепер так 
уже попривикали, якби цілий тиждень у кіно та клуб 
іти дивиця. А тоді так: субота – це святий вечір, в су-
боту собіраються. Собіраються трохи у неділю не-
довго. Посидять і йдуть, бо в понеділок же на роботу 
нада. А тепер так: ходе до утра, ляже спать і не займай 
його. [На яких музичних інструментах грали?] Та є 
на гармошку грали, є на скрипку грали, є на сопілку 
гра[ли]. Й бубон був. Це як гармошка, так бубон. Та й, 
ото, на досвітки собираються, де є або дочка, або син. 
Це дівчата на досвітках робили якусь роботу, а хлопці 
так прийдуть, сидять. Cтали припинятися [досвітки] 
у тридцятих годах [1930-х рр.]. Уже стали розганять. 
Клуб став при колгоспі.

Записала С. чибирак 8 серпня 2008 р.  
у с. Рябушки Лебединського р‑ну Сумської обл.  

від Проценко алли Петрівни, 1973 р. н.,  
та Куткової Ганни Петрівни, 1943 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Ой, молодьожі було  – 
це не передать! Тут було чотири вулиці: одна  – там, 
одна – на Файках, друга, третя, четверта, а це ще й по-
перечня через все село отак. Молодьожі такої було, як 
повиходимо в яри! А у нас же ж яри глибокі, а воно ж 
босі – вбуться ні в шо було, то батько прийде з роботи, 
то я вкраду, мені ж хоцця [хочеться] побігти погулять, 
а ніззя шо купить – налоги ж були страшні, Господи 
милостивий. То він мене тоді наб’є, хоч не наб’є – на-
кричить. Каже: «Шо ж ти, мені нада виходить, а  ти 
забрала». – «А як, мені ж хоцця погулять, шо ж мені 
робить?». А ото як пощеплюєм санки, лижі – це воп-
щє не передать! Як лобуряка, з такого бугра і аж під 
другий бугор вилечу на лижах. Як накладемо, бугри 
ж страшні скрізь, оце так. А тоді ж чотирнадцять год 
було, пішла на хверму. Корови пасла дома. Людські 
пасла. Так на платтячко мені за літо дадуть ситцеве, 
шоб було з чим у школу ж ходить.

РоЗлУчеННя Зараз шлюб так, зустрічаються три-
чотири роки, розписались, поженились, півроку по-
жили  – розвелись. Зараз так модно, вийти заміж  – 
розвестися. Щось я вже такої думки дійшла, що воно, 
якось, світ перевертається. Молодьож зараз зовсім не 
така, діти не такі, як ми були. Більш розпущені. [Чия 
в цьому вина?] Хтозна, може, й від держави що зале-
жить, а може, од батьків. Як раніше, даже взять отих ді-
тей, що вони в нас, як то кажуть, йдуть неблагополуч-
ні, їх там по п’ять чоловік чи по шість, – вони все одно 
між собою дружніші. А що в нас – одне, двойко. Було 
більше [дітей]. Старші гляділи менших, воно якось 
так усе йшло одне за одним, а сьчяс ті комп’ютери, те-
левізори, з чого діти живуть наші. [Скільки дітей було 
у Вашій сім’ї?] Троє.

с. червлене
Записала Н. Ромасевич 16 червня 1996 р.  

у с. червлене Лебединського р‑ну Сумської обл.  
від Омельченко Ксенії Никанорівни, 1908 р. н.

виховаННя дІТей Школа ж була. П’ять класів ходи-
ло ж. Тепер десять чи скільки вони кончають, а тоді – 
це вже самий вищий клас  – п’ять класів. І  хлопці, 
й  дівчата. Умісті всі. І  великий клас такий там. Вона 
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й зараз, та школа, стоїть біля церкви. Cамі селянські 
[діти навчалися]. Може, там із хутора були такі, ква-
тирі їм наймали у селі. [Усі ходили?] В основному – да. 
Там старіші ше мене були – так мало ходили. Хлопці 
ходили, а дівчата – не дуже. А як я вже ходила, тоді 
дівчат уже пускали. Підручники видавали в школі. 
Без грошей давали. А  тоді вертали. Ото ж у середу 
і в п’ятницю урок  – Закон Божий. Аріхметика  ж, 
сла́в’янський язик. Читать учили. П’ять книжок. [Діти 
різного віку були в одному класі?] Ні, по класах. Пер-
ший там, втори́й, третій, четвертий, п’ятий. Окремо. 
Різні вчителі, і окреме сиділи. Даже у первому класі і в 
друго́му – два класи було, бо стілько дітей було. Парти 
були. Сиділи по двоє. Тоді, як сідаєм і як ідем додому, 
читаєм «Достойно єсть...», а як [...] «Царю небесний, 
утішитель душі істіно». [Чи були такі учні, які гарно 
навчалися?] Були. Та тоді ж уже революція настала. 
Я вже тоді більш не ходила от второго класа. Дякова 
дочка, ще ми й сиділи, харашо ж занімалась. Все ж 
таки скільки ж там я й проходила, а сама ж писала й 
пісьма. І вони ж пришлють, то я ж читаю. Одна дочка 
десь у Москві, а дві – в Лебедині.

леБедиНська МІська Рада
с. Токарі
Записали Г. Корнієнко, М. Корнієнко  

та Н. Ромасевич 17, 19 червня 1996 р.  
у с. Токарі Лебединської міської ради Сумської обл. 

від арченко Надії Сергіївни, 1910 р. н.,  
Гайдаш Марії Павлівни, 1911 р. н.,  

Хобота антона Єлисейовича, 1904 р. н.,  
та Коваленко Тетяни Іванівни, 1920 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи, РодиННе повсякдеННя  
[У  Вас була велика сім’я?] Велика, десять душ. [Як 
діти зверталися до батьків?] На «Ви». Карусель була в 
його [у батька] своя, орган харош був – двадцять шти-
ри пуди; той, шо грав. Ото рукою крутить, і він грав. 
Всякої: і комаринську... Дев’яносто пісень в йому. На 
ярмарки батько їздив. В Суми їздили, в Капустинці – 
скрізь возили. А  на Тройцю дома ставе  – на вулиці, 
на Паску  – на вигоні ставе. [Скільки платили бать-
кові?] Десять, п’ятнадцять копійок взрослі. Ну, як 
на Паску, то яєць привезе повний ящик. Поросятам 
давали яйця. [Це було дорого?] Ну, як п’ять копійок 
літер молока, а  п’ятнадцять  – це дві літри з полови-
ною. [Від кого батькові дісталася карусель?] Сам ро-
бив. Він і столяр був, і коні робив, і кресла. [Де батько 
взяв орган?] По-моєму, з  Херсона привіз. Наш бать-
ко тримав сад. Яблука, ото, привозе, а  тоді в бочки, 
в погреб, в кваску заривають. Бабушка яблука продає, 
квас п’ють, мати гроші одбірає, батько ж круте ту му-
зику. Зразу ж, як зробив карусель, так був грамофон 
чи патіхвон, таке – з трубою, а тоді гармошку наймав. 
Він і сам був музикант. Грав він на всьому: гармошка, 
скрипка. Як поставив він ту карусель на городі первий 
раз, а орган той як заграв на весь Межирич, так люди 
йшли з-за Покрови, де хто не є! Дивиться та колиха-
ється. Всю огорожу нам поламали! [Чи Ваш батько 
мав землю?] Два наділи в нас було, а тоді, як началась 
совецька власть, тоді начали усе розбірать, начали ка-
русель бить, розбірать оте все украшеніє на концерти. 
В  клуб забрали. Батько все те пооддавав, а  тоді ка-

русель продав та став городником у колгоспі. А тоді 
дома пасіка в нас була. І так вже жив-жив, коли хлопці 
пішли на войну – сини ж два. А тоді немці як одступа-
ли, запалили Токарі. Ми в рубашках повискакували і 
сиділи в погребі. Це було весною, ще снігу було! Німці 
полізли, пасіку беруть. Бджолей – на сніг, а мед беруть! 
Який там мед?! А батько виліз на двір та як побачив, 
шо беруть, а сам плаче над тими бджолками! «Шо ви, 
синочки, робите?!» Так вони його побили у рубашці та 
в комору заперли побитого. Та він там як переночував 
дві ночі, к пам’яті прийшов та начав гукать, а не одім-
кнуть. То він так і вмер. [...] Коли ми з батьком жили, 
нас осталося у його шестеро дітей. А було всіх дітей у 
батька десятеро. Ну, ті маленькими померли. В одній 
[хаті жили]. Дід з нами жив. Він у 1907 році помер. Він 
тут був лісником у графа Капніса. Давали на місяць 
муку, олію, сало, оселедці. І гроші давали. Грошей не-
багацько платили – три рублі. Но він ще пользувався 
привілегієй: там був луг, і  оце сіно давали даремно. 
[Батько] в  основном займався риболовством. Рибу 
ловив всю жисть, мати носила в Лебедин і в Межирич 
на базар, продавала, і такі гроші хароші заробляв на 
рибі. Тут один був, через три двори сосєд, плотнік був. 
Ходив у село хати робив. А жинка його побуває на ба-
зарі та й ка[же] [до] його: «Ти знаєш, скільки Елисєє-
ва Уляна сьодні грошей назбирала за рибу? Я бачила, 
один руб дав, і другий руб давав. Один полценнік да-
вав. Рублів із п’ять вона вторгувала». Він намотався, 
за удочку і пошов по рибу. Нарядив ту бабу свою на 
базар. Принесла вона йому троячку. Так він бросив 
плотнічать і пішов рибу ловить.  [...] Ото, як уже Ле-
нін розділив де бідняк, [де] середняк, а де куркуль, так 
мій батько попав у середняки. Ми жили середньо, але 
столувалися харашо. В мене мамка колись у поміщика 
була поваром, так вона харашо уміла готовить. Харчі 
нам підносила.

дошлюБНе спІлкУваННя [У якому віці можна було 
дівувати або парубкувати?] Годів у двадцять. Тепер, 
бачите, і  у  дванадцять ходять! [Збиралися] ввечері, 
дньом. Празники ж тоді були всякі. Тоді ж празнува-
ли. Закликали [весну]. Такі пісні були, співали. Бала-
лайка грала, гармошки грали скрізь, тоді було весело. 
А як Паска, то це на цьому кутку реля і на тому. Оце 
стовп стоїть, а тоді такі крісла поприбивали, щоб по 
двоє сидіти. І, ото, тоді б’ют, а воно круте. Як колесо. 
І, ото, на улиці, тут, на переулку. В Межиричі і тут так 
хтозна-скільки цих рель! Де улиця, там і реля. [...] [Чи 
молодь збиралася на вулиці?] Таке було. [Називало-
ся] «досвітки». А як на мене, це вечереньки. Казали: 
«Пішли на вечероньки». Молодьож найма у якоїсь 
тьоті або у дядька хату, і туди ото собіраються, гуля-
ють там. Скільки забайдужиться їм. Гуляють, а потім 
розходяться. [Чи ночували разом на досвітках?] Та 
було й таке, хлопці і дівчата. На долівці. Cоломи уне-
суть, простелять і лягають. Було й таке, це я харашо 
знаю. [Чим платили тому, у  чиїй хаті збиралися на 
досвітки?] Хто принесе коли буханку хліба, потім по 
десять копійок чи по двадцять збираюця і дають тому 
хазяїну. Например, як у нас, оце, село таке, тут одні 
досвітки були. А як такі більші села, то там досвітків 
штук троє. Так вони, оце, тут гуляють, потім перехо-
дять туди – там гуляють вечір. [Чим займалися хлоп-
ці на досвітках?] Ой, нічим. Ото, як то кажуть, зуби 
скалять. Балакають: «Іван, знаєш, покинув ту Мари-
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ну, то він з Мариной гуляв, а то пішов до Гальки». [Чи 
грали на досвітках?] Таке було. Скрипка в основном, 
гармонія була, бубон був. То такий, що без нього ніде 
не обійдешся. [Чи платили музикантам?] Та ні. Всі лю-
бителі грали. [У якому віці хлопець ішов на вулицю?] 
В  п’ятнадцять, сімнадцять [років]. [Чи треба було 
«ставити могорич» старшим хлопцям?] А-а, та так. 
То були такі [старші хлопці, які всім керували]. Стіль-
чаки – ото з таких, із старших хлопців. То мог когось 
вигнать: «Тікай, ти тут мішаєш». Ще во врем’я колек-
тивізації були [«вулиці»], а коли стали такі тяжолі мо-
менти, стали люди голодувать, то воно одпало.

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї [Хто був головою 
сім’ї?] Батько. Що вже батько скаже, то закон. В основ-
ном батько [розпоряджався грішми], мати, було, при-
несе із базару два рублі чи три, так положи їх у шкату-
лочку. А без розрішенія ніхто не брав. Мати – в осно-
вном це діти і кухня, і город – полка і ще що-небудь. 
То вже за материю. Ну, і дівчатка помагали їй полоть 
на городі що-нібудь. Хлопців чотири було. Каже бать-
ко: «Ти сьодні, Мишко, поїдеш орать, а ти, Гаврюша, 
будеш коло скотини, коло коров, коня». Порядок був, 
оце, такий, а його діло – риба. [Чи у Вашої матері були 
свої гроші?] Щоб отдєльно? Ні, одна каса. Мати каже: 
«Оце Наташі нада теплу одежину якусь, а Олі нада ха-
роше плаття». – «Ну, поїдем на базар». Беруть гроші 
знову, їдуть на базар і  там, кому що нада, купують. 
[Чи в селі поважали Вашого батька?] Ага, він такий 
добрий чоловік був, міг помогти бідненькому. Поль-
зовался авторитетом. Як батько помер, я  став керу-
вать [господарством]. [Як був] батько живий, уже я 
жонатий був, [то господарювали] умісті. Потім воно 
перейшло мені. Я найменший. [Ваші брати відділили-
ся від батька?] Одному, старшому од мене, ми гуртом 
поставили домік, і він пішов туда, другий брат пішов 
у прийми, а третій виїхав на Дальній Восток, на пере-
селення, у Зелений Клин. 

НайМиТУваННя В  нас були такі робітники. Оце 
весна йде, ідуть вони десять чи п’ятнадцять чоло-
вік і  там устроююця на роботу, і  до Покрови хазяй-
нують – наймаються. Домовляється про ціну: чи сто 
рублів, чи більше. Дає йому рощьот, і як понравиться 
робітник, йому кажуть: «Прийди до мене на той год». 
Він приїж[дж]а додому і зиму живе дома, хазяйнує, 
щось-то там робе, а на весну іде до хазяїна уже. На-
ново договоряються чи по старой ценє. В основному 
їздили, тоді казали, на Дон. Там козаки жили. Там ба-
гатенько, по двадцять п’ять десятин землі у їх було 
там, у козаків. 

пРийМак [Чому Ваш брат пішов у прийми?] Женівся, 
а  у цієй невістки не було нікого з братів, самі дівча-
та. Шість – і всі дівчата. І, ото, мій брат пішов туди на 
хазяйство. Там, в діда, земельки було гектар з п’ять-
шість. Ото він землю орав, сіяв, косив, молотив.

фоРМи сІМ’ї Оце чотири хлопці в нас було, і дві дів-
чат, бабуся була, батько, мати, і невістку взяли. Пер-
ший брат оце женився. І  довгенько жили, то поки 
построїли ту хату, поки всадьбу дали, усі жили вміс-
ті, і ніхто паганого не чув. Самовар поставимо. Чай, 
самовар всіґда не вибував. У нас садочок був. Батько 
самі калєрували й садили, всіґда з яблуками були. 
В одного дядька, ось недалеко, сім синів аж було! І всі 
мирилися.

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї, виховаННя дІТей [Чи 
зверталися до батьків на «Ви»?] Аякже. Це тепер стали 
на «ти». В нас, оце було, як повстають хлопці, ото вже 
вони знають наряд: ми завтра оте будем робить. І то 
без спору, ніхто й слова не казав. Кажен зна, кому шо 
робить. [У якому віці Ви почали працювати?] Та зразу 
ж стала, то служить по людях. В  Токарях наймалася. 
Все робила по хазяйству. [Що Вам платили?] Троячку 
в місяць. Тоді такі гроші були. А тепер такі гроші, та 
нічо’ не купили. Він [чоловік] мені грошей не давав, 
а  так якоїсь матерії набере. І  молотила, і  все робила. 
[Ви наймалися до когось із багатших?] Ні, вони не 
дуже й багаті були, а так – пожаліли мене та й так узя-
ли. А мати заміж ходила [після смерті батька]. А там 
було четверо дітей, і я не схотіла. Нікуди мені йти було. 
І заміж ішла відтіль [від тих господарів]. В 1929-му я 
вийшла заміж, то вже весною колгосп був. І чоловік з 
бідних був. Сім’я велика була. [Ви прийшли до чолові-
ка в сім’ю?] Ні, я туди не ходила. Хата була наша. Мати 
ж пішла заміж, а  хата осталась, і  брат там жив.  [...] 
Мені було сім, шість [років] – я коняку пас або телят, 
або корову. А як підбільшав, став корови пасти з таким 
самим мальчиком. Гуртом, ото, пасем корови, плетемо 
корзинки з лози. Такою роботою займались.  [...] [Ді-
вчата] зімою пряли, а літом, ото, город – шо поспіє: чи 
полка, чи копка. [З  якого віку діти допомагали бать-
кам?] Та ще з манюсінького! О, ратуйте! Ми ще малі 
були, так уже знаємо, шо нада робить. Хіба так, як те-
пер? Та ложку даже воно [дитина] зна, шо нада мить, 
або миску. Воно само баче, шо нада. Хату вимете. Гуси, 
вівці були. Ото ми пасли малесенькими, кому – гуси, 
кому – вівці. Тут багатенько було овець раньше. То ко-
ровки: ото по очеріді. У кого шо. В вас гусей скільки, 
багато? Ви сьодні пасете. А як у мене більше – я і сьодні 
й завтра, мені два дні попада пасти. Так шо із самого 
малечку діти знають, шо робить. Те уже більшеньке – 
те йде полоть. Ніде не шалались, при роботі усі [були]. 
Який невеличкий, так ото вже батько оре  – нада ж і 
оддихнуть, а він волочи́ть тоді. Уже верхом пасе коня, 
поведе. Невеликі були. Та ще й десяти нема! Та рань-
ше вчили [батьки молитися Богу]! Отож, як Бога вони 
боялися, так вони й слухали. А тепер ні Бога, ні бать-
ків, ні матерів не понімають, і  не нужні нікому ми. 
«Отче наш, сущій на нєбєсах...» – Оцю найпершу вчи-
ли. Вранці встали, навколінки і Богу моляться. А тоді 
вмиються і снідать сідають. Всі гуртом. [З однієї миски 
їли?] Та як велика сімня дуже, так і другу поставлять, 
бо не достане. [Хто перший починав їсти?] Всі вмісті. 
У нас стіл довгий був, і, ото, туди миску дадуть, і сюди. 
У нас прожили так, зроду «брешеш» ніхто не чув. Ото 
й невістка [жила] так, як вона в нас і родилася. Ніхто 
зроду не чув плохого слова, ні черкання.

липоводолиНський РайоН
с. поділки

Записано 21 червня 1996 р.  
у с. Поділки Липоводолинського р‑ну Сумської обл.  

від Богатиренко Христини Демидівни, 1907 р. н.,  
та Даниленко Мотрі Григорівни, 1916 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи, РодиННе повсякдеННя  
В  нас і дід такий був, і  мати. На все село були, все 
знали. Лікували все – людей, скотину. Материн бать-

ЛиПОВОДОЛиНСьКиЙ  РаЙОН
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ко був на все село. «Михайлики» звались ми. В  нас 
бики були. В  нас батько дуже жив гарно. Все було. 
Все забрали [у колгосп]. «Я ж своїм трудом заробив, 
не вкрав». Землі було багатенько. Як, було, вродить, 
то і два дні машина молотила. Та, мать [мабуть], ві-
сімнадцять гектар землі було. Бики були. Пара коней. 
Корова всєгда була. Бузівки, телята на гроші вигодо-
вували. Утята, кури були. Свій млин був. Натовчуть 
пшона мішок. А там же, в Лебедині, є, шо все з база-
ру. А в нас землі багато, гектар посієм, – збереш, три 
ступи було. Натовчуть пшона, гарно перевієш. Такі 
підрешітки були, шо чисті, як одно було.

дошлюБНе спІлкУваННя Зразу Пречиста. До 
Пречистої коноплі мнемо, мички мичемо, шоб на 
всю зіму хватило. Після Пречистої ходимо шить 
зразу, а потім – прясти. У Кас’янів збиралися, вони 
бєдно жили. Ми платили. Із  своїх конопель, бо в їх 
не було, один підметець, клаптик. Виберем плоскінь, 
останеться матірка, а  тоді вже, як сімена  є, матірку 
вибираєм. Тоді молотять. Плоскінь хароша. Десятки 
напрядеш. Вимочиш гарно, витіпаєш, помичеш мич-
ки, тоненько напрядеш. Чесали. Тіпали на терницях. 
Чесали гребенем. М’яли ногами. Помнеш, витіпаєш. 
А  потом мичем. Тіпали об дрючок. Багацько діла і 
багато робили. [Хлопці] сидять, в карти грають, хата 
здорова була. Та, шо коло порога сидить, відчиняє. 
На другий раз та сяде біля порога відчинять  – іти-
муть же хлопці. Вона пряде біля порога, а хлопці не 
разом же ідуть, треба одчинять. [Чи ночували на до-
світках?] Як хто согласен. Я на печі все спала. Тіка-
ла. Це долі там стелять. Стелять матки, вив’язується, 
не знаю з чого. [...] Найменьшій [на досвітках], я не 
знаю, скільки було, а  мені чотирнадцять год було. 
Ходили, аж поки заміж не повиходять. [Яку хату ви-
бирали?] Куди пустять. Дядина моя пускала. А ми ж, 
кажда, напрядем їй двадцятку. Три шматки полот-
на, – шо терпіла беспокойство. Пряли на досвітках, 
шили. Хлопці гармонью і бубну приносили. Нічого 
вони [хлопці] не робили! Як у кого є хлопець, дівка 
спать не ляга, а сидить з ним. А яка лягає. Моя по-
друга ночувала з хлопцем. Реготалися, хтозна, шо 
вони там робили. Матка вив’язана з трави, з осоки. 
Рядном застілаєм. В  голови піджачок суконний ло-
жимо, рядном вкриваємось. Усі по черзі, біля дверей, 
мінялись. Одчиняли хлопцям, як стукали, одчиняла 
дівчина. А  хлопці займають ту, шо одчиняє. Кудов-
чать, займають. Прийшов мені ряд [черга]. Я  вже 
кажу: «З сьогоднішнього дня ніхто вас не займе!». Бо 
я ж одчаханець. Мамка все казала: «Боже ж, розбой-
ник росте!». Така була вредна. Одчиняю. Ідуть хлоп-
ці у  хату. Коли мене м’ять заходились. Я  як схвачу 
шапку да за чуб. Він: «Пусти!». Я ще й під боки нога-
ми. Одім’яла. А дівчатам сказала: «Як зайде останній 
хлопець, ви ж вискакуйте всі на вулицю, шоб ніхто 
не знав, хто м’яв». Він ще не вбіг, як біжать мої дівча-
та надвір. Входимо всі разом. «А хто м’яв тебе, Іва-
не?» – «Не знаю». Я сильна була. Під войну ше носила 
мішок п’ятдесят кілограмів за три кілометри на тік. 
Бо я його вкрала і заховала. І ноччу пішла, взяла. Не 
давали ж нам. Тільки те, шо вкрадеш.

виБІР паРи Мною вередували, шо я бідна. Був же в 
мене хлопець. Не схотіли мене батьки, шо я бідна. 
Сказали, шо не нужна вона нам. Він прийшов, каже: 
«Я  посватався вже». Я  кажу: «З  Богом, хай Бог по-

мага. Спасіба, шо сказав. Я  не думатиму про тебе». 
І тоді ходив він до мене. Він у другому селі до багатої 
посватався. До мене приходив. Не ночував він у мене. 
В нас береза велика лежала під коморою, ми посиди-
мо, поки розвидниться. Харашо. В суботу прийшов 
він до мене. Сидимо ми. А в нас квартиранти жили. 
Входить чоловік до жінки і каже: «Насте, а  куди ж 
нам на свадьбу йти? Микола сидить і досі, сонце зі-
йшло вже». Попрощались, пішов він. «Я  не прийду 
сьогодні до тебе, ше і завтра не прийду, а післязавтра 
я прийду». – «Ну, чого ти до мене йтимеш?» – «А того, 
шо вона вже додому поїде. Вона вже мене бросе, а ми 
житимем». Я не схотіла цього. [Чи він Вам подобав-
ся?] Подобався. Він хороший був. Він нічого не роз-
рішав поганого. Мотався він до жінок. Я знала. Си-
дить, сидить: «Ходьом додому, я тебе одведу. Бо мені 
сьогодні до такої-то треба йти. Я одведу, буду увєрен, 
шо ти вже спиш». Чого він був так, я не знаю. При-
ходив до мене. Прийде, сірничок засвітить на дорозі, 
я бачу, шо вже він прийшов. Я як одчиню фірточку – 
прийшов. Як трахнула фірточкою, він: «Підожди, 
ми ж договорялись, я  ж тобі обіщав, чого  ж ти...». 
Побігла, впала, а  вже плакала. Оп’ять, де стріне,  
перейма мене.

повТоРНий шлюБ Я  ж як ішла заміж, як він мене 
просив не йти. Думав, шо розійдеться. Вона багато 
дітей рожала, і  всі мерли. Лишилась дєвочка. А  він 
мене хотів ще кумою взять. Я не пішла б. Мати на-
ворожила, вона знала, на чому світ стоїть. Отак мені 
далось заміжжя. Не дай Бог. [У якому році Ви вдруге 
виходили заміж?] 1940-й год. В його жінка була. Мати 
зробила, шо він і жінки не бачив, не чув її. Шось не по 
душам стала. То бігала [його мати] до мене: «Та шоб 
бистріше прийшов Олексій, та зійдетесь». А я кажу: 
«Я й не думаю ні за кого заміж». А вона моїй сестрі 
призналась: «Знаєш, Мар’я, кого хочеш зятем взять, 
скажи мені, піду в дворі походжу, ти з свого двора 
не виженеш уже». [Вона була ворожкою?] Да, да. За 
неї тут знали, але ніхто їй нічого не казав. В неї було 
три хлопці. А ходив до неї один чоловік. Мав жінку, 
троє дітей. Жінку оставив, приїхав сам. В неї на во-
ротях умер, бо вона його не схотіла. Ото так зробила 
і нам.  [...] Вдова була. Її  хтось попросив, шоб мене 
струїла. Ревнували одного чоловіка і хотіли зробити. 
Не можна ні до кого балакать, нічого, не можна ні 
до кого обізватись. Ревнували страшно. [...] Ще й па-
рубки до мене сватались. Ще один так просив. Я була 
пекаркою, курсанти тут були. І такі бігали.

с. синівка
Записала Н. Ромасевич 21 червня 1996 р.  

у с. Синівка Липоводолинського р‑ну Сумської обл.  
від Менюк Уляни Трохимівни, 1909 р. н.,  

та Кузьоми Уляни Павлівни, 1909 р. н. 

дошлюБНе спІлкУваННя Тоді ж, раньше, ходи-
ли на улицю дівчата. Сидять на колодках, співають 
щовечора. Там десь музика заграла. Cкрипка, буб-
на, ото таке. Дівчата танцюють. Із хлопцями тан-
цюють. І  «Гопака», ото, та й «Польку» ту танцюють. 
Оце «Краков’як». «Восадулі» [танець під пісню «Во 
саду ли в огороде»], може, й танцювали. «Вальс». [...] 
Хлопці роблять вихалки ́, шоб вихалися. Збірають 
вони оце, ходять, хто дасть клубок валу. Таке воно, 
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як нитки, тіки таке товсте. Це дівчата дають. Хлопці 
його позбірають, тоді посучуть вірьовки хароші – це 
вже їхнє діло. Тоді навозять дерева харошого. Постав-
лять ту вихалку і ці вірьовки. Це вже ми йдемо на ви-
халки вихаться. Там і хлопці, й дівчата. Це в нас така 
гульня там, Боже сохрани! І приходять із других сел. 
Ми туди йдемо, вони сюди йдуть. Оце така гульня. 
Оце – вірьовка, а тамичка зроблено ж таке, шоб до-
ску клали, така велика доска – метра півтора, ширини 
приблизно сантиметрів сорок. Становиться дівчина 
й хлопець. Ну, хлопці, як хотять же, дівчат повиха-
ють, хоче ж свою дівчину повихать. Як становляться, 
то чотирі душі: з того боку двоє й з цього боку двоє. 
Вихалися так, шо й самі дівчата. А хлопці самі не ви-
хались, бо все з дівчатами вихались. А як прийдуть з 
другого села, то хочуть тоді повихать чужих дівчат, 
не своїх. То така уже у нас гульня на святках! Вихалка 
стоїть місяць. Коли неділя – ми на вихалку. Вона дов-
го стоїть. Поки вже навихалися, тоді аж хлопці розбі-
рають. То ранше ж не було ні клуба, так шоб ходили, 
а  це ж така була гульня. Літом ми ходили на улиці. 
Де, ото, в  кого дерева багато коло двора, то там, на 
дереві. Приходять хлопці з усіх сел: то – відтіль, а то – 
відтіль. Це улиця була. Гуляли до ночі. Вже в кого де 
хлопець є, то пішли вони собі, а ті ще можуть погу-
лять. А зімою нас заставляли батьки, шоб ми ходили 
на досвітки. Бачте, тепер хоть і в мене дівчина була, 
шоб я пустила! Мов би не пустила. А тоді ж ми пря-
ли на досвітках, шили. Нас там ходило душ десять. За 
те батькові платили, то ́му, досві ́тченому. І батько ж, 
і мати. Ну, до кого випросимося... Такий договор був, 
шоб кажда напряла півміток пряжі, тридцять пасом. 
Тоді, оце, на Різдво ми ж ходимо колядувать. Скільки 
наколядуємо, ото, хлібин, бо в кажді[й] ж хаті дають 
хлібину, дають гроші. Хто дасть сала кусок, хто ковба-
су дасть. Так то ми складаємось та ще гуляємо. А хліб, 
скільки там хлібин, то все батькові досві ́тченому. Це 
він усе забірає. Це така плата була. Прибірать – каж-
ду суботу ми прибіраємо. Хату тоже вибілимо. [Як 
вибирали хату?] Та де тоді вибірали так. Одна хата. 
І діти є в їх. І впускали. На каждому кутку ходили, як 
дівчат було багато. Шоб були всі з одного году: хто 
на два годи старшенький, хто на год меншенький, бо 
таких не можна насобірать, шоб уже усі такі були. А є 
ж так, шо старші виходять заміж, а  тут остаються 
менші – приймаємо меншеньких, годів на два менші. 
І це – досвітки, це – гульня. Ми прядемо, приходять 
хлопці там аж із Пі ́дставок з музикою. Із Підставок 
або з Поді ́льок. Села такі. То приходять з музикою. 
Тут усе: і  прядки ті пішли подалше, все позакидаєм 
попід піл, попід лави, а самі поприбірали вже – тан-
цюєм. Гульня така була. Більше тоді гармошки ́ були, 
балалайки ́, бубна, скрипка. Хлопці наймають музику. 
А  наше вже там ото  – все приготовле ́ня, шо приго-
товимо: закуска, все. У  кого шо дома є хароше, шо 
наготовимо, шоб було закусить нам: хто м’ясця на-
жаре та приносе, пиріжків понапікають, дома ж ма-
тері понаготовляють усього, холодець. Все, аби тільки 
їли. Хлопці – горілку. Та тоді ж хіба так пили?! Тоді 
ж так не пили. Ну, шоб я бачила, шоб напився хло-
пець та був п’яний – Боже сохрани! А дівчина, то це 
й поняття нема. Як ми там по каплі випили – та й усе. 
Тепер і дівчата, й хлопці – всі п’ють. А тоді такого не 
було. В мене було два брати старші од мене – ніколи 
я не бачила, шоб вони були п’яні. Даже й понятія не 

було.  [...] У  нас батько такий був, шо не матюхався. 
Боже сохрани, [щоб] при батьках матюкались! В нас у 
сім’ї не лаялись. Жили з сусідами – наші батьки ніко-
ли не спорились. Хароші були й з того боку, й з того 
боку. Дружні. Одне одному, як треба шось, і помагали 
так. Тепер якась така ото нена ́висть, як хтось лучче 
живе.  [...] Як хлопці самі можуть грать, то вже й не 
наймали, а самі грали. В мене тоже брат ловко грав: 
і на гармошку грав, і на балалайку. [Чи довго на до-
світках гуляли?] Поки хотіли хто, поки і гуляли. [Гос-
подиня не виганяла?] Та чо’ б же вона виганяла! Та ми 
ж на досвітках там і ночуємо! Це ми там прядемо чи 
шиєм коли. Проти п’ятниці всігда шиємо, бо проти 
п’ятниці, кажуть, прясти не можна. А це попрядем ча-
сів до дванадцяти. Тоді вже укладаємося спать. Долі, 
в нас матки поплетені із кулів, із соломи кулі – жито 
ж було велике. Оце ми наплетемо тих маток. Прості-
лаєм ті матки. Тоді застілаєм ряднами; ряднами ж і 
вкриваємось. А туди подушечки з дому беремо в го-
лови. А тоді є таке дерев’яне – приголовач. Ми його 
там, ото, кладемо так: один, другий, бо нас багато 
було – од покутя й до порога – дівчата й хлопці. Яка 
дівчина вже з хлопцем спить – це такий був порядок. 
Є «стара» – так воно називалося, шо з ким старує хто. 
В мене подружка така ж, я, значить, із нею сплю. Оце 
ми ж удвох старуєм. А  як хлопець прийшов,  – мені 
понаравивсь, і я йому понаравилась, – я вже лягаю з 
хлопцем, а вона вже сама ж тоді спить. І вже ж це так, 
дивись: спить-спить, женяться вони. Свадьбу погуля-
ємо. Так шоб гуляв-гуляв та шоб покинув  – такого, 
мов, і не було. У нас, скільки я не ходила на досвітки, 
шоб хоть одна дівчина завагітніла  – не було такого. 
Якось такі й хлопці були, шо вони й не вимагали. Ну, 
як це? Це ж таки знали, шо позор! Та й дома ж бать-
ки кажуть: «Ідіть та гуляйте, та ума не прогуляйте!». 
А ми думаєм, шо це таке «ума не прогулять»? Як по-
любиш, так тоді де той і ум дінеться! 

сУМський РайоН

с. яструбине
Записали Л. артюх та Н. Гаврилюк у листопаді 2006 р.  

у с. Яструбине Сумського р‑ну Сумської обл.  
від Стельченко Парасковії Петрівни, 1921 р. н.,  

Касьяненко Любові Михайлівни  
та Шрамко Ніни Кузьмівни, 1923 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи, РодиННе повсякдеННя  
Наша жизь [життя] була такою тяжолою, пока ми 
добилися до харошої жизні. П’ятнадцять копійок  – 
хлібина, п’ятдесят копійок – метр матерії. Де взяли-
ся хазяїни? Все розикрали, все розибрали. Те, шо по 
копійці складали, і  те забрали. І  коли вони наїдяц-
ця – Бог святий знає. [...] Моя жизь була бєдна, мого 
батька й матір розкулачили. Не хочецця розказувать, 
а  то зразу тоді сльози котяцця. Розкулачили, вивез-
ли на Урал. А тьотя в нас добра була така, вона в нас 
була і не пустила, не оддала нас мамі. Оце мені шість 
год, а  меншій сестрі  – два годи. І  оце вона на свою 
опіку взяла. Каже: «Як будете жить? Де там вас оста-
новлять? Як в прірву покидають. Дітей я не оддам». 
І голод страшний. Я не знаю, як то нам Господь давав, 
батька ж, матері не було, а ми вже скитались по лю-
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дях. Менша ж така, шо нікуди не способна була, а я 
старша, дак вже дітей гляділа, то гусей пасла, то сюди, 
то туди. Кормилась і жила в людей. Були люде дуже 
добрі. Мужчина такий, женщина така, корову там 
я пасла. Дак там пожила трошки. А тоді вже явилися 
наші батьки з Уралу.

дІвУваННя Ми не ворожили ніколи. Я боліла дуже і 
попала в санаторію. Дак там, оце ж ззіхалися, та – від-
ти, та – відти. Була там з Донбасу старенька женщи-
на. Каже: «Оце хто хоче побачить жениха свого, дак 
в дванадцять часів сідай, у стакан кидай у воду коль-
це те». Я  ще була дівчиною. Тоді ж я сиділа, сиділа, 
дивилась у те кольце, а мені як запаморочилося і як 
показалось: чорна занавєска й голова виглядає. Як 
злякалась! Одскочила од того кольця і більш ніколи 
я не ворожила. 

виБІР паРи Я  тут народилася, і  батьки тут. У  мене 
сім поколінь дінастія. Отож була у нас Республіка 
Яструбенська. Із  вилами, із сокирами  – шо робило-
ся! Як революція у 1905 году була, так батько бочки 
робив для революціонерів. Вони панів попалили і 
били, а тоді повішали багато. Отам майдан. Бабушкі 
моєї брати, дак їх три брати повісили. Це їх царі по-
вісили у 1905  году. А  мати дуже багата була в мене, 
а батько бєдний – дев’ять душ дітей, і прадіди дуже 
бєдні були. Була пра ́баба моя кріпачка і батрачка. 
Нас по селу називають, оце, Батрачко ́ві, а фамілія Ко-
ропченко. У матері була крупорушка. Вони уже після 
революції строїлі, і дуже хата хороша. А дід був пас-
тух. Мати багата була, а тоді, після революції, розку-
лачували. Дак вони узнали, шо мельніця. Вигнали їх 
усіх. Хотіли в Сибір отсилать, но не заслали нікуди. 
А батько [спочатку] хотів женитися на багатій. Така 
красива і багата була, одна дочка в батьків. Дак мати її 
не давала. Батько пішов – і як вкраде її! Батько украв, 
а  мати її приїхала і забрала. Тоді другий раз. У  них 
поле своє було і наймичка. І наймичкою передав за-
писку, що поїдемо до нас. Вона з наймичкою полола 
буряки, получила записку і прибігла додому. Поїха-
ли вони в ліс – хотіли втекти. А мати – і жандарм ще 
був  – слідом навздогнала і  зв’язала, і  додому повез-
ла, і  отдала за багатого її. Дак вона вскорості вмер-
ла. А  батько тоді став до матері моєї ходить, дак на 
матері моїй женився. А я заміж вийшла так. Пошли 
ми з подругою в город – підемо в парк. Сиділи ми з 
нею на лавочці. Підійшли два хлопці: один з палич-
кою, один з костільом – ранені. Отакі хароші. І нача-
ли з нами встрічаться. А  тоді подруга познакомила 
мене з Сашею, і я за нього вийшла заміж. Він з города 
Суми. Вийшла заміж перед Новим годом. Літом по-
шлі купаться. Його брата жінка з дєвочкою три года: 
«Ідьом купаться!». Пошлі купаться, і я кажу: «Шура, 
ідьом!». Він: «Єслі б ти знала, Ніночка, як мені не хо-
четься йти». І двадцять сім год йому було. Пішла я, 
тоді вернулася, кажу: «Йдьом!». А  він розчесується, 
і  розческа поламалась у руках, оце ручка осталась. 
Ідемо на річку Псьол. Переплив, пливе-пливе. Я ду-
мала, неглибоко – як побіжу, і з головою. А він мене 
за руку взяв, пливе, а вода в рот ллється. Як закричу: 
«Спасайте, спасайте!». А він глаза так закрив і пото-
нув, як топор. Не виринав, нічого. А я ж, ото, плавать 
не вміла. Витягнули мене, і начала я кричать. Його ви-
тягли, а в його кров – умер. Його похоронили. І забо-
лів у мене зоб дуже тяжело на нєрвній почві.

ТРосТяНецький РайоН

с. Буймер
Записала Н. Ромасевич 20 червня 1996 р.  

у с. Буймер Тростянецького р‑ну Сумської обл.  
від Ткаченко Дарії антонівни, 1914 р. н.,  

Радченко Параскеви антонівни, 1917 р. н.,  
родом із с. Хвощова Тростянецького р‑ну,  

Голубченко Таїсії Гаврилівни, 1909 р. н.,  
та Потапенко Ганни Терентіївни, 1914 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Моя мама покойна, вони жили 
заможніше. В  їх і ліс був двадцять гектарів. Дядь-
ка тоді в лісі бандіти прибили, а  сини вже тут були. 
Так у їх свій магазін був. Вони торгували. В  оцьому 
подвір’ї, де я живу, тут жив багатий дєд. Держав свій 
магазін. І рибу продавав – сільодку, і водку цю ж про-
давав. Десь поїдуть, купують, а потом в свойом мага-
зіні продають. Ось за сільсовєтом розва́лька, так там 
жив Яришенко, тоже свій магазін держав. Все-все, як 
зайдеш у магазін: і  конфєт, і  риба  – сільодка, вобла 
така вширшки та розчината, і  таранка суха в чува-
лах – бери, скіки хочеш. Все в магазінах було. Воно й 
дешево ж було. Як ярмарок був, вони виносили свої 
товари.  [...] Карусель – це на вигоні. Ото така на ко-
никах, сідаєш, сідєлочки. Шо воно круте – і не знаєм, 
чим. І музика грала.

РодиННе повсякдеННя Рвали бур’яни, товкли. 
Ходили по колоски і мняли, і суп варили. Намнеться 
зерничко ́ те, перевіється, а зерничко там на дерничку. 
Батько так на дерничку ж накрутять, чавун каші зва-
ре мати. І то й повиживали так. Коровка була. В нас 
сімня велика була, так у послідню очірідь у нас узяли 
корову. Потому шо діти малі були. В колхоз ізгонили. 
У нас картошка ще була, а тоді ж, ото, зерничко під-
спіло. Ходили ми вже. Невеликі і підем, ото, нас не 
видно – малі, підем начухраємо колосків. Одна тільки 
дитина вмерла. П’ять год було дівчині – вмерла з голо-
ду, а так ніхто із сім’ї. Щас держу я одна по двадцять 
курок, а тоді п’ять курок держали на сім’ю. Не дозво-
ляли  – це одне, а  друге те, що нічим годувать було. 
Зерна ж було вже... Батьки знали [молитви:] «Вєрую», 
«Богородиця». Оце все вони знали і молилися. У нас 
батько ходив до церкови, а тоді вже, як ця революція 
пішла, уже не став ходить, не став Богу молиться, став 
пить горілочку і всьо.

фоРМи сІМ’ї [Коли син одружувався,] одділялися. 
В нас – не одділявся, в нас один син женився. Два-то 
їх було, так один ще малий був. Старший женився в 
1927 годі аж. Тоді уже, як начала оця голодовка, бро-
сив він. Нас три дівчат було, хлопець  – четвертий, 
батько – п’ятий, мати – шоста, а він – із жінкою, у їх 
тоже двоє дітей. Одійшли вони на кватиру. Окремо 
вже. Він став тракторістом робить, получив собі хліба, 
йому дали, МТС платив хліб.

виховаННя дІТей Колись це, бачите, – у кого які роз-
коші, у кого які достатки. Нас рано приучили до робо-
ти дома, того шо в нас недостатки були. Рано навчили 
робить нас. А як у розкошах більше живе, то знаєте, 
там воно довше не вчиться робить. У мене брат самий 
менший був, у п’яти годах уже пас гуси. Гонив пасти 
гуси. А старша – вже я, було, корову пасу, коня поведу 
пасти. Годів мені, може, десяток там. І на роботу вже в 
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якономію ходила я. Отут пан Сахалим був. Чи хвами-
лія, чи так дражнили його. Жучки собірали із бурячків, 
пололи пшеничку, шоб жита не було між нею, бур’яни 
висапували, виривали. [Платив] тридцять копійок на 
день. [Це великі гроші були?] Великі, аякже! Метр ма-
терії харошої можна було купити. І шість часів я тіко 
робила. Малі – шість часів. А як дорослі – восєм часів, 
а  такі ще доросліші  – десять часов робили. [З  якого 
віку йшли працювати до пана?] Шість годів, п’ять го-
дів – це ж не піде. Уже ж годів десяток, одинадцять – 
іде. Оце жучки собірать. [Дівка на виданні – це якого 
віку вважалася?] Годів двадцять. [Що вона вже повин-
на була вміти робити?] Усе. І варити, і шити, й прясти, 
і ткати, і корову доїти – все шоб уміла. І в полі. В’язать, 
полоть, усе може робить. [...] Тоже старший брат хо-
див у якономію на роботу, на волах уже робив, на во-
лах пахав, боронив, як по весні сіють – коні возив у 
сіялці. Годів у п’ятнадцять. Чималий уже ж. Орав уже 
волами. [Чи батьки вчили дітей Богу молитися?] Учи-
ли, аякже. «Отче наш» – саме перве оце. «Царю нібєс-
ний». Оце учили таких. Як стане вже ж воно балакать. 
Батьки проказували, а діти – за ними. Стаєм же всі на-
вколішки перед іконами. Батько каже: «Отче наш...». 
І  оце всі кажуть за ним. Повставали, повмивалися і 
становлять Богу молиться. Постано́вилися, батько 
розказує. А як батько на роботі, то мати розказує. По-
молились Богу, тоді сідають снідать. Не моливши – не 
будуть снідать. З однії миски їли. А шо ж? [Хто пер-
ший брав страву з миски?] Хто возьме. 

дошлюБНе спІлкУваННя Із осени, уже ж похоло-
да, вже ж не те, надворі ж нізя погулять, нада ж на 
досвітки ходить. По улиці ж ходили. Сани як хто 
зробе нові, дають ото, і возяться, катаються по ули-
ці, як сніг упаде. Оце ж буває, шо зробили сани, а їх 
треба виплавить, шоб вони поїздили по снігу. Вони ж 
тоді виплавуються полозки. Дівчата, хлопці сідають і 
катаються по улиці. Ото так виплавують. І я колись 
виплавувала. Один зробив уличку до колодязя. Це 
вже я таким пі ́дростком була, дядько зробив копані ́ 
сани. Так ми, значить, виплавили з бугра та як пус-
тили – та й побили нові санки. Літом ходили на ву-
лицю. По конпаніях же воно. Дівчата  – ті більші, ті 
менші. Може, в кого біля двора там, де колодки, шоб 
було де посідать. Возили ж колодки, хто строїть, ото. 
А хлопці повимазують дьогтем, а дівчата спідниці по-
обмазують. Розсердиться якийсь на дівчину, і  вима-
жуть колодки дьогтем. Ранше й ворота вимазували. 
Чось розсердився на дівчину – вимазав ворота і хату 
обмазав дьогтем. Позор же, шо вимазані дівці ворота. 
[Коли збиралися влітку, то це називалося] «улиця». 
Співали, танцювали. Балабайки грали. Були й бубона ́. 
Оце скрипка в одного тут була, знаю я. Він уже ста-
ренький був, як свадьби гуляють, так грав він, ото, на 
скрипку. Гармонія, скрипка і бубон – оце, значить, на 
свадьбі. А на улиці який уміє грать на балалайку, при-
йде до дівчат. Біля нас по-сусідськи гуляють дівчата 
і  здорові. Я  ж вийду  ж, трошки побуду. Хіба я там 
довго буваю? Хтозна, що вони там роблять: співають 
чи танцюють, чи шо. Коли вже я підросла, ми в клуб 
ходили тоді. Музика була, танцювали. Свій у нас був 
гармоніст. [До кого ходили на досвітки?] Хто пускав. 
Дядьки, хазяї ни. Такі були люди. Дід та баба жили, 
і ми ходили. [Чим їм за це віддячували?] Дрова ж то-
пить зносимо по очеріді: сьодня я принесла, завтра – 

друга. Як неділя – несеш паляницю. Як печуть пирі-
жок – і пиріжок принесеш. [Усі по паляниці несли?] 
Усі. Як ми вже подругу ́єм, може, нас із душ десять. 
І, ото, ми ходим. [Що робили на досвітках?] У неділю 
дівчата й хлопці грали в карти, а в будень ходили ж 
пряли. Як ідуть, беруть прядку, верети, і  там пряде. 
І вишивали. Як оце п’ятниця – не прясти, значить, ви-
шивають сидять. Матки ́ сплетуть, стелять долі і там 
лягають, і  сплять. Із соломи. Отак б’ють кілки, там 
яку матку, широку чи вузьку, а тоді куль соломи. Тоді 
перев’язують пучки, і  получається матка. Як оце ж 
вони [дівчата] прядуть, женишки ж є, і оце лягають 
спать з дівчатами. [...] Як оце ж на Святки, Різдво, на 
другий день – складка. Складаються. І, ото, зносять-
ся, готовлять там шо. Те муки принесло, те – холодцю, 
кисіль зварили, капусту, млинці пекли. Тоді горілку 
хлопці приносять. Несе пляшку там яку в кармані, 
скіко вип’є він. Дівчата тоді не пили. Це тепер п’ють.

с. кам’янецьке
Записали О. Марченко, О. Бойко,  

Н. Пушкар та Д. Порохня 15 липня 2011 р.  
у с. Кам’янецьке Тростянецького р‑ну Сумської обл.  

від Синявської Варвари андріївни, 1930 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи, РодиННе повсякдеННя [Ви 
все життя тут прожили?] Да, всю жизнь. Тут мои пред-
ки и были ражденны. Дед, прадед. Я не знаю, я сама 
у 1930 году родилася. Голод был. Мне тогда три года 
было. У  нас как-то, бабулька моя рассказывала, шо 
еще таково страшного не было – корова доилася ха-
рашо. Так, ото, малаком спасалися. І вот это ж – у нас 
качаны, а у вас как – не знаю, «рагоз» называют? На 
болоте што растет. Качаны. И вот рвали яго, и тогда 
кропыли в молоко, и ото такое. Ну, и пушечкы с клеве-
ра рвали, в общем, так придумывали, выживали, ото 
такое было.

виБІР паРи [Чи часто росіяни одружувалися з укра-
їнками?] Часто. И  наши брали, и  с Камьянки брали. 
Враждей не было никаких. За маю память, и с Бере-
зовки брали, и вот рядом Катанское, село, тоже бра-
ли. Вы знаете, я  вот вам скажу, у  нас, раньше, одна 
бабка жила, она умерла, напротив колодца дом был 
у Кириковке. Как казали, был храм, чи ярмарка. Ну, 
и  туда багатые ездили. И  бедные ездили. Примерно, 
вот вы приехали, и  я приехала с  хазяином. И  у вас 
чыкун хороший чи шапка, чи сапоги  – понравились 
ани хазяину. Зашли в розговор, а  тады другой роз-
говор: «У  меня такой сын, у  вас дочка...». Вот такой 
обмен, заглазно засватались. Не знакомы, ничого. Ну, 
раньше по завозах ходили, сечас уже никаких завозов  
нету. И  вот это на тройке, на выходной приезжали, 
отпускали паны дворовых. И одна, значит, [дівчина] 
попала до нас в Камьянецкое. Говорят, до села не до-
шла, попутние встретились: «Иришка, а тебя просва-
тали!» – «За кого?». А в нее вроде кавалер был. «Та вот 
за таго й таго, в том-то селе». Ой, ана приходит и сразу 
да матери, и с галасами такими, и упреками. Он же ж 
багатым был, свекор ее. И тады, как уже умирала мать, 
прощалася, дак ана ей сказала: «Ну, мама, наелися вы 
маго мяса?». [Чи часто сваталися позаочі?] Часто бы-
вало. Еще там одна, вот она в том доме, тоже были, дак 
один, тоже ж так засватали, так говорил: «Это ярма-
рок тебя мне падарил». Отакое дело было.

ТРОСТЯНеЦьКиЙ  РаЙОН
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БеРеЖаНський РайоН

м. Бережани
Записали В. Іванчишен та М. Бех 16 січня 2018 р. 

у м. Бережанах Тернопільської обл. 
від Семеняк Ганни Іванівни, 1942 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Я  дуже багато знаю цікавого 
про свій родовід. Мій батько був з багатодітної сім’ї. 
Їх було десять [дітей]. І то дуже обширна, як кажуть, 
робота. Я  фактично народилась у Польщі. Знаєте ж, 
така була «дуже добра» місія Сталіна – всіх українців 
вигнати з Польщі на Україну. Я  тоже з тих вигнан-
ців. Мені було три з половиною роки, як я приїха-
ла на Україну. Від 1946  року з березня місяця я тут. 
Фактично, як кажуть, народилась. Бо я там мало шо 
пам’ятала. Приїхавши сюди, шо найбільше мене малу 
вразило, я почала плакати. Нас везли в товарних ваго-
нах, по дві-три сім’ї разом. В нас у вагоні було чотир-
надцять людей – п’ять дорослих і дев’ять дітей. І дві 
корови разом з нами у вагоні. Майже місяць нас вез-
ли. Це з Яро ́слава. Привезли нас у Бережани, а тут бе-
резень, розлив, снігу нема вже. Все залило водою. Як 
тільки відкрили, я  (маленька) стала (бо мені завжди 
згадували всі односельчани) у дверях і кажу: «Така 
Україна. Кругом вода і вода». Вокзал розбитий, людей 
вигнали із вагонів. Випхали на ту брудну землю, на 
то болото. Місилися коні, корови, маєтки [реманент], 
що везли з собою і люди. Плач, крик, стогін і хтозна 
що. Тоді приходять і розселяють нас. В  такому селі 
стільки хат, в такому стільки хат. Ми мали попасти в 
одне село, бо татова вся родина попала сюда. Мамина 
ніхто, мама сюда сама приїхала. З одним троюрідним 
братом, всьо. Решта, вся родина, лишилась там. Тіка-
ли, ховались, не хотіли їхати. А хто мав, наприклад, як 
змішана сім’я, був у родині по́ляк, мав право лишити-
ся. І так сталося, 27 грудня похоронила сина мама, сім 
років було братикові, а вже в березні була тут. Кожен 
день плакала, хотіла назад вернутись, бо казали, шо 
вернемся ми. Не вернулись! Вона завжди: «Боже, я на-
віть могили не впорядкувала?!» А потім поїхала, коли 
вже дозволили їхати, поїхала до рідної сестри. Приїха-
ла туди, вертається і каже до тата: «Знаєш Іван, ми вже 
більше ніколи там не будемо. Село згоріло. Люди ви-
їхали. Там вже навезли поляків. Куда ми туда поїдем?» 
Тут вже люди стасувались. Мама була хвора тоді. Ле-
жача фактично. Тут жили рік в приміщенні педучили-
ща (зараз інтернат). 

РодиННе повсякдеННя Життя було надзвичайно 
важке, мама не працювала, тато працював сам. В нас 

ше була сестра старша на тринадцять років. Та зразу 
пішла вчитися у педучилище. Батько на роботі в пед-
училищі. І ми зайняли хату біля педучилища. Тут по-
ляк виїхав, і нам цю хату дали. Давали хати. Який оце 
був порядок давати хати? Якшо наша хата оцінювалась 
дорожче, то шо нам тут давали, то нам доплачували. 
А якшо наша була дешевша, то ми мусіли доплачува-
ти. Отак ми зайняли ту хату. На одну зарплату, а тоді 
були дуже маленькі, жити було дуже важко. Але да-
вали якось собі раду. Города не було. Тому шо не було 
кому працювати на городі. Я мала, сестра (тринадцять 
років старша) тоже нє, мама не може, а хто буде пра-
цювати. Колосків не можна було збирати, бо за п’ять 
колосків тюрма була. От я маю мішочок. 168 зерен в 
п’яти колосках. Але дітей посилали колоски збирати. 
Виходу не було. І от мене моя мама послала за тими 
колосками: «Шоб тебе там ніхто не бачив! А як хтось 
побачи, то ти не знаєш як ти пишешся. Ти не знаєш, 
де твій тато роби і де твоя мама роби». Шо то роблять, 
нічого не казати. Ну, а  за пазуху ховали. Я прийшла 
додому, то далеко. Висипала, значить, мама мені ті 
колоски з-за пазухи, як глянула на мене, як заплака-
ла і сказала: «Більше ти по колоски не підеш» Коло-
ски кусючі, увесь живіт в мене був у крові. За хлібом 
ставали такі черги, від Ратуші до магазину, я  знаю, 
було 200 м, такі колони за хлібом. Хліб був великий, 
двохкілограмовий. А в прилавку був такий ніж вели-
чезний, і ту буханку підставляли під ніж, і так наполо-
вину – чух. По кілограму тільки давали на руки. Мама 
один раз каже: «Ти мала, підеш! Може, тебе там не так 
стиснуть. Не так змучать, як мене стару». І  я пішла. 
Мене так здавили, шо я прийшла з тим хлібом, впала 
до вечора. Мама боялась, я проснусь чи не проснусь. 
Більше мене за хлібом не посилали. В  педучилищі 
вчились діти сіл переважно. Їм давали карточки на 
хліб. А були ж заможні учні, яким не треба було того 
хліба. Тато ухитрявся купувати ті карточки у студен-
тів. І так ми виживали на тому. А ще були якісь пайки. 
По-моєму, Америка присилала сюди після війни пай-
ки. І раз в місяць пайки, но я не знаю, шо було в тих 
пайках. Я чекала тільки солодкого. Отака баночка, як 
згущоне молоко, завжди шось було: або згущоне моло-
ко, або халва, або цукорки. А цукорки які були – горо-
шки. А ше були такі подушечки, або в каві вони були, 
кавові, або в цукрі. То було наше всьо майно. А ялинка 
не мала іграшок. На ялинку вішали яблучка, орішки 
і замотували папірчик в папірчик. Хтось кинув папір 
з цукорка, мама то підніме, замотає будь-який папір-
чик, у вигляді цукорка і вішає на ялинку. Але тут було 
педучилище і кожного разу на парад ішли, то хочу 
сказати, шо на парад ішли всі в українських строях. 

ТеРНопІльська оБласТь
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337У РодиННоМУ колІ

1 – родина Н. литвинчук  
та Б. Макаровця. с-ще Заводське 

конотопського р-ну сумської  обл. 
2014 р. світлина о. віхніча

4 – Мати й син крисяки.  
с. Бабин косівського р-ну Івано-франківської 
обл. З архіву в. щибрі

4

1 2

3

2 – тато й донька 
олійники. 2010 р. 

3 – мати й син шумейки. 
2015 р. м. київ.   
світлини М. олійник

5

5 – сестри цар. с. верин  
Миколаївського р-ну  
львівської обл. 2017 р. 
світлина І. цар
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1 – с. дземброня 
верховинсько-
го р-ну Івано- 
франківської обл.  
2002 р. світлина 
І. свйонтек

1

3 – батьки й донька голощуки з 
пам’яткою про першу сповідь 
та святе причастя. м. львів. 
2016 р.  
З архіву Р. голощука

2 – родина 
чапликів. м. київ. 
2018 р.  
З архіву к. чаплик2

3

4

5

5 – родина ставицьких. смт 
архангельське високопільського 
р-ну херсонської обл. 2017 р.  
З архіву я. ставицької

4 – родина ковалів.  
смт Нова водолага харківської 
обл. 2016 р.  
З архіву в. сушко
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2 – смт Новопсков луганської обл. 2014 р. 
світлина л. Босої

3 – родина григоренків.  
м. київ. 2018 р.  
З архіву о. григоренко

1

2
3

 Родина волосюків. 
сумщина. 2014 р.  

світлина о. віхніча

1 – родина Зеленчуків. 
с. криворівня верховинського р-ну  
Івано-франківської обл. 2017 р.  
світлина І. Зеленчука
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м. київ. 1992 р.  
З архіву  

а. примака

с. щасливе 
Бориспільського р-ну 
київської обл. 2017 р. 
З архіву л. кирієнко

с-ще Заводське конотопського р-ну 
сумської  обл. 2014 р.  
світлина о. віхніча

 смт Муровані курилівці 
вінницької обл. 2006 р. 

З архіву к. Бех

смт Іршанськ хорошівського р-ну 
Житомирської обл. 1996 р.  

З архіву л. Настенко

м. донецьк. 2012 р.  
З архіву  

М. герасименко
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3 – підйом на гору 
кобила. смт солотвино 
Тячівського р-ну 
Закарпатської обл. 1999 р. 
З архіву о. щербак

4 – на риболовлі. 
смт Муровані курилівці 
вінницької обл. 2011 р.  
З архіву к. Бех

1 – верхи на коні. c. Бехи 
коростенського р-ну 
Житомирської обл.  
З архіву М. Беха

2 – мама із сином у полі. 
кіровоградщина. 2010 р.  
З архіву в. гуртовенко

1 2

3

4

Мама з донькою в саду.  
м. київ. 2018 р.  
З архіву а. Русюк

сімейний рафтинг на річці чорний черемош.
Івано-франківщина. 2015 р. світлина І. Зеленчука
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1 – с. щасливе 
Бориспільського р-ну 
київської обл. 1987 р. 
З архіву л. кирієнко

смт Іршанськ 
хорошівського р-ну 

Житомирської обл. 1993 р. 
З архіву л. Настенко

м. Рубіжне  
луганської обл. 1981 р.  
З архіву о. Рафальської

2 – с. Богодухівка 
чорнобаївського р-ну 
черкаської обл. 1988 р.  
З архіву л. Тарасенко

1 2

3
3 – м. донецьк. 2007 р.  
З архіву М. герасименко

смт Муровані курилівці 
вінницької обл. 2012 р.  

З архіву к. Бех
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3 – м. Ужгород Закарпатської обл. 2015  р.  
З архіву п. леньо

дітлахи на 
санчатах (1)
та лижах (2). 
сумщина. 
2009 р. 
світлини 
Н. литвинчук1 2

4

смт ворзель  
київської обл. 2011 р. світлина 

М. олійник

3

4 – м. донецьк.  2009 р. З архіву М. герасименко

с. любарці Бориспільського р-ну київської обл. 2000 р.
світлина ю. Бідношиї
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2 – ганна та павло Настенки  
з онучками. смт Іванків 
київської обл. 1997 р.  
З архіву л. Настенко

3 – бабуся з онукою. 
с. Межисить Ратнівського р-ну 
волинської обл.  
2011 р. світлина 
л. Мірошниченко-гусак

1 – прабабуся з правнуком. с. 
Замагора верховинського р-ну 
Івано-франківської обл. 2012 р. 
світлина ю. Буйських

василь литвинчук із зятем та онуком. сумщина. 
2016 р. світлина Н. литвинчук

галина примак з онуками. с. хомутець 
Брусилівського р-ну Житомирської обл. 

1997 р. З архіву а. примака

1

2

3
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а. придивус з онукою.  
с. слобода-Бушанська  
ямпільського р-ну  
вінницької обл. 2007 р.  
світлина в. косаківського

Бабуся та онуки (родина подольських). 
с. Усть-кам’янка апостолів ського р-ну 

дніпропетров ської обл. 2011 р.  
світлина л. Босої

Бабуся з онукою (родина косаченків).  
смт Буди харківського р-ну харківської обл. 

2017 р. світлина о. Босого

Бабуся з онуками. 
с. вереміївка 
чорно-
баївського р-ну 
черкаської обл. 
світлина 
г. Бондаренко

галина Бех та Надія онуфрійчук  
з онукою. м. київ. 2018 р.  

З архіву к. Бех
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 олександр 
Мельников (загинув 
під м. дебальцевим 
донецької обл.) з донькою 
софійкою.  м. кам’янське 
дніпропетровської обл. 
2014 р. З архіву 
Н. Буланової

лідія дубиківська 
із сином – учасником 
аТо. м. київ. 2014 р. 
З архіву л. дубиківської

андрій та катерина чаплики. 
Зустріч після демобілізації. 

м. київ.  2016 р.  
З архіву к. чаплик

віталій Тесля з донькою 
владою. смт архангельське 

високопільського р-ну 
херсонської обл. 2015 р. 

З архіву о. Теслі

сергій Бондаренко  
з дружиною Марією  

та сином Матвієм.  
м. вінниця. 2016 р.  

З архіву М. Бондаренко

сергій Мудрик  
(учасник аТо) з родиною. 

м. старокостянтинів 
хмельницької обл.  

2016 р. З архіву  
І. коваль-фучило

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



347плекаННя сІМейНих ТРадицІй

1 – родина Бабенків. м. Запоріжжя. 
2015 р. З архіву в. Бабенка

Родина голень. с. Білокоровичі олевського р-ну 
Житомирської обл. 2010 р. З архіву о. голені

2

1

2 – смт Торчин луцького 
р-ну волинської обл. 
2008 р.  
З архіву с. чибирак

Н. ващенко з онуком. 
черкащина. 2018 р.  
З архіву Н. ващенко

3 – родина ставицьких. 
смт архангельське 
високопільського р-ну 
херсонської обл. 2017 р.  
З архіву я. ставицької3
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Микола та людмила 
яринчини. м. київ. 1977 р. 

З архіву о. яринчиної

Молоді з батьками та сватами. смт ширяєве одеської обл. 
кінець1980-х рр. З архіву в. ступак

Молоді з родичами та 
гостями біля Рагсу. 
м. конотоп сумської обл. 
початок 1990-х рр.  
З архіву Н. литвинчук

денис та людмила кирієнки. 
с. проліски Бориспільського 

р-ну київської обл. 2010 р. 
З архіву л. кирієнко

Молоді (світлана чибирак та олександр сущук) 
з батьками. м. луцьк волинської обл. 2010 р.  

З архіву с. чибирак
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4 – молода з родиною. с. шибалин 
Бережанського р-ну Тернопільської обл.  

За виданням: Борисенко В. сімейна 
обрядовість українців...

5 – молоді (катерина 
та Микола Бехи) 
з ріднею. с. Бехи 

коростенського р-ну 
Житомирської обл. 2015 р. 

З архіву к. Бех

3 – молоді  
(віктор кривоносов 
та Ірина давибаран). 
о. хортиця, Національний 
заповідник «хортиця», 
Запорізька обл. 2008 р. 
З архіву Т. кривоносової

1 – молодята з батьками. м. охтирка сумської обл. 
2013 р. світлина л. кучеренко

2 – молоді з гостями. м. київ. 1990 р.  
З архіву Р. Забашти

1

2

3

4

5
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с. Барібан із дружиною. с. Буша 
ямпільського р-ну вінницької обл. 2007 р. 

світлина в. косаківського 

подружжя подольських. с. кам’янка 
апостолівського р-ну  

дніпропетровської обл. 2011 р.  
світлина л. Босої

подружжя музикантів губських.  
м. валки харківської обл. 2017 р.  

світлина о. Босого

с. линове путивльського р-ну сумської обл. 
2009 р. світлина а. артюх

о. головко з бабусями та їхніми сусідами. 
смт ширяєве одеської обл. 2018 р.  

світлина М. курінної

сестри фоменко. с. осокорівка 
Нововоронцовського р-ну херсонської обл. 

2011 р. світлина л. Босої
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50-річчя подружнього життя  
Миколи та галини абаньшиних. 
с. гнідин Бориспільського р-ну 

київської обл. 2014 р.  
З архіву о. щербак

50-річчя подружнього життя 
 валентини та Миколи кузиків. м. київ. 2016 р. 

З архіву в. кузик

90-літній ювілей 
віри гуртовенко. 

м. полтава. 2017 р. 
З архіву М. олійник

80-літній ювілей 
юрія Мороза.
смт Замглай 
Ріпкинського р-ну 
чернігівської обл. 
2014 р.  
З архіву о. лузан
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1 – родина під час 
замішування глини 
для виготовлення 
саманів. с. джулинка 
Бершадського р-ну 
вінницької обл.  
1990-ті рр.  
З архіву о. головка

2 3

4

1

3 – осінні господарські 
роботи молодого 

подружжя. с. Бехи 
коростенського р-ну 

Житомирської обл. 
2015 р. З архіву к. Бех

4 – літні господарські 
роботи в родині.  
с. кучівка  
старокостянтинів-
ського р-ну  
хмельницької обл. 
2008 р.  
З архіву л. Іваннікової

2 – робота на батьковій пасіці.  
с. гнідин  
Бориспільського р-ну  
київської обл. 2018 р.  
З архіву а. лузана

2
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Шо я винна, шо я родилась у Польщі. Така наша доля. 
Я  маю фотографію своєї корови, яку ми привезли з 
Польщі. Якби не та корова, то ми би пропали. Вона 
була, по-перше, дуже доброї породи. Дуже добре дої-
лася. Тут-во, не думайте, шо всьо було так заселено, як 
зараз, тут була пустота. Величезних будинків не було. 
Площа була відкрита. Корова паслась на площадці пе-
дучилища, директор нічого нам за то не говорив. І та 
корова нас спасала. Порося завжди тримали. Мусіли 
тримати, виходу не було. Хліб був дешевий, навіть уже 
потім, коли я вийшла заміж. Хліб був 14–16 копійок, 
то фактично свині їли, на хлібі росли. Так скажу, як 
воно є. То нас рятувало. Лишнє молоко, мама продала. 
Вже якась копійка була. А мама вміла трошки шити, 
то так, то з сестри перешивала на мене, одним словом, 
рятувались, як могли. Но мама завжди казала: «За-
вжди поділись з біднішим!» На світі так  є, шо люди 
живуть по-різному. Дуже багаті є. Є середні. А є дуже 
бідні. І якшо хтось тебе шось просить, а ти маєш – дай. 
І  таки після війни дуже багато тих жебрущих було. 
Ходили по хатах жебрали. То завжди мама давала, шо 
мала. Кусочок хліба, якогось сира їсти. Зварила кар-
топлі, дала картоплі. Раз, пам’ятаю, прийшла циганка: 
«Дай якусь пельонку, бо нема дитину в шо перебра-
ти!». Мама каже: «Ну, ходи, шось дам». То мама про-
стиню зняла з ліжка, розірвала начетверо. І дала її всі 
ті простині. Каже: «А шо вона з дитиною зроби в до-
розі, як вона ходить по хатах і просить?». Помагали 
один одному. Люди жили бідно, але все рівно помага-
ли один одному. Бо тепер вже стали люди жити краще, 
тепер вже ти не заходь, в мене ки́лим на підлозі, а там 
ше шось. А тоді сходились люди, ділились своїми бі-
дами. Я тут з [19]46 року, я не бачила «Бандеру», як 
хто хоче подивитись, хай дивиться на мене. Так, були, 
але вони не йшли на чужу територію, вони воювали 
за свою. Вони шкоди не робили тому, кому знали, шо 
не треба робити. Вони робили шкоду тому, хто їх ви-
давав, хто їх продавав. Ми йшли, моя сестра педучи-
лище закінчила і в селі на роботу пішла, і  ми одно-
го разу до неї йшли з мамою. То не було транспорту, 
треба було пішки йти. І ми йшли, а хлопці якраз були, 
наші і лісові в лісі. Ми прийшли в ліс – хлопці наші. 
Мається на увазі, з частини хлопці, військові. Розпи-
тують, куда ми йдем, чого ми йдем. Ідем, бо треба йти 
в село. Каже мама: «Дочка там роби, хочу бачити, де 
вона живе і як вона живе». – «Добре, йдіть. Але ні з 
ким не зупиняйтесь, ні з ким не говоріть». Вже майже 
до села доходим, а там хлопці другі вже вийшли. Пита-
ються нас: «Ви йшли лісом, когось бачили?» – «Нікого 
не бачили?!» Мама казала: «Нікому нічого не кажи!» 
І  так було, ніхто нікого не чіпав. А  тепер моя дочка 
була на Майдані в Києві не один раз, і там познайоми-
лась з кіровоградськими хлопцями, вчителями. І  він 
дуже хотів приїхати сюди на Західну Україну подиви-
тись, як тут. Він приїхав з дочкою і з жінкою. Був у нас 
чотири дні.

с. гутисько
Записав В. Іванчишен 16 січня 2018 р.  

у с. Гутисько Бережанського р‑ну Тернопільської обл. 
від Тимошенка Ярослава андрійовча, 1944 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Моє коріння взагалі із Віннич-
чини походить. Так сталось, шо недалеко за Тернопо-
лем – Ланівці, Вишнівець, Кременець – належало до 

царської Росії. І  моя бабця, мама її рано померла, її 
тато одружився, взяв другу жінку, а та мачуха трохи 
недолюбляла дітей. І моя бабця, молода дівчина, з того 
всього поїхала від тої мачухи, десь аж на Київщину, ше 
не було Першої світової війни. Вона там у панів зароб-
ляла, робила на полях, снопи в’язала, так розказувала. 
Там вона і заміж вийшла. Тут почалась революція в 
Росії, і вона народила сина першого у 1918 році. Наро-
джує сина, а чоловіка забирають (мобілізують), і той 
чоловік більше не повертається. Напевно, загинув. 
Вони пережили ту війну, познайомилась з другим. 
А він був десь з Вінниччини. Район Літинський. Пере-
їхала до нього. Мала вона ше одного сина [19]23 року 
і мою маму [19]27  року. Коли вони були малими ді-
тьми, тоді почався цей Голодомор. Найстарший був, 
мав 14 років, в них був радгосп коло Літина, і старший 
пішов робити на трактора, на плузі треба сидіти, поки 
цей орав. І він одержував якийсь пайок кожного дня. 
Ну там не було доброї їжі. Була така всяка баланда. 
А бабця казала, вона ходила у Вінницю, а було 35 км, 
часом трапилась машина, часом підвода, а більшість 
пішки. І вона все казала, шо були такі добрі євреї, на-
віть познайомилась там з ними, і вони її жаліли, і за-
вдяки тому всьо вижила. Казала, шо була така єврейка 
добра, шо навіть там артисти театру ночували в неї. 
Там до півночі до другої вони грали вистави, то вона їх 
клала в їхнє ліжко, де вони мали ночувати. Каже: «Ви 
поспіть собі трошки, а я вас збуду. Перед їхнім прихо-
дом. Я знаю, коли вони прийдуть». Але потім за німців 
все пішло, повистрілювали. [Дід був швецем?] Дід був 
швець, але пішов шукати їжі. І більше не повернувся у 
[19]33 році. Видно, передав, як робити. Мав колодки. 
А другий син був забраний в армію у 1939 році і слу-
жив у Львівській області. Потім попав у полон до нім-
ців. Німці, правда, не розстрілювали українців, і так 
він вижив. А того забрали в Німеччину, мав 18 років, 
і  він там пробув до перемоги, як увійшли радянські 
війська. Він казав, шо пішов їм назустріч, бо хотів до 
своїх, додому. А  тут німецька колона йде назустріч, 
а він уже по-німецьки добре знав. «Куда ідеш? Там ру-
сіш». І завернули його назад. Але потім таки прийшов. 
Радянські допитали і все. Бо там у Німеччині був філь-
варок, «бауер» працював на війну, взагалі добре з ним 
поводились, попав у добру сім’ю. Не було претензій 
до тих німців. Навіть бабця жаліла його все, їсти дава-
ли краще. Разом з ними навіть їв. А потім уже (після 
повернення) його переомбундірували і на фронт. Там 
робив на німців три роки, йди тепер на фронт. Ше там 
мало не загинув, але якимось чином вижив. А потім 
три роки треба було дослужувати. Каже, шо переве-
ли їх в Угорщину, навчили його на американському 
тракторі їздити, на такому потужному і стягати під-
биту різну техніку на одне місце. Тягав-тягав, прихо-
дить наказ в частину: «Хто хоче в Союз, будь ласка». 
Каже: «Ми попіднімали руки. Давай». Кинули в Ле-
нінградську область. В  Калугу, а  там казарми діряві, 
сніг сипеться на голову. В ліс гонять заготовляти для 
Ленінграда дрова. І так каже, шо добув до трьох років. 
Каторга була. А  брат бабин з-під Вишнівця переїхав 
сюди жити. Вони в поляків землю викупляли. На ви-
плату так як брали. І організували собі там село таке. 
Назвали його Кути. На тих Кутах жили, їх так і назива-
ють місцеві люди, «волиняки». Після війни там стало 
геть тяжко жити. Почались колгоспи. Дальше, то там 
колгоспи вже були давно. Баба рішає з мамою пере-
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їхати сюди, бо тут брат ше жив і сестра, на тих Кутах. 
Батько помер, але заповів їй там землю. Там продали 
за будь-що ту хату і переїхали сюди. А тут ні кола, ні 
двора нема. По наймах ходили жили. Прийшов той 
брат [19]23 року, з Ленінграда, і давай якусь хату лі-
пити. Серед лісу, до води кілометр було. І ше й догори 
нести. Намучились страшенно, я прожив там одинад-
цять років. Мама носила воду здалека. До колгоспу 
треба було йти на Демню, на Куряни пішки. Ніхто не 
питав, чи можеш. Потім води не було, прийшла одна 
жінка: «Купи в мене стару хату, в мене вода близень-
ко. Не будеш хоть води носити!» Мама тоді купила ту 
хату. За 250 рублів у 1962 році. Перейшли сюда, хата 
сипеться, на другий рік закликала з тих Кутів родичів. 
Тяжко було, я чекав доки якась курка знесеться, шоб 
буханку хліба купити, здати яйце по сім копійок.

с. демня
Записав В. Іванчишен 17 січня 2018 р.  

у с. Демня Бережанського р‑ну Тернопільської обл.  
від Тигача Мирона Григоровича, 1937 р. н., 

та Тигач (Мушки) Ольги Олексіївни, 1938 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Я  народився в Польщі ́, в  Пере-
мишлі. В 1945 році нас сюда перевезли. В листопаді мі-
сяці. Як виселяли? Приходили з автоматами, не знаю, 
чи рускі, чи поляки: «Забирайся!» Ше було дві сестри 
маленьких, по три роки, близнюки. Та й батько взяв 
корову, ти й ми з хати вийшли. А хата дерев’яна, та й 
зара підпалили. І то згоріло все. Ми в Перемишлі десь, 
напевно, два тижні чекали на поїзд. Цей товарняк. По-
ловина була худоба, а половина були люди, на підлозі 
лежали. Тут привезли в Бережани, у  Потутори. І  ми 
там надворі лежали. Їсти не було шо. Батько пішов 
шукати якоїсь хати, отуто на Демні якусь знайшов, 
розвалюху. Ти й так ми перейшли. [Чия це була хата?] 
Поляки були. Поляків – туда, а нас – сюда. Росія так 
закомандувала. Потом колгоспи. В колгоспі так само, 
треба було три дні на трудодень робити. На трудодень 
давали 20 г зерна. За цілий рік там заробив, може, пів-
мішка зерна. [Як звали Вашого батька?] Григорій Ти-
гач. [Ваша родина переселена із м.  Перемишля?] Нє, 
село Вільшане. Перемишль – то файне місто. Ми звід-
си з дочкою їздили туда, там ше мамин брат жив. Бо 
шось двох чи трох було в Америці. Вони давно-дав-
но поїхали. [Чи підтримували з ними зв’язок?] Мама 
підтримувала. Не так часто. Надсилали хустки, і ми ті 
хустки продавали. І  так купляли хліб. Так ми вижи-
вали. [...] Нас було четверо дітей. Навесні в березню 
нас вивозять. Тато посадив на фіру діти. Четверо ді-
тей. Обложили перинами, ноги, зимно було  – бере-
зень. Наше місто – Ярослав. І там ми чекали на поїзд 
товарний. А ше тато їде, усілись та й каже: «Гей-гей, 
земленько! – як нині пам’ятаю, я маленька, бо я тут 
у школу почала ходити, – я тебе посіяв. Але я, певне, 
тут не буду збирати!» Так ми приїхали. Корови по-
приводили до розвори. Догодувати нема чим навесні. 
Ходять кукурудзянки сніпок просять, бо худоба. А ми 
такі корови попривозили звідти, такі расові́, німецькі. 
Чорні. То ті корови чогось тут побугаяли, рік десь по-
були тут. Ревіли шось і зліквідувались тут. Ми приїха-
ли до того Ярославля, а там товарний поїзд підійшов. 
Перегороджений, половина – худоба, половина – діти, 
люде їде. І так ми приїхали до Бережан. На Потурори. 
Потому розпреділювали де шо. Тато тут уже захворів. 

Не дбав ні за яку (хату), каже: «Ми поїдем звідси!» 
Думав, шо ще поїде. І вони посідали (оселились), два 
брати тут жили. [Як отримували хату після приїзду?] 
Там давали, як ти маєш свою хату, ті документи по-
казували, по тих документах давали хати. Але декотрі, 
люди місцеві, в них родина була, то вони навіть таку 
файну хату робили займити, свою лишити. Але пото-
му їх трохи поросфасовували. Та тут файних хатів не 
було, тут все під соломою було. Потому навесні допі-
ру голод. Бо шо, звідта не привіз – ніц. І тут нема шо, 
не посіяно. Голодували. [Звідки саме Ви приїхали?] 
Село В’єтлін. Вітлин. Той Перемишль. Перемишльське 
було. То близько, зі Львова 80 км. Чоловік є тоже звід-
ти, з Ольшани. Ми ходили до школи, виростали, та й 
так ми поженились. Він з [19]37-го, я з [19]38-го. Так 
ми побрали, ти й так ми ту живемо. Я вже два рази 
їздила. [Чи думали Ви повернутись?] Та чо не думали. 
Батьки навіть не хотіли коней здавати в колгосп. Не 
будуть, не давали коней, бо ми поїдем додому. Назад. 
Вози поховали, порозбирали, бо ше поїдем. І так той 
брат помер тут, і мій тато помер. А мама там на захо-
ді. Мама перестудилась, дістала якесь запалення, ко-
лись то не лікували. Так померла, шось 38 чи 40 [років 
було]. Тепер їздили, хто повиробляв документи. Мій 
син їздив, дочка вчиться у Вроцлаві. [Чи залишились 
родичі?] Багато залишилось. Двоюрідних. Вже повми-
рали. Того року і сестра двоюрідна (я  до неї їздила) 
померла, і  брат. Ще там є їх більше, діти вже так не 
родичаються. Діти вже таке-во. Як я приїжджала до 
вуйка, каже: «Як не знаєш по-польськи, то не говори». 
В хаті говорили по-українськи. [...] За Сяном, поляки 
були. Ми там пасли худобу. Ми з того боку. Поляки 
перепливають до нас – ми тікаєм. Я ше маленька була, 
але з старшою сестрою пасла. 

с. підвисоке
Записав В. Іванчишен 17 січня 2018 р.  

у с. Підвисоке Бережанського р‑ну Тернопільської обл.  
від Кузяка Івана Миколайовича, 1944 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Ми тут усі переселенці. Нас у 
1946-ім році перевезли. Тут в основном Гутисько  – 
Лубно, Вілка, Балутняка. А  тут  – Богуша, Кривого 
Поля, там ше кілька таких сіл є. Я ше там народився, 
я мав рік, не пам’ятаю. Але розказують, шо люди хліб 
посадили і  навіть не могли забрати. Там війни такої 
не було, у Богуші, Красінський район, українців з по-
ляками. А тут, де Дубно, то рік ховався по скидам, бо 
там різня була сильна. Навіть був такий, колись у Гу-
тиському розказували, шо тесть кінчив якусь там гім-
назію, тоді то було велика освіта. Вчитель, дали йому 
роботу, записали його на поляка. Треба було вступити 
на другу віру, на католицьку. Ну, а  село, два або три 
кілометри, велике. Казав, шо раз колєгами сиділи, го-
ворили по-польськи, і група поляків була. І вони ка-
жуть: «Ми сьогодні холопам півня пустимо!» Тобто 
хтіли село спалити. Тесть з тьощою взяли вночі про-
стинь наділи (в якості білого прапора), якусь річку пе-
реплили, там Червона армія стояла. І вони їх вивезли 
геть усіх. Так врятувались. [Як звуть Ваших батьків?] 
Кузяк Микола і Параскевія. А тесть [і теща] були Кос 
Василь і Антоніна. Шо там, гори і місцевіть, така, як 
отут. Займались сільським господарством. Приїхали. 
Значить, дуже довго вони везли. В Потутори завезли, 
там їх скинули. Може, дві неділі, а може, й більше їх 
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везли. Ніхто за ними не прийшов. Не було ніякої ор-
ганізації, усім було байдуже. Ідіть, собі шукайте. То 
по росказам, бо я не знаю. Кажуть, приїхали фірами, 
так би сказати, бендеровці, команду дали – по селах. 
Там їх в Куропатники завезли. Хотіли спочатку на 
Гутиську, ото село. Там мали поселитись. Там поляки 
жили. Всі села під соломою. Жінки начали кричати, 
тому не хотіли. А  в Підвисокому і Лопушні там був 
завод. Жилізна дорога, завод. Там корінні не могли 
робити, там тілько поляки робили. Більш заможні 
хати були. В основному поселились там. Вже кому не 
було місця, то вже на Демні поселились. І мої батьки 
тоже тут жили, а потім переїхали. Я кінчив сім класів. 
Прийшов голова колгоспу, забрав мене. Проробив об-
ліковцьом рік. Потім поступив у Бережанський тех-
нікум по організації сільського господарства. Робив у 
Чорткові, в отдєлєнії сільхозтєхніки. Служив на Край-
ній Півночі, Заполярії. Там лиш півроку прослужив. 
В Ташкенті був землетрус, треба було цивільні спеці-
альності. Каждий округ мав відправити на відбудову 
Ташкента. Я попав в Ташкент, там ше два роки. Зразу 
там поступив, після закінчення армії, в сільськогоспо-
дарський інститут. Закінчив там інститут, приїхав на 
Закарпатття, там ше три роки в управлінні сільського 
господарства. Тут батьки старі були, не було коло них 
кому тут бути. Я потім переїхав сюда. Робив головним 
агрономом в колгоспі. Робив головою сільської ради. 
Потім головою колгоспу. Потім колгосп розпався, 
пішов на завод, робив начальником по будівництву 
Підвисоцького заводу будматеріалів. Вже десь років 
п’ять-сім на пенсії.

БоРщІвський РайоН

с. вигода
Записала О. Поріцька 5 жовтня 2011 р.  

у с. Вигода Борщівського р‑ну Тернопільської обл.  
від Олексів Марії, 1941 р. н.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї За тих давніх часів то було і 
по п’ятеро, і по шестеро, і по семеро, [дітей] – як коли. 
Як в кого заведено, а де в кого було і двоє, а де в кого і 
троє – ну се як...

дошлюБНе спІлкУваННя Молоді люди як знайо-
милися? Були танці. На танцях знайомилися, ну, потім 
почали дружити одне до одного, а  потом підходи́ло 
вже до весілля. Кому як підходи ́ло: декотрі пари 
розходи́лися, а декотрі вінчалися. 

посаг Шо настарала мама для своєї дочки ́. Подушки, 
верети  – домоткані верети, домоткані подушки. Це 
найголовніше  – скриня була така роблена, скриня 
вимальована... Кожна [дівчина] повинна була мати 
скриню. А  в тій скрині там і о ́браз [ікона]. [Чи було 
таке, що скриню відкривали, щоб усі побачили посаг 
молодої?] В нас такого, віда́й [здається], не було. Лиш 
подушки і скриня. На скриню подушки – і всьо.

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї [Хто вважався го-
ловою сім’ї?] Як в кого. Як бойова жінка  – то жінка 
верховодила, всьому лад давала. Як чоловік якийсь 
плохий та й не вміє то тим керувати, то жінка керува-
ла – і так було. Ну, дома шо? О, жінки тяжко робили. 
Жінка і дома мусіла, і діти, і наготувати їсти, і попра-

ти. Ще й мусіла в поле йти на роботу – чи там жнива 
були, то обов’язково. То тре’ було все зібрати вчасно. 
[Що входило до обов’язків чоловіка?] Було по дві шту-
ці коней і коров, може, зо дві штуки, може, й більше, – 
то тре’ було січки багато нарубати. 

с. дністрове
Записали О. Поріцька та І. щербак у вересні 2011 р.  

у с. Дністрове Борщівського р‑ну Тернопільської обл.  
від Івасюк анни Михайлівни, 1938 р. н.,  

та Юрців Марії Семенівни, 1936 р. н. 

фоРМи сІМ’ї, кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї Великі були 
сім’ї. І  так якос жили дружно. Подивітса: одна хата, 
і у хаті жив один там брат, а сестра – в другій. По дві 
сім’ї було в хаті. Бо хати були маленькі, але люди якос 
дружно так любилися, таких не було сварок. Люди всі 
ішли до церкви, молилися Богу. Не було такого яко-
гос, якихос непорозумінь. Моя мама з Ві ́льхівців була. 
Браття були і невістки ́. То розповідають, ми ніколи не 
сварилися. І по троє дітей в одної, і по двоє, мали сво ́є 
обістя ́. Ніби там на одному обістю́, але сво́є там мали. 
Але каже, ми сі ніколи не сварили. Нам вже тепер опо-
відали, нам було дуже диўно: тогди і не було так аж 
дуже, але жили дружно. [...] У моєй бабки, при́бабки 
[прабаби], в родині було вісім діўчат. То родина вели-
ка така, бо вісім діўчат. Як буў тифус, то три сестрі по-
мерло, а тих п’ять лишилоса. Вже п’ять, то в них були 
діти – сини, дочки. А нас у третім хресту то вже багато 
в сім’ї.

РоЗлУчеННя Тоди як я була молода, мені розповідали, 
то лиш одна була розлучена пара в селі – Пала́ничка 
і син Касін. Казали, шо церковний розвід давали ли-
шєнь тим, якшо одному з подружжа з писка чути, 
знаєте? [Неприємний запах з рота.] То неможливо. 
Тоді давали. Ше як насильно віддавали дівчат [за-
між], можна було розлучитися, велика причина. [Чи 
розлучалися через те, що не було дітей?] Нє, з цего не 
розходи ́лися. За нашої памняти – нє. 

пРийоМНІ дІТи [Які обов’язки мали хрещені батьки 
щодо своїх похресників?] Якби мами не було, то вони 
мают ними опікуватися. [Що робили жінки, якщо не 
мали дітей, але хотіли?] Та молилися вони, ну нічого 
так не казали. Ходили на ві́тпуст. І тепер до Зарваниці 
часом ідуть. Ходили пішки. Та там було, і в Ла ́шкові 
ходят. Ішли з сухарями і з водою, не так, як тепер. 
Вуйна Юстина, та-во рябенька, то казала, шо сім разіў 
була, але лиш сухаріў насушила і лиш водичку пи ́ла. 

с. Мушкатівка
Записали О. Поріцька та І. щербак 5 жовтня 2011 р.  

у с. Мушкатівка Борщівського р‑ну Тернопільської обл.  
від Бульдяк (Баліцької) Орисі Гаврилівни, 1940 р. н.,  

та Прийдун Любові андріївни, 1959 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Колись хлопець ходив 
до діўчини. Але той хлопець старався, себе файно 
віў. Стараўся перед дівчиноў показати, шо він є шось 
таке велике, що він мудрий якийсь такий, добрий. 
А зараз які діўчата наші, такі й хлопці. Зара’ дівчата 
ку ́рут, пиво п’ют, горівку п’ют! Ми такі не були. [Як 
колись хлопці до дівчат залицялися?] Ходили: танці 
були. Я від 1972 року в клубі, то ми робили забави, 
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вшсіля ́кі. І котиляно ́ві забави ми робіли. Котилянові 
забави  – тако. Давали запрошення. Писали. Ми від 
руки писали, бо колись не було. Зараз вже комп’ютер, 
та й вже собі набе ́реш. Сто п’ятдесят запрошень на-
пишемо або зо двіста. А саме більше ми робили такі 
котилянові забави перед запустами. Як перед по-
стом Різдвяним і  перед Великоднем. То се був за-
кон. Запрошували ми всіх жонатих, бо молодь сама 
йшла, тікі жонатим давали. І  вони приходили вшсі. 
Ми їм ставили невеличкий концерт «Господар – Гос-
подині», чіпали їм такі букети з лєнточками. Йшов 
концерт, співали українські пісні. А  потом забава 
ішла і до четвертої години. Танцювали всілякі тан-
ці! Старовинні! Особено в нас був «Аркан» – хлопці 
танцювали. А був такий танець, у нас називався «За-
гальна», а в дійсності називався «Дамський кошик». 
Це дуже прекрасний такий танець! Там треба, шоби 
було хоч десять пар. Хлопец запрошує дівчину, а по-
тому командує, шо всі ідут пара за пароў. Кажуть: 
«Одна дівчина вперед!»  – дівчина іде вперед. Тоді 
каже: «Дві дівчини вперед!» – дівчата ідуть. Тоді ка-
жут: «Колесо».  – «Діўчата, до середини».  – «Хлопці 
вліво, дівчата вправо». Ми і тепер танцюєм. Вона іде, 
як «Полька». Воно може іти і в темпі «Вальса». «Вальс 
в га ́ю» – є такий танець. Давний танець. [...] Оці на-
зивалися «котилянова», шо чіпали такі букетики: 
отакі лєнточки та якась квіточка,  – се «котиля ́н» 
називоався. Воно шось трошки пов’язане від Поль-
щі. Отут була Польща в нас насаджена. Тут же було 
більше жителів польських, [ніж зараз]. В нас колись і 
школа була польска, в нас укра ́їнскої школи не було. 
А  в 1923  році в нас відкрили двомовну школу, шо 
була і польска, і україньска в одному класі. Сі вчили 
і поляки, і  україньці. Поляки мали сво ́ю читальню, 
як вони казали, україньці мали сво ́ю. Ті робили собі 
забаву, а ті робили собі забаву. Хлопці були поляки, 
а дівчата – [українки]. [Змішана родина, відповідно, 
дівчата успадковували національність (у  цьому ви-
падку) за матір’ю-українкою]. Вони не мали права 
піти до польської читальні [на забаву]. Бо як при-
йшла, хлопці кликали танцювати. То могли й поби-
ти! Діўчат! Аякже! Вони не мали права прийти до 
польскої читальні. Мо ́я мама раз прийшла, то добре, 
що другі двері при вихідні. Мама назвалася Іванна, 
а  кликали її чось Югаська. Казали: «Тікай, Югась-
ко, бо там хлопці вже стоят!». І  заки вони шось, то 
моя мама вже була дома. [Хлопці могли побити ді-
вчину?] Так. За то, шо вана пішла до польської чи-
тальні. [Хлопці-українці могли побити?] Так, так. 
То була конкуренція! [У цих читальнях відбувалися 
молодіжні забави?] Так, так. Так, як клуби. Сей укра-
їнський зберігся, ше був довго, доки не побудували 
оцей клуб. Таки була сцена. Десь на двісті чоловік. 
[Чому називалася «читальня»?] Читальня – це було 
по-польски. А наш клуб як «Просьвіта» була. «Луг» в 
нас був. Товариство «Луг» – таке зібранн ́я молодіж-
не. Хлопці наймали музи ́ки. За ті музики вони зби-
рали гроші, платили. От до вас хлопец прийшов. Але 
хлопец повинен був приве ́сти діўчину на ту забаву. 
Приходи ́ў додому, цілував мами руку і тата і просиў: 
«Я  прошу, щоб ви пустили свою до ́чку до клубу на 
забаву». Якшо мама пустиела, якщо дівчина хтіла іти. 
Або казала мамі: «Мамо, кажи, шо я не піду! Бо я не 
хочу його». А мама казала: «Та йди, йди, доню! Бо та-
кий старший хлопец прийшоў, то йди з ним трохи 

погуляй!». І приводи ́в. І потому вів додому. Привів, 
прийшов до хати і сказо[а]в: «Я привів вам дочку». 
Був у нас один такий хлопець, він жив тут недалеко, 
був багато старший за мене. А  другий кликаў мене 
танцювати. Такий був п’яний, що я не годна була з 
ним танцювати. Я  кажу: «Я  не піду». Відступилася 
від него. І тут зачелася драка. Стоїть тоді той, ше за-
кладає столи, всіх засаджує за стіл. Сказав до мене 
тако: «На танці більше не при ́йдеш, бо тобі виграє-
мо марш». А такий був обичай. Якшо дівчина шось 
провинилася, не хотіла з хлопцем танцювати чи шо, 
то він собі заказував танец, підходи ́в до тої дівчини, 
виводив її на серед залу, казав музикам встати, коп-
няк ззаду – і вигоняє. Та дівчина вже не приходила 
до клубу, доки вона і заміж не вийшла. І  він тако 
каже до мене: «Ти до клубу більше не прийдеш. Бо 
заграють тобі марш». А  той хлопец старший буў  – 
шос дванаціть рокіў за мене старший. Він все дуже 
маў бесіди з мамою, а до мене залицяўсь, а я його не 
хтіла  – страшне. І  я так і не вийшла за него заміж. 
І грає духовий оркестр в клубі. І дівчата прийшли та 
й кажут: «Ходи на танці». А я кажу: «Та не піду, бо 
казав Виковский, що ви ́грає мені марш, як я піду». 
А  вони кажут: «А,  Фредко прийшоў з армії». Брат 
мій. А я кажу: «Ну, то як Фретко прийшоў, то я хоч 
поди ́влюся на нього». Він в документах Володимир, 
але чогось так Фредко його називали. Я пішла з ді-
вчатами до клубу, а той хлопец так на мене сі дивит 
косо. Але Фредко, той брат, прийшов до мене і каже: 
«Шо?». А  я кажу: «Та я бо ́юсі, бо казаў Виковский, 
шо ви ́грає мені марш». – «Шо ти переживаєш, не чі-
пить він тебе». Лиш зачєла музика грати, я так сиджу 
з дівчатами, і  тако через цілий зал він іде, і  запро-
шує мене до таньцю. Розумієте, шо мені всьо було 
у п’ятках? Я  так переживала, шо се страшне. Але 
дивлюсі, він подходить до мене і сі сміє ́. Колись хло-
пец кланявся дівчині, руку подав. Я так пішла з ним. 
А  думаю, як ти смієш, то всьо. Ми перетанцювали 
свій танец, а він каже до мене: «Так більше не роби, 
як ти зробила. Най то хлопець який, але ти повинна 
з ним іти танцювати». А я кажу: «А як я не хочу, як 
він п’яний?» – «Маєш щастьє, шо є Фредко з армії». 
І  це мене таке спасло. [Чим закінчувалися ці заба-
ви?] Старший парубок  – він то всьо організовував, 
казав, шо кінчається забава. Такого-то числа і такого 
ми буде ́м знов робили. І  грали музики марш. Кож-
ний свою дівчину вів додому. Це було перед Різд-
вяним постом в листопаді і перед Великим постом, 
Великоднім. Хлопці обирали [старшого парубка]. На 
цій котеляновій новій забаві вибирали собі королеву 
таньця і короля. І він рік верховодив, але то повинен 
був бути нежонатий хлопець. До Ардану ́ ніхто ніколи 
не граў, лиш на Ардан – тоді наймали музи ́ки і грали. 
Колись граў так: скрипка, цимбали, бубен і балалай-
ка. В нас такий був Іван Михайлович, він помер уже, 
закінчив консерваторію, граў він на скрипці, другого 
такого вчиў грати на балалайці. Мирон Мєнда гроав 
на бубнови, і на цимбалах гро[а]в старий Назаревич. 
Ті цимбали я була в него купила, пото ́му здала – про-
сили в музей колгоспний. Так і пропали, так і немає 
цих цимбал. 

фоРМи шлюБУ Живут по рокови, по два. Тепер схо-
дятся і живут. Приходить дівчина до хлопця, і живуть 
по три роки. Потому аж роблят весілля і берут шлюб, 
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і так сі женят. Я не розумію, чим це пояснити! [Молоді 
після одруження жили переважно з батьками?] Так, 
молодий хлопець йшов до себе додому. Якшо мали де 
жити, то відділяли. Як було мали хату порожню, то 
давали молодим, шоб вони собі тамка жили, а  старі 
жили в другій. «Але всьо одно невістка, – в нас каза-
ли,  – псяча кістка». Вінчалися, якшо в чоловіка по-
мерла жінка, а вона не брала шлюбу, а якшо брала, то 
сиділи на віру.

посаг Як йшли на сватання, то договорувалися, шо да-
єте за свою до ́чку. Мусіли готувати скриню. Для кож-
ної дівчини мама готувала придане: і  подушка, і  на-
критися, і постелити – всьо вона мала мати. [Що ще 
клали в скриню?] Одежу клала, верети. Колись не було 
ні простирала, ні нічого, всьо було ткане. На веретах 
спали. Застилали веретами. А вкривалися, як зробила 
мама перину і тримала гусі, то периною вкривалися. 
А як ні, то колись не було матрасів, колись наставили 
соломи та і застелили тою веретою, шо була роблена. 
Дошки, ліжко, тоді солома. Мінялося перед Різдвяни-
ми, перед Великодними святами. 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї [Чоловік вважався 
головним у сім’ї?] Так, вважалося, шо жінка нічо’ не 
вартувала. Є благополучні сім’ї, є такі собі. Є, шо обоє 
радяться. Але такого нема вже случаю, шоб били жі-
нок, як колись. Мій прадід, бабка моя розказувала, шо 
її дідо, то втопився з волами разом в ставі. Пив! Ко-
лись ми мали тут, де я живу, площу. То всьо було наше. 
А він так по кусочку продаво[а]в. Пішов до корчмаря 
випити та й уділив йому кусочок, пішов до того – уді-
лив йому кусочок. І так пропив. А тоди їхав з волами 
і так разом з кожухом. Лиш кожух сплив! [...] Жінка 
мала варити, прати, дітей доглядати. Чоловік мав поле 
орати, а вона мусіла са ́пати. Як такі були багачі, то на-
ймали собі таких бідніших, шо йшли до них сапати і 
всьо робити. Як чоловік був добрий, то найми́в для 
жінки. [Хто мав мастити хату?] Жінка. [Хто перекри-
вав дах?] Се не жіноча була справа, то тіки чолові́ки 
уміли се робити. То треба було робити такі спеціальні 
сніпки, потому його молотили та гарно в’язали. То був 
спеціальний чоловік, шо накриво[а]в, то не кожний 
міг накрити хату, то треба було [вміти]. 

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї [Раніше сім’ї великі були?] 
Великі. У  нас і зараз багато народжується. Та, шо в 
нас художнім керівником, має десять дітей. Ходить 
до церкви. Робить художнім керівником у нас в клу-
бі. Є по троє дітей, четверо, шестеро, п’ятеро [в сім’ї]. 
То рахується вже багатодітна сім’я. [Які імена раніше 
давали дівчаткам?] Які собі хто хтів: Марійка, Ганька, 
Параска. Так як батькам подобалося. Самі собі виби-
рали. [Скільки Ви маєте дітей?] Троє: дві дочки і сина. 

виховаННя дІТей [Хто більше займався з  дітьми?] 
Жінка. [Батько більше уваги приділяв синам?] Ну, та 
приділяв уваги, якшо тато був. Наприклад, мої мами 
брати, то їден брат був і на верстаті вмів робити, 
і коло коні ходити, і всьо він вмів робити. Той робив 
на верстаті, той йшов у поле косити, той шов у поле 
ворати, – там робота була розприділена. І дівчата всьо 
вміли. Мама мала була, то гуся пасла, а  як трошки 
старша стала, то йшла на фільварок робити. Коло нас 
був фільварок, віяли зерно, перевівали, ссипали. Пан 
платив, каждого тижня виплачували їм злоті. То до-
бровільна була робота, панщини в нас не було. Було 

скасовано у 1848 році, в нас навіть хрест поставлений. 
[А  до того була панщина?] Була, а  чо’ не було? Вона 
усюди була. 

поЗашлюБНІ дІТи Навіть файна була дівчина, і па-
нові вона сі сподобала, він собі наймити фіякр і до неї 
їхати. Вона приходи ́ла до него, а потому ще й її заміж 
видо[а]в. [Мав її за коханку?] Аякже. [Але мусив від-
дати її заміж?] Аякже, і ще дав їй придане. [Якщо вона 
народжувала від нього дитину, чи визнавав він її?] Як 
який пан. Є так, шо визнавав, є так, шо називали «бай-
стрюками». 

покРиТка [Як називали жінку, яка народила поза-
шлюбну дитину?] «Покритка». Не уважали її. Якшо 
вона була склінна така, вела себе дуже гарно, порядно, 
то могла ще вийти заміж. [Чи міг хлопець одружити-
ся з покриткою?] Родичі були дуже проти, шоби він 
женився на такій дівчині. [За кого могла вийти заміж 
покритка?] Ну, часом міг бути вдівец – жінка померла, 
діти сі лишили, то вона могла вийти заміж за нього. 
Так бувало. 

РоЗлУчеННя Не розводились! Все єдно мусила тер-
піти! Колись мо ́я мама розказувала нам таку притчу. 
Чоловік був багатий, а жінка була бідна, і вони ся по-
жєнили. Алє він любив троха горілку пити, любив її 
бити. Прийде додому і все нап’є сі, та й все її б’є. Шо 
вона має зробити? Взяла вона так, сусідка була вдо-
ва, мала діти, вона попросила в неї: «Тако́ прийде мій 
чоловік п’яний, він тебе буде́ бити. Я тебе на другий 
день і муки прине́су, і смальцю ти дам, і сала, і то всьо, 
лиш ти мене захисти. Я його раз хочу зробити, шоби 
він зно[а]в, шо значи ́ть жінка. Зробити його дурним». 
Ну, і та сі согласи ́ла. Він прийшов додому п’яний, за-
чев її бити, тоди взьо[я]в намотав косу і раз – її від-
різав. Ганьба, це є позор! І він биў та пішоў спо[а]ў. Та 
на другий день прийшла до стайні, кобилу змастила, 
хвіст їй відрізала, почепила на кілок. Кобилу змасти-
ла, шо він бив кобилу. Рано він просипає сі, дивиться, 
жінка така гожа, зав’язана, він прилупив очі, ка[же]: 
«Ану, жінко, скинь хустину!». А вона каже: «А шо сі 
стало?» – «Та я тебе то вчера бив, аж косу відрізав!» – 
«Хе, дурний, та ти кобилі відрізав хвіст!». Він пішов 
до стайні, точно: кобила стоїть і хвоста немає, хвіст 
висить на гачкови. І  каже вона тоди до нього тако: 
«Ідемо до ксьонца, і  най тобі ксьонц освятит, шо з 
тобоў. Подивись, ти господар, багач, а не маєш клєп-
ки». Прийшли вони до ксьонца, а вона договаряла сі 
з ним. Каже [ксьондз]: «Добре, мусите приходити три 
ранки». А колись церква така була з дощок, дерев’яна, 
вона мала ще. Вона собі пішла, налапа ́ла риби та й 
прийшла. А ксьонц читає над ним Євангеліє, а воно[а] 
взяло[а] та й запхало[а] одну рибку, [він] махає рука-
ми, каже: «Отче, риба». Ксьонц каже: «Нічо’, нічо’». 
Вона туди запхала ще дві, той двома махає, каже: 
«Отче, дві!». Ксьонц далі читає, а  тоди не витрима-
ла, запхала трету, він каже: «Бігме, отче, їх вже три!». 
Ну, а ксьонц же то всьо знає, тоди каже до него тако: 
«На другий день прине́сете мені бичка за то, шо я з 
вами, аби ви були ґосподарем, бо з вас сі люди сьмі-
ют». Він прийшов додому та й каже жінці: «Слухай, 
жінко, казо[а]в піп, шоб я привів бичка». – «Слухай, 
та шо той бичок напротів тебе, шо ти будеш такий ро-
зумний, будеш мудрий». Він вже вигнав до стайні, то 
річний бичок, припнів коло церкви. Вона тоди взяла, 
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зла́пала когута, за ́ким ксьонц там читав йому Єванге-
ліє, вона бичка додому, когута припняла коло церкви. 
А той каже: «Отче, та даю вам слово, шо се я вів бика, 
а як сі тут залишив когут?». А [ксьондз] каже: «Я вам 
кажу тако: жінки не бийте, горілки не пийте і не буде 
вам сі нічо привижати!». Жінка зробила свого чолові-
ка мудрого хлопа. Але як була жінка мудра, шо мусі-
ла терпіти, шо він її бив. А били, страшне, жінок. [Чи 
траплялося так, щоб навпаки жінка била чоловіка?] 
Мамина сестра, так, відважиласі. Він так само отако: 
мав п’ятеро дітей, перед кому, шо тако, казав їй Ма-
рині, але «пац-пац», «луп», і всьо! А вона собі злаго-
дила молоток, я не знаю, як це – він її вдарив, а вона 
тоди його молотком по голові і каже: «Миколі, на чиїм 
фронті більше б’ют – на тво ́їм чи на мо ́їм?». І всьо, від 
тої пори він її більше не чіпо[а]в, бо зно[а]в, шо Ма-
рина дасть здачу. Були нормальні сім’ї, були такі, шо 
не били.

пРийМак [Чи траплялося, що родина молодого була 
бідна, і  хлопець мав іти жити до дівчини?] Бувало. 
[Називали] «приймак». Якшо батьки були добрі моло-
дої, то приймали його та, як сина, а якшо нє, то був 
приймак. І  приймак нічо’ не значив. Ним лише по-
штуковувалися: він мав орати, сіяти і всьо. Худобою 
займався. [Чи могли його вигнати?] Таких не було. 
Але ви знаєте, навіть би свиня була мала морґи [міра 
землі], то вишла заміж. Дівка вийшла заміж, бо вона 
мала поле, і всьо! Наприклад, в мо́єй бабки було три 
сини, то кожний женивсі і йшов до жінки. В прийми 
йшли. [Якщо молодий ішов у прийми, чи давали йому 
щось батьки?] Се залежало від мами. Як вона шось 
хотіла синови дати, то так само могла дати і подуш-
ку, і накритисі чим, і постелити шоб він мав, і якусь 
ска́терку. То всьо ткали з полотна і мали.

РодиННе повсякдеННя [Чи багато землі раніше 
мали селяни?] Ну, та як хто. Мали і по п’ять гектарів. 
Але то по різних кутках: там був ге ́ктар, там гектар. 
Де прадіди мали поле, то й там були. [Якщо самі не 
могли обробити поля,] наймали собі. Наприклад, до 
багатого ішли са ́пати, він їм воров [орав], сійов [сіяв]. 
Якшо один мав коня, а  другий ґосподар мав друго-
го коня, то вони могли собі спрєгати тих конів і ра-
зом воба: нині воремо в тебе, а рано – в мене. То се 
«супруга» сі називала. Бо се вони мали: мали віз там 
спільний, ним їхали туда косити, їдут туда, тоди, на 
другий день, бо мали коні спільні. Нині ідем до мене, 
а  завтра ідем до тебе. Я  знаю, шо моя бабця трима-
ла все коня. Се було доти, доки не було колгоспів, до 
сорок сьомого року [1947 р.]. [Чи хотіли люди йти в 
колгоспи?] Та хто хоче? Тікали, ховалисі. Я пам’ятаю, 
шо люди не хтіли йти в колгоспи, а потім всі сі попи-
сали. Поле позабирали, худобу позабирали. І  стайні ́ 
розбирали, і підвали порозбирали. І каміння забира-
ли – будували ферми, будували стайні. В сорок вось-
мому році [1948 р.] в нас колгосп вже був. Був окремо 
в нас, в Мушкатівці, окремо в Слобідці. І голови кол-
госпів були такі, котрий був добрий ґосподар. Побув 
рік, як не сподобалося йому – а шо він міг робити, як 
був безграмотний, не вмів читати, ані писати, а пото-
му вже, в пядесіт другому році [1952 р.], у нас такий 
був Сєльський. З Борщева був. То той вже давав лю-
дям по двісті грамів на вироблений трудодень і пла-
тив гроші, то се було великі, розумієте? А  так люди 
тяжко робили.

с. окопи
Записала О. Поріцька 7 жовтня 2011 р.  

у с. Окопи Борщівського р‑ну Тернопільської обл.  
від Федорків Павлини Федорівни, 1929 р. н.,  

та Федорківа Павла Орестовича, 1925 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Була організація «Луг». 
Молодіж збиралася. Від шіснадцяти до двадцять чо-
тири роки. Українська національна. Січовики. Ви-
стави грали, клуб у нас був вибудуваний, «Про ́світа» 
там була. Правда, треба було дозвіл брати у поляків. 
Всьо було до десятої години. Після десятої ніхто не 
мав права. Було два чоловіки, які сторожа на село. 
Господарі їх оплачували. Їм – дозвіл ходити. Сільські 
люди дежурили з черги. А як два постійно – їм пла-
тило село. Чергували вночі. Щоб вогонь не зробили, 
шоби не вкрадали.  [...] Вечір. Виходим на вечорни-
ці. Всі хлопці ся сходят. Десь година сема, восьма, 
дев’ята. Відспівают пару пісень. А тоді йдем: той – до 
неї, другий  – до теї. Потом знов сходяться, заспіва-
ли, розійшлися, десь до дванацяти. Особено в робо-
чі дні менше було з-за труда. Був клуб. Це самі люди 
його збудували сво ́їми руками. Це своя громадська 
власність. Вечорниці, то по дівках ходили. Наймали 
музику шовихідного, після роботи, після обіду. Субо-
та, неділя – музика за гроші. [Хлопці наймали?] Ну, 
аякже. Від третої до десятої вечора. Танцюємо. А по-
тому розходились. Маланку організовували. Хочу 
вам сказати, шо більш культури було за Польщі, як 
зараз. Можна сказати, молодість, ше собі «викали». 
Грубі слова начебто ніхто казав, не виражався таки-
ми словами. По-перше, шо реліґія забороняла. Зараз 
така грубість: всюди бутилки валяються і пиво. Зараз 
молодість спорчена. Ні реліґії, нема порядку, ніякого 
закону немає для цього. Ми одно другого знали, по-
чали поважати. 

шлюБНий вІк [У  якому віці Ви одружувалися?] 
Я не спішив. Я п’ять років в армії був. Я до дівчини 
в двадцять років перший раз на вечорниці пішов 
в 1947  році. Перший набір повоєнний. П’ять років 
без трох місяців. Пішов десятого березня 1949-го, 
а прийшов в 1953 році в листопаді місяці. Але я тоді 
переписувався з нев [дівчиною], як в армію ішов. Та 
й прийшов з войска, та й одружився – двадцять сім 
років вже мені було – в 1954-ім, тридцятого січня. [Як 
Ви зустрічалися зі своєю майбутньою дружиною?] 
Обіймив, поцілував, але так, шоби відносин якихсь, 
я не позволяв собі. 

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї Були [великі сім’ї]. Така по-
говірка: «Бідний не має сі чого чіпити, то сі жінки чі-
пляє». Чим бідніша сім’я, тим більше дітей. Рідкісно 
по двоє дітей було. Мо ́я бабка мала дванадцатеро, 
а лишилося, хто вижив. Жили всі дванацать, лиши-
лося шестеро. У  моєї жінки бувшої... П’ятнадцять 
мала, лишилося восьмеро. Тобто хто крепчий, той 
виживав. Моя бабка розповідала  – дев’ять родила. 
Поля мав сорок вісім морг, дід же мав трицять шість 
[моргів]. Хазяйство! [Хто дивився за дітьми?] Одне за 
другим дивилося. А зараз шо? Зараз і на одно дитя не 
можуть спромогтися. Це є нація, як то кажуть, наша. 
Зменшується. 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї Шо жінка робила? Та 
жінка в колгоспі була! Землю всю забрали! Колись сад 
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був, поле – то хазяї були, а то всьо забрали, лишили 
двадцять п’ять соток. Я городництвом занимався. По-
чатки в колгоспі були по п’ятнадцять копійок на тру-
додень! Жінку заставляли відробляти сто п’ятдесят 
днів, сто шістдесят, а нас, чоловіків, – сто вісімдесят- 
двісті двадцять. А як нє, то судили, знімали штрафи. 
Та то було страшне! У  мене життя пройшло, я  ніко-
ли жінку до роботи не заставив: шо хоче, то робить. 
Нашо я маю їй давати якусь нагрузку. Поговорили, 
домовилися. Зловживання не потрібне нікому. Як міні 
недобре, то і їй недобре. Так чи ні? 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї [Як до Вас звертаються 
Ваші діти?] О, зразу на «Ви», всьо на «Ви». Вже внуки 
так вже навчилися. «Викають» тоже. Якос не виходе на 
«ти» казати. «Мамо, ти»? С ровесникам[и]. Якось так 
було і не граматично виходить так, але задля поваги 
«Дід, Ви, діду, Ви». Внуки приходять до мене. Діти між 
собою, то на «ти». Брат, сестра – то «ти». 

пРийМак То вже залежить від родичів, як догово-
ря́ться. Є  потреба, шо вона мусить дома бути  – там 
всяко було. Чи як одна дочка. Так воно було. Казали, 
в  зяті пішов. Звичайно, шо в прийми. Вона йшла в 
невістки́. Люди всякі були: є такі, шо над невістков із-
дівалися. 

ЗалІщицький РайоН

м. Заліщики
Записала В. Юрченко 26 квітня 2018 р.  

у м. Заліщиках Тернопільської обл.  
від Петрички Марії андріївни, 1953 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи, сиРІТсТво Я працювала дома 
в с. Шишинівка. Там народилася, потім закінчила За-
ліщинський технікум, проробила вісім років голов-
ним агрономом в колгоспі. А  потім почалися реор-
ганізація колгоспів. Спочатку укрупнювали, а потім 
розукрупнювали, розділяли, і  там вийшла нерозбі-
риха з головою колгоспу, і  я переїхала сюди. А  тут, 
у Заліщиках треба було на овочеву бригаду студент-
ську ніби як старшого. Проробила три роки. А  тоді 
проробила двадцять два роки у школі. [З кількох осіб 
складається Ваша сім’я?] Син один, а  дочка вийшла 
заміж, чекаю на правнука. [Батьки про свою сім’ю 
розповідали? Чи багатодітна була родина?] Ні, у нас 
небагатодітна родина. Мама моя сирота. Мама лиши-
лася у чотири рочки сиротою, жила біля бабки. Потім 
вийшла заміж, то троє дітей нас було. Я найстраша і 
два брати молодших. Один в Гомелі в Білорусі живе, 
один в селі, а я в Заліщиках. [Де мама жила, як була 
біля бабки?] Вона [19]36 року, то тоді до дитячих бу-
динків не забирали. Спочатку тяжко жилося. Мамин 
дід був поляк. Він як тікав у 1918–1919 році, десь там 
мою бабку подибав, вона його по дорозі підгодову-
вала. Зробили дитину та й він поїхав дальше. А вона 
лишилася, її тут добивали. Знаєте як колись було? 
Вона завагітніла, не знали від кого. [«Добивали» – що 
маєте на увазі?] Сварили дома, що вона такий стид 
зробила, що вона завагітніла і ше не вийшла заміж. 
А дід такий був порядний. Як там поляк, він погано-
го нічого не зробить. Він ніколи собі не позволить, 
щоб він щось таке недобре зробив. Він так вихований 

був. Батьки були: мама вчителька, а  тато був ксьон-
дзом. Він вернувся, і жили тут. У них була багатодітна 
сім’я  – п’ятеро дітей. [То вони одружилися?] Одру-
жилися. Він приїхав сюди, народилася Орфина – так 
назвали першу доньку (це так ксьондз [вирішив], бо 
вона була байстрючка). Не давали гарне ім’я, а давали 
таке, всяке видумували. Вже потім народилася Кази-
мира – друга. Потім підговорив бабку, щоб вони по-
їхали до Польщі, і вона поїхала з ним туди. Не злюби-
ли її його родичі, бо вона з простої родини, не вчена, 
нічого. Було, що як сідали їсти, то дід брав її миску до 
себе, бо боявся, щоб вони часом її не отруїли. Бабка 
того не витримала і вернулися назад разом із всією 
сімєю. Жили на отшибі. Спочатку не мали де жити, 
бо ксьондз дав їм на пасіці жити хату. [Коли вони по-
вернулися з поляком, до нього тут добре ставился?] 
Нічого, нормально. Він був добрим чоловіком, пра-
цював у ксьондза. Був столяром: трохи робив там і 
дома підробляв. Двері робив, вікна, колеса до возів, 
ще як були підводи, бочки. Він так не робив масово, 
але якщо треба було, то він міг багато речей зробити. 
Він ладив з людьми, напевно. Тоді ніхто так не казав, 
що ти поляк чи ти бандерівець. Люди думали [про те], 
щоб вигодувати сім’ю. Сад дід посадив великий. Дід 
помер скоро, він мав тільки 48 років. А бабка дожила 
до 92. Вона його пережила на ще так раз. Два їх сини 
померли, і моя бабка померла. А Оказія і Орфина до-
жили до недавніх років. А за моїх батьків що? Мама, 
тато робили в когоспі. Тато робив у будівельній бри-
гаді, а мама в рільничій. 

оБов’яЗки дІТей щодо БаТькІв [Як допомагають 
батьки дітям зараз?] Зараз мусять допомагати. Зараз 
сіють, орють, годують качків, хто там має поле, пода-
вали паї в оренду, так само їм платять. [Чи допома-
гають діти батькам?] Та повинні і мали допомагати, 
я так вважаю. Нема моєї мами вже, мені не хочеться і 
їхати в село. Бо як мама була, то я їхала до мами. Мені 
так тяжко, як я приїжджаю. Я  себе корю за те, що 
мало приїздила до мами. А вже як мені стало легше (я 
пішла на пенсію), то вже не було до кого, бо мама вже 
померла. 

виховаННя дІТей [Що по гоподарству робили діти 
змалечку?] Пасли худобу, хто вже міг за плугом ходи-
ти, то орали. А самі менші гуси пасли. Та потік такий 
був, і  вони там розмножували кури, качки. Ліс був 
рядом, хіба лиси заходили. Лишали дітей на старшо-
го, як нікого не було. Наказували, що біля хати будь, 
чекай, ми прийдемо. Так не було, що вони хоч куди 
йшли. Діти так настроєні були і виховані, що вони 
слухали старших. 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї, Тип сІМ’ї [Як звертали-
ся до батьків?] Тільки на «Ви». Не було такого, щоб 
хтось тикав, ще від діда це пішло. [Діти, коли одру-
жувалися, жили разом з батьками?] Ні, розбудували 
якраз. Було два зяті, то мусіли побудувати ще одну 
хату. Вони жили на одному подвірї, але окремо дві 
хати. Батьки жили з одним зятєм, а  другому зятєві 
будували, щоб не було дуже багато накупі. [Чи при-
слухалися до батків?] Якось вони так ладили, ніхто 
не казав, що сварилися. Святкували разом. Як Паска 
була  – то дуже то велике свято. Дуже чекали, бо всі 
гуртом йшли і несли Паски до села святити. Не так, як 
зараз. Я ще пам’ятаю, зранку, десь година сьома, свя-
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тили паску. Ми йшли з батьками. Нам всьо купували 
нове, взували у нове, плаття шили. Купляли вдягнути-
ся. Ми дуже того дня чекали всі. 

виБІР паРи [Було таке, що батьки вибирали пару?] 
В селі таке було. Не всі жили. Розходилися. Я працю-
вала на тоці, а жінки – обід та й роказують. Той дядько 
на полові [працював], то він був такий обмащиний. 
Він таку гарну жінку мав! Як прийшли женитися, 
шлюб брати до церкви: вона була висока, гарна, а він... 
[Все] за маєтків, за землі (щоб об’єднати маєтки). Це 
у сусідньому селі так заставили дівчину вийти заміж. 
Я  вже, як доросла була і чоловіка мала, то я тоді аж 
зрозуміла, як їй було прикро. Як було пережити, як 
вона його не хотіла! Треба було [жити] з ним і годити 
йому. Яке це нещастя для людини! Багатший за багат-
шого виходили. За машини, за будинки. За землі вже 
тоді не було, бо землі не було. 

РоЗлУчеННя, фоРМи шлюБУ Були часто розходи-
лися, сходилися. Чи люди, може, вже потім терплять, 
чи не хочуть, щоб другий раз таке повторилося. [Чи 
осуджували розлучення?] Люди балакають, весь час 
мусять обсудити. [Вінчалися обов’язково?] Вінчали-
ся і тоді коли не можна було. Так тихенько ходили, 
щоб ніхто не знав. Брали свідків і нікого не кликали. 
У нас так і дітей хрестили. [Мама Ваша вінчалася?] 
Да, вінчалася. [А той дід поляк теж?] Вони вінчалися, 
але він щось мав підписати у ксьондза. Той ксьондз 
польський не хотів дати шлюб, бо баба не хотіла 
прийняти віру. Баба йшла на пенсію, то їй ніби [ім’я] 
Катерина-Казимира було. Брали той запис, що дід з 
бабкою брали шлюб, що то їх дитина. В церкві такий 
архів є.

с. винятинці
Записав В. Ткаченко 7 жовтня 2011 р.  

у с. Винятинці Заліщицького р‑ну Тернопільської обл.  
від Горохолин емілії Дмитрівни, 1938 р. н.,  

та Тихолаз Ганни Станіславівни, 1955 р. н

дошлюБНе спІлкУваННя Та перше дівчина не 
пішла навіт близко коло танцю, як її хлопиц не по-
кликав. Стає туто-во, де Присяжнюкова пасіка тепер, 
де ту й во там не було нічо’, бо то було загінок всьо. 
Ту-во, де ми йшли. Там танці раньше були. А  там 
була лише млинівка, лиш така йшла млинівка. Ста-
ють відси з загінку і кричит: «Мілька Кінащукова!» – 
«Я!» – «Мілька Машерова!» – «Кубінькова Мілька!». 
Чи там Марічко, чи як. «Ходи гуляти!» То вже знаєш, 
шо ти йдеш з кимос, хтос тебе кличе. А так чо’ би я 
була [сама пішла танцювати], Мати Божа, та де, ні-
коли на світі! Поки хлопиц не прийшов і не крикнув: 
«Мілька Кінащукова, ану ходи гуляти!». Та беру йду. 
То ще я дівочила, то ще таких не було танців. Музики 
були. Навіть під баян ми гуляли. Ниньки си сміют з 
мене, як я їм розказую. Ти – під баян, а я – скрипка, 
цимбали, бубен. 

виБІР паРи Було так у нас на життю, шо підмінили 
[наречену]. А ди був такий Василь Богуцкий, женив-
си, аж учуяв, як вона сказала: «У  нас так само кури 
тиндиєндают». Він не чув, як вона балакала, і не чув, 
шо шепелєла. Та й таке було, шо підмінювали. Молод-
шу берут заміж, а старшої ніхто не хоче. Весілє, під-
опхали, бо він не видит, шо він купує. Та й таке було. 

пІдгаєцький РайоН

м. підгайці
Записав В. Іванчишен 16 січня 2018 р.  

у м. Підгайцях Тернопільської обл.  
від Жука В’ячеслава артемовича, 1953 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Батьки були з-під Криниці. Два 
кілометри від Криниці жила мама – Мохначка. Шіст-
надцять кілометрів від Криниці жив батько Артем. 
Криниця то була в нас на Лемківщині так як столиця. 
Умовно. Курортне місто. Там компактно проживали 
лемки. Там були мінеральні води. Є такий Щавлик, Ря-
бин, то також. Від слова «щава». То вода мінеральна, 
природна, джерельна. Батьки займались само собою 
сільським господарством. Батько мав чотири морги, 
то як два гектари, чи як. Лісу. Мав дванадцять гектарів 
землі, з них шість було неорної, мається на увазі луг 
там. Почалось з того, шо батько був в Америці три 
роки. Заробив там гроші. Поїхав просто на заробітки. 
В планах він мав, три роки був і приїхав з Америки, 
женився і мав їхати з мамою в Америку. Але Гітлєр 
вже не дав. Тому так: з 1934 року найстарший мій брат 
Василь. Потому з [19]36-го  – Любомир. Це вже всьо 
повмирало. З  [19]38-го Петро. З  [19]40-го сестра, то 
вона зараз в Америці. З  [19]44-го  року була Маруся, 
вона вже померла. З [19]48-го брат, в Тернополі помер. 
З [19]50-го мій брат Михайло, живе в Тернополі. І я за-
лишився – наймолодший. [Розкажіть історію пересе-
лення Вашої родини?] То було добровільно-примусо-
во. [19]45–[19]46 роки. Було так, підписав батько до-
кумент, якби добровільно. Але їхати не хотів. Не було 
виходу просто. Люди були розгублені, не знали шо 
робити. Значить, ті лемки, які поховались по лісах, шо 
не хотіли їхати, то потім була акція «Вісла» в 
1947-ім році, їх вже поляки примусово розкинули по 
західних областях. В західні регіони, там де від Німеч-
чини відібрали до Польщі. Гурний Шльонск, за Вроц-
лавом там. Щоб добре вони там адаптувались, їх дава-
ли в село по дві, по три родини. Тут більше попадає, 
так як мама з Терещина, ну там лемків дуже багато, бо 
поляків вивезли. В 1946 році мої батьки були переселе-
ні в Полтавську область. Мій батько погрузив одинад-
цять фір всякого майна, сільськогосподарської амуні-
ції. Він мав надію, що тут буде працювати. Плуги, бо-
рону, брав всьо на світі. А  коли попали в Полтаву, 
Зіньківський район, село не пам’ятаю, маю записано. 
Попали сюда, в першу чергу – колгосп. Вони до кол-
госпу не привикли. Вони привикли до гір. Там була 
тяжка праця в горах, але люди вже звикли до того. 
Приїхали туда, а там степові райони. В колгоспі, кажу 
відкрито, шоб вижити, треба було красти, а батько не 
міг. Він на то не був навчений. Но полтавчани казали 
йому: «Артьом Олексійович не будеш красти – пропа-
деш!». Вони добряки полтавчани по натурі. Но вони 
не могли там довго бути. Коли вони получили хату в 
Полтаві, то ті меблі, які привіз батько, не міг до хати 
занести. Коли привіз сюда, то до стодоли завіз. Така 
була хата маленька. То аж тоді батько заплакав. Сів на 
поріг, сестра розказує, вона пам’ятає. І тоді давай вони 
назад. А був приказ Сталіна, коло двох років, ми мали 
право бути, де ми хочемо. Не було, шо ти от тут і всьо. 
Але робилося все, шоб ти звідти вже нікуди не пішов. 
Но батько, їх зібралось трьох сміливців, і  почали 
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ближче сюда [в західному напрямку], бо ше була на-
дія, може, повернемось назад. А тут вже були сім’ї в 
Підгайцях. Дали один другому знати. Ну, і батько, їх 
трьох, почали добиратись сюда до Підгаєць, шоб по-
тім зустріти маму і всіх дітей. На той час було в сім’ї 
дев’ять чоловік. Батька по дорозі ограбили. Рускі сол-
дати, совєтські, кухня, розказував. Я не пам’ятаю, де 
то саме було. Чи то був Гайсин? Розділи їх, навіть тако 
ограбили, шо мали там в кишені і так дальше. Батько 
говорив, шо була кухня, варили повара ́, то не була 
якась банда. Прийшов офіцер, а  батько пожалівся 
йому, шо солдати мене ограбили. А він каже: «Раздєть 
наголо!» Ти й під коліном, кальсон мали ж, найшли ше 
гроші. І так їх відпустили. Коли вже прийшли до Тер-
нопільської області, то їх вже миші їли. Від села до 
села жебрали. Попали вони в село польське, ше не 
були вивезені, то вже була Тернопільська область. 
А батько ідеально говорив по-польськи. До свого то-
вариша, їх вже було на той час двох, бо третій від них 
десь на Франківщині. Почав по-польськи говорити, 
а поляки питають, звідки були вертались. А вони бре-
шуть, шо з Сибіру були вивезені. Вони їх до хати, на-
годували. Питають, чого той пан мовчить. А батько їм 
казав, шо в нього стрес, бо той другий не знав по-
польськи говорити. Дав знати мамі, тут була така хата, 
як з автобусної і на Старе Місто (сучасне село Підга-
єцького району), то в тій хаті на той час шість родин. 
Дав мамі, шоб мама грузила то всьо і їхала. То маму з 
поїзда скинули, образи повикидали, то було всьо до-
говорено. То шо пережили, поїзд їде чим раз, тим по-
маліше, начинають озброєні люди вискакувати, шо 
вони мали, які там пожитки, борони і так далі. І мама 
там почала виходить, там стукають по тих ящиках, 
мама почала до них, а вони взяли її з поїзда скинули. 
А ті всі поїхали. А товарняки мали на станції стояти 
тиждень, до ближньої станції мама йде пішки. І по до-
розі збирає образи свої, ті, шо вони повикидали з ва-
гона. Прийшли вони під Волочиськ. Пішла там на 
станцію, заглядає, чи є той поїзд. І вона знайшла. Але 
чує: «Маріш, то ти?» Вона оглядується – рідний брат. 
Рідний брат був забраний до Німеччини, за німців, як 
той остарбайтер, то були з Поручників. А батько Жук. 
А Поручників тоже, сім’ї ж були великі. І на господар-
стві треба було, шоб той син, який може працювати. 
А молодший мав тілько шістнадцять років, збрехали 
німцям, шо має стілько тих років, і той молодший пі-
шов у Німеччину. Коли він вернувся на Лемківщину, 
а хати порожні. Бо вже були виселені сюда. І він своїм 
ходом добирався сюда і шукав родину. Він у Самборі 
помер. І він її впізнав на цему, зустріч така була. Коли 
вже в Підгайці попали, почали ходити до влади, шоби 
дали якусь хату. Давали на Волиці, там село, тато 
прийшов – ні вікон, ні дверей. Ну, а чим, яким коштом 
то зробити? Відмовився туди, взяли тут. Біля автобус-
ної, там на розі, така сира хата була, сестра осліпла. То 
розказувати неможливо, біда була така чорна. І  ще 
одно скажу, коли та біда тиснула мою маму, мою сім’ю, 
ти й тако хтось з місцевих дав таке тої картоплі. Ска-
зати, шо однозначно погано прийняли, не можна. 
І  сказати, шо були від того раді, тоже не можна. На 
Полтаві, то ті не хотіли відпускати. Навіть той голова 
колгоспу приходив до мами, казав: «Я тебе ланковою 
зроблю!» Бо там не було кому робити, там на ціле село 
було три мужики. [...] Були ковпаківці. Коли війна за-
кінчилась, то мій батько з тих шістнадцяти штук ху-

доби мав ше п’ять штук. Через війну ставало менше. 
Ковпаківці прийшли, то він тилицю віддав їм. Вони 
йому дали такий листок, шо вони ніби беруть. Вони 
питають: «А водка єсть?» Тато дав їм горілку, ти й дав 
такі стаканчики, маленькі такі. Колись в ті часи літ-
рою горілки обходилось всьо весілля. І тато поставив 
ті стаканчики, а він: «Ти што нам отєц дайош?» Пішов 
до буфета того, сам взяв собі такий пугор. То як він 
йшов, той ковпаківець, в туалет надвір, то тато йшов 
за ним і дивився, коли впаде. Він собі не міг уявити, 
шо то можна скільки випити. А потім він то згадував і 
казав: «Я  вже тепер при совєтській власті й сам так 
п’ю!» Тато потім той лист зліквідував, боявся. Приве-
ду такий приклад: прийшли бандеровці до хати, вже 
тут у Підгайцях жили. І каже до мами: «Давай їсти!» 
А мама, шо мала, то поставила. А дев’ять душ у хаті. 
А фактично їсти нема шо. Він подивився один з них на 
то всьо, пішов сам відкрив скриню, там одяг тримали 
в ті скрині, пішов позаглядав, чи не сховала мама, 
і каже: «Дай то дітям». Забрались і пішли. Бандеровці 
мали совість. Тато ше казав: «Я  ковпаківцям там в 
Карпатах помагав, то мене за то тут ограбили, маму 
скинули з поїзда!» Батько був з сім’ї з Карпат. Був му-
зикант. Навчився від циганів. В селі жило п’ять сімей 
циганів. «Німець їх потім вистріляв». Він ходив коро-
ву пасти, і цигани його навчили на скрипці грати. Він 
потому з циганами ходив по весіллях. А весілля могли 
грати за курку і дістали курку. Потому мої брати стали 
музикантами. А батько на слух брав, не знав ні одної 
ноти. Ще є та скрипка батькова. І потім в [19]47 році 
кличуть його грати весілля. А в [19]47 році був траур 
по Україні, партизани, упівці, голосили, шо не можна 
ніякої музики. І тато пішов весілля відіграв. А місцеві 
музиканти, йому ж можна, почали і грають. Прийшли 
вночі, інструмент кислотою пообливали, мали вже 
хлопці проблеми. Знали, шо тато з біди йде, шо нема 
раз чого. І був другий випадок, на Загайцях: тато грає 
весілля, а  тоже не можна, тут раз  – всьо, партизани 
йдуть, а молодий з ними знався. Взяв горілку, закуску, 
перед них надвір, довго говорив, і  розійшлись, дали 
спокій.

чоРТкІвський РайоН
с. Росохач

Записав В. Іванчишен 27 квітня 2018 р.  
у с. Росохач чортківського р‑ну Тернопільської обл. 

від Голуб Серафими андріївни, 1938 р. н.,  
та Королишин Марії, 1953 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи, сиРІТсТво Пам’ятаю, що тато 
з армії прийшов без ніг. Була така біда, а мама вмерла. 
Я мала чотирнадцять років, троє малих менших. По-
тому, як я тут залишилась. А моя сестра, їдна і друга, 
віддались на другі, я їм помагала. А потім і тато вмер, 
я лишилась сама. Мала ще брата старшого, але він уже 
оженився. Він вже був там на своїм. Моя сестра ходи-
ла до школи вчилась, потім поїхала у місто, дали їй на 
практику у Севастополь. Друга сестра з чоловіком їз-
дили далеко на Сєвер. Дітей тут лишили, бо там дуже 
холодно і їх не брали. І Марійка, їй теж уже 80, а він 
умер, оце недавно рік робили. Друга сестра поїхала 
на сезон, десь на Дніпропетровськ. Тоже там познако-
милась, туди-сюди. Ти й робили весілля тут ми. А там 

чОРТКІВСьКиЙ  РаЙОН 
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вони не робили, там була лиш мама його стара, і так 
вони не робили. Вже вони як донькам робили, то ми 
туда їздили. Вона там робила на фермі, а потім чоловік 
якось там, і вже робила на пошті. Там села далеко одне 
від одного, все казала, шо там тяжко дуже. Ну, та й вже 
вона померла. [Чи вважали нормою, щоб жінка їхала 
за чоловіком через певні обставини?] Ну, аякже, шоб 
сім’я була. [Чому ж тоді залишали дітей?] Лишали, бо 
погода була погана. А як десь так, то брали з собою. 
І їхали на сезон на роботу, вертались ж потім. 

оБов’яЗки дІТей щодо БаТькІв [Хто мав залиша-
тись з батьками літнього віку?] Я знаю, яка дитина є. 
Всяко дітей буває. Або батьків брали до себе. А  то 
батьків здають у приют. А тепер шо не таке саме? Діти 
по світах, а  батьки самі. Тепер багато більше таке  є. 
Хто в Англії, хто в Америці, а  батьки самі, он у нас 
Сендюки. Хлопці були, а  вони лишились. Але потім 
таке Ігор забрав старих до себе. [Чи повертались ті 
люди, що виїжджали на сезон в радянський час?] Та 
вертались. На сезони їхали постоянно. Два-три міся-
ця пороби і їде назад. [Їхали, щоб заробити грошей?] 
Зерна, там грошей не заробляли на Херсоні, більше 
зерна. Заробили, тонну-півтора, от мій тато навіть їз-
див. Вже й зерно є цілу зиму.

пРийМак [Що означає «бути в приймах»?] Женить-
ся до когось, та й у прийми йде. От прийшла до мене 
чужа людина. От невістка прийшла до мене, то вона 
приймак. Бо я її приймала до себе. В  нас так не ка-
жуть – «приймаки». В нас кажуть «зіть» [зять] і «не-
вістка», та й усьо. 

с. сосулівка
Записала В. Юрченко 27 квітня 2018 р.  

у с. Сосулівка чортківського р‑ну Тернопільської обл.  
від Дерій Ярослави Григорівни, 1936 р. н.

сиРІТсТво Було нас дев’ятеро, троє померло  – ли-
шилися сиротами. Мама померла – було їй 40 років, 
а  мені було 14. Старша сестра годувала. [Сусіди до-
помагали?] Ні, тато був. Але тато – то є тато. А най-
меншому було три роки. [Скільки було років старшій 
сестрі?] Їй було 16 років. Вона все робила, хліб навіть 
пекла. Ше одну сестру мали, то вона інвалід з дитин-
ства, не розвинута була. Ходили пасти худобу до лю-
дей. Їжу давали. [Ви пасли одну худобину чи череду?] 
Та скільки людина мала? Чи дві, чи три штуки, бо ко-
лись усі тримали. [Увесь день пасли?] До полудня. На 
обід приганяли, бо треба доїти. 

оБов’яЗки дІТей щодо БаТькІв, фоРМи сІМ’ї  
Могла робити, то допомагала дітям. А тепер не годна, 
то доч ка обходить, їсти варить. Я їм колись, а вони те-
пер мені. Колись, ше як була моя баба, то вони жили, 
у них було дві хати – дві сім’ї жило. На Покрову праз-
ник – приходила родина: була тьотка рідна в Улашків-
цях, в Росохачі мамині сестри (мама була наймолод-
ша в сім’ї). Приїздили родичі, лагодили капусту після 
служби в церкві. 

РодиННе повсякдеННя [Ким Ви працювали в кол-
госпі?] Тютюн на полі садили і вирощували. Гроші не 
платили, лише трудодні. Відробив день – і не знаєш, чи 
буде тобі той трудодень. Співали: «Сіла баба на граблі 
та й рахує трудодні». Оце сиджу і [міркую]: немає лю-
дей зараз, а колись багато було. Сідали на призьбу і ба-

лакали, а тепер сусіди та й роз’їхалися. Колись ходили 
в село хлопці, співали по вулицях, хлопці з дівчатами 
водилися по вулицях, тепер немає. А які гарні укра-
їнські пісні співали! [Вечорниці були?] Сходились по 
хатах. Спочатку до одної, а за тиждень – до другої (чи 
за пару днів). [Що там робили?] Співали пісні. 

виБІР паРи Я  їздила в Дніпропетровськ, в  Запоріж-
жя на заробітки. Пололи кукурудзу, бараболі вони 
садять. На волокуші солому скирдували. В нас в селі 
дуже було багато людей, населення. Не ставало праці, 
і мусіли люди ці роз’їздитись десь дальше, шоб шось 
заробити. І  чоловіки, і  жінки. Робили за зерно, хлі-
ба привозили, ше пару рублів привезли. Хто міг тут 
сі лишився, але всім не ставало роботи тутка в нас в 
селі. І  люди виїздили багато туди, в  Східну Україну. 
Поїхала туди, мусіла. Але донині я жалую за хлопцем. 
[Жалкуєте, що не залишились там?] Нє, жалію того 
хлопця, бо дуже його хтіла. Але дуже сильно хотіла 
додому. Всьо Україна, але хтіла до свого. До свої ро-
дини. На свою землю. Є всяка людина, шо й не це-во, 
а  баба хтіла дуже сильно додому. Дуже там сильно 
хлопець її хотів. [Чи хотів він сюди переїжджати?] 
Та чо, хотів. А  куда мала везти, як тоді багато дітей 
було. Не було куди. Привезеш, та й де з ним сядеш? 
Віддалась сюда, бо йшла за невістку. А з ним куда би 
пішла? А тут було дві хати, шо жили дві сім’ї, напо-
ловину, через сіни. То мама прийшла на дві сім’ї. [Чи 
були суперечки між членами родини?] По-різному. 
І сварились, і добре було. Чоловік не хтів, тільки туй-
во жити і всьо. Я вже думала, шо поїхала би у світ. Але 
вже діти були. Встроїлась би на ферму, так би жила. 
Але шкода дітей, так вже й буде. Ти й так терпіла. [Чи 
були приймаки?] Це те шо до нас приставав. Зять – то 
це приймак. Казала колись баба, шо колись «за поле 
із свинею женився». Поле було на вес золота. Морги 
були, колись купували, їхали до Канади чи Америки 
і висилали гроші. Колись дітей було багато, треба було 
багато землі. [Чи шукали рівню за достатком, коли 
вибирали пару?] Та по-різному. Переважно женили й 
так. А тепер такого нема.

РоЗлУчеННя, поЗашлюБНІ дІТи [Чи розлучались 
колись?] Нє, але були розлуки. Дідовий тато пішов від 
баби. Це тепер, а колись то було дуже страшне, позор. 
[Як ставились до жінок, що народжували до одру-
ження?] Так мусіло бути. Нічого не робили. [Як мо-
гли казати на дитину?] То тайно казали, так казати не 
можна. Таке не засуджували. Бо таке хто-небудь може. 
З такого не можна сміятись, бо дитина, шо вродило, 
воно ж не винне. А як лишив чоловік жінку, він при-
сягав перед Богом? Тепер ходять до церкви, і я хожу, 
тепер шо-небудь, і всі розходять. 

с. Угриня
Записала В. Юрченко 27 квітня 2018 р.  

у с. Угриня чортківського р‑ну  
Тернопільської обл.  

від Галад Марії антонівни, 1960 р. н.,  
родом із с. Сосулівка чортківського р‑ну 

РодиННІ пеРекаЗи Я  робила на швейній фабриці, 
віддалася та й пішла у невістки. Мама чоловіка була 
[працювала] на тютюні. Колись був колгосп, так всі 
робили, доки був колгосп. А потім колгосп розпався, 
то так я вже і не робила. 
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РоЗлУчеННя Моя сестра розійшлася з чоловіком (я 

з близнюків), має сина і внучку дорослу. Розійшлася 
і заміж не вийшла. [Для неї вибирали чоловіка?] Нє, 
самі поженилися. Колись таких розлучень не було, 
як зараз. Тепер молоді такі, що не хочуть терпіти. 
Колись дівчина, як вийшла заміж, то знала, що вона 
має чоловіка. Немає таких вже подружніх пар, що 
немає проблем. От моя дочка виходила заміж, вона 
брала шлюб в греко-католицькій церкві. То перед 
весіллям вони ходили, священик їм науки провадив. 
Раніше такого не було, щоб ми ходили на такі науки. 
Спитав священик за молитву «Отче наш», «Вірую», 
«Богородице, Діво». Коли молода пара одружувала-
ся, повинна таке знати. А зараз зовсім інші часи, все 
пішло вперед, і  вони такі науки проходили. І дочка 
мені казала, що дуже багато пар [після того] відпало, 
бо вони [молоді зрозуміли], [що] шлюб це нє як собі 
самі хочемо, це є зв’язок з Богом. Ти ж кладеш руку 
на Євангеліє, даєш присягу чоловікові бути вірною 
дружиною до смерті. Це «Бог лучить». «Що Бог лу-
чить, то людина хай не розлучає». І люди такого за-
кону колись дотримувалися. Моя сестра, вона брала 
шлюб у православній церкві, з чоловіком розійшла-
ся, то католицький священик їй сказав, що заміж ви-
ходити не можна. Якщо хочете виходити заміж, то 
виходьте, але вам йти до причастя не положено, бо 
ви шлюб розірвали! Зараз і церква дає вже дозвіл на 
розрив шлюбу. То колись так було, а зараз вже зовсім 
геначий час. [Чи дозволяють удруге вінчатися?] Так. 
А колись такого не було. 

оБов’яЗки дІТей щодо БаТькІв, УспадкУваН-
Ня МайНа Переважно батьки приймають [всіх], 
одна дитина лишається коло них. [Наймолодша?] Нє. 
Чи сама старша, чи середуща, як воно там випадає. 
[А інші?] Та купують їм хати, чи десь вони так «ідуть 
на бік». [Хто доглядав батьків?] Хто «живе на ґрунті», 
той і має доглядати. Наприклад, я  вийшла заміж за 
сина середущого в цім домі – за родичами я доглядаю. 
Ті бічні родичі, вони їдуть. Увесь обов’язок паде на 
тих, що тут живуть коло батька. От після смерті це 
ми повинні на цвинтар йти, хрест поставити. Ті діти, 
які біля батьків не живуть, якщо вони хочуть грішми 
помогти, можуть помогти. Але як не хочуть, то вони 
не зобов’язані той хрест ставити. Котрі діти обходять 
батьків, то ті повинні похоронити батьків і хрест по-
ставити – так у нас в селі. А в місті як, я не знаю. Тоб-
то лишитися може не обов’язково наймолодший; хто 
лишився, той і доглядає. Бабка вийшла заміж (вона 
з сусіднього села), і  у неї було багато дітей. Наймо-
лодша була моя мама. І бабка чогось думала, що моя 
мама піде з дому і взяла сина  – він старший був за 
маму. Думала, що він був на війні, набідив. Але потім 
так жаліла, що так вчинила. То мамі нічого не тра-
пило, бо мама не мала хати. Колись що, як немає де 
жити, то куди підеш? Мама моя, крім того, лишилася 
у дванадцять років сиротою. Аж потом бабка сказала: 
«Чого я таке зробила? Він хлопець, він би собі знай-
шов», і моя мама лишилася ніби «на ґрунті». Були такі 
випадки. Це не залежало, як це складає. Або моя мама 
колись все казала: «Нас було дві [близнюки], і батьки 
казали: «Дитинко, ти будеш дома»». Мама вродилась і 
була дуже маленька – один кілограм сімсот грам. Се-
стра мала поверх три кілограми, і  все люди казали: 
«Це буде жити, а це вмре!» – «Ти, бідне, будеш дома, 

я тебе нігде не дам», а так вийшло, що сестра вийшла 
заміж, життя не було, і вона вернулась додому. А куди 
мама мала діватися? То вже пішла з дому.

сиРІТсТво [Як мама лишилася сиротою] жили дуже 
бідно. Тата не мали, як мали років сімнадцять, то їз-
дили у Дніпропетровську область на заробітки. Роз-
казували, поїхали на роботу і поробили. Їхали додому, 
виділа, хто гроші мене витягнув з кишені, то підійшла 
до того чоловіка, а він показав лєзвіє – перетне гор-
ло. То вони приїхали, сильно плакали. Йти в село – не 
мали блюзки вбратися. Дуже було тяжке життя. Ми 
ж були малі з сестрою, то спали на куфайках. Потом 
мама пішла на тік на роботу, то вже приносили (в па-
зухи ховали) пшеницю. Ми тримали гуси і подушок 
наробили. Колись були такі вечорниці, мама мені роз-
казувала. Збиралися дівчата з хлопцями та й ходили 
і співали. Але мама моя не ходила, бо не мала в що 
вбратися. А  так, може, ще старші, то ходили. Вони 
як вже були більшими, то поїхали на роботу на три 
роки. А так були тут в колгоспі на бураках постійно. 
Сестра, вона 1928 року, вона така була міцна і дума-
ли, що вона буде жити до ста років. А вона так рано 
померла. [Дружньо жили між собою сестри?] Друж-
ньо, ми ніколи не гнівали. Мама моя всьо робила. Як 
будувались, я пам’ятаю, глини місили босі. Мати роз-
казувала, що люди ходили босі. І наші ровесники най-
старші трохи за нас, то босі пасти гонили корову, і моя 
сестра гонила боса. Колись люди не ходили взуті. Меш 
ти босоніжки як купили, то під церкву принесли і тоді 
в церкву взули. Вийшли з церкви, визули і далі босі 
додому йшли, а взуття з собою несли в руках, то воно 
так не сходжувалося. То це так мама розказувала. Тут 
чоловік з сусіднього села навіть в газеті писав, що ко-
лись взуття плели з очерету. А мама моя розказувала, 
що плели з соломи, як вони були малі. Їх було дуже 
багато в сімї – одинадцятеро їх було чи десятеро ді-
тей, але двоє вмерло (у вісімнадцять років сестра, брат 
помер у двадцять один рік). Так було сутужно, що дід 
виплів з соломи, бо взутися не було що. 

пРийМак, виБІР паРи [Кого називали «прийма-
ками»?] Та це, видно, такі, що приходили, таке, як я 
прийшла у невістки. То я – приймачка. Або хлопець 
йшов у зяті, то він також приймак. [Як раніше обира-
ли пару?] Одна жінка з сусіднього села розказувала, 
що вона вийшла заміж, і її чоловік був на два роки мо-
лодшим за її тата. А я їй кажу: «Ви такого старого чо-
ловіка хотіли?» – «А я хіба хотіла? Де я могла діватися, 
якби я мала поле!» Котра дівчина мала поле, то та від-
давалася, а котра була бідна, не мала поля, то вже не 
йшлося, чи вона файна, чи не файна. То колись – лиш 
би вона мала поле. Мамина сестра – вона була дуже 
файна, така, як лялька, а після війни не було за кого 
віддаватися. Вона собі взяла чоловіка, [який вже] мав 
жінку, був щось з 1902 [року]. Він мав жінку і двох ді-
тей. Під час війни його дітей і жінку розстрілили, і він 
лишився вдівець. І моєї мами сестра пішла до нього 
туди в невістки. А я її питаю: «Чого Ви віддалися за 
вуйка? Він такий старий, а  Ви такі файні?»  – «А  що 
були хлопці? Хлопців не було! Що, мали всі накупі си-
діти?» [Як вони жили?] Файно вони жили, хоч він був 
старший, потім у них двоє дітей народилося. Дочка 
померла ще маленькою, колись не було таких лікарів, 
щоб рятуватися. Син виріс, він зараз у Львові викла-
дачем прикладного та декоративного мистецтва. 

чОРТКІВСьКиЙ  РаЙОН 
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364 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї Переважно всюди го-
лова сім’ї – чоловік. Тато з мамою господарство тяг-
нули обидвоє, бо тут була маленька пасіка. У  мого 
чоловіка батько робив у сусідньому селі на лісництві 
(пару кілометрів треба було пройти), і  я робила по 
господарству, як вийшла заміж. А тепер він вже біль-
ше пасіку розвів, то мені коло господарства нічого не 
допомагає – все на моїх плечах. А раніш і сапати допо-
магав, і з-під корови обходити.

виховаННя дІТей [Чи били дітей?] Нє, я своїх дітей 
не била. У чоловіка була бідність в сім’ї, бо троє було 
дітей. Мама чоловікова прийшла у невістки – ніби так 
нікого не били; може, сварили, але щоб так карали, то 
ні. Я як прийшла сюди в невістки, я своїх дітей не ба-
вила ні одного дня. Чоловікова мама прийшла до хати, 
як я прийшла зразу з Чорткова. Спочатку дітей не 
було, через два роки вродилась внучка. Свекруха каже 
до мене: «Ти йди, дитино, роби, бо ти молода, а я ста-
ра – буду коли дитини сидіти». І вона зранку до вечора 
була коло дітей. Я на цілу сім’ю мусіла наварити і всю 
господарку [зробити]. Там тато січку врізав, а  таке: 
видоїти корову – то-то всьо була моя робота. Мама ба-
вила дочку і цього сина. То була її робота. Я своїх дітей 
не бавила. Хіба зима, як не було на городі вже роботи. 

поЗашлюБНІ дІТи У нас на нашій вулиці був випа-
док, що дівчина завагітніла від хлопця (він був на рік 
молодший за неї). Він до неї ходив, так получилось, 
що вона завагітніла і він її залишив, не хотів на ній 
женитися. Вона потом як вродила, то взяла ту дитин-
ку і пішла до нього й поставила на поріг. Сказала, що 
то його дитина. То вони не сприйняли, сварили. Вона 
забрала ту дитину. Потім сусіди нарадили, вона дру-
гий раз несла, і вони [батьки знов] того не сприйняли. 
І так вона ту дитину сама виховувала. А той хлопець 
женився. Ті батьки нічого не сказали, не приділили 
уваги, не заставили [одружитися]. І  так вона виго-
довувала ту дитину сама. А тоді вона пішла за друго-
го чоловіка і мала ще одну дочку. А він вроді так і не 
мав дітей з тією другою жінкою. [Як люди ставилися 
до тієї, що народила?] Та нічого. [Чи раніше були такі 
випадки?] Були покритки, що навіть з дому гонили, 
бо колись це було дуже презирство. Казали: «Покрит-
ка», [а дитину] «байстрюком» називали. Тут коло нас 
жінка молодша за мене, то ходив хлопець до її дівчини 
так само, і вона завагітніла. Він вчув, що вона вагітна 
і зразу її залишив. Але коли мама дізналася його, що 
від нього дівчина вагітна (вона не з нашого села, десь 
через кілька сіл), сказала: «Ти дівчину знеславив, бери 
женися з нею. Я не хочу, щоб мої внуки десь ходили 
блудом!» Мама – до чого вона була мудра жінка! Але 
такі випадки рідко бувають. Один випадок на село. 
Вона його заставила. Він поїхав і привіз ту дівчину до 
нас. У них дочка вродилась, вони файно жили. 

посаг Давали [скриню], хто йшов [заміж]. У нас дома 
скрині не було вже. Наприклад, я як йшла сюди в неві-
стки, то мені дали мама три чи п’ять центнерів пшени-
ці, щоб не казали, що прийшла на їх хліб (бо я ж при-
йшла в прийми). Подушок мені три чи чотири дали, 
перину, дві постелі такі магазинні було, два матраци, 
теличку («лялівка», кажуть) до двох років, шафу і ди-
ван. То так казали: «Ти мала прийти, то мала хату вбра-
ти». То я прийшла в невістки, «мала хату вбрати». То 
ми зразу ту теличку продали і гроші взяли. Оце таке 
було моє придане. Тут якраз хата була порожня в них. 

с. Улашківці
Записав В. Іванчишен 27 квітня 2018 р.  

у с. Улашківці чортківського р‑ну Тернопільської обл.  
від Кривинюк Ярослави Олександрівни, 1938 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи, виБІР паРи Мій тато працю-
вав у колгоспі. Він їздив на польові роботи. А потом 
на стройках роботи, навіть в [19]48 році їздив до Мо-
скви на виставку. Такий передовий колгосп був. А  я 
на фермі, на заводі тут робила, усюди, де зароблялось. 
Потом їздила на Польщу, але вже 80 [років], вже не їду. 
Вже мені доручили пасти коровки. [Як познайоми-
лись, одружились Ваші батьки?] Мама моя мала шіст-
надцять років, як віддавалась. Мої батьки дві весіллі 
робили. Як тато, так і мама. У  тата був другий тато, 
який згорів у войну на п’єцу, бо був хворий. А вихо-
дити другий раз мама не хтіла, ти й так був сиротою з 
восьми років. Тато був у мами польського походжен-
ня, але вони були собі так, як люди, не такі богачі. Та 
й вони собі самі познайомились. [Чи впливали колись 
батьки на вибір своїх дітей?] Ну, мої не мали, шоб за 
поле женитись. Бо є так, шо за поле примушують. Мої 
не за поле. А було так, шо примушували, казали: «Як 
мала дівка поле, то і би свиню віддали б!» [Що це озна-
чає?] Шоби свиня мала поле, то й свиню заміж відда-
ли. Ну, то так і було. Не одну заставили так робити. 
А так мали поле ті і ті, і вже старались. [Як ставилися 
у новій сім’ї до невістки / зятя?] Я скажу так, шо ко-
лись терпіли. Молоді поженились і терпіли родичам. 
Їх унижали і всьо, але терпіли, бо поле було. А тепер 
молодь не хоче терпіти. Тепер молодь має права. 

РоЗлУчеННя [Чи могли розлучатися колись?] Нє. Не 
розлучались і так не було, такого взагалі не було. Тако 
колись було, познайомились, походили. Так не ходили 
багато років. Ну, було так, шо ходили, у нас тут було, 
чотирнадцять років ходив хлопець до дівчини, і пото-
му лишив ту дівчину, а  з другою оженився, бо вона 
мала багатство і поле. Його так заставили. А  так не 
розлучались, терпіли, і бив чоловік, знущались з жі-
нок, але не розлучались. 

поЗашлюБНІ дІТи [Як ставились до позашлюбних 
дітей? До їхніх матерів?] Та жінка, що мала без чоло-
віка дітий, то до неї навіть було так, шо священик не 
йшов. Її осуджували, не поважали. 

пРийМак [Що таке «бути в приймах»?] У прийми – то 
у невістки. У невістки беруть, я пішла у прийми. От 
я була дев’ять років за невістку, і  була моя свекруха 
дуже «прикра». Мала вже 84 роки, вона мені дуже да-
вала гастролі. Але я не лишила чоловіка всьо равно. 
[Ви жили з батьками чоловіка?] Так, жили з чоловіка 
мамою в хаті. Ми разом жили, будували цю нашу хату. 
Ми обидвоє будували хату, там була така старенька 
хата, валили половину, і вона як не хотіла дати зава-
лити половину другу, так і не дала. [Для чого було по-
валити?] Щоб другу поставити, ця була стара. Вона не 
хотіла так город посунути. Колись дуже за городом. 
Не хотіла так забудовувати, аби город був більший. 

оБов’яЗки дІТей щодо БаТькІв, УспадкУваН-
Ня МайНа [Хто мав лишатись з батьками жити в 
цьому господарстві?] Переважно найстаршого сина 
лишали, найстаршу дочку, отак. Бо воно було стар-
ше, тако було і дев’ять дітей, аби батькам помагати 
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на полю, то старший син помагав. Дівчина в прийми 
пішла до них. Вона була вже з ними. Вони робили ра-
зом, і діти годували, і поле. [Кому переходила хата?] 
Ну, і так переходило. А полем то ділили всіх дітей. [Чи 
купували лан поля?] Мого чоловіка тато їздив до Аме-
рики, колись то шіфами, казали, не тим пароплавом, 
а все казали шіфами. Він був три роки в Америці, за-
робив грошей, то купив поле тут. То він так кавалок 
поля купив. І через два роки колгосп забрав. Він так 
там наробився в Америці, а колгосп забрав. Ніхто не 
спитав, хто мав віз, а хто коні, забирали всьо. [Поле 
давали і синам, і дочкам?] Це як мав поля досить, то 
всіх дітей ділив. От виходила заміж моя бабка, мого 
чоловіка мама, то мала поле на росохацькім полі, там 
були родичі. Там її ділили. Батько мав чотири морги, 
то по півморга давав кожному. То на морги колись ді-
лили. А морг – то нема гектара. Але тим полем ділили 
всіх. [Як вирішували ситуацію, коли поля не було в 
родини?] Як нема, то вона заміж виходила, в кого було 
поле, шоб мали на чому робити. Я вже робила на фер-
мі, місяць робила – п’ятнадцять рублів заробила. 

виховаННя дІТей Я  ше була мала, я  гонила пасти, 
а моста не було, чотири рази вбрід річку на день. І то 
річка була глибока колись. Колись такої волі не було 
пасти, гонили в ліс. Колись постійно діти пасли, а лиш 
загнав чієсь поле, то так і знай шо буде. Мені моя ба-

буся розповідала, бо я гонила до ліса, в нас там моги-
ла є. Усі діти, навіть малі, на полі робили. Я знаю, шо 
я мала, вісім років, мама була захворіла, то я вже на 
тютюн ходила в колгосп. І ше дві сестри, одна роком 
молодша і на чотири старша, то ми тютюн обробля-
ли. Ми разом той тютюн обсапували. Тепер так діти 
не роблять. І  скінчила восьмий клас, то я вже п’ять 
гектарів буряка сапала. [На норму у колгоспі?] Так, 
вже норму давали у колгоспі. [Чим займались мало-
літні діти вдома?] Дітей у поле брали з собою. На віз. 
А може, хтось з старших лишався вдома. 

шлюБНий вІк, виБІР паРи У п’ятнадцять-шістнад-
цять років виходили заміж, навіть у чотирнадцять ви-
ходили, бо треба було робити, треба на поле йти. [Чи 
могли виходити заміж після двадцяти років, двадця-
ти п’яти?] Нє, вже ніхто не чекав. Я  заміж виходила 
у дев’ятнадцять. Я так шо не дуже хтіла йти. І батьки 
мені говорили, шо не спішити. Був хлопець, старший 
від мене. А ше сам був удома. Так я заміж вийшла. [Чи 
виходили заміж за хлопців з інших сіл?] Рідко коли на 
другі села, а то все в селі. Наші родичі там, то дівчина 
вийшла заміж в Тернавку. Моя бабка все розказува-
ла, шо ми їздили до родини туди, навіть на празники 
їздили. Може, дехто з родини приїжджав, якось так 
вони познакомились. А дідо мій був, мамин тато, він 
був з Озерян.

чОРТКІВСьКиЙ  РаЙОН 
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БогодУхІвський РайоН

с. куп’єваха
Записала Н. Литвинчук 18 серпня 2016 р.  

у с. Куп’єваха Богодухівського р‑ну Харківської обл.  
від Захарченко Олени Миколаївни,1931 р. н. 

РодиННІ пеРекаЗи Тоді грошей не давали, хоть і 
ходили [на роботу]. Як приїхала з Харькова, пішла у 
колхоз. Трудодні пишуть, а грошей не давали. А тоді 
проробила місяць, заробила сто трудоднів, не брала 
ні одного виходного  – получіла тридцять рублів, по 
тридцять копійок дали. А тоді ото почяли потрошку 
добавляти. Сто двадцять рублів пєнсії. Получка вже є. 
Поїдем у Харьков із дочькою, купим таке: сільодки чи 
ковбаси – такого накупуєм. [Як жили без світла після 
війни?] У кого гільзи находили (з войни ще ж), олію 
чи шо-небудь наливали і тряпочку клали. Ото тря-
почка і горить, поки поїмо або шось. А нас було п’ять 
душ. Батька на войні вбило, у 1941-му. Так і прожили. 
В 1947-му [голод був]. Ходили по бур’ян, буркун, здо-
ровий ото. Наламаєш, на в’язку, ним натопиш. А він 
сюди-туди й погорів. У  голодовку їли усе. Я,  напри-
мєр, знаю, шо їла листя із вишні, так мені воно на-
равилось, то шо нічого було їсти. І  по жом в колхоз 
ходили. Їли жом, с того жому пекли ліпьошки які. Хо-
дили, де картошка осталася в полі, видовбували, вже 
така мерзла чі яка вже. Вже крохмаль сам. Я знаю, на-
била лунок на городі кукурузи садити, а їсти хочецця, 
нічього не їла. А кукуруза у баночці, я  її висипала в 
карман і пішла. Мені те дорожче було, не думала те, 
шо нада садити. Пухлі були. Оце я не пухла була і брат 
(нас дві сестри було й три брати), а ті пухлі. Оддавали 
в Богодухов у той [туди], шо брали дітей малих. Поки 
пройшло оце, голод. А тоді почали вже колоски, уже 
на городі жито посіяне було. Колоски назрізали, наві-
яли, натовкли того в ступі такого, як мука. В ручній. 
Тоді ото припічок напекла мама. Хароші, такі добрі. 
Оджили. Ну, ото при Брєжнєву трохи пожили.

с. полкова Микитівка
Записала Н. Литвинчук 18 серпня 2016 р.  

у с. Полкова Микитівка Богодухівського р‑ну 
Харківської обл.  

від Бондаренко Ганни Іванівни, 1930 р. н.,  
та Стасенко Катерини Пахомівни, 1940 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи У  1946  годі, як була голодовка, 
нас на ХТЗ забрали  – [Харківський] тракторний за-
вод. Ми там шість місяців вчилися і чотирі года одро-
бляли. Хто утік, того судили на шість місяців. А  я 

одробила чотирі года, тоді вийшла сюди заміж, і оце я 
живу. На ХТЗ мені було трудненько, бо мені хотілося у 
семню принести. Як на ХТЗ я була, хоть кусочьок хлі-
ба по сімсот грам нам давали. І ми, хто ж бідовіший, 
нам останетця серединка, то серединку і не беруть, 
було. А  все за шкоринкою тягнутця, бо чього? Того 
шо дов ше їсти. Я як на ХТЗ була, тоді взяла шматоч-
ки хліба позичила у дівчят, два там кусочки, бо їхати 
до матері, до батька, а воно ж немає. Так повставали 
ото серед ночі [батьки], цей брат тоже і їли шматочки 
хліба: «А ми, Галю, й не вечеряли, немає в нас нічого 
їсти». А тоді як я узяла, хліба того позичила. А тоді ж 
приїхала туди [на ХТЗ], а треба ж отдавати дівчатам, 
в тих, що я позичала. Я взяла, отдала їм в обід і вече-
ром, а самого супику поїла. А тут сосе, їсти хочецця. 
Ой Боже милостивий! Не знаю, як ото я витерпіла, ну 
тоді вже стала їсти свій пайок.

РодиННе повсякдеННя Мій батько держав коров-
ку і теличку, а тоді приказ дали, шоб скотину згони-
ли. Батько десь поїхав у Савкове на заробітки. Двоє 
нас було [з матір’ю], бо я ще одна була (брат родився 
пізніше). І тоді налигали теличку в нас, мама плачуть, 
я тоже плакать. І так обідно дуже. А в 1933 [році] голо-
довка була. Батько пішов в колхоз заробляти. [Батько] 
плотником був, а  мама пішли підробляли, десь там 
пополоти в яких бабушок. А там коровка єсть, в на-
ших ще не було, воно ж забрано все такичко. Утром 
варили борщ і в печі. А я ж їсти схотіла (батько десь 
був, не знаю, а мама десь тут близько була), підсунула 
стулку до печі. Це в тридцять третьому годі [1933 р.], 
я  ж цього не знаю, мама розказувала. Полізла в піч, 
а ложки не взяла. А горщьок такий великий! Я влізла 
туди, жменями наїлася, вся замазана, вся в сажі!.. Тоді 
мама як увійшли в хату, а я сидю... 

виховаННя дІТей, диТячІ ЗаБави Мама хоч-не-
хоч, а іди кожний день на роботу, а дітки то все роби-
ли. Мені оце полотно нада було білити, братік качки 
пас (старшенький був). Сестричька старшенька козей 
пасе. А самий старший брат – цей уже дома, по хазяй-
ству вже все возможне. Він як хазяїн. Батька в нас не 
було з війни, так шо ми самі виростали. Мама іде – ми 
спимо, і ото ж той Альоша [старший]. «Альоша, ну шо 
там, усе поробили?» – «Мамку, все-все поробили». Те-
пер, скажи, воно тебе послухає? От тобі і все. А з цього 
нада начати [з праці]. Оце мене якби у власть пусти-
ли, я  б оці планшети не дала б оцим дошкільнятам. 
Хоть хай би мене отам судили – не судили: дошкіль-
няті вони ше не нужні. Іде в школу – хай там припода-
ють! А то плачє – украли мобільний, украли планшет! 
Правильно й зробили! Нашо ви отаким дітям дору-
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чяєте?! [...] В мене криша була над головою, і дєдушка 
й бабушка пособляли, гляділи. Тепер же садіки, а тоді 
ясла були. А ясла які? Літнього времня, як начінаюцця 
польові роботи, то ясла одкриваюцця. А тоді вже, на 
зиму – вже куди хоч дівай! Більшість [дітей], я знаю, 
шо дома були. Більшість же жили сімнями, з батьками 
жили. [Які були іграшки?] Всякі. В мене і січас є, можу 
показати, резинові такі. Із  матерії моя бабуся шила. 
Вона була мадістка і  ото з ласкутиків чи матерії ро-
била такі куколки. [...] Помню, у бабусі раньше на пічі 
квашу робили. Така вона нам добра! А в бабусі була 
так хата, і откривалося вікно на дві половинки. А ослі-
ни такі довгі були дерев’яні і якраз коло вікна стояли. 
Ото з подругою залізимо у те вікно на піч, а в макітрі 
воно шульботить! Сливи знаю, шо кидали, і  пшоно. 
І вона така добра, та кваша! Ми наїмося. А руки... Хто 
їх мив та тоді?.. Господи, в тістові. Хатки строїш, ко-
ники ліпиш – усе. Господи, босяком ходили. Я знаю, 
поженеш осінню скотину пасти по стерні босяком, то 
воно позагонюються колючки. Тоді сидимо: ти в мене 
витягуєш колючки, бо воно понаривало, я в тебе ви-
тягаю колючки. А  ставок там у нас був гарний, де я 
жила! Ми туди все времня бігали. 

дошлюБНе спІлкУваННя Граю [на гармошці]. Брат 
пішов в армію, а  сестра колись робила, купила гар-
мошку. Він же ж грає на гармошці, а мені теж хочет-
ця [пограти]. А  він же бачить, шо я не вміючи. Тоді 
вже як в армію ішов, каже: «Так, Катюню, тепер оддаю 
тобі гармошку. Грай нею не так, як ти ото кралася [по-
тай]». І так я вивчилася. Кажу оце мамі: «Мамо, ви ж 
казали, шо вивчишся – за плечима не носити». Скіки 
я по свайбах ходила грала! І  в армію як проважали. 
Це не було того, шо мене не просять. Даже так: тобі 
нада, шоб я прийшла, ти даєш на мою роботу свою 
людину, а  я до тебе йшла грати. Там, [де жила], ка-
жуть: «Не стало тебе, і село вмерло». [Чи були досвіт-
ки?] [У] пані матки були. Я меншенька ходила. Уже як 
я дівувала, тоді вже клуб [був]. А як я була, примєрно, 
годів восім-десять – це до паніматки піду, тут [у неї] 
же ж дівки, парубки сидять. А ця паніматка мене возь-
ме та на столі посаде: «А ти сиди на столі». Я ж неве-
личка. А  то каганець. Просто оце пузирьок, уткнуте 
оте, шо горить, і все. А парубок на якусь дівку зади-
вився – раз і потушив – темнота. А та паніматка ше 
крива була, Марина: «А ви такі-сякі, он ви які!». А тоді 
вже брат мій був завклубом. В  оті времена діти до 
шістнадцяти год не допускались, там [на афіші] було 
написано: «Поцелуюцца». Там не було нічього! А за-
раз! [Чи ночували хлопці з дівчатами на досвітках?] 
У пані матки – ні. Вони часів до дванадцяти, до двох, 
це максимум. В основном [у] карти грали, співали там, 
як то – анекдот.

виБІР паРи В  нього батька не було, і  в мене батько 
вмер в возрасті тридцять три года (в  возрасті Іісуса 
Христа). Мама одна осталася з двома дітьми. Старша 
сестра на три года од мене старша: восям класів кончі-
ла і поїхала в Харків. А я так корінною осталася, [бо] 
рано вийшла заміж – Валєнтіна Дмитровича зустріла. 
Я із ним познакомилась у клубі. Тоді ж раньше танці 
були, кіно індійське у суботу і в неділю. Було і дєтске 
кіно – це дньом пускають, п’ять копійок сеанс. А зрос-
лий [квиток] – двадцять копійок. В суботу і в неділю – 
це ідемо у клуб. І то ми там із ним і познакомились. 
Я його зовсім і не знала, та він же ж і старший. І так 

познакомилися, три годи стрічалися, поки я школу 
кончила. А він поступив на сварщіка, прийшов сюда 
одробляти. А після школи куди? Нема куди. Я й моя 
ще подруга во времня жнив важили на вісовій. А тоді 
вже осінню побрались. Оце як благополучно дожевем 
до четверого октября, то нам буде пятьдісятілєтіє. 
Мене приїжджали машиною сватать. [Батьки не були 
проти, що Ви так рано виходите заміж?] Ні, мама ж 
нічого не казала, мама у мене одна ж була. Сестра у 
Харкові. Сестра теж моя рано заміж вийшла. В нас же 
так получілося, шо він же ж такий і я така [без батька]. 
Та в мене хоч хата була над головою, а сюди ж свекру-
ха як приїхала, привезла їх, четверо дітей, во времня 
войни – нема ні колі, ні двора, нічого. Оце як [її] діти 
вже піднялися, на ноги стали: те пішло пасти, те – ще 
десь заробляти, вона купила поганеньку халупку і ото 
там жила. То каже: «Я як на світ народилась, почуству-
вала, шо хазяйка. А то поживу [в когось] місяць, кому 
нужна – четверо дітей? Пожила, далі пішла». 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї [Як зверталися до бать-
ків?] В нас і січас мої діти і внуки на «Ви» називають, 
а його [чоловіка] матір називали на «ти». Він же ж го-
родський парєнь, а  я шо  ж? Я  селянка. А  тоді вже в 
мене дочька народилася, я  ж на свою маму на «Ви», 
а  вона [донька]: «А  чьо ти називаєш на “Ви”?». А  я 
кажу: «Тошо в нас так завєдєно було: до старших 
якесь уваженіє, хоть чуть-чуть». А  вона [донька]: 
«А, ну тоді й я буду звати». І оце онук в мене, онучці 
двадцять дев’ять год, вона в Харкові живе, нас на «Ви» 
називають.  Нема в нас такого, шоб «ти».

валкІвський РайоН
м. валки

Записали Л. Боса та О. Босий у липні 2016 р.  
у м. Валках Харківської обл.  

від Тимошенко Ольги Володимирівни, 1968 р. н.,  
та Желізняка Миколи Матвійовича, 1940 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Бабусю по мамі звали Федора 
Терентіївна. І в неї ж був чоловік Дем’ян Романович – 
це той, який займався гончарством, а папина мама – 
Мотрона Ілінішна. Коли ми приїжджали (вони жили 
недалеко, практично на сусідніх вулицях), то більшою 
мірою ми жили у татової матері. От вона була така 
кухарка-кулянарка. А  Федора Терентіївна (мамина 
мама) – вона була як сподвижницею у чоловіка-гон-
чара. Звичайно ж, ви знаєте, що в тих сім’ях, де хазяїн 
займається гончарством, всі задіяні. Вона йому по-
могала у всіх його таких речах із глиною. Він сам не 
добував глину. На той час були копачі, які розвозили 
глину, накопували глину досить глибоко, привозили 
на подвір’я, а тоді вже той процес розмішування, роз-
товкування. Згадується, як приїхала після інституту, 
це я вже працювала в школі, це вже був дев’яносто 
п’ятий рік [1995 р.], і мені цікаво було – ніхто не вмів 
робити свистки. Я  запитую маму: «Мам, а  як оце 
свистки роблять?». Батько брав солому: раз тикне, 
два тикне, і свисток буде. Я писанкарством займаюся, 
крім гончарства. 

РодиННе повсякдеННя Бабуся в печі пекла в пас-
ківниках паски. Піч була спеціальна для пирогів і 
для пасок викладена. Я пам’ятаю, що коли бабуся за-

ВаЛКІВСьКиЙ  РаЙОН 
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мішувала тісто, то в дворі, в хаті повинна бути тиша 
пов на. Ми, як миші, не ходили, не шуміли, бо це тіс-
то робилося тілько на паски. Така цікавинка – нічого 
не робилося поспіхом. На жаль, ми, мабуть, втратили 
таку розміреність. Все наші предки встигали, у  них 
все було, але вони ніколи не бігли, не летіли, нахра-
пом нічого не брали. Якийсь був спокій, давав резуль-
тат. [Ви любите пекти?] Так. Коли починаєш робити 
з тістом, то молитву читала завжди бабуся. У дитин-
стві дивлюсь  – бабуся якесь дерев’яне корито цікаве 
[брала]. Не всі в макітрі тісто замішували. Моя бабуся 
в макітрі тільки муку тримала, а  тісто замішували в 
дерев’яному кориті. В  неї завжди пам’ятаю таку лу-
ночку в муці, і  вона в ту луночку наливала водичку. 
Оце замішувала. Корито було десь такого розміру, як 
п’ятдесят на метр – десь таке корито було розмашис-
те. Тихо-тихо собі водичку нахилила і собі тихенько 
шось каже чи не каже, а вже зараз я розумію, що вона 
молитву читала, коли замішувала на будь-що тісто. 
Тісто завжди було накрите такою полотняною тряп-
чиною, і така була кулька, як сніжка. Завжди воно ле-
жало мукичкою присипане. Тоді якимсь чином вона, 
мабуть, брала, розпускала. Тоді ніяких холодильників 
не було, нічого, а цю кульку-сніжку я пам’ятаю – така, 
як маленька тєфтєлька. Казала, для котиків, для пта-
шок. Коли падав якийсь крайок хлібця, ми його вже не 
піднімали – комусь із тварин віддавали. І вона: «Треба 
за Царство [Небесне] віднести». Коли падав зі столу 
чи з рук хліб або якась їжа, була така фраза: «Треба 
за Царство віднести». Наші предки просять уваги. Для 
них їжа уже не їжа фізична, а увага оця така духовна, 
мабуть. [...] Коли я ще був пацаном (не дуже пацаном – 
років чотирнадцять-п’ятнадцять було), тоді ще сортів 
капусти, що б лежала до червня, не було. І тоді тільки 
заготовляли осінні сорта капусти, які десь до Нового 
року і вони вже все  – гнили, а  борщі треба було ва-
рити. Саме тому у кожного в погрібі стояла дванадця-
тивідерна діжка. І от домовляються: сьогодні в одної 
шаткують капусту, завтра – в іншої, післязавтра – ще 
в іншої. Тому одній дванадцятивідерну діжку нашат-
кувати капусти, при тому це ж ножами! Це ж не було, 
оце ж шо сійчас раз, раз, раз  – і  все готове. Звичай-
но, шо раз зібрався гурт людей, вони тут і співають, 
і  жартують, і  ще потім варять вареники, і  в підсум-
ку сідають за стіл. Ставлять обов’язково самогонки. 
Квасять [капусту], потому шо вона інакше не збере-
жеться. Там тільки сіль і вода. Моркву терли ж іще 
туди, у цю капусту. І оце насипали дванадцяти відерну 
діжку, заливали водою, сіллю – і все. А для того, щоб 
швидше якась кисла, то добавляли ще й цукру туди 
трішечки окремо. Невеличка діжечка була, туди до-
бавляли цукор, і вона швидше укисала. А та ж вона в 
холодному стояла довго, вона не вкисала. Ото її бра-
ли і на борщ, і на капусняк. Дуже багато тоді варили 
капусняка. Часто варили. Вони [жінки] зранку сходи-
лись. Не обов’язково старші – мамині подруги, кума. 
Обов’язково в чоловічій день [тижня]. І ні в коєму разі 
не на новолуніє. Або до новолунія, або уже коли на 
ущерб пішов. Тільки тоді можна було квасити капусту. 
Погріб був великий. З драбиною. У нас був дуже гли-
бокий. У нас тут, у Валках, дуже глибокий не зробиш, 
бо підземні води близько підходять. Тому у нас тут по-
гріб – всього метрова яма викопана. А то все зверху 
насипано. А там у нас був дуже глибокий погріб – три-
чотири метра. І  там було дуже-дуже холодно. І  там 

і картоплю зберігали, і там же ж діжки ті самі із по-
мідорами квашеними, із огірками квашеними. І були 
навіть такі випадки, я пам’ятаю, був уже 1947–1948-й, 
коли голод був, у нас завжди огірків було дуже багато. 
І не одна діжка – навіть дві. Сім’я була велика, і завжди 
заготовляла мама дуже багато. А у сусідів не знаю, як 
воно там було, була така у них невелика сім’я – всього 
п’ятеро дітей. Нас шестеро було, а там – п’ять. Весною, 
я пам’ятаю, коли приходив цей сусід і просив: «Дайте 
мені розсолу». Мама давала, бачила, якщо залишають-
ся лишні огірки, потому шо їх десь уже в травні міся-
ці якщо й не поїли, то викидали просто на гній уже з 
діжки. Вона давала їм огірки, бо бувало таке, що в лю-
дей не вистачало. От картошка єсть варити, а з чимсь 
її поїсти – нема з чим. Ой, багато всього заготовляли. 
Ну, тоді ж кришок не було, закаток не було цих, шо 
зараз роблять. А у нас, наприклад, оце ж діжки стоя-
ли із помідорами і огірками, капустою. Потім карто-
пля була у нас, закром був. І вона не в ящиках, як ми 
зараз зберігаємо, а просто насипом у цьому закромі. 
Посипали її трошки невеликою кількістю гашеної із-
вєсті, шоб вона не гнила. Вона і не пріє, і не мокріє, і не 
гниє. Трішки пересипали її ізвєстю. У  великих скла-
дах сьогодні це продовжується робити. Ото картоплі 
окремий був закром, окремий був закром буряків, 
окремий закром був моркви. А на полках стояли (тоді 
ж не було банок, закаток і так далєє)  глечики, кринки 
із варенням. І оце варення мама яке вишньове варила, 
смородинове, малинове. Оце ці три види варення за-
вжди було у нас море, море... Зав’язували пергамент-
ною бумагою зверху, вєрьовочкою потім цей глечик – 
і  ставили його на полку. І воно стояло, нічого з ним 
не було. [Сало, м’ясо зберігали?] Було в сальнику, но 
не в погрібі. Сало стояло у нас у кладовці. У нас був 
такий типа ящика спеціально зроблений. У нас даже 
мій дядько, вірніше не дядько, а мого діда рідний брат, 
він був краснодеревщик прекрасний, а  робив оці ж 
речі. У мене теж дід Павло був ще раніше – це ж ма-
мин дід, а мій це вже прадід був, так той робив і діжки, 
і всякі оці барильця, і оце все із клепки. Це ж дощечки, 
з  яких збиралися оце барильця всякі, медяники для 
меду – діжечки, ну, вони не дуже великі. А сало було 
у ящику у нас. Такий спеціальний. Він називався у нас 
«салянка» чомусь. Там складало ся сало, засолювали і 
пластами викладали. І оце, де свіжіше, то їли, а те, що 
таке трішки порижіло, то затовкували обов’язково у 
борщ. Чомусь говорили, що борщ свіжим салом затов-
кувати не можна, а тільки обов’язково старим салом. 
Тоді борщ із м’ясом це був на великі свята. А м’ясо со-
лили теж, у спеціальні бочки такі складали його. До-
давали туди перчик і лавровий лист, всякі ці трави 
добавляли у те м’ясо. Воно просолювалося до такої 
стєпєні, шо воно було сольоне. І коли його витягува-
ли з цієї діжки, і  треба було шось приготувати, його 
клали у воду, воно вимокало від солі, а  потім його 
варили і їли. Ковбаси зберігали у смальцеві. Отакі 
були  – «кринки» їх називали. Ну, це з глини зробле-
ні. Три типа горшків. Тільки горшок він трішки мен-
ший, потім більший. А ринка – це була просто отака. 
Ото в ту ринку колись приготували ковбаси. Я даже 
уже робив у дев’яностих роках [у 1990-х рр.]. На по-
чатку дев’яностих, коли ж нічого не можна ніде було 
[знайти], то у мене було своє підсобне господарство. 
Я тримав двох кабанів, у мене було до шеісяти індо-
качок оцих, кури були, своє яйце, своє м’ясо було. 
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І  кабана коли я зарізав, я  робив ковбаси трьох ви-
глядь. Один вигляд – це звичайні ковбаси, це м’ясо, 
сало, часник, начинені. Це домашня ковбаса. Дру-
га точно така ж домашня, тільки з ліверних всяких 
оцих. В опщем пєчьонка, серце, льогкі відварювали-
ся, перекручувалися через м’ясорубку, а потім начи-
няли оці кишки цим лівєром. Ну, це був не той лівєр, 
який бачимо сьогодні в магазинах. І третій вид – це 
кров’янка. Ну, деякі роблять із кашею гречаною, но 
я таку не люблю. Я  робив із свинячої голови. Оце 
щоковину вирізав і так дальше, дрібними кусочками 
ріжеться. Воно таке м’ясо-сало із голови. Ото пооб-
різаємо його, це вже як проваримо. А потім пообрі-
зали, порізали на мілкі кусочки, і у кров добавляю я 
обов’язково молоко, сіль і спєциї. І заливаю у кишки, 
а потім вже проварюю. Обов’язково проштрикуються 
вони, шоб не полопалися. А  потом, коли багато на-
чинили вже ковбас, ми ж зразу не поїмо їх звичайно, 
поетому я їх ложив в кринки отакі і заливав смаль-
цем. Слоями клали ковбаси і заливали смальцем. Оце 
так удома робили, і я тут уже роблю. Це за рецептами 
батьків. 

с. високопілля
Записав В. Іванчишен 13 жовтня 2016 р.  

у с. Високопілля Валківського р‑ну Харківської обл.  
від Перець Олени Іллівни, 1941 р. н.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї, виховаННя дІТей В мої 
мами було вісім дітей своїх і двоє було від первої жін-
ки у батька. Батько мій був на війні, а жінка з двома 
дітьми осталася тут. Це не ця війна, а  та, шо була у 
1918-ім  году. І  йому прийшло ізвещеніє, шо у нього 
двоє дітей: це брат мій з 1913 року і сестра з 1916 року. 
А потім судьба звела з моєю мамою. І вони ще прижи-
ли восьмеро дітей. [...] Нам вже було по шість, по сім 
год: той пас корову, той ходив по дрова, той збирав. 
Привчили нас трудитися. 

РодиННІ пеРекаЗи, РодиННе повсякдеННя  
В  опшем, до 1933  року мої батьки жили щасливо. 
Було дуже в них все хорошо, вони держали коров-
ку, конячку. Батько був дуже хороший плотник. Він 
строїв хати, все в нього було причандалля. Мама ка-
зала, шо тоді не було б голодовки, був урожай дуже 
хороший, но «патріоти» приїхали, конячку забрали, 
корову. Несмотря шо куча дітей. Забрали все. Мама 
закопала трошки квасолі у собаки під будк[ою], 
а  вони побачили, заставили прибрати, позамітали 
де шо, нічого не оставили. Поневолі батько пішов у 
колхоз. Платили там копєйки. Но вони не получали 
нічого, потому шо усе це йшло у счот облігацій. Їх 
підписували на велику суму облігацій, і весь год вони 
робили тільки за счот облігацій. Спасіба їм, оставили 
тиличку. Вигодували, стала коровка. І ото благодаря 
тій коровці ми потихенько начали виживати. Батько 
вже начав робити в колхозі, но прийшов 1947-й рік, 
тут уже дєйствітєльно була засуха. Ніде нічого не 
вродило. Шість чи вісім дітей голодні – це тоже ніко-
го не інтересувало. Їм нада було план. Держиш коро-
ву – обізатєльно нада здати молоко. Тоді татові при-
йшлося вирубувати дерева со слєзами на глазах. Те-
пер кажем, шо нам трудно. Це трудно тим, хто не був 
в нашій шкурі, хто не знав, шо таке голодний. Мамі 
предлагали: «Візьми дітей, одвези в Харків, остав на 

вокзалі. Заберуть десь, спасеш!». А мама так подиви-
лась та й каже: «А кого? Який палець не одріжу – він 
болітиме. Ну кого я, Лєнку, Вальку, Ольку, кого? Нє, 
я  буду пухнути, і  діти коло мене пухнутимуть». Це 
в 1947-ім  годі.  [...] Не можна було хрестити [дітей]. 
Старшу дочку я хрестила в 1960 році, чоловік був в 
армії. А  другу дочку, вона зараз головою сільської 
ради, – він уже прийшов з армії, робив комбайнером. 
Я кинулася, думаю, поки він той – похрестю. Відне-
сла – похрестила, прийшли додому, бистренько пере-
кусили. А  тут Толік  – поламався комбайн, він при-
ходи. Він каже зразу: «А шо це за зборище?». А кум 
каже: «Та сьогодні Ілля, а в тебе жінка Ільїнічна». Ми 
й зібрались по п’ять грам. Заходи свекруха, несе мою 
Свєточку та й каже: «Тепер це наша! Тепер це наша!». 
А  він каже: «Шо, опять похрестили?!». Накинув ту 
чарку та й пішов, три дні додому не являвся. Шо 
мені робить? Його нема, той каже – десь біля ставка, 
той – десь там. Я його тепер понімаю, він був секре-
тар парторганізації. Тоді ж ганяли за це. Коли хрес-
тили, просили батюшку, шо не пишіть ніде, бо отчет 
був, і нада було у район обізатєльно отчитатись, хто 
хрестив. А тоді побачили, як ти партійний і охрестив. 
В опшем, дуже тоді велика неприятность була. А вже 
третю дочку я хрестила, вже було її годів чотири. Ми 
пішли погуляли, похрестили. Ніхто не знав довгий 
час, шо вона хрещена. А коли дождались сина, він так 
хотів сина, то він розрішив піти похрестити, тільки 
шоб ніде не записували. Поки я прийшла додому, то 
він і вечеряти зварив. 

виБІР паРи Мамин батько – він був дуже, можна ска-
зать, багатим. До нього приходили купувати яблука і 
все. Жорновач Терентій Григорович. Інтересна істо-
рія, як він женився. Він тоже був в армії, тоді ж слу-
жили довго – по десять год. Осталася дома дочка. Там 
жінка вмерла, його випустили додому, він прийшов 
додому. Іде він по дорозі, дивиться – біля колодязю 
шось так мотиляється, нічого не понятно. Він підбігає, 
а воно дитятко, років десять їй, може, було. Схватив 
ту дитину. Оказується, шо ця дитина була в наймах, 
няньчила дітей. Ті хазяєва поїхали в поле, а  їй дико 
захотілось води. Вона кинулась, а води нема. Раніше з 
колодязю витягалось. Вона відро опустила, а назад не 
витягне. Прив’язала до себе віжки і ото начала крути-
тися, і витягала води. Вже коли зійшло тільки витяг-
ти, в неї головка закрутилась, тільки нахилилась, і по-
чало обратно крутитись. Якби не цей воєнний, вона, 
канєшно б, попала в колодязь. Він схватив, спитався, 
чия вона. Вона розказала, шо вона сирота, живе у той. 
Він їй приніс воду туди і все. Пройшло років десять, 
так ця в наймах і живе. І хазяйка ця послала до Те-
рентія Григоровича її по яблука: «Піди купи яблук!». 
Вона взяла кошолочку і пішла. Приходи, а він її води 
по садку, розказує, які яблука. Наложили в кошолоч-
ку яблук, а тоді вона й каже: «Можна я возьму?». Вона 
імєла в віду, шо падалишні возьме. А він каже: «Бери 
сміливо, я там лишні положив». Тут не трогай, а бери 
там. А потом він спитався: «А чия ти?». А вона каже: 
«А  ви мене не взнали?»  – «Ні, а  шо?»  – «А  ви мене 
спасли. Я та дєвочка, шо у колодязя була». – «І ти так 
до сіх пор в наймах і живеш?» – «Да». – «Так, слухай, 
виходь за мене заміж». І вона согласилась. І ото мій 
дєдушка прожив із цею Одаркою, ше прижили вони 
восьмеро дітей.

ВаЛКІВСьКиЙ  РаЙОН 
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смт ков’яги
Записала М. Курінна 17 жовтня 2016 р.  

у смт Ков’яги Валківського р‑ну Харківської обл.  
від Желєзнової Тетяни Дмитрівни, 1955 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Моя мама сама з Олександрів-
ки Валківського району. Клуба там ще тоді не було. 
А  взагалі вона казала, що свято  – це іти до церкви. 
Тоді ж із обувачкою було трудно, напряжонка, як 
кажуть сєйчас. То вони казали, що до церкви йшли 
в тому, в чому ходили. Брали з собою тряпочку, ви-
тирали нею ноги, п’ятки. Там десь під церквою взу-
вали свої чоботи або черевики, шо в них святкове 
було. І  тоді точно так із церкви верталися: вийшли, 
пройшли трошки, знов перевзулися у своє стареньке 
і пішли. Було скрутно, берегли взуття. Вбиралися в 
усе краще. І  сорочки вишивані у них були, і  хустки 
були. На окопи молодь ганяли. В Чернігівській облас-
ті рили вони окопи. 

виБІР паРи А потім її угнали в Германію. Мати була 
остарбайтером. Там десь і в концтаборі були, там з 
моїм батьком познайомилась. Він партизаном був, 
але шоб його не розстріляли, він приєднався до тієї 
молоді, шо угоняли в Германію. А після того він ще 
служив срочну службу в Германії після війни. Роз-
казувала мати, шо робили у бауера. А  там той кон-
цлагерь був для наших хлопців. І каже, не видержиш і 
кинеш туди то буряк, то брюкву, то кусок хліба. Спій-
мали її, посадили у якійсь підвал. А вона з батьком ще 
не встрічалась, але связь між ними якась була, бо він 
ходив до когось і просив, щоб її випустили. І її пусти-
ли. Але троє суток просиділа, жити вже і не думала. 
Дуже страшно було, каже, як пригнали і стригли їх. 
У неї були великі, гарні коси. Каже, плакала, страшне, 
за косами. Коротко стригли. А раньше, ви знаєте, шо 
це було обшманати отак коси! А вони: «Гуд, гуд, кра-
сиві коси...». Вони, мабуть, все це волосся збирали, 
шось з нього робили. В общем, хлєбнули лиха. Батько 
був десь з Кривого Рога, десь отам. Він матері лишив-
ся дуже рано, і  брат в нього був від другого батька, 
а мати – звідси. Після війни, як освободили їх амери-
канці, то вона прийшла сюди. А він відслужив і потім 
приїхав за нею.

дошлюБНе спІлкУваННя Взагалі я вчилася у Хар-
кові, в педінституті. На вихідні приїжджала додому. 
І тут, як у клубах кругом, було кіно. У нас тоді крути-
ли і для малишат, десь на п’ять-шість годин було вліт-
ку, а  потім вже на вісім-дев’ять приходила молодь. 
Спочатку був фільм, а потім – танці. Був і ансамбль у 
нас вокально-інструментальний. [Які танці танцюва-
ли?] Швидкі. Ніхто їх не називав ніяк. Більш сучасні 
були. [Які танці танцювали на весіллях?] Дивлячись 
яке весілля. Як на весіллі раніше грав гармоніст, то 
танцювали все підряд. А  як воно там називалося  – 
хто його зна. Танцювали і «Циганочку з  виходом», 
отаке. А тож крутили оці записі, як тоді казали. Маг-
нітофон включали. Тоді отож танцювали і мєдлєнні 
танці, і швидкі. Тоді ще звали гармоніста. У моєї тітки 
чоловік був гармоніст. Він грав на свадьбах по селах. 
То він був такий рєзвий: і співав, і танцював, і при-
казував. То весела свадьба була. Веселіше, як ото ті 
магнітофони пішли. 

с. костів
Записала М. Курінна 12 жовтня 2016 р.  

у с. Костів Валківського р‑ну Харківської обл.  
від Гребиниченко Віри Миколаївни, 1953 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Я проробила понад десять 
років у Домі культури. Тоді людей у нас багато було. 
Молодість у нас бурна була. Молодьожі сильно багато 
було. Дискотекі хороші у нас проходили. Танці. Заку-
пили ми тоді музичні інструменти. Це ж тоді колгоспи 
у нас були. Нам помагали. У  нас був ансамбль «Вер-
биченька», який до сих пір існує. Фольклорний гурт. 
Знайомилася молодь так, як обично. [Як Ви познайо-
милися зі своїм чоловіком?] Та я ж тут робила, красі-
ва дєвочка була. Багато було кавалєрів. А мій перший 
чоловік приїхав сюди до брата із Закарпатської області. 
І  ми познайомилися тут у Домі культури. Гуляли, кі-
носеанси проходили. А  після кіно  – танці. Під магні-
тофон, і наши хлопчики грали на інструментах. Вони 
і з концертами виступали. «Полька» була, «Краков’як», 
«Гопак». Танцювали у парах. Батьки наші танцювали, 
ми у них вчилися. І  пісні старовинні від них вчили. 
У мене мама співала хорошо, і бабушка. Дєдушка грав 
на гармошці, брат – на скрипці, а я – на губній гармош-
ці. [Як хлопець запрошував дівчину до танцю?] «Про-
шу», – каже. Ручку так дасть. А до мене один підходить 
і каже: «Ви танцюєте?» – «Нєт, я пою!». І пішов від мене. 
Оце я така була, могла відповісти. А так же ж пригла-
шают – пожалуйста. Під ручку і пішли. Ну, а так, як хто. 
Хто бросав на місці, а хто культурний – на місце приве-
де. Весело було, конєшно. Солдати до нас приїжджали, 
робили у нас в колгоспі: буряки, моркву, городнє все. 
Тоді було інтересно. З Валок до нас приїжджали. 

шлюБНий вІк [У якому віці дівчата зазвичай виходи-
ли заміж?] Та у вісімнадцять, хто і раніше вискакував. 
Тоді не так було страшно у такому віці – шіснадцять, 
сімнадцять років  – заміж вийти. Сватали ж раньче 
ходили. [Дівчина якого віку вважалася «старою дів-
кою»?] Та у нас якось всі рано повиходили. Називали 
«стара дєва». Є і зараз такі, що тридцять років, і судьбу 
свою не найде. [У якому віці переважно одружувалися 
хлопці?] У двадцять п’ять. А буває і ранні такі. Слу-
жив у нас, забрав нашу дєвочку  – щітай у вісімнад-
цять-двадцять років – і поїхав. [Хлопець завжди був 
старший за дівчину?] Та воно тоді, та і щас так. Але є 
рік-два заменший. [Чи хлопці одружувалися з жінка-
ми, які вже були розлучені, мали дітей?] Було, але від-
говоряли батьки: «Не треба, не надо». А щас воно так 
вродє і надо. [Чи діти дослухалися до порад батьків?] 
В основном дослуховувалися. Тоді не так всьо распро-
страньонно було, як щас. Тоді батьків боялися. 

виховаННя дІТей Контролювали [батьки дітей]. 
Але в кого яка мамка, який папко. Контроль тоді, 
конєшно, кращий був, чем сєйчас. Понімали батьків 
якось дужче, слухалися. Ну, а  щас  – молодьож вже 
така пішла. Но наші діти ще нормальні. Ще наши 
слухалися. А внуки якось так воно. Привчали раніше 
дуже молодь до роботи. У нас школа була, від школи 
їздили  – діляночки були. У  колгосп їздили помідор-
чики, огірки збирати. Це в них прививали любов до 
праці. А попробуй шось не зробить, зразу мені попа-
де. Я старалася робити. Куди шось надо – значить ти 
 довжен переробити сто робіт. І робиш за п’ять минут, 
а воно ж не хочеться все. 
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фоРМи шлюБУ [Чи були раніше громадянські шлю-

би?] Мабуть, їх так і не було зовсім. Це вже пізніше по-
чалось. [Чи могла дівчина народити позашлюбну ди-
тину?] В мене у першої дитини таке було. Мені стидно 
було по вулиці ходити. Дитині було сімнадцять років, 
і вона забеременєла, а мама не знала. Всі знають, а я не 
знала. Боже, думаю, ну як же ж це. Думаю, а як батько 
узнає! А тоді вже як чоловік узнав, то я все – переста-
ла боятися. Мені було все одно – хто шо балакає, хто 
шо каже. Тоді якось так воно було – боялися цього. Це 
стидно вродє було. 1978 рік, якось воно не так було. Це 
щас воно вже та[к] як надо. Но, слава Богу, хлопчикові 
вже двадцять два роки буде. 

сІМейНІ вЗаєМиНи Я  ж поїхала у Закарпаття, я  не 
тут жила. Повіз же ж він мене у Закарпаття. Ну, а там 
шо? Приїхала поварка з України, казали. Ну, нічого, 
понравилась я їм там. Добре ставилася свекруха, але 
я її «мамою» не називала. Слухайте, це історія. Отак 
була посажена квасоля висока, а  чоловік пас коров. 
Каже: «Піди возьми сигарети в хаті». А хата закрита, 
а свекруха вигляда тіки. Ну, як її звати? Я отак відкри-
ла, кажу: «Ма!». І мовчу. Де воно вирвалося в мене? Ну, 
дурна, молода ж була – вісімнадцять год. Я місяць чі 
півтора побула там і вернулася назад додому. З чоло-
віком. Він на заробіткі поїхав у Вологодську область, 
а я сюди приїхала. Свекор був у мене дуже хороший. 
Свекруха з криками така була. Вона прямо умирала, 
як я до нього дужче тулилася. Це точно було. 

пРийМак Я цього слова [«приймак»] даже не люблю. 
[Воно вважається образливим?] Конєшно. Я  такого 
даже в жизні не казала. Це в мене помер перший чо-
ловік, а з другим живу. Я це слово даже боюся сказати. 
Ну, як це приймак? А я тоді приймачиха буду, як при-
йдеться кудись йти. Ні, не годиться так. 

с. огульці
Записала М. Курінна 13 жовтня 2016 р.  

у с. Огульці Валківського р‑ну Харківської обл.  
від Столярової Майї Тимофіївни, 1936 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Родилася у місті Харкові. 
Батько мій Тимофій Кузьмич Столяров і мати Улита 
Димидівна Дейнека були працівниками Харківсько-
го тракторного заводу. І до п’яти років я жила у місті 
Харкові. Мати була 1912  року народження. Вона на-
родилася в цьому селі. Я  знаю, шо були вечорниці. 
А  після вечорниць всі лягали покотом спати. Мама 
розказувала. Але вона тоді ще була дуже мала. Коли 
її оставили одного разу, то вона заплакала: «Я хочу до 
мами!». І хлопець її провів додому. Оце вона мені роз-
казувала. [Де раніше знайомилася молодь?] На танці 
ходили. Моя молодість у Харкові пройшла, не тут. 
Танцювали ми «Краков’як», «Польку». Ще й «Поль-
ка-птічка» була. І  ще якась була. [Чим  відрізнялися 
«Полька» і «Полька-птічка»?] Там партнер веде ді-
вчину і круте, а там не круте, а бере, як у «Вальсі». [...] 
Я  згадала, як моя тітка покійна ходила на вулицю. 
Кожного вечора молодь збиралася коло одного двору. 
Переважно там, де були дівки. Це ту[т] у селі. Хлопці, 
дівчата і обов’язково гармошка. І танцювали «Гопак», 
«Краков’як», «Вальс», «Польку». І співали дуже багато 
українських пісень. Частину я їх опублікувала, ще й 
заспівала – запис є. І так до досвіта. І співали – одна 
виводе, а всі басували. Дуже красиво співали. Оце ве-

чорами я сиділа на порозі і їх слухала. Ніч, зірки і цей 
спів, і соловей. І згадала Тараса Григоровича: «Світає, 
край неба палає.  / Соловейко в темнім гаї сонце зу-
стрічає. / Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють.  / 
Між ярами над ставами верби зеленіють...». Точні-
сенько, як у нас. Отам у нас ставок  є. І  оце на тому 
«Кобзареві» я і виросла. 

шлюБНий вІк [У  якому віці дівчата переважно ви-
ходили заміж?] Я  вам скажу на прикладі своєї сім’ї. 
Я  вам розкажу про мою маму. Їх було п’ять дочок: 
Ульяна, Улита, Марія, Федора, Варвара. Марія вийшла 
заміж у шіснадцять років, бо мама в них померла. 
А  Ульяна  – сама старша  – вийшла заміж у тридцять 
три роки. А  моя мама вийшла заміж у двадцять чо-
тири. [Хлопці зазвичай одружувалися після армії?] 
Да. Моя ж мама виходила заміж у місті: в ЗАГС схо-
дили, розписалися і все. Та ще й була така біднота, шо 
столу ніякого не було. А  от Федора заміж виходила: 
прийшли свати, передавали хліб, шось таке... І її зразу 
забрали до свекрухи. 

виховаННя дІТей Мати дуже суворо виховувала, 
особливо казала: «Не бери чужого! Хай воно хоч зо-
лоте, а не бери чужого!». [З якого віку дітей привчали 
до роботи?] О, змалечку! І мене привчили. По-перше, 
пасти корову або козу. З п’яти [років]. Дівчат привча-
ли до кухарства. Вже вона могла витопити піч, зва-
рити у пічі борщ. З рогачами там... А хлопців це вже 
батько брав у поле орати і сіяти, і  збирати. Я малою 
кози пасла – заробляла на портфель, на пальто. З усієї 
вулиці займала у хазяйов кіз. [...] Школа була на Тур-
ківці, на десятій сотні. Це була хата одного багатія. 
Відібрали у нього хату, і  туди ми ходили до школи. 
Це було в 1944 році. В 1943-му нас звільнили, і стар-
ші ходили, а ми – в 1944-му. Багато було дітей. Одна 
вчителька була до четвертого класу. А  тоді в п’ятий 
клас ходили на Низ, де по кожному предмету був свій 
вчитель. У нас було три початкових школи: на Низу, 
на Полянках і у нас на Турківці. У п’ятий клас вже всіх 
збирали. Там була двоповерхова школа  – колишній 
будинок багатія Кулика. Він держав олійницю. 

диТячІ ЗаБави [Які дитячі ігри Ви пам’ятаєте?] «Бу-
лавка». От рядок, сидять діти, і в когось одного булав-
ка. Склав у долоні. Хто угадав, де булавка, забирає бу-
лавку, а хто держав, той угадує. А друга гра називалася 
«Горю-горю, палаю...». Становилися парами одне за 
одним. Ведучий становиться наперед усіх і приказує: 
«Горю-горю, палаю, кого зловлю – не знаю». І остання 
пара біжить: один – з одного боку, а другий – з друго-
го. А я повинна піймати когось. Одного з них. Якщо 
піймаю – становлюсь напереді. А той остається і при-
казує. А ще у «кльопа» грали. Посередині кльоп – ота-
ка палочка, тільки загострена з обох сторін. Один уда-
ряє палкою по цьому кльопу, по загостреному кінці. 
Він підстрибує, а той палкою його знов ударяє, і кльоп 
десь падає далеко. А за цим хлопцем, що ударяє, стоїть 
другий хлопець. Той хлопець повинен взяти той кльоп 
і вкинути у цей круг. Якшо він не вкине  – програв. 
А як вкине, то відбирає в цього палку і продовжує цю 
гру. А третя гра – це «схованка», «жмурки». Розсипа-
ються всі, ховаються. Один не дивиться. Кого знайде, 
той іде замість нього. 

РодиННІ пеРекаЗи Я розкажу вам про мамин родо-
від. Там було п’ять братів і три сестри. І всі вони були 
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богобоязнені, якогось благородного виховання. Дід 
мій завжди казав: «Не бери чужого!». Слідив завжди: 
«Де ти взяла чернильницю?» – «Я знайшла». – «От ти 
візьми оцю чернильницю і понеси назад, і  положи 
там, де ти взяла». Це я запам’ятала на все житя. І тому 
для мене чуже – це чуже. Якась природна порядність 
у мене в родині була. І були дуже роботящі. Це чолові-
ки. А жінки, там було три сестри, у них була одна хво-
роба – вони були дуже ревниві. І оця ревність пере-
йшла на наступне покоління. А як ревність, то немає 
в сім’ї спокою. А по батьковій лінії я родичів не знаю. 
Справа в тому, шо мій батько з куркульської сім’ї. 
[Вони] були українці. А чому у них російське прізви-
ще, я не знаю. Розмовляли українською мовою. Бать-
ка родина мала п’ядесят десятин землі і обходилась 
без батраків, своїми силами. [Звідки родом був Ваш 
батько?] Село Сподобівка Куп’янського району. Ця 
Сподобівка була вотчиною Кропивницького. Ще до 
колективізації мого батька женили, йому було всьо-
го шістнадцять років. І  збудував йому хату. А  коли 
була колективізація, і батька, і матір вигнали з хати, 
і Тимофія, батька мого. А раз вигнали, жінка була в 
нього дуже норовиста, то пішла до свого батька. Тим-
офій залишився один, поїхав на ХТЗ [Харківський 
тракторний завод]. «Тільки там ти зможеш не вмер-
ти з голоду», – казали. Ото він поїхав на ХТЗ, зустрів 
мою маму, і  вони поженилися. [Чому мати не взяла 
прізвище Вашого батька?] А  він сам сказав: «Я  не 
хочу, шоб ти страдала». Мама казала: «Давай збуду-
ємо у селі дом». А він: «Я не хочу, мене вже з одного 
вигнали. Я буду при вас». То мама зосталася на своїй 
фамілії, а мені вже на роду було написано. [Ви одна 
дитина в сім’ї?] Одна. [Після загибелі Вашого батька 
мати вже не виходила заміж?] Та якби в неї хата своя 
була, а так вона жила у свого батька. Хотіла збудувати 
хату, но не прийшлося, бо дуже захворіла і фізично 
не змогла працювати у колгоспі. Голова колгоспу дав 
їй паспорт, вона мене забрала із шостого класу, і ми 
поїхали в Харків на ХТЗ. 

с. Рогівка
Записала З. Гудченко 7 червня 2009 р.  

у с. Рогівка Валківського р‑ну Харківської обл.  
від Ляшенка Олександра Федоровича, 1932 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Було заведено так. Я по-
чав парубкувати рано. І  у нас собиралися, і  іще до 
войни було, собиралася вулиця. Молодьож сходи-
лась, і  тоді музики не було дуже, одна балалайка. 
Сидит, бринит на балалайку, а ти танцюют і дівчата, 
й хлопці. Ну, а ми ж були ше пацани. І коло того дво-
ру, де собиралася вулиця, а ми зайдемо через другий 
двір, тоді ж тини ше були, та крізь тини сидимо і ди-
вимось, та слухаєм, шо балакают, та як танцюют, як 
балалайка бринит, поки узнали хлопці, шо ми сиди-
мо, та нас за вуха відтягли від тину. Більш ми й не 
ходили. А тоді вже підріс, став сам ходити на вулицю. 
Ходила компанія, і в нас компанія із двох хуторів – 
в нас Манжеліївка хутор називався, а нижче нас по 
горі до ярка Верчинкивка, Верчинки звалися. І  ото 
ти хлопці приходили до нас, в нас дівчат було багато, 
і в нас собиралася вулиця. Збиралося десь чоловік до 
двадцяти, бувало коли й більше, коли як... Зимою со-
биралися в хатах... «Вечорниці» звалися. «Пішли на 
вечорниці у ту хату чи в іншу хату». У хату зайдемо, 

музики не було ніякої. Тоді співали. Було, вийдеш 
увечорі, отак, в кажнім співают своє, співали в однім 
хуторі, в другім, третім, співали один з перед одно-
го... Де луче співают, туди більше йдут. Як соревну-
валися, співи були. Бувало, й у хатах на вечорницях 
зійдуться, співают. А  другий раз шо скучно, ігри 
встраївают які. Бувало, булавку возьмут, сядут в ряд, 
обикновенну булавку розстібают, іде один, возьме 
отим і у руки одному, другому й каждому. А другий 
іде за ним, відгадує, в кого булавка та. Відгадав – зна-
чить той устає, а той сідає. Були ігри особено перед 
Щедрівкою, перед Меланкою. Собиралися вечорни-
ці і гадали. Допустім, дівчата  – куди вийде заміж. 
Виходе в двір, надіває сапог (тоді в сапогах ходили, 
туфлів мало ше було, літом даже в сапогах ходили), 
виходе у двір, сапог наділа у халяву тіки, а тоді через 
голову махне ногою, сапог злітає з ноги через голо-
ву через забор на вулицю. А тоді виходе й дивиться, 
куди носок повернутий: «Ага, оце [в] ту сторону мені 
виходить заміж». А  тоді начинали гадати, як жени-
хів звати. Писали на клаптиках імена мужиків. І тоді 
дівчата виходят, у ту шапку, перемішуют і витягают. 
Той же скрутят у рулончик бумажечку, витягают, 
і  тоді читає: «Мого Михайло звати!»  – «Мого  – Пе-
тро!». Сміха було полно. Це все робилось для сміха. 
Воно не совпадало то. А  хлопці дівчат понаписуют, 
ідут витягают тоже. Тому – Маруся, тому... Ну, мені 
Маруся й погадала.

двоРІчаНський РайоН
с. кам’янка

Записала Н. Гаврилюк у вересні 2007 р.  
у с. Кам’янка Дворічанського р‑ну Харківської обл.  

від В’язовської Віри Іванівни, 1935 р. н.,  
та Курилової Катерини Василівни, 1923 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи, РодиННе повсякдеННя  
З  наших ніхто не пострадав, бо в мене батько та-
кий був. Отож усі вузлики забрали, усе до грамоч-
ки. А  батько умніший був: під піч отак. Печурка 
була, він туда зерно заховав. Вони ж штирьом туди 
не полізуть. Ото нам оставалось. А  тоді ж він при-
несе в кармані те зерно, і  то ми товкли і  їли. Траву 
їли  – бересток  – оте листя: сушили, товкли і ладки 
робили. Це я помню. У  нас корова була, а  у людей 
забирали – це у колхоз шоб ішли. У  [19]30-му ми у 
колхозі були, то корову не забрали. А шо в колхозі – 
палочку поставлять і все. Робе, робе і скіки там при-
несе? Може, двадцять кілограмів того зерна – і все. 
Сталін цього не знав. Був указ із’яти ізлишки у бага-
тих, но не з середняків і не з бідних! А тут же на міс-
цях наші ж українці були! Нашо ж ти із бєдного брав 
і нашо ж ти вибирав послєднє! Які ж указанія були? 
Ізлишки! Були ж багаті, у них клуні були, зерна тона-
ми. Возьми, но [о]став же ж! А вони спеціально ви-
гребли. Сказали, що зробили голодомор. Наші всьо 
повибирали – каменські! Наші ж і забрали, наші ж і 
пограбували. І то на Сталіна, то на Москву. Все вони 
спеціально, шоб вислужиться! Ми не бєдні були і не 
багаті. Як у школу ходили, то середняками писалися 
у школі. У нас була пара биків, коняка і дві корови. 
Вівці були, гуси, утки, кури. Чотири десятини землі 
було – це помню хорошо. Тоді і молотарка була. Три 
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пари биків, і  їх ганяєш кругом. І  в каждого скирта 
соломи була. Помню, дірку продовбиш в горі, і то на-
скрізь лазили.

сиРІТсТво Мама розказувала, що в неї дочка була. 
Вона здала її в приют в 1933-му, тому що дитина 
була б померла. Їй тьотя сказала: «Ти напиши фамі-
лію, ім’я, остав її, а коли стане трошки зносно, ти її 
забереш». Вона підвела, оставила так, щоб не бачили. 
А так би її не взяли. Щоб спасти дитину, вона її під-
кинула. Вона працювала. На Україні ж невозможно 
було. Тоді ж голод страшенний був, і тікали в Росію. 
Вона в якомусь там радгоспі влаштувалася дояркою. 
Но, каже, дою корову – не садіка ж ніякого не було – 
рядом дитина голодна. Каже, єслі молочко вона їй 
дасть, значить її лишать роботи. Хоть умри, хоть шо 
хочеш. Тут був голод. А  в Росії люди жили більш-
менш нормально, тоже не солодко, як-то кажуть. Но 
там не вмирали, а тут вмирали. От кажуть, що Ста-
лін. Що Сталін був у Кам’янці? Свої були врєдітєлі, 
свої непутьові. Ну, і когда вона в [19]34 році з моїм 
папой познайомилася – він же знав, що вона дитину 
оставила. Вони стільки їздили, шукали, шоб дитину 
повернути додому. І так не знайшли, не знали, жива 
вона чи ні. І  так мама всю жизнь плакала, шо її не 
найшла. Ото як отдала, і все. А якби не отдала, по-
мерла б, навєрняка, нечєм було годувать.

дошлюБНе спІлкУваННя Мама нічого не розказу-
вала [про вечорниці]. А навкулачки билися при мені. 
Билися здорово зимою, навєрно, на Масляну. Одні ж 
доляни, а то – горяни, вони сходилися і билися кула-
ками, шоб не приходили, недовольні були ти на тих, 
шоб дівчат, навєрно, не займали. Ще у «ляща» грали. 
Отак як ударе у ладоню. Отак клали на спину ладо-
ню, і як ударе ладонею. Це просто так іграли. 

ІЗюМський РайоН

с. довгеньке
Записала Н. Стішова 3 липня 2003 р.  

у с. Довгеньке Ізюмського р‑ну Харківської обл.  
від Нос Олександри Григорівни, 1941 р. н.,  

Полякової (Тичинко) Ганни Григорівни, 1921 р. н.,  
та Касухіної Валентини Тихонівни, 1941 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Були досвітки. Я  не 
пригадую, але бабушка розказувала, що в якійсь 
хаті пряли дівчата, ткали, вишивали. До гурту на-
магалися брати багатших. Було таке, що дівчата і в 
положенії оказувались, а потім відмовлялися від ді-
тей. Отаке-то було. Казала бабушка, що весело було 
взагалі-то. Робили там і танцювали. Були музики, 
грали на балалайці, скрипці. Повишиване все було: 
юбки повишивані, фартухи повишивані, кофти по-
вишивані. Самі собі вишивали. 

дІвУваННя На Андрія дівчата ставили гілочку з 
виш ні,  – це ще бабушка розказувала. До тієї гілоч-
ки прив’язували бамажечку, а  гілочок було стільки, 
скільки будуть садити городини – квасоля, там куку-
рудза, буряк, капустина. І чіпляли на ті гілочки. Яка 
гілочка перша розцвіте – на те буде кращий врожай: 
чи то картопля, чи то капуста. Бувало, що цвіли гі-
лочки, а бувало, що не цвіли. Дівчата гадали под Но-

вий год: чоботи кидали, виходили на вулицю; коляки 
считали: як попадається коляка уся в корі, то вийдеш 
заміж за багатого, а  як попадеться гола коляка, то 
за бідного. У колодязь ставили якусь траву (забула, 
яку), а потім зранку, як піде до колодязя і подивиться 
на гілочку, і коли вона в інії, то жених буде багатий. 
Виходили в дванадцять ночі і слухали, де собака за-
гавка. В якім краю загавка – в ту сторону заміж піде. 
Чоботи і черевики кидали через хату: куди носком 
упаде – туди заміж іти. [На Івана Купала] плели він-
ки. Дівчата всі у вінках. Хлопці всі наряжені і дівча-
та. Як звечоріє, всі ідуть на вигін (кінець села), там 
палимо костьор. Вибираємо, де будяки високі. Стри-
баєм через будяки, через костьор. Готовили там ве-
черю на кострі. Співали, танцювали. На воду кидали 
вінки – дівчата скидали з голови вінки і пускали на 
воду: до якого берега допливе вінок, значит прийде 
твій милий з того краю.

с. кам’янка
Записав В. Іванчишен 4 жовтня 2017 р.  

у с. Кам’янка Ізюмського р‑ну Харківської обл.  
від Цвєткової (Бойко) Надії андріївни, 1944 р. н. 

РодиННІ пеРекаЗи Батько був з [19]18-го  году, 
а мама – з [19]22-го. Робили в школі учителями. До-
брі і порядочні, і нас такими воспітали. Батько пере-
жив і голодовку, і  войну. Німці були тут у нашому 
селі. Батька батьки – гнали десь туди в ту сторону і 
розстріляли. Мій батько тут не жив, вони жили в Бо-
ровском районє, а там пошти войни і не було. Вони 
преподавали даже, там діти ходили у школу. А  тут 
[у с. Кам’янка] була дуже война, і німці рішили село 
спалити. Всіх вигнали і розстріляли. А  потом після 
войни уже приїхали батьки. Тут у них і ще двоє дітей 
після мене. То канєшно жизнь, як сказати. Счас усе є, 
тільки шо пенсіонєри дуже бідні. А тоді батько хоро-
шо в школі заробляв. Ну, тоді можна було все купить, 
та тільки нічого не було. Батько заробляв 120 карбо-
ванців – це тоді великі гроші були. Це [19]50-ті роки. 
Тоді їх облагали облігаціями. А остальні гроші вони 
такі були, на книжку. А тоді як батько вже пішов на 
пенсію хорошу, і хату строїли, і нам помагали. Бать-
ко в мене був інвалідом, в нього нога одна не згина-
лася. Він такий був з дєтства. На фронті він не був. 
Його не мобілізували, в нього туберкульоз ноги був, 
він на костилях ходив. То вже, навєрно, в  [19]53-ім 
зробили йому операцію. То він став ходить, в нього 
нога та рівна була. І ми ще жили як, і в школу ходи-
ли, біднота ж канєшно була. А в [19]47-мому году як 
була голодовка, мама каже, шо держали корову, і нас 
всіх викормили. Каже: «Я даю відро молока, і це да-
дуть муки». Оце так вижили. Шоб я чувствувала, шо 
ми голодали, цього я не помню. [Скільки Вам тоді 
було років?] Я з 1944-го, малі ще були. Батьки ті шо? 
Школа і с утра й до вечора. Мама в продльоній групі 
робила, батько історію і німецкий язик преподавав. 
Шо він тільки не преподавав. [Як звали Вашого бать-
ка?] Андрій Трохимович Бойко. Він прожив 95 років, 
а мама – 90. Но вони мені достались гірко, вони лежа-
чі були, мама тринадцять год лежала, а я її доглянула 
до смерті. А сама тепер, хто догляне, не знаю. Живу 
сама, чоловік помер. Син роби[ть] в Харкові, і неві-
стка там. В них там своє життя, а в мене доживання. 
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374 ХАРКІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

с. оскіл *
Записали С. чибиряк, С. Сіренко та О. Васянович  

4 липня 2009 р. у с. червоний Оскіл  
Ізюмського р‑ну Харківської обл.  

від Зорянської Поліни Петрівни, 1927 р. н.,  
Шендрик Ірини Леонтівни, 1937 р. н.,  

та Шендрика анатолія Дмитровича, 1940 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Збиралися у нас, у  мене 
тут всігда. Собиралися чи по п’ятьоркє, чи по трояку. 
А тоді збираємося. Когось посилаємо куплять харчів. 
В мене гараж тут отой, ну, де машини, і там ото столи. 
Ну, сей год уже туди дров наклали. [...] Збирались, як 
молоді були. Приносили в кого шо є. Оце як збирає-
мося: то в мене є кусок хліба чи капуста, помідор, чи 
шо. Тоді ж не було так, як тепер, мнясо чи шо. [Коли 
збиралися?] Бувало по неділях, але більше по празни-
ках. Є який празник: чи Різдво, чи Паска. 

РодиННІ пеРекаЗи Як надумаю, скільки проробила. 
І молода була, то так тяжко було. Там пішла у ремонти. 
В 1943-му – на путя вже, а тоді в 1944-му пішли ми з ді-
вчатами на ремонтний завод. То ходили напєшу. Тепер 
у школу бояться, дожидаються автобуса, а ми напєшу 
ходили. Кажеться, в мене й ноги не болять. Співали. 
То хто шо придумає. То бувало таке, іде нас багато, 
з усього села: ідемо, співаємо, а тоді хлопці як начнуть 
дурачиться. У нас був участковий, то ходили ми з ним 
на завод. Я на станку робила, токарем була. То вийшли 
на Капітодицьку гору, поморилися, стільки пройшли 
і  полягали отдихнути. Нас багато: дівчата й хлопци, 
в час ночи. Одне хтось проснеться: «Ой Боже, корови 
гонять, а ми ще лежимо». Приходю додому, а батько 
вже плаче. Каже: «Я тебе всю ніч дожидав, де ж ти є?». 
А воно ж тоді тоже чутки всякі ходили. Воно напєшу 
йдеш, усього може бути. [Ви кожного дня ходили на 
роботу?] Тиждень робимо. І [в] суботу робили. А тоді 
вже як война кончилась, начали по восєм часов ро-
бить. Я дванадцять год проходила напєшу. Тоді ж ні 
лісапєтів не було, ні машин. Не так, як зараз, дивиш-
ся: машина за машиною. А  ми йдем, нікого ніде не 
зустрінемо. [...] Тоді як гірко було – ніде нічого. Було 
таке, шо і їсти не було шо. Я получала кілограм хліба 
у заводі. На день нам давали. Сімсот грам – на себе, 
а триста – на батька. Та йду ото, прийду, половину з’їм. 
А папа каже, Царство йому Небесне: «Та їж усе, я вже 
як-небуть». А він піде на базар, пшенички купе ста-
канчик. Тоді ж йому пенсію не давали, тіки те, шо я 
зароблю. Гірко було, но все одно легше, чим зараз. [...] 
Я токарювала, тоді бросила. Пішла на стройку, підсо-
бною була. З  підсобної пішла на камєнщика вивчи-
лась. А дід – трактористом. Дали йому трактор такий, 
шо хліб возить. Хліб розвозив, де шо в магазіні взяти. 
Каже мені: «Камєнщиком важко, переходь сюди». Так 
я перейшла. Була я експедітором. Тоді на пекарні вже 
робила. Мастєром поставили. Хліб пекла. Тоже міш-
ки тягала. Я, як робила в заводі, піду в центр, – один 
день виходний був, – а мене побачуть хто-небуть і по-
вістку присилають: у колхоз іди. І я брала ту ланку у 
колгоспу. 

повТоРНий шлюБ Я,  було, розписалась з другим. 
Я виходила заміж, мені було п’ятнадцать год. Ше й не 
було. В  заводі я робила. А  приєжджали із Харькова 

* До 2016 р. – с. Червоний Оскіл.

курсанти. Он учився на лєйтєнанта. Я з ним розписа-
лася. Пішли в сєльсовєт, з батьком, розписались та й 
усе. Їздив, він у Харькові, а я тута. Я робила в заводі. 
А тоді сказали, шо він гуляє. Я поїхала, взнала і броси-
ла я його. А тоді оце той прийшов з армії, та зійшлися, 
та так ото п’ядесят один год. А з тим три з половиною 
прожили. 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї Він [чоловік] то две-
рі робить, шифанери робив, столи робив. Я ото кажу 
другий раз: «Та поможи мені шо-небуть». А він каже: 
«Ти свою роботу роби, а я – свою». Ніколи не помагав. 
Якшо садю, то він помагає. А оце полоти чи там уби-
рати – ніколи. Він трактористом був, робив на стєкло-
пункті, так шо йому тоже робота була.

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї Я  на своїх батьків каза-
ла на «Ви», а діти на мене казали на «ти». А внуки так 
само, на «ти». Як учать, то так же і кажуть. На маму ка-
зала «мама», а на батька – «папка», на діда – «дєдушка», 
на бабу – «бабушка». На мене тоже кажуть «бабушка». 
На хрещених кажуть «хрещений батько» і  «хрещена 
мати». На кумів, як такого возрасту, як я, то казала на 
«ти», а як уже старші, то на «Ви». Так уже нас учили: 
як старші, то на «Ви» називати. У войну у нас стояли 
воєнні і кажуть: «Це ж ваш батько, він же у вас один, 
то чого ж ви кажете на “Ви”. Треба казати на “ти”». Тоді 
вони всякі були: і руські, всякі. А нас так привчали. 

фоРМи сІМ’ї [Чи могла молода сім’я, живучи в домі 
батьків, вести власне господарство?] Спільне було. 
Є ж, як посорились, – хату пополам, у того своє гос-
подарство, а у того – своє. І тоді, і  тепер може бути. 
[Якщо між чоловіком і дружиною виник конфлікт, чи 
запрошують старших родичів мирити?] Зараз самі. 
Ранше гукали батьків, і мирили. Приходять і кажуть: 
«Ти не правий там, а ти там і примовч, і оставайтесь 
жити». 

пРийоМНІ дІТи, кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї [Скіль-
ки у Вас дітей?] В мене ни одного нема. В мене є один 
син, то не мій. Прийомний син. Його, чоловіка, сестри 
ріднеї син. В неї була саркома, вона заболіла, а в нас – 
ото прожили шість год, дітей не було, ми взяли його 
та воспитали. Йому було восєм місяцюв і десять день. 
[Скільки було дітей у Вашій родині?] Сестра замужом 
уже була, як я народилася. А брат старший з 1924 году. 
Пішов в армію і не вернувся. Погіб. 

МачУха Як голод був, у 1932 году, батько поїхав у Сла-
винське. Там у заводі робив і нас туди забрав із бра-
том, а тоді – маму. Мені було п’ять год, а братові було 
восєм. Так маму поїзд зарізав. Пішла збирати вугілля. 
Маму поховали і приїхали. Батько вдруге оженився. 
Це мати була хароша в мене така, хоч вона нерідна 
мені була. Ми з нею так дружили, поки вона не захво-
рала. Вона мені хату переписала. 

посаг Як є багаті батьки, то гроші дарять, машини, 
корову. Ну, зараз мало корову дарять – ніхто не хоче 
держати корову. Готове молоку купують. Квартиру да-
рять, хату роблять.

подРУЖНя ЗРада [Чи траплялися зради?] Запроста. 
[Кого вважають винним?] Хто зрадив. Є сусіди, що ба-
лакають з нею та його обсуждають, а є, шо балакають 
з ним, то – її. Всяко буває. Є справедливі сусіди, а є ха-
міліони – і нашим, і вашим. [Чи траплялося, щоб чо-
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ловік мав дві сім’ї?] Бувало, що через дорогу перейде, 
свою бросе, а пішов аж на троє. Ранше жінка терпіла 
усе, зараз цього немає. [Раніше] ходили в сільсовєт 
розбирались, хто там прав, а хто – ні.

РоЗлУчеННя Ранче розводилися, але якось не так, як 
тепер. Зараз більше розводяться. У  нас тоже всього 
було. І пив, і бив, а жила. [З ким залишалися діти піс-
ля розлучення батьків?] З матір’ю, канєшно. Трапля-
лось, що батько не віддає сина чи дочку, але це мало 
таке було. Є,  що тікають від елементів [аліментів]. 
[Коли розлучень було більше?] Зараз, канєшно. Були 
все время, але не так. Зараз дуже багато. Батьки по-
зичать гроші на свайбу, долг ще не отдали, а вони вже 
розійшлися. Ото так балакають, хоча б долг віддати, 
а вони пожили... 

Записали В. Іванчишен та М. Бех 6 жовтня 2017 р.  
у с. Оскіл Ізюмського р‑ну Харківської обл.  

від Булгакової антоніни Петрівни, 1928 р. н.,  
та Середи Наталії Петрівни, 1946 р. н.

УспадкУваННя МайНа, пРийМак Було багато ді-
тей. І він самий меньший був. Ті [решта] вже порозхо-
дились. Цьому батько і поміг, і ото він не остався без 
помощі. [Кому залишалося обійстя батьків?] Де стар-
шому, де меншому. По-разному. От мої родітєлі, була 
дуже велика сім’я  – три брата і вісім дівчат. Дівчата 
заміж повиходили. Отож дід Іван остався, вони його 
одділили. Де зараз живе Наташа Мірошніченко, ото та 
хата – стара батьківська. Так вона осталась середньо-
му братові. Семен. А папа – самий младший. Война за-
кончилась, прийшов і от куди ж? До брата. А в брата 
вже сім’я, уже шестеро дітей. А женитись, а де жити? 
Так жили бездітні дєдушка і бабушка, і вони предло-
жили: «Переходьте до нас!». Так сказать, довічний до-
говор: «Нас похороните, вам буде хата». Я вже роди-
лася в отій хаті. І вони мені рідні – дєдушка і бабушка. 
Так шо всігда по закону колись [було]. Сім’ї ж великі 
були, і  буває синів чимало. То всьо равно старшого 
одділяють, якшо є земля – дають. Наділ якийсь. А як 
немає, то всьо равно пристраювались. Тоді покупали 
хатку чи робили хатку. [Коли саме відділяли старшо-
го сина?] Як женився, і одділяють. А вже тоді самий 
меньший як остається, він тоді вже при батькові. [Чи 
відділяли доньці землю?] Та дівчата ж заміж виходили. 
Це якшо не було хлопців. Одна дівчина. То це ше: чи 
піде приймак, чи не піде? [Хто такий приймак?] Прий-
мак, це значить: як іде парень жить до дєвушки. Єслі 
вона заміж виходи[ть], це так законно. А як він іде, то 
це іде у прийми. Ну, якось було не дуже прийнято. Над 
приймаками сміялись. Якось, шо це не годиться, шоб 
хлопець пішов до дівчини, вроді як на її іждєвєнія. Те-
пер це всє чєпуха. [Хто насміхався над приймаком?] 
Та у селі. При чом не то шо плохо, іронічно. «Та ти у 
приймах?» – от так. «Та то приймак!» Так підшучува-
ли. [Кому залишалася земля після смерті господаря? 
Синам чи вдові?] Канєшно, вдові. Якщо з матір’ю жи-
вуть, то мати ділила. 

с. студенок
Записала М. Маєрчик у червні – липні 2003 р.  

у с. Студенок Ізюмського р‑ну Харківської обл.  
від інформатора, родом із с. Кримки  

Лиманського р‑ну Донецької обл.

диТячІ ЗаБави Тоді перед войною, перед 1941  го-
дом, чогось ми почали грати у «бакша» – ото такі ка-
вуни. Ми нагортали отакі кучі з піску і ото, значить, 
це кавуни. Це мені було годів шість. І  батьки наші 
казали: «Точно война буде, єслі в отакі ігри грають 
діти». Ми так любили. Там у нас у селі пісок, такі 
пісчані бугри, і ми поза тими буграми, ото бакші ро-
били кождий собі. Кажуть: «Це тільки перед войною 
в “бакші” грають». Ну, а так в «жмурки», в «квача», 
і отак плюєш, а там копійка. Єслі попадеш – виграв, 
єслі не попадеш – програв, давай копійку. В «ножа» 
грали. Треба було, щоб ніж в одне місце попав. Єслі 
не попав, давай ножик далі другому. Вже стали біль-
ші, так в «платоч ка» гралися. От так станем навко-
лішки. Одна дівчина ходе і кладе за спину плато-
чок. І  вгадують, не оглядуються. «За ким платочок 
лежить?»  – «За мною». А  за тобой його нема. То ти 
винават і  носи платочок. Як уже побільшали, ста-
ли здорові, вже грали в  «кольца». Тоже кольцо так 
само клали. Тоді ж начали цілуватися з хлопцями. 
Єслі вгадаєш, шо кольцо в тебе за спиною лежить, 
значить, треба поцілувать того, хто кидав кольцо,  
в щочку. 

дошлюБНе спІлкУваННя В  губи не цілувалися. 
Тільки так у щочку. В губи – Боже сохрани! Це вже 
як целуються – це вже нехарашо. Тоді стидно було. 
Тепер ба’ як? Тоді Боже сохрани, шоб проважав додо-
му і мати побачила. І то за руку шоб не брався, а так, 
осторонь ішов кавалєр. Приведе і все. І  не торкай-
ся. Я за фірточкою, а він там стоїть балакає ж. А шоб 
обніматься при матері чи при комусь, то нільзя. Так 
було строго. 

виБІР паРи У  мене батько строгий був такий, Боже 
сохрани. І  виходила я заміж, уже в совєтське вре-
мя – так за кого батько сказав. Сказав батько: «Під-
еш за Івана». Я за його і пішла. Він мені не нравився 
сперва. Він на війні був поранутий, і був він з одним 
глазом. Інвалід. А батько каже: «Він і в армію не піде, 
так шо підеш за його заміж». [Інший] нравився. Він 
на другій женився, той хлопець. Федя його звали. А я 
за цього пішла. І ми прожили з ним двадцять вісім 
год. І він умер. 

РодиННе повсякдеННя Я  осталась вдова, троє 
дітей маю. Тепер дочці моїй п’ятдесят чотири года, 
в  Петербурзі живе. Другій  – сорок чотири. А  син 
оце рядом живе, перва хата, йому сорок ось буде. 
Я  їх воспитала почти шо одна. Я  усім і хати поку-
пила. Держала скотину, робила, гроші складала. 
Замужем так, там не влежиш. А  чоловік такий був, 
шо не дуже помагав. Як нап’ється, та  й пішов, як 
прийшов, та  і ганяв. Бив. Обливав даже кип’ятком. 
Не хвалилась даже людям, а то ж скажуть: «Значить 
заробляєш». Таке мені кажеться, шо я наче і не за-
робляла. Ніколи нікому [не розповідала]. І  дома не 
хвалилась батькам. Я  думаю, шо мене Бог спас, шо 
швидко він умер. А  то б я раньше його б умерла, 
він так знущався з мене. [Як склалася доля хлопця, 
який Вам подобався?] І  той такий був п’яниця. Так 
же само умер рано, умер тоже од водки. І вроді ішла 
заміж  – і  не були тоді п’яниці. А  тоді пороспива-
лися. Той був міліціонєром, а  мій  – лісняком. Саме 
така робота  – шоб випивать, не дуже трудились.  
А я все сама.

ІЗЮМСьКиЙ  РаЙОН

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



376 ХАРКІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

колоМацький РайоН

с. шелестове
Записав В. Іванчишен 16 жовтня 2016 р.  

у с. Шелестове Коломацького р‑ну Харківської обл.  
від Гринько антоніни, 1945 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Знаю, шо в Москву батько їз-
див  – яйцями торгував. В  нього рука була [велика], 
шо він п’ятеро яєчок отак брав. Він і сам великий, ну 
п’ять штук і десять штук він брав. Як счас їздять на 
заробітки, так, може, й  тоді їздили... А  то в колхозі 
батько робив. 

повТоРНий шлюБ А  мама моя  – це в мого батька 
друга жінка. Його першу жінку посадили за самогон 
перед войною, і хтозна-де вона ділася. В нього остава-
лося троє дітей – вже взрослі діти. А в мами чоловік 
на фронті погиб. І ото вони зійшлися, і стала я. В папи 
троє дітей було, а в мами – одна. Після війни – роз-
руха. В кірзових чоботях в школу ходили. І все ж таке 
одіяннячко було. Но, дарма як було, але було краще, 
чим тепер. В 1962-м году вийшла заміж. У 1965-м на-
чали строїтись, хата маленька була. Стройка  – таке 
діло хароше. Правда, родітєлі його були, було кому 
підсказати. 

НововодолаЗький  
РайоН

с. Знам’янка
Записала М. Курінна 15 жовтня 2016 р.  

у с. Знам’янка Нововодолазького р‑ну Харківської обл.  
від Вірченко Марії Михайлівни, 1944 р. н.,  

родом із с. Нова Розтока *  
Воловецького р‑ну Закарпатської обл.

РодиННІ пеРекаЗи Родилася в сім’ї бідняків на За-
карпатті. Война ще йшла, 1944 рік. До якого віку я там 
жила? Та до двадцяти років. Сім’я у нас була велика. 
Нас було восьмеро дітей у батька і матері. [Як Ви по-
трапили на Харківщину?] Поїхала на заробітки. Сюда 
потрапила, бо тут уже була моя сестра замужем. При-
їхала. Робила дояркою, телятницею. [Чи відрізнялися 
місцеві жителі від Ваших земляків?] Тільки розгово-
ром. [Заміж Ви тут вийшли?] Да. Чоловік із хутора Пе-
ресьол був. Він вже покойний, в 1998 році помер. Оце 
я вдовую скільки. 

дошлюБНе спІлкУваННя [Чим відрізнялося до-
звілля молоді на Закарпатті й на Харківщині?] Тут 
більше роботи було. У клуб ходили, на танці. На За-
карпатті ми «фашанки» називали. Дід один старий 
грав на скрипку, другий – на цимбалах, третій – на бас. 
Ну, і танцювали коломийки. 

Казала ми дівка, бо ми купив дащо,
А я руку у кишеню, та не маю за що.

Ой Іванку, на стоянку, там, де я стояла,
Під білими ніженьками травиця зів’яла.

* Нині  – північна частина с. Верб’яж Воловецького р-ну 
Закарпат ської обл.

Ой дівчино молоденька, ти не рубай дрова,
Тобі хлопці нарубають, бо ти чорноброва.

Оце такі коломийки у нас співали. [А як їх танцюва-
ли?] По двоє: хлопець і дівчина, чоловік із жінкою. 
Коломийки танцювали, ну, і там ще якийсь «Чардаш» 
мадярський. Ну, конєшно, і  «Вальс», але хто вмів, 
а хто і не вмів. 

виБІР паРи [Як Ви познайомилися зі своїм чоло-
віком?] Та він трактористом робив, а  я  – дояркою. 
В нього одна мати були тільки. Та тьотка була. Та так: 
пішли в сільсовіт, росписалися. Один сусід на гар-
мошкє пограв, і все. І вся свадьба. Яка свадьба, як я з 
одним чемоданом, і в нього нема нічого. І стали жити, 
стали хату робити. Я спочатку у сестри жила, а потім 
поїхали, забрали мене у Пересьол, а  тоді з Пересьо-
лу – у Знам’янку. І стали тоді строїть оцю хату. [Чи міг 
чоловік іти жити до своєї дружини?] Ні. До чоловіка 
завжди брали. 

сІМейНІ вЗаєМиНи По-нормальному [свекруха] від-
носилася. А шо ж. [Як Ви її називали?] «Мамою». Та ми 
мало з нею жили. Ми отут-о вистроїли хату, а потім їй 
хату зробили. Ми в своїй хаті жили, а  вона  – в  сво-
їй. [Які стосунки із свекрухою були у Вашої матері?] 
Свекруха її дуже не любила, бо вона бідна була, без 
нічого. Як познайомилися? Тато був з іншого села, чи 
він на вулицю туди ходив, там вони познакомились. 
В тата тоже вже не було батьків. Самі строїлись, сім’ю 
создавали. 

оБов’яЗки дІТей щодо БаТькІв [Хто з дітей мав 
доглядати батьків?] Я вже дома не була, як тато вмер, 
ну, а маму доглядала найменша сестра. Мамі було вже 
сімдесят вісім років, як вона вмерла. Вона в одній се-
стрі жила, а друга доглядала. [Кому зазвичай дістава-
лася батьківська хата?] В мене найменший брат там є. 
Він на буровій у Нижньовартовську жив. Правда, сім’ї 
не було, з сожителькою живе. Ото йому хата. Там тоді 
зразу секретарка прийшла. Шоби переоформити хату 
на себе, надо не одну тисячу вложити. То він приїж-
джав. Всі діти повистроювались там. [Тобто хата за-
лишалася найменшому з дітей?] Да.

виховаННя дІТей [З  якого віку дітей привчали до 
роботи?] Змалку. Все заставляли робити: і  посуду 
мити, і  на город, і  свиней пасли, і  коров сусідських. 
Ми бідно жили. А шо ж, після війни, восьмеро дітей – 
два хлопці і шість дівчат. За кусочок хліба і за чекушку 
молока пасли [корів]. Утром пасли  – давали, і  після 
обід. Може, батьки договорялися ще за шо. Отак при-
вчали нас до роботи. [За дівчатами пильно дивилися?] 
Конєшно. Як кіно крутили, так просимося, шоб пус-
тили нас у клуб. 

поЗашлюБНІ дІТи [Чи були дівчата, які народжува-
ли позашлюбних дітей?] Були. Родили дітей. А які не 
хтіли, то було таке, шо дитину задушать і викидали. 
Та та, як і тепер. Та шоб батьки не знали. Та й тут було, 
шо замуж ходили, уже родити, а живота нема. Було і 
тут таке. Ну, так щас, аборти. Пішов, зробив аборт і 
все. У нас там абортів не робили. Родили, скільки було 
дітей. [Як по батькові записували?] Прочерк був, вид-
но. Може, як свого батька.

подРУЖНя ЗРада, РоЗлУчеННя Та скрізь гуляють 
чоловіки. [Кого звинувачували в зраді?] Хто кого. 
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У  мене чоловік випивав дуже. Спорили, билися.  [...] 
Мати моя дуже гарно шила. Нас було шість дівчат, 
ситець тоді був дешевий, нам вона шила гарні плат-
тячка. Як у школу ходили, вона нас обшивала. Вона і 
мужицькі сорочки шила, і галіфе могла пошити. Вона 
при живих батьках росла в дядька. В  дядька своїх 
було шестеро дітей. Вона в шіснадцять год уже заміж 
вийшла. [Чому мати росла в дядька?] Батьки порас-
ходилися. Та я ще бабушку трохи помню: старенька 
була. Помню, ми сиділи, малі були, вона з двору ви-
йшла, йшла по вулиці, повернулась, подивилась. Но я 
її як сейчас помню. Мама і брат був. Брат – я не знаю, 
з ким остався, но не з мамою. Може, з батьком остав-
ся. А мама у дядька годувалась. 

с. стара водолага
Записала М. Курінна 14 жовтня 2016 р.  

у с. Стара Водолага Нововодолазького р‑ну 
Харківської обл.  

від Добряк Мотрони Іванівни, 1938 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи, РодиННе повсякдеННя Ву-
лиці я не застала. Це ті, шо доросліши були, вони на 
вулицю ходили. А я вже перед войною родилася, то 
ніяких гулянок вже не було. В школу пішла і десять 
класів закончила. А  чоловік мій в армії служив. Я  з 
ним вообше не общалася, він був трохи старший 
від мене  – на три роки. Дєдушка мій. А  жили, счи-
тай, рядом. Які вжитки були? Ми були дуже бідні. Не 
було за шо вчитися. А нас було шість чоловік дітей – 
самі дівчата. А батько один робив – робочий він був. 
Мама в колхозі робила. А шо там? Нічого не давали 
в колхозі. Так ото і виживали. А тоді вже як кончи-
ла школу, пішла у Харків і там ото робила на заводі. 
Поробила півтора года, а  тоді вже дід мій прийшов 
з армії. Мати моя з багатеньких була. В них і пасика 
своя була. Двоє діток і їх двоє – бабушка і дєдушка. 
То вони жили зажиточно. А  вже, каже, як прийшла 
сюди заміж, тут вже було всяко, бо дітей багато. А по-
тім родилася моя сестричка сама старша – з 1929 году 
була. Варєю її  назвали. А  тоді через два года  – ще 
одна. І  ото у нас довоєнних  – чотири, а  післявоєн-
них – дві сестри. У нас раніше школа церковна була, 
ми в тій школі потім училися. А храм разрушили. Нас 
вислали геть із школи. Сказали, дітей виведіть, і ото 
взривали той храм. Так запомнилося. А у війну тікали 
у сусіднє село. Лісами бігли й у озері сиділи на купин-
ках. Трава така, шо вона кучкою росте. А  у воді ми 
сиділи. Посаде мама кажду на ту травичку, і сиділи. 
Пройшло дитинство не дуже в достатку. В голодовку 
після війни, 1946–1947-й, уже як Бог давав, так ви-
живали. А багато ж людей померло в голодовку. А ми 
рвали той – ми казали «квасець конячий». Оцей ща-
вель же наш, у нього невеликі листочки, а є ото такий 
щавель – здорові листки. То все мама перемелювала 
і пекла таке, як оладі. І ото їли. Отаке їли. Й до річ-
ки ходили рогіз рвали. Тоже ж така трава. Бур’янами, 
считай, виживали. Отак дитинство пройшло. Ну, ні-
чого. Я ж кажу, слава Богу... Дєдушка вмер у голодов-
ку в 1933-ім, то я вже його не знала. Вже він помер. 
У нас був кінь і корова була. Позабирали все. А потом 
після цього ми купили двох козочок. Виживали ще й 
тим, шо козочки були. Накладали ж налогами: м’ясо 
здавали, яйця, молоко – все. То забрали в нас і козо-
чок, потому шо не в силах ми були м’ясо виплатити. 

То прийшли і забрали козочок, мама плакала. Каже 
їм: «В мене ж четверо дітей, а куди ж ви забираєте!». 
А вони кажуть: «Хай здихають!». І забрали коз ноччю. 
А тоді воно як: підписували облігації якісь, шо треба 
було гроші платить. А де ж ті гроші? Ото – підпиши-
ся. Підпишеться людина, а вони тоді ноччю не дають 
спати, ходять стукають: «Давай гроші!». А  де ж ті 
гроші, як їх немає! Тоді ж грошей не платили. А бать-
ко робочий у нас був, то давали пайок – булочки чи 
шо, на недєльку шість штучек, а нас четверо дітей та 
батьків двоє. Ну, слава Богу, вижили. Тоді трудненько 
було. Але Бог так управляв, шо ми виживали. 

виБІР паРи В чоловіка мого мама шила, і ми ходили 
до неї, носили їй шити. І ото вона мене полюбила. Ка-
зала: «Тіки прийде мій син з армії, будеш невісткою!». 
Але я кажу: «На все Божья воля». Якби Бог не звів, 
значить не судьба моя. А  в школу ходила  – теж був 
хлопець. Ну як, стіснялася, боялася. У  нас батько 
був дуже строгий: шоб ми ніде нічого. Оце, допус-
тим, десять часов вечора – всі в хаті. Ніяких гулянок, 
ніде нічо’. І дід мій як прийшов з армії, мати його по-
слала: «Іди туди і будеш жениться». Ну, недовго ми, 
мабуть, із півгоду всього походили, і він каже: «Я ж 
буду жениться». А  мені то не хотілося заміж вихо-
дити. [Скільки Вам тоді було років?] Дев’ятнадцять. 
Не хотілося мені виходити заміж. Думаю, нашо воно 
мені нужно! А ми ж росли як? Ми ж не бачили оцих 
всяких, оце щоб разврати якісь. Ми такого не по-
нимали і не знали. У  нас строго було нащот цього. 
І отож поженилися. І ото діти, сім’я – все. Робила на 
фермі, сперва доїла корови, а потом телят управляла. 
Все життя пройшло на фермі. [Як Ваші батьки позна-
йомилися?] Мама моя була дуже благочестива. І сім’я 
в неї така була. Там не було ніколи ніякої ругані. А їх 
двоє було  – брат і вона. То вона жила на Павлівці. 
Павлівка – дальше туда село. А батько мій родом від-
сіля. Так мати каже, заміж ще не хотілося виходити, 
збиралися вони на вечорниці. А батько приїхав до неї 
із своїм двоюрідним братом на коні зимою. А  мама 
була в двоюрідної сестри. Саме в суботу там долів-
ку мазали. «Вони взяли кожух великий, викликали 
мене, – каже, – я ж не думала, шо таке буде. Ухватили, 
в сани посадили, в кожух отой завернули і повезли». 
А в батька мого була сім’я – сім чоловік дітей. «І ото, – 
каже мати, – він привіз мене. Я як появилася, почали 
голови з пічі виглядати. Я злякалася, думаю, куди ж 
я попала. Почала плакати». А  тоді вже так було, шо 
єслі побув ти там, уже стидно було. На другий день 
мама приїхала з батьком, мати моя плаче: заберіть 
і все. А мати каже: «Вже ти побула тут – опозорилася 
і нас опозорила. Оце живи і все». І ото так вона заміж 
вийшла. 

дошлюБНе спІлкУваННя Розказувала [мати], шо 
у нас в селі великий храм був. Всі на Престольний 
празник з’їжали, всі родичі звідусілля. Помолилися і 
до мами сходили всі брати і сестри двоюрідні. І  там 
ото празник відправили, а тоді каждий по домам. Ну, 
а так, шоб гулянки були такі... Батьки їх преслєдували, 
шоб довго не ходили. Ходили лише до сестри, збира-
лися. Побудемо, каже, а тоді розійдемося. Танцювали 
ми, збиралися. Вже після війни клуб у нас був такий 
хилий, кіно ж там показували, ходили ми туди, а так, 
шоб шось таке, – ні. Ніде не збиралися на гулянки ні на 
яки, нічого. І ото там побудемо у кіно, і йдем додому. 

НОВОВОДОЛаЗьКиЙ  РаЙОН
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шлюБНий вІк [У  якому віці зазвичай дівчата вихо-
дили заміж?] Тоді і по тридцять год було. [Не казали, 
що це вже «стара дівка»?] Нічого! В нас сусіди були, 
і тоже сім’я велика, і самі дівчата були, а не виходили 
заміж. Так і прожили все життя. [У якому віці хлопці 
переважно одружувалися?] Та бувало всяко. Бувало, 
що і старші женилися. Ну, як кому назначено. Може, 
годів двадцять... [Чи міг хлопець одружитися з удо-
вицею або розлученою жінкою?] По-моєму, такого не 
було тоді. Лише молоду брав дівчину. По своїх годах 
брали. 

фоРМи шлюБУ Тоді такого не було, шоб оце як за-
раз робиться, шо ні сватаються, ніде нічого: зійшли-
ся – живуть, схотіли – розійшлися. Тоді нащот цього 
було строго. У те врем’я вінчалися молоді. А оце уже 
як мій возраст, то ніхто тоді не вінчався. У нас храм 
 розорили, а ми в Водолагу Нову ходили у храм. Мало 
тоді вінчалося людей, а так ото – роспишуться в сіль-
ській раді і живуть собі. 

покРиТка [Якщо дівчина народжувала позашлюб-
ну дитину, чи приймали її батьки?] Кому як. Бувало 
і приймали, а бувало і виганяли, як ту Катерину Шев-
ченка. Але тоді такого дуже мало було. Я в нашим селі 
чогось не помню такого. Такого не було, шоб заміж не 
вийшла і дитину родила. Батьки суворо ставилися, 
контролювали. 

подРУЖНя ЗРада Були [зради в родинах]. [Кого в 
них звинувачували?] Конєчно, жінку. Чому? А тому, 
шо як жінка не прийме, то мужик не буде ходити. 
А як жінка приймає, а мужикові шо? І це особенно 
було після війни. Оставалися ж вдови. Повбивало 
мужиків на війні. І  як чий мужик приходе, то при-
ймали. Було таке. [Що потім робила дружина?] Ко-
нєшно ж, не гладила по голові! Ссори були і такі не-
приятності. От у нас один случай був такий: жінка 
була в селі (вона вже померла), чоловіка вбило на 
війні, а другий почав до неї ходити. А його жінці ж 
доказували люди, шо він ходе до другої. І вона його 
ходила слідила. І  от вона йшла за ним слідом, а  та 
жінка вже ждала його у кущах. Каже йому: «Давай 
жінку твою вб’єм, а удвох зійдемося». І дружина як 
почула, тоді утекла і після того вже не ходила сліди-
ти. Каже: «Хай ходе хоч куди хоче». Оце розказували 
люди. А в тієї жінки первої, не в любовниці, не було 
дітей. Вони вдвох жили. А в цієї, шо він ходив, було 
двоє дітей, хлопець умер у війну, а дівчина така, як я, 
ходили ми з нею в одну школу. Так шо случаїв багато 
було всяких.

поЗашлюБНІ дІТи В чоловіка мого рідного [батька] 
не було, мати його нагуляла. А по батькові вона запи-
сала на того батька. Написала на нього. Вродє как він 
не отказувався опосля. Вона була у прислугах. І  він, 
цей її жених... І як вони там сходилися, вона не розка-
зувала за це. А вже як дитина родилася, він сказав, шо 
запиши на мене. Але не одружився. Він був чи інжене-
ром якогось заводу, чи шо... А ті люди, шо вона була 
в них прислугою, були йому родичі. Він приїжджав 
до них. І ото так вона привела. Родила мого чоловіка. 
А потом уже після війни вона вийшла за другого. Вона 
його не любила, а так, шоб легше жити було. Ну, така 
вона була – любила мужиків. І могла й підгуляти, і все. 
І я вже як до них прийшла, вона все на чоловіка взва-
лила і всякими словами його обзивала. 

сІМейНІ вЗаєМиНи Свекруха в мене жестока була. 
Дуже жестока. Вона мене не жаліла, нічого. Сама мене 
майже засватала, а потом – ти недотепа, не вмієш ні-
чого. А троє ж діток: в мене два сина і дочечка. І так 
вона і до дітей погано ставилася. І до мене ж так само. 
І така ж була, я ж кажу, підгулювала, і все. А то в неї 
чи воспалєніє льогкіх було, чи шо... Там диспансер у 
нас був, то вона возьме собі в узольчик всякої переме-
ни. Рядитися вона в мене любила. І ото вузлик возьме, 
і  піде туди, ляже у больницю і лежить. А  я  ж: троє 
дітей і робота на фермі, шо я не бачила ні виходних, 
нічого. А їй же ж треба туди поїхати, їсти наготови-
ти. А того діда свого вона до себе не допускала. Він 
був низенький, худенький. І вона каже йому: «Не йди, 
а то будуть з мене мужики сміяться!». І малий, і по-
ганий, і  все! [Чи Ви давали свекрусі відсіч?] Ой, та 
шо – поплачу та й усе. Чоловік, слава Богу, жалів. Він і 
на роботі помагав мені бувало. Так вона ж і його обі-
зве, обругає, а потом вродє хоче помиритися, а воно 
в мене отут відложилося. А  я ж обіжаюся. І  ходила 
від них геть. Забрала дітей та й пішла. Так вона ж хо-
дила до моїх батьків. «Я їй нічого такого не сказала, 
а  вона обідилася!». Але її всі знали, яка вона була. 
А  батькам же ж тоже мене жалко. Кажуть їй: «Ну, 
нашо ж ти таке робиш? Оскорбиш, обізвеш всяко, 
а  потом шоб до тебе відношення було...». А  обіда ж 
отут відлягає і все.  [...] Ще як на Павлівці [лікарня] 
була, мужик там був лежачий, і вона пішла за нього 
заміж. І вона його вродє як доглядала. А цей в неї вже 
помер. А у того мужика – дочка і син. Син – в Харкові, 
а дочка – в Молдавії. А як вже той мужик лежачий і 
свекров вже хила, то я набираю хліба і ще чого в сум-
ку і несу ж до них. Кілометри три. На роботу прийду, 
відробила, а  тоді йду туди їй помагати. То вона там 
пожила, ну, скікі, може, півтора года, і  той дід тоже 
помер. І вона прийшла назад. А в мене невістка мого 
старшого сина, вона магію чита, і  вона із цього хо-
зяйства, шо ми жили, нас випроводила. Ну, считай, 
під тин викинула. І ми купили хатинку невелику, і ото 
там з дєдом жили. А свекруха як відтіля прийшла, то 
до мене ходила. Я  її погодую і  все. А  тоді у  послєд-
ній день вона прийшла і каже... Вона любила не борщ, 
а капусняк. Я її погодувала, і ми робили з дєдом. Він у 
кузні робив. І корову ми держали, як не трудно було. 
І  ото вона прийшла, і  каже: «Знаєш шо, ти мені за-
втра звари капусняка, я  прийду завтра поїм...». А  я 
кажу: «Ну, приходьте, ви ж знаєте, коли я на роботу 
йду, шоб же я вас погодувала». – «Хорошо». А тоді на 
ранок приходить мій син старший, вони з невісткою 
в одному дворі з нею жили. Вони – в одній хаті, а све-
круха – в  іншій. Сама була. Прийшов і каже, шо ба-
бушка померла. Так шо вона скоропостижно умерла. 
Ні каялася, нічого... 

пРийМак [Чи називали «приймаком» чоловіка, який 
ішов жити до дружини?] Та називали. [Це було об-
разливо?] Нормально. У нас там єсть сейчас, вони ще 
живі обоє. Так він оце ж із Павлівки, з другого села, 
а  вона  – звідти, де ми родилися. Він прийшов же ж 
приймаком до неї, в  її сім’ю. Так він сміється, каже: 
«Я заміж вийшов». Не брав же до себе її, а прийшов 
до неї. [Чи приймак приносив придане?] Ну, навєрно, 
шось приносив. 

посаг Тоже давали і подушки, і все [молодій]. В кого 
шо було. [Що давали Вам у придане?] Це саме перве – 
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шефанер, шоб шось туди почипити було. Кровать і дві 
подушки. Всьо. Більш нічого. Оце так ми виходили за-
між. Потому шо, я ж кажу, нас шість,  каждій треба по 
кроваті, по подушці купити. А хто, може, й заможніші 
були, то, може, іше шо давали. 

оБов’яЗки дІТей щодо БаТькІв [Хто з дітей до-
глядав батьків?] В  кого совість була. Допустім, у  нас 
батько помер, мама ж ще жива була, а нас же шість. 
У нас було дві сестри – дванадцять і шістнадцять ро-
ків, вони пішли на свої заробітки. Кусочок хліба собі 
заробляли, бо батьки не могли нас всіх содержать. А я 
і ще одна сестричка, з 1934 году, ще вона жива, в іншо-
му селі жила. А ті рядом зі мною живут. То це... При-
йшлося доглядати мені, потому шо ті три там, вони не 
наїздяться, а ті дві від мене менчі. Ні та не схотіла, ні 
та. А шо робити. І ото з хозяїном своїм ходили ночу-
вати до мами, і ото доглядали. Дров не було, топити 
нічим, то ми наберем дома в мішки і сами з ним ви-
топимо. Їсти зварю, несу мамі, погодую. 

УспадкУваННя МайНа [Як ділили батьківську 
хату?] А тоді ми всі повідказувалися. А досталося моєї 
самой менчої сестри синові. Щітай, онукові. То вона, 
хатка, у  нас не дуже гарна була, хиленька. Не знаю, 
за скікі він її там продав. Ми ніякої претензії ніхто. 
Я сказала, шо мені не нада нічого, в мене свій куток є. 
Хвате. А батько, як ше живий був, казав, шоб осталася 
хата цьому внукові. А він і жити не жив там – продав. 
А тоді ж і хати були дешеві. То за скікі він її продав. 
І ото і все. Так шо у нас не було вражди ніякої, скан-
далу. А в людей – да, в людей є, шо скандалят і потом 
уже не здоровкаються. Не общаються із-за того, шо не 
помиряться.

с. федорівка
Записав В. Іванчишен 14 жовтня 2016 р.  

у с. Федорівка Нововодолазького р‑ну Харківської обл.  
від Скляр Ірини Василівни, 1927 р. н.,  

та Лугової Тетяни Михайлівни, 1956 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи, РодиННе повсякдеННя  
Мені було дев’ять год, як у школу пішла я. В нас тоді 
в школі було чоловік сорок. Багато було дітей. Ну, до 
війни я кончила п’ять класів. А тоді ще шостий клас 
при німцях кончила. Було організували тутечко у шко-
лу нас. Небагато ходили, а вже война як кончилась у 
[19]45-му, то  я закончила сім класів. Мені було, счи-
тайте, вісімнадцять год. Ото куди я піду. Бєдность 
була, я,  батько, сестра. Боліла вона, не знаю, шось із 
льогками. Шо її мама лічила, шо мама була при німцях, 
шо мама топила в печі, тоді ж дровами, сміттям вся-
ким. Дров дуже таких не було, як зараз. То вона ото ви-
гребе жар із печі, а туди цеберку кінських кізяків, і ото 
висипе на ту черінь, і на тій черіні кізяки пари. Воно 
все там робиться, гріє, а тоді залазила моя сестра туди 
і лягала отак спиною, і ото лічилася. І ото вона так ви-
лічилася, в неї був воно як плєвріт. Ну, шось із льогка-
ми. А в моєї сестри двоєрідної був чоловік, болів тоже 
тоді, як і вона. Тільки в неї сухий, а в нього мокрий був. 
Ми ходили у поле, там давали землю, то ми заходили з 
мамою, всігда зайдемо до них і далі ми підемо на гору 
туди. Там робили, пололи, то таке. То така жизня тоді 
була. А тоді як война кончилася, то ото кончила я сім 
класів. А куди я піду, бєдность, батько, я і сестра та, шо 
боліла. Двоє в Германії були, сестра і брат, забрали їх 
тож іще. Не було ні вдіться, ні вбуться. То ото так бать-
ко мій зробив мельничку, така була, отак круглі камені, 
а тоді мололи зерно. Підем на базар, купим на стакан.

НОВОВОДОЛаЗьКиЙ  РаЙОН
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м. херсон
Записала Л. Боса в червні 2013 р. 

 у м. Херсоні  
від Карпець Тетяни Сергіївни, 1939 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Мій прапрапрадід  – турок. Пра-
бабка була гречанка. Звали Вагілевич, Іван Вагілевич 
(не знаю, однофамілець чи шо того Вагілевича, шо з За-
хідної України), він був бездітний. Коли була турецька 
війна (у ХІХ столітті), він усиновив турчонка, якого на-
йшли, після того як турки відступили, у цьому нашому 
регіоні (Херсон, Миколаїв). Турки відступили, а в хаті 
залишилася дитина однорічна – хлопчик. Він був безді-
тний, значить, спочатку, а тоді він взяв його і усиновив. 
Значить, оце мій прапрапрадід дав йому освіту, хрестив 
його в християнство. І той на гречанці женився. І той 
турчонок був головою міста Вознесенська Миколаїв-
ської області. Тоді у нього було п’ятеро чи шестеро ді-
тей, один із них – Степан. Він женився на українкі Ба-
куненко (прізвище українське, українка була Бакунен-
ко), і у них було троє дітей: дві дівчини і Володимир. 
Значить, дід мій Володимир казав: «Я  турко -грєко-
українець». От. Етот мой дєд Владімір женілся на укра-
інкє – на [моїй] бабушкє. Ще раз украінская кров до-
бавилась. І у них було ще двоє дєтєй, одна дєвочка – ето 
моя мама. А отєц мой, Колгун, – українець. Його дід був 
кріпаком, служив той кріпак у царській армії – забрали 
його. Був дуже такий крєпкий, моцний, красівий. І він 
прослужив декілька років в армії, а тоді приїхав у село, 
помєщиця в нього влюбилася і женила на собі. Це мій 
прадєд. Так шо, хто я така? Я вважаю себе українкою, 
тому що останні три покоління українські. Опинили-
ся в Херсоні, бо тут був дід і баба, кров присутня. А от 
дядько мій похожий на турка. 

БІлоЗеРський РайоН

с. дар’ївка
Записала Л. Боса в с. Дар’ївка  

Білозерського р‑ну Херсонської обл.  
від Мельник Тетяни Григорівни, 1914 р. н.,  
родом із с. Орлове Високопільського р‑ну 

Херсонської обл.

дошлюБНе спІлкУваННя Коли були ми ще молоді, 
то збирались у себе у Орлово в кінці села, «на камені» 
називали, і хлопці, і дівчата збираються і співають, ка-
зали «одвести душу». 

– Ой дівчино, гарна-чорнобрива, та напій коня.
– Тоді буду коня напувати, як буду твоя. 

Брати старші ще розказували мені, що наймали зімою 
хату на три місяці у якоїсь вдови або бідної сім’ї, де 
збиралися гуляти, а ми вже збирались у хаті-читалці, 
поки клубу у нас не було. Роботи якоїсь із собою не 
брали, бо у нас не вишивали і не пряли. А так собіра-
лись поспівать і на бєсєду. Хлопці пристроють радіо 
або прийдуть із гармошкою, а чи із балалайкою, і так 
собі гуляєм. 

с. Інгулець
Записали Л. Боса та Ю. Буйських у червні 2013 р.  
у с. Інгулець Білозерського р‑ну Херсонської обл.  

від Оврамець (Конотоп) Тетяни Степанівни, 1950 р. н., 
азанової (В’юн) Раїси Миколаївни, 1937 р. н.,  

родом із смт Іванівка Херсонської обл.,  
та Сікорської (Хандусенко) Валентини андріївни, 

1948 р. н., родом із с. Станіслав Білозерського р‑ну 

РодиННІ пеРекаЗи [Як жила Ваша родина?] Один 
дід, той шо херсонський, то коли було розкуркулю-
вання (тоді щитали, якшо є коняка – то вже куркуль). 
І в того діда: «Здавай зерно!». А в нього ж нема того 
зерна. Забрали десь та побили добре того діда. От. А в 
них у сім’ї було семеро дітей: він [батько] був самий 
менший, а ті вже трошечки старші були. То того діда 
забрали, побили його добре: «Здавай те зерно!». Де 
він його візьме, як в нього немає того зерна. А потом 
одпустили, то він скоро після того й помер. А бабка 
ше... А тоді давай розкуркулювать! А розкуркулювали 
як? Старший син же ж виріс, пішов за радянську вла-
ду, а другий – протів пішов. То той, шо за радянську 
владу, прийшов батька й матір ше розкуркулювать, 
і бабу... Бабу вигнали з хати! З тими дітьми, а вони, як 
мишенята, розбіглися по всьому, хто куди. А мій бать-
ко, як самий менший був, то він зібрався і пішов піш-
ки в Херсон. Тут у  морпорті [працював] мій батько. 
Він ше пацаном там був грузчиком, в порту, якось шо 
його забрали на пароход, і він там моряк був, потом 
кочегаром був. І батько плавав, ше раніше плавав. До 
войни він все врем’я плавав. Ну, оце по лінії батька. 
А вже по лінії мами, батько її тоже плавав, ше на тих 
кораблях вони плавали. От. А  потом, коли він пере-
став уже, женився цей дід і  тут в селі став жить. То 
так жили, одноосібне хазяйство в них було. А  тоді, 
коли ж стали розкуркулювать, у колгоспи зганять, то 
не схотів іти в колгосп. Він зібрався – дід – і пішов у 
город Хмельницький (ну, Проскурів раньше називав-
ся). Він пішов туди і встроївся на завод, і там уже... [...] 
А тоді було сильно (в [19]50 році) такий клич у партії, 
і все, щоб заселити Херсонщину. І розсилали людей, 
посилали, щоб людей агітірували, щоб люди переїж-
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джали із тих областей, люди переїжджали сюди. Ну, 
канєшно, вони обіщали багато, щоб люди переїхали, 
обіщали, шо і жилі дома будуть, і привезли цих людей. 
Ну, в сім’ї нас [дітей] було троє: мені – четирє місяці, 
брату – п’ять років, а сестрі – три. Отакі дітки були ма-
ленькі. І батьки. А шо ж після войни – ні в кого нічого 
нема ні вдіться, ні взуться – біднота була. І переїхали. 
Пообіщали, шо тут же і таке жильйо, і все, а привезли 
сюди, а жилья немає тут практично. Був такий, ше до 
войни, свинарник тут, такі потолки підбиті, а там зола 
насипана. І ми поробили фанерні (як для свиней) пе-
регородочки – і це поселили там людей. І гадюки по-
взали, і зола там сипалася. Ото так практично люди і 
жили. І практично люди всі переїжджали такі, як і мої 
батьки, і в кожного дітей куча. Ну, їсти ж там не було 
нічого, як у селі  – ніде нічого. Десь поки заробиш, 
поки там дадуть. Яка ж там була зарплата! Бідували. 
Ну, єдино шо тоді вже тут був організований совхоз. 
І начали вони строїть дома. Заселили оцю вулицю: ко-
ровку вигнали і дають, і достраюй сам. А достраювать 
з чого? Нема ж з чого. Де який камінець, де то шо тули-
ли ту хату, як ласточкине гніздо збили... А переїхали в 
[19]50 році, в травні місяці. І старалася ж кожна лю-
дина построїть шо-небудь до морозів. І то так ліпили: 
комишом ці хати накривали, і мазали. Ну, тоді люди 
збиралися, один одному помогали. [...] [Ким працюва-
ли Ваші батьки?] Мама була як разнорабоча тут, у со-
вхозі, як уто на поле люди ходили раньше. А батько, то 
так робив раньше, на любих таких роботах. [...] [А Ви 
хто за професією?] Бухгалтер, в колгоспі [працювала]. 

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї Батько із Полтавської облас-
ті був, а  мама  – з  Херсонської. Сначала я була одна. 
А потом, як батько нас бросив мій, мама вишла дру-
гий раз заміж і щє родила мині молод[ш]их систри-
чок. Мамі було тридцять дев’ять і сорок п’ять, як вона 
мині родила сестричок. Типер вони до мене все врем’я 
приїжають. Молодші ж набагато. Як дітки мої, полу-
чаєця. Я уїхала в 1959 году з Івановки, вже туда тіки 
приїжала в гості.

РодиННе повсякдеННя Ни бабушки, ни дєдушки 
в мене не було, потому шо вони померли в 1935 году. 
В  один год, молодими. А  я ж у 1937-му народилася. 
Нянчились ми самі. Я  хоч і дуже мала була, помню, 
у садік возили чі каретою, чі бричкою... Общєм, конь-
ми возили у садік мене трохи. Я тоже трошкі там була. 
Голодовка була сильна. Там давали нам соєвий суп чи 
гороховий. Не знаю, який, но я його не їла, хоть і голо-
довка. Я тіки брала чьорний хліб із повидлом. Отака 
була переборчива. Сильно пагано кушала. Пагано їла і 
сильно боліла через те. 

повТоРНий шлюБ Батько щє в 1939-ом пішов на 
Фінську [Радянсько-фінську] войну. Мені було два 
года. А  тоді ж уже началась оця Отєчєствєнна вой-
на. Його там ранило, десь на Кубані – Краснодарскій 
край. Він там у госпіталі був. І перийшов до санітар-
ки жить, і там і остався. Він тікав оттуда, но жінка та, 
з якою він жив, була бірємєнна. Його піймали на вок-
залі її батьки і не пустили до нас. Він розривався: хотів 
сюди, шоб до мами і до мене, і там в його син уродив-
ся. Потом він приїжав до нас, потому шо там брати ж 
у нас були його, то він приїжав, ми бачились. Алімен-
ти він не платив, потому шо мама пішла подавать на 
аліменти, а їй сказали: «Ви не заплатили сільхозналог 

і не схотіли оформлять аліменти». Такі врімєна були 
тяжолі. Но він [батько] мені помагав то: і посилочкі 
висилав, і дєньги. Опщєм, я училась уже в тєхнікумі 
у Сімферополі на товаровєда – у мами грошей ніколи 
не просила, а писала батьку, єслі мені нада. Він всігда 
висилав. Небагато – рублів сто. Тоді були такі гроші! 
В колхозі грошей не сильно давали.

виБІР паРи Я  заболіла туберкульозом льохкого. Уже 
я у тєхнікумі вчилася, тоді открита форма в мене по-
явилася. З чоловіком познайомилась у больниці. Він 
больний, і я больна була. Кому ми нужні були? Я не 
хотіла їхать додому, там були маленькі сестричкі, а в 
мене – одкрита форма туберкульозу. А він тут работав 
на складі запчастєй, йому сказали, шо дадуть кварті-
ру. В його тоже маленькі сестричькі були. Нам обом 
нильзя було повертаться. Мені казали врачі, шо він 
довго не проживе – в його було двостороннє воспалє-
ніє, а в мене на одній стороні зробили операцію. 

с. широка Балка
Записали М. Маєрчик, Ю. Буйських та Т. Момот 

у 2001 р., 2013 р. у с. Широка Балка  
Білозерського р‑ну Херсонської обл.  

від Грищук Клавдії Григорівни,  
Олійник Марії амосівни, 1911 р. н.,  

Діхтяр (Ковбаси) Дар’ї Іванівни, 1924 р. н.,  
Ковбаси агафії Іванівни, 1928 р. н., 

Вершин (Самойленко) Меланії Савеліївни, 1923 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя, шлюБНий вІк Вечор-
ниці були, у колгоспі, гармоні грали. У нас маленький 
був клуб. Там була церква, а тоді клуб був. [...] Я в двад-
цять год тільки вийшла на вулицю. Батько не пускав 
мене. Я в батька була одна дівчина, і вони не пускали 
мене. А тоді пустили, і я познакомилася з своїм чоло-
віком, [дівчата] й раньше виходили. [У  п’ятнадцять 
років виходили заміж?] Виходили. В мене племениця 
вийшла в п’ятнадцять год. Ще й не було, ще й при-
вела. Це тоді, в  тодішнє врем’я. А  я заміж вийшла в 
двадцять сім. Тоді, знаєте, як дівували, – в нас батьки 
були строгі, а в кого не були строгі, то й понагулюва-
ли, а хто і не нагулював. І тепер уже ж разно гуляють. 
У мене дочки, так у мене в двадцять чотири повихо-
дили. А мене як провожали, то він мене проведе, а до 
хати я його не веду, бо мене батько лаяв. [...] Дівчин-
ка, дєвочка. А як способна на степ ходити – баришня. 
Як замуж вийшла – молодичка. А як молодичка, так 
мамою стане. А як багато дітей – мать-героїня. Тьотя. 
Бабушка. Тепер уже баба столєтня. 

виховаННя дІТей Тоді всі дітки були способні та-
рілочку помить, мама заставляє. Дома курчатка там, 
поросятка.  [...] Раньше була лучча [молодь]. Того шо 
були такі усі вніматєльні, не робили пакості такої, шоб 
курили, шоб убивали один-одного, шоб билися – та-
кого не було. Це рєдкий случай такий, шо там шос, 
а так – нє. А січас от, бачите, як. [...] Ми поважали сво-
їх батьків. Нільзя було сказать нічо’ на батька, а шоб 
ше і вдарить батька або оскорбить – нє-нє-нє, нєльзя 
було. У нас батьки були хароші. І ми їх понімали хара-
шо. Нас було багато, ми батьків понімали. 

сиРІТсТво Вже як моя мама померла, мині було дев’ять 
год тіки, а сестрі п’ять год було. І ми ж так сироти і 
жили. Батько з нами був же ж. І ни женився через нас. 

БІЛОЗеРСьКиЙ  РаЙОН
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А тоді кому діти нужні? Нікому діти не нужні. І так ми 
жили довго з батьком. А тоді батько оженився, взяв 
станіславську. Ну, тоже ж було нам усього. Мати ж 
у нас мачуха була. То було, колхози вже тоді начали. 
Тоді ж збори були, собранія. І вони пішли з батьком 
на собраніє. А тюлька – маленька така рибка. Вона на-
жарила ж ото. А ми ж їсти хочем, та й понаїдались цієї 
тюльки. А вони прийшли ноччю, кончилися там вже 
ті збори. Та вона як начяла нас бить! Та ми ото там 
пережили все. А тоді сказала батькові: «Я з тобою не 
буду жить, де хоч дітей дівай».

РодиННІ пеРекаЗи Нас було десятеро дітей: четверо 
померло  – шестеро осталося. Одне маленьке з голо-
ду померло  – дєвочка, в  1933  году. Бєдно ми жили, 
канєшно. А ми як діти: училися не дуже ми, потому 
шо в нас не було за шо. А потом, уже як годи погані 
настали і ше хужі, 1932 год, 1933 год, – виїхали в го-
род. Ми голодні, з голоду вмірали – батько нас забрав 
у  Херсон. Був зразу розі[й]шовся з матір’ю. За шо? 
Шо він поїхав у город, там поки встроівся, поки був, 
а тут із голоду дєвочка вмерла сама менша – два годіка 
було. Він приїхав, і  мати його виганяла: «Де ти був? 
Дитина померла!». А він каже: «Знаєш шо? Поділимся 
дітями. Я тобі оставлю старших, собі візьму меншіх». 
І він трьох дітей покинув матері, і взяв трьох собі: оце 
мене, брата і  сестру. Тут ми голодні були, ходили по 
степах. Траву їли, вибірли кругом картошки де – тут 
ми голодали страшно. Якби не материн брат, то, може, 
ми були б всі померли. Вона у їх робила, нам приноси-
ла то буряка кусочок, то ото такі маленькі рибинки – 
«сипачі» раньше називали. Варила таку юшку, то ми 
їли. [Мамин брат] був рибак, ловив рибу і лучченько 
жив. Крупи нам давав. Тоді батько взяв нас в город. 
Він робив у Херсоні. В «Хєрсонторгє» робив у складі, 
коло хуражу. Там були самі коні, конюшні. Раньше ж 
не було машин, а возили будками і підводами. Робочі 
як побачили, шо він привіз такіх трьох дітей нещасніх, 
а ми ж такі бєдні були, голі і босі, і голодні, і все. І ро-
бочі зразу на нас кинулися: той на тій підводі везе, той 
кусочок хліба дасть, той шо-небудь друге. Хто крупи 
давав – хто шо мог. І так ми у Херсоні прижилися із 
батьком, а так були б ми всі троє уже померли б із го-
лоду, потому шо голод був сильний. Десять год жили 
[в Херсоні]. Як уже я дожила – люди розібрали. Мене 
узяли євреї, вони побачили, шо я така дєвочка вже 
величенька, можу шось робить. Я в їх служила, при-
слугою була. А шо робила? На базар там пошлють сме-
танки купить чи шо-небудь. Ми ізначально, як були 
маненькі, ше мене не брали, то з братом торгували. 
Він водою торгував, а я продавала такі канхветики – 
були посипані чимсь. І ми з ним тако наторгуємо, і по-
купляли собі балєтки такі тряпчані, пошиті. І  йому, 
і  собі. А  потом уже у школу батько оддав оцього ж 
брата і дєвочку маленьку, цю, шо п’ять год було. [Що 
Ви ще робили в євреїв?] В  їх було троє дітей зрослі: 
одна дочка робила на елєваторі, а одна бу[х]галтером 
робила. Одній я їсти носила, шо мати дасть у кухлику, 
я її несу їсти. Вони мене за це любили. Я у їх поли про-
тирала, хіба за чимсь пошлють мене. Вони мене люби-
ли, я в їх довго була. Вони не платили нічо’, а вдівали 
мене. Вони мене оддали в вечірню школу. Хазяїн був, 
завсклада там. Я совсім не вміла ні читать, ні розпи-
саться, ні букви, нічо’ не знала, а то я вже навчилася і 
читать трошки, я й січас чітаю газети. І отак я в їх про-

була, шо я получила паспорт – мені встало шістнацять 
год. У вечірній школі мене євреї підучували, вдівали 
харашо, я нічим не нуждалася: і тапочки разні носив 
мені, і матерії давали, і шили на мене платтічка, і все. 
Тоді я получила паспорт. І я поступила тоді на завод 
робить, як я получила паспорт, на концерн Восьмого 
марта, і я там проробила на тому концерному. Скіки ж 
я проробила? Проробила я, мабуть, годів чотири, шо 
война началася, о, у сорок первом годі [1941 р.], і мати 
помирилася з батьком, стала в городі жить.

виБІР паРи [На що звертав увагу хлопець при виборі 
пари?] Шоб була і хароша, і красива [дівчина]. [А дів-
чина як вибирала собі пару?] Тоже такого самого: шоб 
працював, шоб не бився, шоб жалів жінку, шоб дітей 
жалів. Бувало, шо хто каже: «А-а-а, то таку взяв вже... 
Такий, такий-сякий». Хто хотів, той на тому і женив-
ся. [Чи могли батьки самі вибрати пару своїй дитині?] 
Бувало, но ніхто їх не слухав, тих батьків. Вийшло за-
між чи оженилось, та й і все. Як прийшлося. [Чи ви-
бирали багатшого?] А хто знав, хто тоді був багатий, 
а хто – бідний? Усі були однакові, бідні були. [Чи били 
чоловіки дружин?] Та шо ж, як дурак, та й бив. Сусід 
у нас жив там, як я ше була дівчиною, старий Сушко – 
жінку тоже бив. Спитать: «За шо?». Та не за шо! Шоб 
вона йому підчинялась. Були такі, шо бились. [Жінка] 
поплаче-поплаче, та й і все. 

голопРисТаНський РайоН

с. круглоозерка
Записала О. Поріцька 18 серпня 2016 р. у с. Круглоозерка 

Голопристанського р‑ну Херсонської обл.  
від Манкієвої Валентини Миколаївни, 1956 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя У  нас клубу раньше не 
було. Ми в основному знайомилися, у  наше время, 
на площадкє, коли в волейбол грали. Це вже зараз у 
нас прекрасний клуб построїли, там діскотєкі молодь 
проводить, а в нас не було. Хто учився десь, то могли 
познакомитися, найти собі жінку чи чоловіка. 

шлюБНий вІк [У  якому віці переважно беруть 
шлюб?] Десь в восємнацать, двацять. Я вийшла в двад-
цять два, то вже казали, шо пізнувато. Я  училася на  
бу[х]галтера, вже всі моє однокласниці замуж пови-
ходили, і я собі подумала, шо вже пора, так і вийшла 
за первого встрєчного, перший, шо предложив. Ми як 
зустрічалися, він такий добрий був, мені всі завиду-
вали, шо ми така гарна пара. А як поженилися!.. Він 
мене і унижа ́в, даже говорить не хочеться. Три роки 
ми з ним пожили да й розвелися.

повТоРНий шлюБ Мій тато, як я замуж виходила, 
мені казав: «Дочко, пам’ятай, коли якісь недоразумє-
нія у вас з чоловіком, зайдіть у хату і все виясніть. Не 
треба, шоб сусіди чи діти знали, шо ви сваритеся!». 
А потім я познайомилася з чоловіком, він осетин був, 
хароший був чоловік, добре до мене відносився. Но, 
знаєте, як у кавказців, він поїхав умирать до себе на 
батьківщину. 

РодиННІ пеРекаЗи Я виросла в такій сем’ї, де всі друг 
друга уважали. Мій тато ніколи на маму голос не по-
вишав. Він бригадіром був. У нього мама умерла при 
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родах. Його батько привіз його сюди, коли йому було 
півтора рочки. З Вінницької області [приїхали]. [Чому 
саме сюди приїхали?] А голод був! Сюди, в Більшовик 
[з  2016  р.  – с.  Приморське Голопристанського  р-ну], 
тоді багато звідти людей переїхали. Вони і зараз так 
говорять, шо відрізняються від мєсних. [У вас тут го-
лоду не було?] Тоже був. Оце коли дід привіз тата мого 
маленького сюди, так він тут вже чуть не уме ́р. Лежав 
на лежанці, бо тоді ж лежанки були, уже попух увесь. 
Дак прийшла сусідка та каже: «Ідіть за село, там кінь 
здох пару днів тому, всі ходять і м’ясо відрізають». Так 
дід пішов, приніс трохи, і  так мого тата по ложечкє 
відпаювали, і витягнули. А діда потім на десять років 
заслали в Сибірь, і мій тато рос в дитячому домі. Потім 
вернувся, забрав його з дєтского дома. Тут, у совхозі, 
працював. І мій батько тоже був бригадіром у совхозі, 
мав такий організаторський талант, і я в нього пішла. 
А вже тато помер, так його сестри устроїли встрєчу: 
вони мене найшли, бо вони жили на Вінниччині, приї-
хали в Круглоозерку, так багато розказували про діда. 
А як вони заспівали! У них всьо розложено на голоси, 
бо у мене нема слуху. Батько співати не умів, але він 
сам научився грати на баяні.

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї [Хто у Вашій сім’ї був 
головним?] Тато! Як він сказав, то закон для всіх! Як 
сказав: «Діти, вставайте, треба то-то зробити», – так 
попробуй не зроби! [Мама могла з ним сперечатися?] 
Нєт! Вони прожили душа в душу, ніколи не сварилися. 
Як він сказав, так усі робили. Він рано, в чотири часа, 
ішов на роботу.

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї [Як зверталися до бать-
ків?] Знаєте, я  спершу не замічала, але старші брат і 
сестра казали батькам «Ви», а  мені вже розрішалось 
казати «ти». [Як зверталися до дідуся й бабусі?] Тільки 
«Ви», іначе не можна було!

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї, виховаННя дІТей [Скіль-
ки у Вас дітей?] У мене одна дочка. [А у Ваших бать-
ків?] Нас троє було. Одна сестра, найстарша, померла. 
А  я наймолодша  – мазунчик.  [...] Ось внук у мене  – 
я його воспитувала з перших днів, дочка родила його 
в шіснадцять років. Її хлопець трагіческі погиб в ава-
рії  – той зовсім другий, небо і земля. [Від] вихован-
ня, звичайно, дуже багато залежить. Але як вродить-
ся людина з такім характєром, як воно заложено, ни 
змінить ніяким вихованням. Точно вам кажу. Я сама 
воспитувала двоіх: дочку і внука. Небо і земля! Я до-
чкє казала в глаза це. Саша – од його прямо аура така 
положитєльна іде. Дуже такий хлопець послушний, 
шо не попросила – все зробить, поможе. Він дуже по-
рядошний – це його перва чєрта. Кошельок в нас ніко-
ли не ховається. Єслі прийшов з магазина, всю здачу 
приніс, положив. Такий він всєгда вдячний, вніма-
тільний, жалосливий. Я можу його стільки чєрт харо-
ших називать, шо не можу ні одну чєрту назвать про 
до́чку! Тільки потрєбітєльске отношеніє до матері всю 
жизнь було! Так як вона була у мене одна, я душу вла-
живала в неї. Я, як квочка, коло неї була всю жизнь! 
І аддача ад неї просто мінімальна. [...] От вони [донь-
ка із зятем] живуть коло мене п’ятнадцять років. За 
ці п’ятнадцять років я раза три в хаті у них була. Як 
розказать, це ніхто не повіре. Одна дочка, для якої я 
прожила. В шістнадцять літ родила, я  її ше в Короб-
ках навчала на вєтврача. Страшне врємя – дєвяності 

годи [1990-ті рр.]! Як я вчила – один тільки Бог знає! 
Перед цим не сказала: я свадьбу їй зробила – а це ж 
[19]90-ті годи! І на цю свадьбу, гроші ж не давали, му-
сила кредіт узять в банкє. Я чуть без хати не осталася! 
Потім, в общєм, її вчила і рощиталася з кредітом, я ж 
вам кажу: я не дурна жінка і не ледача, і це саме глав-
не було, я  рощиталася з кредітом, її довчила і Сашу 
піднімала. Годік йому був, я вийшла на роботу, них-
то не знає, як мені це доставалося! Нихто не знає, як 
мені важко було. Казали в селі, хто мене зна і близь-
кий до мене був: «Валя, в такій ситуації могла тільки 
ти витримать». Я  вижила і дитину підняла, батько 
помер  – пахаранила, її довчила  – получила диплом. 
Я бригадіром пішла робить. Вивчила її, вона старшим 
вєтврачом прийшла робить, в неї до цього хист дуже 
великий. Стала з ним жить, він ничого не робе, а він 
ревнивий! Не пускав її никуди. І вона потєряла квалі-
фікацію. Представте собі: не робить! Спеціальность – 
це ж навики приобретаєш кажний день, асобенно в 
етай отраслі. Ни з матір’ю, ни з сином, [ні] з дочкою 
[не] пастроєні отношенія, тільки з наркоманом оцим 
вона піддержує отношенія. [...] [Ваш зять з іншого 
села?] Та нє, ми з одного села, мого однокласника син. 
Я  сьогодні можу сказать: безсовісне було отношеніє 
до матері. Саша закінчує одинадцять класів, і це без 
кінця: «Мам, дай, мам, позич». [...] У мене хазяйство 
велике було: сім коров, чотири бичка, двадцять сім 
свиней. Я свій пай на вісім гектарів сама сіяла і тєхні-
ку всю організовала, все сама жінка. Приходить якось 
вона та й каже: «Ма, ти як будеш свиней здавать, ми 
в тебе купим». Ну, я посиділа, подумала: нам тоді не-
дорого платили, напрімєр, по тринадцять гривнів за 
кілограм, закупщики на базар закупали, тоже на нас 
наживаються. Так краще своїм віддать – тоже на база-
ру шось продадуть. Начинають різать свиню, і такий 
крик, гвалт стоїть. Це ми живем на краю вулиці, і мало 
хто чує. Все перепадає мені, а мені як матері ж як бо-
лить! Крик, гвалт, оскорблєнія з утра! Нима в неї ни з 
матір’ю, ни з сином, ни з дочкою контакту...

с. Рибальче
Записала Л. Боса в червні 2013 р.  

у с. Рибальче Голопристанського р‑ну Херсонської обл.  
від Стрельченко Галини Степанівни, 1931 р. н.

РодиННе повсякдеННя [Яке господарство мала 
Ваша родина?] Ну, корова була, порося, теля, город. 
[Батько займався рибальством?] Да. [Тато щодня 
ходив на риболовлю?] Да. А  зимою, як річка стала, 
замерзла, тоді на сани вкладають сітки, б’ють опо-
лонок. І  так набили скільки. А  тоді цей край [сітки] 
один прив’язують до такої палки і по тіх ополонках 
встромляють. Витягають сітки. [Чи траплялися не-
щасні випадки під час зимової риболовлі?] Були, 
аякже. Завалилися  – провалився льод. [А  як Ви по-
чали рибалити?] Не було кому замінить папу (на-
парника)  – пришлось рибачить мені. [...] Це ж річка 
тут, Дніпро-Бузький лиман. [У  ньому вода прісна?] 
Да. [...] Тут запретна зона. І  тут треба сітки. Поїхав, 
привіз рибу, здав на риблабаз. [А що таке «риблабаз»?] 
Риболовецька база. [...] Тоді товстолобів не було. Сій-
час, із появою товстолобів, вони повиїдали ті всі «го-
ріхи». Тут ще були в [19]47-м году «горіхи» колючі. 
У нас у селі всі сім’ї спаслися «горіхами» – приміняли, 
як квасолю, варили. Воно не дерево, воно, як латат-
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тя, якесь листя в них росте з дна, а потом воно цвіте, 
і  тут в’яжуться «горіхи». Коли вони вже поспівають 
(це вже після августа), ми було з школи йдем, книжки 
поклали, нєсколько душ бере каюк і поїхали, у відро і 
в ті мішки [збирали]. Привозили їх, сушили на сонці. 
А тоді вже на зиму кидали на горище, вони вже там 
нічого не бояться. І так виживали. Я вам хочу сказать, 
шо [в 19]47 рік у нас тільки один дядько помер – отру-
ївся. А так у нас ніхто не помер. І в [19]33-му, нас було 
вісім душ – то всі  вижили.

виховаННя дІТей Це ж война була, [19]41 год (було 
нам по десять  год). То коли при німцях, ми ходили 
ше й в школу. Ну, як таку ми ж історію нічо не вчили, 
там шось математику. Чотири класа кончили ми, по 
чотири класи. Руські прийшли в октібрє мєсяці, чет-
вертого ноября, то ми ж училися ще, а потом як пере-
йшли на другий год, получили ми чотири класа, і нас 
з учителями забрали на валку – не було кому робить 
на борошні. І  з четвертого класа ми пішли на само-
стоятєльну жизнь. Хто ще вернувся у школу, а  хто 
вже не вернувся. Потому шо був сильний неурожай: 
сильно пекло, літом була жара без дощу, зимой – мо-
роз і сніг. Вимерзло, висохло все. То вже нам було не 
до школи, вже ми пішли хто куди – заробить собі на 
пропитаніє. А коли ми уже стали матерями-батьками, 
уже здоров’я у нас не було. 

с. стара Збур’ївка
Записали Т. Момот, Г. Бокій та О. Рекачинська 2013 р.  

у с. Стара Збур’ївка Голопристанського р‑ну 
Херсонської обл.  

від Мороз (Гедулянової) Неоніли Федорівни, 1935 р. н.,  
Олійник Зої Яківни, 1929 р. н.,  

Соколової Любові Сергіївни, 1928 р. н.,  
Сизоненко Євгенії, 1926 р. н.,  

та Лисенка Павла Костянтиновича, 1924 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи [Батьки були] пролєтарії, вони 
були такі, знаєте, на проізводстві робили. Батько ро-
бив і на бойні, забойщиком, і  на елєваторі... Він сам 
дєтдамавский, 1909  года раждєнія. У  тріцать два 
года його забрали вже в армію, на вайну забрали в 
1941 гаду. Мама асталась, нас було чєтвєро, в Каховкє 
ще двоє родилося: сєстра 1936 года і брат 1939 года. 
Забрали батька – було два года малому, мені було дві-
нацить год, і це я була сама старша. Началась вайна, 
бамбьожка, хату розбомбили, а ми остались прямо на 
уліци. У  скелі вирили, бо там строілась хата. Батько 
строїв хату, і там вроді як врємянка, і ото там і оста-
лися. Ну, а маму ж забрали, мобілізували, патаму шо 
отступала армія. Ранєних везли, помєщєніє нада гато-
віть там, бінти стірать. А ми були самі – оце нас чет-
веро, у тій канурі жили. Потом уже підросла я. Як за-
йшли наші, то ми вернулися в свої хати. Перебіралися 
вже: де була свободна хата, туда ми і входили. А патом 
уже сорок шестий [1946 р.], сорок сєдьмий [1947 р.] – 
це ж була голодовка, голод. Хліб як викинуть, ми сут-
ками стояли за куском хліба. [Де Ваша мама тоді пра-
цювала?] Де хто найме її, вона іде до людей, по людя ́х 
ходила, робила. А ми ждали її. А я топку носила: по 
пояс сніг, іду в плавню, вязку тяну, нарубаю, а  воно 
сире: дуєш-дуєш, аж упадеш, голова закрутиться  – 
впала. А  малі сидять на лежанкє. Оця сестра, шо зо 
мною, вона сильно боліла, вона і померла в п’ятдесят 

дев’ять год. Друга сестра померла в шістдесят чотири 
года. Це уже у 1948 гаду ми завербувалися на Данбас. 
Тагда вербовка була, атстраівалі шахти, і апять же ж 
каму-каму, а мені дасталося. Я робила, і желєзну да-
рогу ми строіли, і  строіли самі бараки, і  аткатчіцой 
робила, і робила камєранщиком. [Ваш батько повер-
нувся з війни?] Нє-нє-нє. Батю як забрали, так він і 
погиб. Тридцять два года було йому. Мама в тридцять 
один год овдовіла. [...] Батько робив всю дорогу [жит-
тя] кузнєцом, а мама в колхозі робила, бо сирота була. 
Кому вона нужна була? Не було детдомов, жила як 
могла. Вона зараніє вмерла, в 1954 году. Так шо не по-
жила. Ми ходили в ясла. Бабушка завєдующою була. 
І оце нам усім готовила, пекла. Оце разрізає всім по 
кусочку рівному, а  кріхотки остануться у жаровні. 
Вона збере (ми ж свої) і  ті крихотки нам дає. А  те-
пер хлєб, пожалуйста, який хороший! А  шо ж тоді? 
Пеклі, з чого получалось. Кабак одварювали й в хлеб 
клали. І  картошку одварювали, м’яли. Шо находили, 
те і їли. [Батько] в колхозі працював. Сергій Гаврило-
вич Терещенко. [Народився в] 1882 году. [Розповідав 
про своє дитинство?] А шо, там було дитинство? Як 
сім’я велика, всі змалечку робили. Це тепер всі ма-
неньки, гуляють ходять до двадцяти  год. А  тоді всі 
діти робили змалку. [Батько] конюхом був в колхозі, 
ну, а більше – кузніцом. Казав, шо всю жізнь ішачєлі. 
Тоже в них, у бабушкі, сім’я велика була, всі робили. 
Тоді роз’їхалися всі. [Що мати розказувала про свою 
родину?] Батьки зараніє вмерли. Повмирали й мати, 
й батько, а вони – брат і сестра – осталися, то було їм 
всього. І по людях робили, і скрізь. Хорошого нічого 
не було. [Коли мати народилася?] Тоже в цей год, як і 
батько. Батько робив кладовщіком ще на поміщіків. 
Він неграмотний був, но робив він все время в їх. Все 
мені вспоминав, казав, такі хлібосольні були, ловкі. 
Оце такі в нас були дєла. А вообще-то хорошого ми 
нічого не бачили. Ми не могли в школу ходить, пото-
му шо в нас у селі не було школи. Ходила і по сєм кіло-
метрів, і по девять кілометрів в школу. Оце отаке у нас 
учєніє було. [А мати розповідала, на кого працювала, 
коли була малою?] По людях працювали. Що ж вони 
могли робить, як вони сиротами були? Хто шо дасть, 
те і робила. Хорошого, бідна, нічого не взнала. Тіки 
нада було б жить, а болячка з’їла. В 1945 [році] вже ми 
всі тут були. Сестра вийшла заміж, сама старша. Ку-
пили стареньку хату, отрємонтіровалі. Бо там некому 
ненужні були в селі. Своє бросили, а переїхали сюди. 
[Чим Ваш чоловік займався?] Він прийшов з фронта, 
шофером робив. Тоді робив в колонії інженєром. Пі-
шов на пенсію і вскорості помер. [Звідки Ваш чоловік 
був родом?] Збур’ївський. [Що він розповідав про своє 
життя?] Йому сімнадцяти ще не було, як його на війну 
забрали, і сємь год був в армії. Вони [батьки чолові-
ка] жили в Феодосії. Виїхали відсіля. Батько його пла-
вав капітаном. [Ваш свекор зі Збур’ївки був родом?] 
Да. Плавав в Херсоні, в Одесі і скрізь, де нужні були. 
У їх судно було. Це ж возили відціля, от нас возили ж, 
в Одесу кавуни суднами. Це ж до Херсона підводами 
навозюють, тоді грузять на пароход і везуть в Одесу, 
де можна продати. А  тоді у їх забрали всьо, остали-
ся вони без нічого: і хату забрали, і судно – осталися 
вони на вулиці. [Це після революції, мабуть?] Це уже 
після. Батько плавав, матір дома була, не робила све-
круха моя. Так шо пеньсію вона не получала. Їй за дєда 
давали пять рублів в те время. 
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РодиННе повсякдеННя [Після війни] скрізь було 

важко, погано. Тому шо все розбите, розрушене. 
В колхозах всі робили. А в 1947 [році] вже й опять го-
лод був. І траву їли, козельці копали. Я ще мала була, 
[як] ходили із штрічками по хатах і штрикали і землю, 
і плити, і  груби – все, щоб ніде ніхто не заховав. На 
городах росла картошка, буряк, капуста, помідори  – 
все, як і тепер. Це не забірали. Їх більше інтєрєсовал 
хліб. Худобу не брали. Нємці забіралі худобу. Отії бра-
ли все підряд: і корови, і свині, і яічка, і масло. Наші 
цього не робили, но обкладали сильно великими на-
логами. По восімсот яіц сдавали і м’яса багато. [Яку 
худобу, птицю тримала Ваша родина?] Все було: кури, 
гуси, качки. І корови, і телята, і свині. [Скільки корів 
і свиней тримали?] По одной. Пасти нада було десь. 
Хто хотів жить, всі держали, старалися. І садили, і по-
лоли, і кадушками воду возили на тачках, щоб полить, 
шоб шось виросло. На зиму квасили капусту, огірки, 
помідори. Грибів у нас тоді не було. Тепер у нас і гриби 
вже в лісах є, а тоді ж не було. Закваску робили на зіму. 
Здорові кадушки повні нагатавлювали. У каждого ж 
сім’я. [Скільки ці «кадушки» вміщували?] І по десять, 
і по двінадцять відер. На всю зіму хватало. А хто не 
хотів робить, то в того нічого не було. Та такі були 
арбузи! Ой, кавуни ж були великі! Тепер таких нема. 
І  дині. Все виращували. І  мед варили, і  молошні ва-
рили, і бекмес варили. [Що таке бекмес?] Кавун роз-
різали, тоді вичищали його, а тоді варили цей сок. Дєд, 
бабка зробить таку крутілку, шоб вижимали цей сок, 
підеш, там десять [кавунів] накрутиш і тоді цілий день 
вариш. Парили молоко. І вже як доварювався сок, тоді 
виливали молоко туда, і получався такий вкусний, як 
із сахарьом вроді. Бутилів же тоді не було – кушини, 
макітерти разні – туди ссипали, воно стояло уварюва-
но. Воно засахарялось і стояло харашо. [Кавуни] пе-
ревозили на конях. Всьо вміли готувати. Хлєб пекли 
самі, не купляли в магазіні. 

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї [Скільки було дітей у Вашій 
родині?] Чєтирє. Три сестри в мене, послєдня вже 
вмерла, одна я осталася: Аня, Ліза і Рая. Робили зма-
лечку в колхозі, в колхозі батьки були і я, було пять 
год, і я з мамою, помагала їй, вона кухаркою робила, 
а я помагала їй підкладать у плиту, картошку чистить, 
оце таке. Оце такі мої годи були.

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї, виховаННя дІТей  
[Чи велика у вас була родина?] Шість чоловік було: 
три сестри, [батьки] і я. Всі робили. У  нас не було, 
шоб одне робило, друге гуляло. В каждого своя робо-
та була. Я сама менша була, а робила на рівні з усіма. 
[У  колгоспі почали працювати] змалечку. Шесть  год 
було мені, мама кухаркою робила, а я ходила їй пома-
гала. Тоді багато хлопка було. Хлопок рвали: і вона, і я 
рвала. Тіки не працювали, як ходили трошки в школу. 
Ми в войну ж діти були, а робили все: і жнива вбірали, 
хлєб в’язали і скирдували – робили всю мужську ро-
боту. Нам дадуть дві-три женшіни старшіх, а дєди, які 
осталися, що не годні для войни, косили косарками, 
тоді ж комбайнів не було. А  ми помогали, й  вязали, 
і скирдували, й ноччу робили. Так шо наробилися доб-
ре! Ну, слава Богу, шо вижили. [...] Матері нас держали 
строго, було тут у клубі танці, у нас космонавта брат 
двоюродний – Іван Іванович Жолобов – грав на акор-
дєоні. Мама було каже: «До десяти часов вечора». Но 
шо таке в лєтнє врем’я до десяти часов вечора? Єслі 

нема, вона взяла бич і прийшла. Понятно? Кого строго 
держали, ті діти були хароші, а були тоже і в нас роз-
путні, і тоді шось дівчата. Но так це було втихомолвку, 
а сійчас вопщє. А п’ють як! [Колись такого не було?] 
Та Боже сохрани! Шоб оце дєвкі такі були розпутні. 
Я Лєні все розказую: «Боже тебе сохрани!». Шо ж вони 
зараз: не вспіла стрічатись, вже живе з ним. По чоти-
ри года живуть браками цими, а він імєє ласку, хоче – 
возьме, хоче – нє. Шо то таке за діла? І хлопці попсо-
вані – п’ють. Отут ходять які ти хоч, матюкаються на 
всю улицю. Це наші хлопці б оце матюкалися? 

дошлюБНе спІлкУваННя [Де колись збиралася мо-
лодь?] В  клубі. Клуб у нас був, поганенький, но був. 
Кіно ж каждий день було. [Які фільми показували?] 
Тодішні, не такі, як тепер, тоді хароші такі всі були, 
совєтскі: «Свинарка, пастух». Були, в общем, дуже ха-
роші. Танці були. В нас же ж тут клуб, це де був щас 
клуб у нас, це була тут церква, а в нас отам дали дом, 
отрємонтірували, то був клуб. Там кіно крутили і все. 
А це вже тоді зробили клуб тут, у церкві. [...] Прожила. 
Ой, такі всі годи наші, шо не було коли порадувать-
ся, но якось жили дружно і весело. І  в кіно ходили, 
і танці були. Весело, не так, як тепер – ніде не почуєш 
нічого. Тоді цілий день роблять, тоді ж було, а ввечері 
збіглися до клуба: потанцювали чи кіно подивились, 
співали. Клуб був у церкві у парку, а  тоді дали хату. 
Це послє войни ж. [У клубі збиралися] в суботу і в не-
ділю. Всі робили, гулять не було коли. [...] Вечорниці 
були, канешно, но щас особо й не чуть. Щас більше в 
клуб ідуть. Збирались [молодь]. 

НововоРоНцовський РайоН

с. гаврилівка
Записала Л. Боса в червні 2013 р.  

у с. Гаврилівка Нововоронцовського р‑ну Херсонської обл.  
від Снідан Олени Петрівни, 1991 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Я – прямий нащадок бойків. Мій 
дідусь  – переселенець із Західної України, депорто-
ваний у 1951  році з села  Смільник до села Гаврилів-
ка Нововоронцовського району Херсонської області. 
Він переїхав сюди разом зі своєю сім’єю: мамою, ві-
тчимом і сестрою. «Переселенці» говорили на нас, або 
«западенці». Про переселенців ще казали: «Та вони 
не страшні  – вони чудні». [...] Дуже прививається в 
бойківських сім’ях релігійність, чого в місцевих ні-
коли не було. Та ж сама неділя  – наші всі виходили 
на город працювали, а  бойки вибігали, казали: «За-
йдіть в хату!». [...] [А скільки приїхало бойків?] Якщо 
брати на [19]51 рік, то Гаврилівка (була тільки Стара 
Гаврилівка, там дві вулиці тільки брати, і ще Попівка 
колись давно), то бойків приїхало відсотків на п’ять, 
мабуть, більше, ніж місцевих жителів. [З різних сіл пе-
реїхали?] З одного – село Смілін. В Гаврилівці живуть 
тільки смілянчани. Ну, тоді вже тут на місці одружу-
валися, поприїжджали в Гаврилівку. [Чи все село пе-
реїхало?] Абсолютно все. [...] Дєдушка жив у Гаврилів-
ці до того, як йому виповнилося двадцять три роки, 
тоді вони поїхали розбудовувати сусіднє село  Ново-
олександрівку. А  бабушка моя  – з  місцевих жителів. 
Місцеві жителі в бабушкиному випадку переважили. 
І  мій рідний батько з родини переселенців, він на-
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родився вже тут. [...] Оцей хутір Попівка, шо був, за-
топило [там] ше одну вулицю, шо внизу (це вулиця 
Приморська зараз), її частину – вона така довга була. 
І нижче цієї вулиці іще була якась вулиця, і затопило 
половину старого цвинтаря в Гаврилівці. [...] Будинок 
Фальцфейна недалеко був. Моя прабабушка там була 
прислугою, в його домі. Каже, нас там добре годували, 
до всіх ставилися одинаково добре, до всіх ставили-
ся добре. В  самому цоколі був акваріум із золотими 
рибками, шо він привіз із Німеччини отих рибок. [...] 
Інша прабаба, Кучеренко (Романенко) Домна  Григо-
рівна, [1910  р.  н.], з  дванадцяти  років працювала в 
Нікополі наймичкою-нянькою у євреїв-фабрикантів 
(вони були кондитерами). В  двадцять два  роки ви-
йшла заміж за Грицька Романенка і переїхала жити 
в Гаврилівку. Вони теж, по-моєму, родом з тих країв, 
з  Нікопольщини. У  1935  році народила дочку Ганну, 
в  [19]37 – мою бабушку. В  [19]32 році, це ще перше, 
хлопчик був народився, але помер. Тут у колгоспі вона 
працювала – конюхом була. З 1966 року з дітьми пе-
реїздить до села  Новоолександрівка, разом будують 
хату. Віра і Петро працюють у Колгоспі [імені]  Рози 
Люксембург. Померла в Новоолександрівці. [Мій дід], 
Письменний Григорій  Андрійович, родом із Князе-
григорівки. У війну був партизаном. [...] Дєдушка мій 
розказує, шо там (на колишній батьківщині) родині 
було легше в плані природи, погоди. У нас тут засуха 
лякала: оці степи, оцей вітер. «Але тут, – каже, – чим 
мені подобалося, шо риба, раки». [...] В Гаврилівці [я 
жила] до [19]97-го, а тоді закінчила школу (в 2008), пе-
реїхала в Новоолександрівку. 

сІМейНІ вЗаєМиНи Коли моя мама розійшлася з 
батьком, то бабушка розсердилася, можливо, на це і 
поробила. [А як Ви дізналися, що вона це зробила?] 
Ми ж живемо в одному селі... [Як Ви того позбули-
ся?] Викачувала мені знахарка-бабка яйцями. Мені 
було сім років тоді чи вісім. Вона, коли вилили яйця, 
тоді мені показала. Така миска широка, вона мені 
каже: «Бачиш, дитино, тут намальований гробик і 
хрестик». І воно так видно: як хрест і такі [...] по бо-
ках стирчать. Вона каже: «Тут би й лежала, дитино». 
А тоді ж всі сусіди розказували, шо баба Катя поро-
била своїй внучкі на смерть. А та клялася-божилася, 
шо вона не робила. Ну, не знаю – Бог їй суддя. Я, на-
приклад, на неї не ображаюся, і коли хожу в церкву, 
я завжди за неї молюся, ставлю свічечку, шоби їй там 
було легше. Я їй прощаю, тому шо я її, стареньку, ба-
чила – її отак-от пополам зігнуло... І люди говорили, 
шо то Катькі за всі її гріхи. [Її не любили?] Да. [...] 
Мама мені також виливала переляк, воском якось. 
Я злякалася собаки. [...] [Як саме бабуся намагалася 
Вам зашкодити?] У нас як хоронять, то не важливо, 
хто вмиває, – голов не, щоб це була особа одної статі 
(жінка – жінку, чоловік – чоловіка). Коли покойника 
вмивають, зазвичай нормальні люди беруть ту воду 
і зразу її (тільки не ввечері, а  зранку тоді на другий 
день) виносять в місце вільне, де людська нога не 
ступає. А ті люди, які займаються чорною магією, ту 
воду ховають десь собі, як говорять, на чорний день. 
І  от коли я ходила в школу, отакою мертвою водою 
моя рідна бабушка Катя (по батькові) переливала нам 
часто дорогу із мамою. А  я ще ж тоді не знала, іду, 
а мама мене тако за руку хапає і переносе, щоб я не 
вступила в ту воду.

олешкІвський РайоН *
с. козачі лагері

Записали С. Маховська та Т. Момот 14 червня 2013 р.  
у с. Козачі Лагері Цюрупинського р‑ну Херсонської обл.  

від Гур’янової Валентини Свиридівни, 1938 р. н.,  
Святохи Діани Василівни, 1929 р. н.,  

родом із с. Костогризове Каховського р‑ну 
Херсонської обл.,  

Сєлютіної (Коноплицької) Катерини Семенівни, 1934 р. н.,  
та Галіцької Зої Василівни, 1931 р. н.,  

родом із с. Софіївка Горностаївського р‑ну 
Херсонської обл.

РодиННІ пеРекаЗи, РодиННе повсякдеННя Ди-
тинство моє таке було: мама померла в 1935 году, бать-
ко остався. Батько женився, узяв мачуху із дєвочкою. 
Це нас четверо осталося і дєвочка – п’ятеро, і батько – 
шесть, і мати – сємь. Сємь душ було нас. А у колхозі 
один батько робив тіки. І  батька тоді паралізувало. 
І він отож такий паралізований був, ходив охранніком 
у колхоз робив. А мачуха нігде не робила. А тоді вже 
як ми підросли, мачуха пішла в ланку робить. В ланку 
на степ узяли її в колхоз. А тоді вже мені ісполнилось 
чотирнадцять год, мачуха і каже жінкам в ланкє: «Дів-
чата, давайте Зою візьмемо в ланку». Бавовну, хлопок 
садовили. Мені чотирнадцять год було  – я  в ланкє 
три гєктара обробляла. Приїжджають з Горностаїв-
кі начальство, привозе похвальні грамоти. А я кажу: 
«Дядьку, а чо’ ви мені канфєт не привезли?». Їй Богу 
казала. Мала була, а помню. А він каже: «Нема в нас 
канхветів». І  так я ото робила в колхозі на бавовні. 
А тоді брат приїхав в село та й каже мачухє: «Настя, 
я  дівчат заберу в Каховку, десь устрою, будуть вони 
там робить». Забрав він і мене, і Любу. Її в больницю 
устроїв в прачечну. Він завхозом робив в больниці. 
А мене учеником оддав у швейну мастєрску. А тоді я 
начала робить уже. Поробила трохи, заміж вийшла.

дошлюБНе спІлкУваННя, виБІР паРи У  нас па-
раход ходив, ми приходили всєгда на пристань. Ідем, 
дивимось, як параход прийшов, як красиво. Співа-
ли. [...] Робила тутечки, в лісничистві, тутечки позна-
йомилась. [У якому віці Ви почали з хлопцями зустрі-
чатися?] Ну, вже дев’ятнадцять-двадцять років. До 
клуба я не ходила. І не було в чому, і дядько строгий, та 
ще тьотки казали: «Тіки з кавалєром постоїш, він тебе 
поцілує, прижме, і дитина буде». Хто хоче познакоміц-
ца, а я: «Нє!». [Чи Ви зустрічалися зі своїм чоловіком?] 
Не стрічалися. Прийшла сестра в клуб і познакоми-
ла. Каже він мені: «Пішли до нас». Я пішла, бо мені не 
було де діться. У дядька – свої діти, у тьотки – свої. Він 
старший за мене був. Ну, нічо’, шо старший. На п’ять 
год. А в його жінки були, а я ж не знала. Одна жінка, 
друга. Гуляв. Нагуляється, прийде. А я нароблюсь, та 
надо лягти і полежать, і оддихнуть.

посаг Раньше давали за молодою придане. Я як гуляла, 
то було грузили. У мене повиносили гардєроб, посе-
ред двору поставили. Вже після свадьби, тоді грузили. 
А як у людей я гуляла, то на машину. Ідемо і співаємо:

Не кишкайте, не полохайте,
Нехай вона привикає
І додому не втікає.
Тобі, мати, не журитись,

* До 2016 р. – Цюрупинський район.
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Тобі, мати, веселитись.
На припічку сісти
Та й порядочок вести.

Таке ми співали. А теперечки – ні. А то вже таких спі-
вали. Вже як приїхала після свадьби, та забрали ото і 
кровать, диван, гардєроб і машинку, та й повезли. Їх 
не везли так, а надо, шоб випроводила мати. Мати по-
благословила, погрузили та й поїхали. Мати хрьосна 
даре подушку, одіяло, оце вона даре своїй дочкі, хре-
щениці. [Чи батьки дарували щось молодому?] Ну, 
вона ж іде до його, оце ж вона все несе додому до його. 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї [Як Ви зверталися до 
своїх батьків?] На «Ви». Бо я  – «ти», а  вони кажуть: 
«Це багато – “Ви”, це вас багато. “Ти” – одна, а “Ви” – 
вас багато». [Як Ваші діти до Вас звертаються?] «Ви, 
мамо» або «ти». Коли «ти», коли «Ви». 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї Я була глава сім’ї. Чо-
ловік був в мене городський, з  Ростовской області. 
Я – селянська. Я сказала: «Отак нада здєлать у горо́ді. 
Отак будем садить». Сказала, шо нада купить, – отак 
було здєлано. Сказала, шо свадьба нада – всьо: пози-
чили гроші, зробили свадьбу. В мене тоже четверо ді-
тей, десять онуків і шесть правнуків.

виховаННя дІТей Я  у школу не ходила. А  як я буду 
ходить, як мати одна, батько пішов в армію, а я одна. 
І Лєнка отака. Мати одна осталась і троє дітей. Устаю – 
мами немає, лягаю – мами немає. Вона робила од зорі 
до зорі. Тоді ж колхози були. Мені хотілось на роботу, 
маму жаліла. Мама ж на роботі, і я піду: «Мама, я тобі 
город пополю». А вона: «Моя дочко, не трогай, тобі ще 
твоє буде». І оце жду маму, сяду під хату, в скіко мама 
прийде, чи в дванадцять, чи в час, а я сидю під хатою. Ді-
вчата ідуть на роботу, і я піду на роботу. Дів чата старші 
за мене, а я ж менша, і я піду. «Ой, моя дитино, тобі ще 
твоє буде!» – «Та нє, ма, я тобі поможу». І ото і бавовну 
збирала, мамі помагала. Мама піде на роботу, не знаю, 
де вона. Я  встану, дивлюся  – на сковорідки корж ле-
жить. Я за той корж, чи він сирий, чи печений, у тряп-
ку яку-небудь замотаю і несу мамі. По степу шукаю 
маму – їсти несу. Коли мама другого прийняла батька, 
то вона нажила [дитину]. А його забрали: на комбаїні 
робив, цигарку кинув – комбаїн згорів, і батька суди-
ли. Мати осталася та Валя маненька, а я ж більшень-
ка – нянька. Отак ми жили. Не бачила я розкошинки. 
Їздила по заробітках. І врагам не желаю! [...] Я батька 
не знаю, а мама була в мене строга. Взяла вирвала щи-
ричину [лозину] на городі, побила. Строга була. Вона ж 
одна, а робе. Бабушка каже: «Казали, шоб теля припну-
то було». Корову зустріла, теля напоїла – оце мені таке 
було. [Скільки Вам було років?] Год, може, десять було. 
Перше я ту Валю гляділа. Візьму Валю на плечі, несу. До 
колодязя несла, там в степах колодязь. А корови отам. 
Корова прийшла, мене як штовхнула, і  та Валя через 
голову перелетіла, та вся в пиляці. Я ходила: латка на 
латкє. Кухвайку полатає мамка, ходила в школу в пер-
вий клас. Так не було мені в чому. Прийду: «Ма, покажи 
мені, скіко це буде». Сама палички беру: «Оце однять, 
це оце два». Це я так вчилася. Я неграмотна. [Рахува-
ти вмієте?] Нє. Розписаться – ото так. Таке время було, 
і голі, і босі. [Чи вмієте читати?] Так фамілію свою і так 
шо прочитаю. Букви то я прочитаю. Моя мама вари-
ла ученикам.  [...] Я слухала маму. І коровку пригоню, 
тіко не доїла. А надо не брехать. Я сіла коровку доїть, 

а коровка взяла і вибила молоко в мене. І приходе мама 
вже до корови, доїть, я мовчу, нічого не кажу. А вона: 
«Та що це таке порозливане? А хто корову доїв?» – «Та 
то я воду розлила». А вона мені: «Витягай язик, я тобі 
зараз одріжу язик – чо’ ти мені правду не сказала?» – 
«Мамочка родненька, я більш не буду». – «Ти б сказала: 
“Ма, я вже доїла”. Я б тобі нічого не сказала. Ну, вибила 
корова. А  то збрехала, шо воду вилила, так ти будеш 
ще брехать. Научишся брехньою, далеко...». І ото мене 
побила. А  за битого дають десять небитих. Така при-
казка. [...] З Стьопкою жила – хороший був [вітчим]. Як 
Валі не було, харашо. А як Валя вже стала більша: «Пап-
ка, а  шо ви Валю дужче любите, чим мене?»  – «Моя 
доця, вона ж манесенька. Ти ж уже большая», – кажуть. 
То ми з нею граємося: «Я ж тебе не возьму, ти ж здо-
рова». А я: «Ви її дужче любите, чим мене». – «Та мені ж 
однаково!». Ніколи він мене не бив. А було впала Валя 
і вибила руку. Така маненька була. Вона спала, а я пішла 
теля перепинать. Поки теля перепнула, а вона вилізла 
та (тіки ходить начала) й упала в ямку. Я стала її підні-
мать, а вона кричить – ручку ж вибила. Я тоді прийшла, 
помила її, обмила. І батько ж на роботі, і мати на робо-
ті. А це кажу мамі: «Ма, а Валі ручка болить». – «А чого 
вона болить?» – «Ма, я поки пішла теля той, поки напої-
ла, а Валя впала в яму». – «А ти, каналія, оце я тобі зараз 
дам!». Коли батько приходе: «Так, не смій дитину. Вона 
шо – і теля напни, і корові нарви трави – не смій дитину 
бить! Зараз понесем до костоправа». І понесли Валю ту 
до костоправа – раз-два і направив. «А ти дитину хо-
тіла бить. За шо? Вона ще сама дитина». Не бив мене 
батько. Мати більше. [Ви казали «вітчим»?] «Вітчим», 
а то кажу «папка». Він мене так любив, і я його любила. 
А як ходив він до нас, до мамки, він парубок, нежона-
тий був. А в мами ж я була. Ходило двоє до мами. А це 
ж він красивіший і лучший. Так я: «Ма, шо це за дядьки 
ходять? Вони не нужні». Це я так казала. А вона: «Та в 
нас же ж нема хазяїна, надо ж папку». – «Оцього при-
йми, а отого шоб я не бачила!». Така була. Приходе цей, 
то вже папка. Він канфетів приносив мені. «Оце, ма, не-
хай буде папка, а той – нє». А той прийшов, а я кажу: 
«А ви до нас не ходіть, ви нам не нужні!». 

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї У мене дві дочки і один син. 
Я сина поховала. А тутечки внучок. І надо жениться, 
а він каже: «Бабунько, ну, кого ж я візьму, як не п’ю, 
не курю. Пішов у бар, а  вона сама в одній руці дер-
же стакан, а в одній – цигарку. Бабунько, якби ж така 
попалася». [Скільки дітей було у Вашого дядька?] Це 
було душ шесть. А в тьотки було в однеї три хлопці. 
І їх шість душ було. 

с. Раденськ
Записали С. Маховська та Ю. Буйських 10 червня 2013 р.  

у с. Раденськ Цюрупинського  р‑ну Херсонської обл.  
від Руденко (Долганової) Варвари Василівни, 1932 р. н.,  

та Гуріної (Малинко) Тетяни Степанівни, 1939 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя [Де раніше молодь гуляла?] 
Гуляли на вуглах, угли були. На углі, от, напрімєр, ця до-
рога і ця дорога, то на углі сходилися. У нас тут дядько 
гармоніст був такий. Заплатимо йому: то насіння дамо 
йому, то горіхів дамо, а він нам грає, ми танцюєм. Гуля-
ли з хлопцями в «пояса», потому гуляли ми в «спорче-
ного тєлєфона». Де клуб отой строїли, ідемо. Надіваєм 
валянки, надіваєм куфайки і ідем в клуб. Там у нас була 
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така подружка, робили вмісті. Роздіваємось, надіваєм 
парусові туфлі, уже нам покуп ляли. Батько за карто-
шечку возив, продавав, в Одесу. Набрали ситцю – вже 
нам платтячка пошили. Там ідем у клуб і танцюєм. А так 
же мєжду хлопці балакають, і з нашого краю, і [з] їхньо-
го краю. «Край» називався. Кажуть: «Василь тебе со-
бираєцця сьогодні провести». Ага. Танець. Я  крутися, 
я крутися, я танцюю, і  во время танця «шух» і втікла 
до Галі. Перевділася і з дівчатами прямо йдем. Із само-
го клуба співаємо. У нас тут був Гриша та й каже: «Як 
ви ідете, то як співають “кордонці” (нас називали “кор-
донський край”, “на кордоні”), слухаю, поки ваші голоси 
стихнуть». Оце було таке, було ішли співали. У колхоз 
і сапу брали, і вила, і граблі. Ідем туди – співаємо, сон-
це на заході – ідем додому, аби завидно додому прийти. 
Мама нам наготове у кашолки туди харчів: баклажан-
чики, помідори начали спіть – уже ми позаживали.

поЗашлюБНІ дІТи [Чи було таке, щоб дівчата вагіт-
ними виходили заміж?] Було і раньше, і родили дітей. 
Ось моя сестра двоюрідна жила за цим, то померла 
сестра, а він женився тут на Тетяні, так вона в шіснад-
цять год родила дєвочку Валю. Гуляли і тоді дівчата. 
[Як до них ставилися в селі?] Сміялися зразу, осужда-
ли: «Ще материнське молоко на губах, а вона вже бігає, 
гуляє. А платочка не вміє постирать». Раньше ж дари-
ли платочки, вишивали. [Як називали позашлюбних 
дітей?] Дітей – «байстрюками», а жінку як називали, 
родила – нагуляла та й родила. 

виБІР паРи Бували такі случаї, шо батьки не оддавали, 
вона тікала тоже. Так, як і зараз воно є. Батьки не[від]
дають, знають там, чи сусід він, чи там у городі живуть 
годами, в квартірах, бачать, шо він босяк такий. Не од-
дають. А вона всьо равно: «Люблю!». Таке саме показу-
ють. [Чи звертали увагу на достатки в сім’ї при виборі 
пари?] Ну як. Дивилися і на це, потому шо ось моя оце 
тьотка, батькова сестра, коли батьки померли, і батько 
мій виховував сестру, і  коли вона вийшла заміж, ви-
ходила заміж вєрнєє, то батьки не хотіли її брать – ні 
волів, ні коней, ні коров нема, нічо’  – бідна. Чоловік 
помер, а п’ятеро дітей, і не хотів він її брать. Но коли 
він заболів, якась серйозна болезнь була у його, оце ж 
п’ятеро дітей осталося, шо батько мій їх виховував, 
носив їм сахарок і хліба приносив... Виживали, як мо-
гли. Було і раньше так.  [...] Маму заміж не отдавали, 
бо батько бідний був. А мама з багатих була, а раньше 
то називали «куркулі». Конячка, коровка, бричка – вже 
й куркуль. А зараз не куркулі? По дві, по три машини 
у дворі! І діда розкулачіли. А батько оце ж стрічявся 
з мамою – і жениться. А вони ни в яку. Він і в вікно 
ліз: открив, а баба за рогачєм. Батько старостів привів, 
а вони за ту хлібину і викинули ту хлібину. Не дава-
ли. Тоді ж заміж як ідеш – за бідного не отдавали. Тіки 
багатий. І вибирали батьки зятя чи невістку.  [...] [Чи 
траплялися випадки, щоб хлопець був набагато стар-
шим?] Були. Виходили. І нормально жили. [Чи трапля-
лися випадки, щоб дівчина була набагато старшою?] 
Було і раньше, да. Полюбив її з дєтства. Вона і замужом 
була або розійшлася, а він бігає за нею, полюбив. І же-
няться, і живуть. [Чи грали весілля, коли вдруге вихо-
дили заміж?] Були такі случаї, грали. Я помню, тьотка, 
вже дівчина чимала була, а в неї чоловік не вернувся з 
фронта. А виходила тут за інваліда без ноги, і робили 
свадьбу. Я ще дівчиною була. А та дівчина бігає і кри-
чить: «А наша мама молода! А наша мама молода!».

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї Оце в нас старша се-
стра така була, сама старша, войовнича. Вона і нас 
ганяла добре. Сестра в нас, не так батьки, вона в нас 
так, командувала нами, мама боліла добре. У  мене 
обов’язок був коров рано, дві корови пасла. А та стар-
ша должна білить, у хаті шось робить. А та на роботу 
іде, дітей надо глядіть, їсти надо варить. У  каждого 
було своє, помагали друг другу. 

левІРаТ Строївся завод, і  вговорили Ваню [чоловіка] 
тут остаться. І  Ваня мій остався. І  я ж осталася, ко-
нєшно, з дітьми. Була Танечка і Саша, Таню тоже там 
родила на Кавказі. І приїхали, оце взяли тут планок і 
построїлися. І Людочка в мене родилася, третя дочка, 
і пішла тіки в первий клас, він на мопеді, і в його ін-
сульт, він помер. Осталась я сама, три года жила. І оце 
ж брат його, того, що я прийняла другого – Стьопку, 
так він приїхав сюди до брата. Я вдовою жила, він – до 
мене. Я не хотіла, а батьки кажуть: «Дочко, ну, прийде-
те, ми побалакаєм, подивлюся, я все-таки вік прожив, 
в  людях розбираюся». Ми якось пішли, тоді батько 
мені каже: «Дочко, ти знаєш шо, він не пустий мущі-
на.». Так батько мені казав. Ну, і я согласилася.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї Нас було в сім’ї п’ять душ. 
Сама старша сестра в мене з 1915  году  – Парасков’я 
Василівна. Брат Сєргєй  – з  1922  году. Другий брат у 
Керчі женивсь, там жив, 1927 году. І сестричка Надя – 
з 1928 году. Всі вже померли, оце я одна. 

виховаННя дІТей Ми робили в колхозі. У нас оцей 
арахіс, шо конфєти дєлають з нього, у нас в колхозі в 
Кірова страшно садили. Конжут сіяли, пшеницю. Хо-
дили снопи ми в’язати. Уже ж чималенькі стали. Нас 
посилали. А трудно було вже в колхозі. Варили таку 
затірку. Сестра бере і мене. Я і ґав ганяла на кукурузі, 
шоб не викльовували. З трави нарвем, курінь зроби-
мо і то ґав ганяєм, шоб не викльовували кукурузку. 
[Батьки Вас суворо виховували?] Ну, як вам сказати. 
Якось мама більше з нами була, то мама було і лозинки 
дасть. А батько ж на роботі, то він якось так м’якчій 
був до нас. Лозини такі є, ставили. Люлька вішалася в 
хаті, кольцо було. І люлька висіла. І коли вже всі по-
виростали, на тому кольцу лозина висіла. [Чи батьки 
контро лювали, до якого часу можна було гуляти?] Да. 
Це ж батько каже: «В десять часов щоб була дома». Це 
по первах.  [...] Були випадки, шо [батьки] ізбивали 
своїх дітей. Діти тікали з дому.

РодиННе повсякдеННя Грудковий такий сахарь 
був. То насщіпають у блюдечко, чай каждому за сто-
лик  – такий маленький, кругленький,  – то кругом 
столичка посідаємо. У миску велику насиплять, і всі 
брали, ложки були дерев’яні. І всі з однієї. [Хто пер-
шим починав їсти?] Батьки з нами не сідали. Вони нас 
накормлять, а тоді вже шо їм останецця. Старші [діти] 
могли там сідать за стіл великий.

подРУЖНя ЗРада, РоЗлУчеННя Зраджували. Жін-
ку більше засуджували. Потому шо свою сім’ю бросив 
і пішов чужих дітей годувать. Ти б не прийняла його – 
він би не прийшов. Прийшов би, ти б раз вигнала, дру-
гий раз вигнала, третій раз вигнала, він би більше не 
прийшов. Жінок осуждали. Розлучалися, всього було. 
І билися, дралися, розходилися. Так оце як зараз, так 
воно і раньше було. Тіки раньше було таке, як батьки 
строгенько, шо сім’ю нажила, так будь ласка – мири. 
Так батьки держали. 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



гоРодоцький РайоН
c. варівці

Записала В. Шмир 22 листопада 2009 р.  
у с. Варівці Городоцького р‑ну Хмельницької обл.  

від Шкодяк Ганни Іванівни, 1928 р. н.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї Дітей в мене було троє. І жи-
вуть до сьогодні. Хвалити Бога  – всі живі, здорові, 
 мають челядь свою. Мій самий старший син вродився, 
то була дуже втіха в нас, через те що моя сестра старша 
мала троє дітей, і всі троє були дівчатка. А моїм бать-
кам дуже хотілося, щоб був хлопчик хоч один, а в мене, 
молодшої, й народився хлопчик. Назвали Володею, бо в 
мого чоловіка був брат старший Володя. А всього в сім’ї 
їх було четверо дітей. Вони жили бідно, бо вони були 
куркулі. Їх розкуркулили і позабирали все в колгосп, 
а діда вночі забрав «чорний ворон», мама залишилася 
з чотирма дітьми. А коли в мене народився другий син, 
то назвала його моя молодша сестра Василем, а  тре-
тю дитину назвали Женьою в честь моєї сестри Жені. 
І так в мене було троє дітей. [...] Мої батьки нас нази-
вали за церковними святами, а вже свої діти називали 
так, як вони хтіли. Як женився мій син Володя, самий 
старший, то жінка його дуже любила і  казала, якщо 
буде син, то назве його так само, як батька. Той Вовка – 
старший, а молодший – Вова. Через сім років у них на-
родився другий хлопчик, то вони порадилися і назвали 
Андрій. Тоді це ім’я було дуже в моді. Як помер чоловік 
мій, то я сказала: «Якщо в кого народиться дитина (бо 
вже всі були подружені), то щоб назвали батьковим 
ім’ям або маминим». І вони послухали мене: вродився 
хлопчик, то вони назвали його Ваня. Невістка не дуже 
хотіла, але я сказала: «Ім’я людини не красить, називай-
те Іваном. Нехай буде Іван». Родиться друга дитина – 
назвали Анею, бо мама була Аня і невістки мама була 
Аня. Я казала: «Називайте Анею, бо якщо назвете дуже 
круто, то я не годна буду вимовити. Називайте так, 
щоб з трьох-чотирьох літер було ім’я: Аня, Валя, Маня, 
Таня». А чого б не назвати Аня? То буде в честь бабусь. 

РодиННІ пеРекаЗи В  мого чоловіка батько як жив і 
робив, то мав кузню і був дуже хороший кузнєц, і мав 
роботу. Але так як їх розкуркулили, розібрали все теє, 
все позабирали в колгосп, тата забрав «чорний ворон» 
вночі. І тільки вони його, ті діти, бачили. І вони тільки 
пам’ятають, як приїхали з того «чорного ворона», за-
йшли до хати і сказали, щоб він збирався, бо вони його 
арештовують. Діти пам’ятають, як тато накинув на себе 
кожуха і пішов. А самому меншому було півтора року, 
і той вже його не пам’ятає. І все вони його згадують в 
кожусі, що був зодягнутий в кожусі і пішов з хати, і все, 

не вертався. А мама виховувала їх. Як виховувала? Як 
жінка може виховувати в такій біді четверо дітей? Її 
тоже мали забрати, бо куркульська дочка. Але вона ж 
поїхала до Петровського в Харків, попала вона до ньо-
го, пустили її до нього. Вона була прямо з Петровським 
віч-на-віч. Він написав їй петицію, але сказав, щоб не 
давала голові сільради чи голові колгоспу, бо вони по-
рвуть, а її заберуть. 

виховаННя дІТей Було видно по дитині, як вона 
сприймає ту чи іншу роботу, але господарки завжди 
вчили кожну дитину робити щось по господарству. 
Приділяла увагу більше мати, але хлопчики більш за 
все любили чоловіків. Виховували: власним прикла-
дом, залученням до роботи, розповідали їм щось ці-
каве, на прикладах інших сімей. Вихованням дітей ще 
займались бабусі та дідусі.

дошлюБНе спІлкУваННя Їх називали «парубок», 
«кавалер», «дівчина», «баришня». Тоді такі громади 
називалися «компаніями». Сходилися дівчата, хлопці 
і ходили до когось всі в гості. І  так завжди дружили 
громадами. Сходилися на свята, в  неділю чи на ягіл-
ку  – співали веснянки. Завжди в цій компанії хтось 
був головний, і він водив шнурок – хоровод. На ягілку 
збиралися всі. Там були малі і дорослі. Дорослі співа-
ють, а діти лише слухали і вчилися. Менших не гонили, 
навпаки, брали їх на вечорниці, з меншими на вечор-
ницях було цікавіше. [Чи дівчата й хлопці прий мали 
інших у свою компанію?] Звичайно приймали, аби лю-
дина нам підходила. Під клубом всі сидять по компані-
ях, а як заграє музика, то в танок ідуть танцювати всі 
разом. В компаніях дуже гарно співали. Клуб кожний 
день не робив, тому компаніями молодь збиралася і 
гарно співала, бувало збиралися після роботи і співали, 
нас любили слухати прохожі люди, які йшли з роботи. 
[До якого часу існували такі громади?] До 1960-х років, 
а потім стали забувати це все. 

с. Завадинці
Записали С. Маховська та Ю. Буйських 27 червня 2013 р.  

у с. Завадинці Городоцького р‑ну Хмельницької обл.  
від Лисої Євгенії Михайлівни, 1937 р. н.,  

Король (Гнап) Євгенії Іванівни, 1937 р. н.,  
родом із с. Лісоводи Городоцького р‑ну,  
Огороднік Галини Йосипівни, 1927 р. н.,  

та Огороднік Євгенії Казимирівни, 1949 р. н. 
дошлюБНе спІлкУваННя [Де раніше молодь гуля-

ла?] Дома, в клубі. Ну а як. Приходили хлопці, сиділи. 
Посиділи та й пішли хлопці додому, а дівчата лягають 
спати. Раньше єгівка була в нас. Тепер діти навіть не 
знают, шо таке єгівка. То на свята Великодні. То співа-
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ли, ходили дівки, жінки і діти, всі. Всіляких єгівок [спі-
вали]. Перше ко́ляди були, єгівки́ були. То колядувати 
ходят на Різдвяні свята. Дома  – нє, до клубу ходили. 
В клубі танці були до дванадцяти, раньше не було, як 
тепер. Світло було колгоспне, то було до дванадцятої 
години та і всьо. Більше не було. Та й вже розходились. 
[У якому віці Ви почали дівувати?] О, то кончила сім 
класів, тоді пішла. У мене батько загинув на війні, мама 
була вдова. Нас було дві. Всіляко і співали, і  вчилися 
гуляти біля корови, танцювали. А де мали сі навчити?! 
«Полька» була, «Краков’як», «Карапєт». А тепер то нічо’ 
нема. Тілько скачут і всьо.  [...] У  нас було коло річки 
таке велике [поле], і діти там танцюют,  грає музика. На-
ймали музики. А баби: моя мама та й ще з дітьми – ма-
нюньке дитиня та й більше коло неї. А потому розхо-
дять увечір та й вже ходять по домах. Тепер нема таких 
танців, як тоді були, – і «Полька», і «Краков’як». Тепер 
то бідовисько, коли танцюють. І співали всяких пісень. 
Така в нас фіґура була в селі, тепер вивезли її на цвин-
тар. Коло фіґури всяких пісень, яких не хочеш. І хлопці, 
і дівки сходилися. Баби тоже співают, дивляться, як то 
воно було. І було, я теперечка кажу, як було весело. Те-
пер ніби вже є і їсти шо, а тоді ж не було, але якесь було 
веселіше. [...] Балабушки пекли на Андрія. Приводи-
ли собаку до хати: чий балабушок раньше возьме, той 
борше віддасця. То ж щітали [кілки]: вдовец – молодец. 
Який попадеться: чи вдовец, чи хлопец. 

виБІР паРи Є  так, шо батьки не хтят, а  він хоче її та 
й батьків не слухає. Батько молодий мій дуже [був], 
як оженився з мамов. П’ятнадцять років йому було. 
У шістнадцять. Шлюбу не давав ксьондз. Через рік дав, 
бо то каже, шо не можна дітям. То моя мама в хустині 
йшла вперед, а мама тая з батьком, з цим батько[м], зза-
ді. То такі змужнілі діти були. А мама мені розказувала, 
шо батько такий високий, чорний був, а мама така лад-
на, маленька. Люди тако дивилися: «Хто ж таку дитину 
віддає, таку ладну?!» – казали.

шлюБНий вІк [У якому віці переважно дівчата вихо-
дили заміж?] Як які. То двадцять років, то двадцять 
єдин, то двадцять два. Шіснадцять то рідко шо. То ві-
сімнадцять вже було. То дівчата вже були. А тепер шіс-
надцять років – уже дитина маленька є...

посаг Як йшли [заміж], то давали подушки, ковдру чи 
одіяло. Як іде в невістки чи в зяті, то давали. Потому 
хто собі шо хоче, те і привозе. Скрині були. То скрині, 
то ще шось. [...] Якшо нєвєста йшла сюди, до молодого, 
вона несла подушки. З образами, з колачами, і тоді по-
душки на плечах несуть. То в рядно староста несе по-
душки і подарки несе. В кого було шо, то давали, вже 
потому корову чи телицю. Мені то дали яловку тільну. 
А тут була старенька корова і яловка, то дали дочці її.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї Мої батьки дуже молоді ще 
були. Мо’, було ним двадціть п’ять років  – вже було 
троє дітей. А  зараз шо? Мій чоловік як сватав мене, 
йому було двадціть сім років чи шось. [Скільки було 
дітей у Ваших батьків?] П’ятеро було: Ганя і  Броник, 
і Франик, і Стася, і я. [Які раніше імена давали дітям?] 
Всякі: і Женя, і Галя, і Ліда, і Лія. Всіляко було. А хлоп-
ці – Мішка, Толька, Вітька.

виховаННя дІТей Мамина [сім’я] бідна була. Мамі 
було шість років, коли їх лишилося троє. Мачуха тро-
хи доглядала, до дітей погано ставилася. Всяко було. 
[Чи били Вас батьки?] Як коли приходилося. Бувало, 

шо мама била. У куток то не ставили. Я тата мало шо 
пам’ятаю. [У  якому віці Вас почали привчати до ро-
боти?] Мала ще була. Мама нас привчали до роботи. 
Худобу пасла, гонили, аякже. Окончила восім класів і 
пішла в ланку. То тепер сидять вдома. То пішла сі вчи-
ти, нема шо робити. Кончила школу, то як не на фермі, 
то на лані. То робила, поки заслабла, ковзалася по тих 
больницях. Бабку пам’ятаю, бо бабка мене ви́бавила. 
Мама ходила на ланку, а бабка мене на плечі і так не-
сла. Шо, каляска була? Я бачила каляску? Нє. [Чого Вас 
вчила бабуся?] Всьо вчила: корову дої ти і пасти, всіляко 
було. Тепер діти не пасуть, батьки пасуть. Бабка сидять 
на лавочці з бабками другими, а я пасу. Дівчата йшли до 
мене, до худоби, і ми пасем, а бабка собі сидят. [...] Бать-
ко, то він найбільше і куп ляв, і продавав, і в общем, по-
радок вдома. А  мама шо годна  – навари, напечи, від-
стібай, тако з дітьми. Тато, то він не сварив, но ми чось 
[чомусь] боялися його. Мама каже: «Я скажу татові, не 
можна, слухайся». Тато приходе з роботи, і  ми бійся, 
шоби... [Сміється.] Тато не сварив ніколи. Навіть ніко-
ли не вдарив, нічогісінько. І хлопці були, але дуже були 
тяжкі врємєна. [Мама не била Вас?] Нєа, буває, хочу 
шось, вона саджає хліб, а я хочу шось, мені тре’ коло 
п’єца, то кочубом, такий, шо згортає, зараз крючок. 
Я не знаю, чи в городі  знають шось тако. Жар той, то 
вона посуне тим, шоби не заважала її, бо вона ж робит. 
[У куток не ставили?] Ну нє. Біжиш сама бігом, шоби 
мама простила, шо шось виробила. [Сміється.] То діти. 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї [Як діти до Вас звертають-
ся?] На «ти». Тоже я до мами на «ти» зверталася і до тата 
на «ти» зверталася. Не було такого, шоб так на «Ви». Но 
багато людей, шо на «Ви» зверталися до батьків. Мама 
мині казала: «Я шо, чужа, шо мине будете на “Ви”». [...] 
[Як зверталися до батьків чоловіка?] На тих, то на «Ви», 
цей батько був без обоїх рук. Це чоловікові. А на сво-
їх – на «ти». Але вже потому, вже мені встидно, шо я їм 
кажу на «Ви», а свому – [«ти»], ніби мої гірші. Та й вже 
своїм казала на «Ви». Кликали «мамо», «тато», «бабуся».

РоЗлУчеННя У нас тут мало [розлучалися]. Це вже коли 
почалися розлучення? Це десь в 1970-х роках. Женили-
ся – то женилися назовсім. Тепер більше розлучень, по-
сварилися – то сі розходят. Було, шо хлопець і ходив до 
дівчини, посватав її, [одружилися], розійшлися, може, 
того, шо в них дітей не було.

подРУЖНя ЗРада [Чи часто траплялися зради?] О, та 
це ж після війни було. Чоловік[ів] не було де взяти, 
а жінок повне село. Як жінка підгулювала, то жінку [за-
суджували], а як чоловік підгулював, то чоловіка. Та й 
то таке. Но жінок не засуджували після війни. Ну, вони 
мусіли жити і жили так, як могли. 

деРаЖНяНський РайоН

с. Зяньківці
Записали С. Маховська та Ю. Буйських 23 червня 2013 р.  

у с. Зяньківці Деражнянського р‑ну Хмельницької обл.  
від Бронецької Олени Семенівни, 1931 р. н.,  

Шовдри Ніни Олександрівни, 1932 р. н.,  
та Кравчук (Дехтяр) Надії Олександрівни, 1936 р. н. 

дошлюБНе спІлкУваННя, шлюБНий вІк То був 
клуб. То колись баби старі казали «колбут». І  старі 
баби собі йшли дивитися, як дівчата гуляли, хлопці. 
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Красіво було! Ходили в віночках. Ото літо настало, ми 
плели віночки, коси закладені. І ходять, як молодухи. 
Так красіво! [Із чого робили віночки?] То з квіток, ті, 
шо цвєли. І співали. Хлопці танцювали. Ну, така кра-
са! [Яких пісень співали?] Ну, такі-во всілякі: і весіль-
ні, і такі прості. То «Туман яром, туман по долині...»: 

Туман яром, туман по долині,
Лист широкий на калині.
А ще ширший на дубочку.
Кличе милий голубочку.
А не тую, не чужую.
– Ходи, серце, поцілую.
– Нашо мене цілувати,
Своїй жалю завдавати.
Чужа ходе – п’є, гуляє.
Своя ходе – сліз вмиляє.
Чужа ходе – п’є, смієцця.
Чужа ходе – веселицця.

Красіво колись так хлопці співали. Колись тако не 
було. Хто там горілку понімали пити  – нє! Тако ве-
чором чи от неділя, там гармошка чи така балалайка. 
Гуляєм, хоть би шо. Колись не сварилися діти, гар-
но, дружно жили. [Які раніше танці танцювали?] Ну, 
такі-во: «Польку», «Яблучко», «Карапет». Такі всі. «На 
реченькі»: 

Вийду я на реченькі, на село,
Всім дівчатам весело – мені тяжело.
Вийду я на реченькі, гляну я на шлях:
Всі гуляють, а мій – в москалях.
Почорніли вочі таврою від проклятої любові...

А  красіво співали! Йдем з клубу  – співаєм. Так спі-
ваєм, аж гул іде. А в нас такий чоловік по сусід[ств]у 
дуже любив, як співають, то: «Куди, Гаврило, ідеш?» – 
«Чекай, бо то дівки співають». – «Шо ти з своїми дів-
ками». Ми зайшли до дівчини, гуляєм, співаєм, а він 
всьо время слухає: «От гарно дівки співають!». То було 
гарно, тепер цього нема. Такі робили і Яндрея. Да. Ото 
тринадцятого грудня Яндрея. Всі зійшлися, потому – 
єдну тарілку, другу і третю. Під цю кладуть кілішок 
[чарку], під ту – хустинку, під цю – бинду [стрічку]. 
От хто шо витягне: то буде п’яниця, а той – будеш ще 
гуляти, а той – будеш молодиця. Це ж далеко хлопці 
йдуть, на гармошці грають чи на балалайку. Такі тан-
ці! Підем у клуб, а з клубу ще коло дому так нагуляємо, 
в дванадцять часов лягають спать. А тепер в дванад-
цять часов іде в кіно. То хто таке бачив?! [Де ще, крім 
клубу, збиралася молодь?] Збиралися тоже, робили 
Пу ́щення. Таке Пу ́щення було, забивали колодки́. Тоді 
на свята Великодні давали хустинки́ хлопцям. Кото-
рий хлопець ходить до дівчини,  – штири писанки і 
хустинку, а таким – по хустинці і писанку. Так красі-
во. А в нас єдин такий хлопець був, то це той добре 
дивився, який хто давав. Тоді сміємося. «Пішли, – ка-
жут, – треба украсти дров». А то жінка була вгорі, на-
рубала дров, принесла, цілу в’язку нарубала, чисто всі 
забрали. Друга пішла, моя, то штири полінці поклала, 
вона їй до парі. Пішли ще в єдної. Боже, лають жінки, 
ми сміємося, аж заходимось. То пішли на річку, це на 
Яндрея, діти, шо хто найде. Ото я найшла залізо – мій 
був шофер, друга найшла камінець  – то муляр був, 
а трета найшла тріску – о, буде плотнік! Сміюцця. [...] 
Ми робили у тій-во хаті, оце одна, то друга, там така 
сім’я велика була. А то там жінки нам усього напечут, 
а  ми співаємо, гуляєм. Паляницю спечуть, ми води 

наносим. Печут паляницю, і  те вкусе ту паляницю, 
а другий гнучкою б’є, но таке, мокрою – нє, бо ж об-
мастицця. Під подушку поклали. То мені приснився 
жонатий  – так і було. Кому хлопець сницця. Встали 
рано, регочимся. Гарно було. Тепер нема нічо’ гарно-
го.  [...] Двадціть чотири мені було, як я віддавалася. 
А чоловік – з 1931 року. Я була на рік молодша від ньо-
го, він на рік за мене старший. І так ми жили.

посаг Берут коні запрягают, корову до коней то в’яжут, 
молодуху зібрали. Придане дали – всю одежу. А єдна 
жінка, колись моя мама розказувала, шо покладут, 
і там всьо, шо в житті треба. Вони кладут все – вона 
викине, вони знову кладут – вона знову викине. Смі-
юцця. [...] В той самий день, як молодуху забирают.  То 
на віз кладут. А то ті під вікном кажуть: «Кілько кили-
мів багато дали!». То такі баби старі, вони не хочуть 
до хати йти, бо їх не просять. То тіки щітають, кілько 
чого дали.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї, сиРІТсТво У наших бать-
ків було нас семеро. Мама була з багачів, а батько був 
бідний. Але знаєте, якось ззамолоду одне другого по-
любило, подружилися і так жили. Построїли собі хату 
і так собі жили. [Батьки] були протів. Як засіло – всьо, 
не відіб’єш і нічого не зробиш, бо піду за його і всьо. 
Було нас семеро. Тут вже має бути восьмий. Мама не 
схтіла, бо нас семеро, і ще буде восьме. Що ми вже бу-
дем робити? Вона зробила оборт і за три місяці помер-
ла. Не було лікарень, нічо’ ще не було. Робила в Підліс-
ному, зробили їй так. Якась жінка. І так за три місяці і 
вона пішла. Мені було п’ять років, а сестрі моїй – пів-
тора року. А шо ми? Батько через сім років після мами 
помер. Полягаєм спати тако під ворітми, позасипля-
ємо, люди прийдуть, по[за]носять нас до хати – бо ж 
малиє. Три дівчині і чотири хлопці. І всі повмирали. 
Брат єдин забитий на войні був. Два близнюки: єдин 
забитий на войні, другий заболів і помер.

РодиННІ пеРекаЗи, РодиННе повсякдеННя То 
ми дуже нажилися, настраждалися, бо тяжкі роки, 
голод, холод. Саме більше ми настрадалися від голо-
ду. Був тяжкий голод. Я  листочки їла з вишні. Піду 
тих листочків з вишні нарву, на черешні, наїмся. І так 
ляжу, посплю. Мами нема. Батько войну перебув, ще 
п’ять років жив, і  тоже помер. Лишилося нас троє: 
брат і нас дві сестри. А ті то подружені, вже була се-
стра єдна та подружена, то десь пішла собі тоже в не-
вістки. Чоловіка забили на войні. Так з моїй сім’ї по-
гибло в войну чотири чоловіки. 

виховаННя дІТей Я до школи не ходила, бо не мала 
в чому. Не мала ні взутися в шо, ні вдягнутися. Якби 
була мама, то я б була ходила до школи. Я дуже співала 
гарно. Всьо робила тако, танцювала, співала, якби я 
ходила в школу, я тут би не сиділа, я була би в яки-
хось артистах. А то як кажуть, шо «бідне – дурному 
брату рідне». Це така примовка єсть. [Тато] женився 
був, взяв якусь ци ́ганку шатрову ́. Так казали колись 
«шатрова́ ци́ганка». То він був женився, та й шо, вона 
подивилася – нас троє малих. Подивилася, а шо вона 
буде робити. Взяла та й покинула його. А  тато був 
вредний. Характер такий в нього був дуже вредний. 
Як він нас виховував?! Піде кудись, нап’ється, а  ми 
сидимо, бідні, на п’єцу, бо десь колись ще на п’єцах 
сиділи. Сидимо на п’єцу обидві, бо уже той старший 
був. То ми вже з тою другою, то в сорок восьмім році 

ДеРаЖНЯНСьКиЙ РаЙОН 
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[1948  р.] було, то дуже був голод. У  1947–1948  році 
дуже був голод. Так піду, листочків нарву з вишні, на-
їмся. І так жила. Вже трошки підросла, не знаю, вже 
скілько мені. Піду на роботу. Ходила полоти ярину, 
озимину, ходила потому вже на жнива. Як я почала 
ходити на роботу, було мені чотирнадцять років. І так 
я ходила, робила, але хто мені писав і хто мені пла-
тив? Ніхто нічого. Бо як є батьки, то запоминають. 
Саме більше то мама. А як мами не було, то нікого не 
було. [...] Як я була сама єдна, ходила, великі норми на-
мірували. Треба було їх робити, а не було кому помог-
ти. Надя [сестра] була ще мала, то ходила до школи. 
Потому вже кончила школу, шоб кудись пішла вчити-
ся, не хтіла, лишилася тут, віддалася. [...] Няньчила цю 
сестру свою. Няньчила, маленька була. Колисала її так. 
Так тут п’єц, а тут називався так «запічок», це казали. 
І  на тому запічку, бо тато був дуже мастровий, всьо 
робив. Колись так казали – діжки, такі, шо хліб пекти, 
і цебречки. Колись не було так, як зараз. В тії нецки 
стірати, а це так тато зробив, «цебречок» називалося. 
То в ньому стірали всьо шмаття. Таке було всьо полот-
няне. Не було такого в мене плаття. Полотняна сороч-
ка і полотняне плаття. Воно таке грубе, таке жорстке. 
Так дере мене по тілі. Де почухаюся, тіло молоде, де 
почухалася – кожу здерла, болит. Була я малою, дуже 
хтіла їсти, сунула в грубу варити бараболю собі. І не 
бачила, а  там чи та бараболя зварилася, чи вона не 
зварилася. Вітягнула я ту бараболю, бо колись не було 
чавунчиків, то всьо горшки. І як я несла, в шо я несла, 
і вилила всьо собі за пазуху. Попарила всьо. Всьо ота-
ко – груди. Це була зима. Виходжу я надвір, набрала 
повну пазуху снігу сюди. І вилізла на п’єц, і на п’єцу 
лежу. Розтав вже той сніг. Я вилізла знов з того п’єца, 
пішла знову надвір, набрала знову цего снігу і знов 
прийшла, вилізла на п’єц. Витягнув цей сніг, зробила-
ся чиста ця шкура, як була. Ніхто нічого мені більше 
не робив. Бо мами не було, нікого не було, а самі. Вона 
[сестра] там на тому п’єцу спит, а цего брата мого, бо 
нас було троє, забрали, як колись казали, «на чорну 
землю». То пішов він туди, там, на «чорній землі», він 
робив. Прийшов вже звідти... Я не знаю, шо за «чорна 
земля». Но таке було, шо забирали на «чорну землю». 
То вже підлітків, то вже називалося. Прийшов він з тої 
«чорної землі», вже дома трохи поробив, походив, за-
брали його в армію. Служив в армії. Відслужив армію, 
прийшов додому, вженився, в Деражні взяв жінку. [...] 
[Чим Ви гралися в дитинстві?] Не було нічого. А так 
собі шила ляльки. То клапті були такі, то так подерем, 
пошиєм ляльки і так гралися. А це ж хочу розказати, 
як я колисала свою сестру. Мені було чотири роки, 
а  вона тіко народилася, її було шість місяців. Мама 
мене заставили, шоб я її колисала. Я колишу, а вона 
хоче їсти та й кричит. Я  колисала-колисала, а  мама 
збиралася місити хліб моя. Колисала-колисала, і вона 
«бух» в ту розчину, і впала, вся. Тільки голова зверха, 
вона вся в розчині, ця сестра. Мама вже на мене сва-
риться. Тато вже прийшов, хоче бити мене. Я  втікла 
на п’єцку, сховалася. Ну, трошки мене якоюсь доскою 
подістав тато. А я дуже плакала. Так мені, помню, на 
якійсь руці, не помню, на якій, чи на лівій, чи на пра-
вій, так доскою мене цею подістав трохи, шо я кинула 
її. Думаю, якби вона впала на землю, то вона б забила-
ся. А так лиш впала в розчину. То так колись казали 
старі люди, шо хто в розчині, то дуже буде багатий, 
дуже буде добре жити. Але так воно не було, і так воно 

не буде, і так його нема. [Батько Вас часто бив?] Нє. Не 
бив часто. Як мама вже померла, не було кому варити 
їсти. А я дуже боялася, як збігає. Корова в нас була. 
Корову ми годували. [Чи ставили дітей у куток?] Мене 
не ставили ніхто, бо мене не було кому. Тато в войну 
занімався тру ́мламі. Діти куди не підуть, все находять 
шось, якісь запчастини. Там де не піде, то там дитину 
заб’є, там дитину заб’є. То тато не міг наробити тих 
тру ́млів. То так робили.

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї, фоРМи ЗвеРТаННя 
в сІМ’ї Батько робив боднаркою, робив діжки, ро-
бив всьо. А  мама професії не мала ніякої, бо колись 
не було. А  їсти зготує, там шо влагоде нам їсти. [...] 
[Як Ви зверталися до своїх батьків?] На «Ви». Відразу 
на «Ви». Вчили так, шоб казати «Ви» і всьо. [Як до Вас 
звертаються Ваші діти й онуки?] Тоже всі на «Ви». [...] 
«Мамо» казали, «тату». 

сІМейНІ вЗаєМиНи Свекруха моя дуже вредна була. 
Я  прийшла до нього жити. Старенька хатинка така 
була. В тій хатинці жили. Потому вже зачали строїти-
ся. Він помер, я вже сама строїлася, тяжко було. [Як до 
Вас свекруха ставилася?] Дуже жорстко. Вона дума-
ла, шо ще віддасця, а її вже ніхто не хтів, бо вже стара 
була. [Як Ви до свекрухи зверталися?] Так як до мами, 
а вона не хтіла, шоб я до неї «мамо» казала. Така собі 
була зловредна людина. Вже пішла туди, на Бомкову, 
но ми до неї ходили, помагали.

дУНаєвецький РайоН
с. Миньківці

Записала О. Боряк 26 червня 2013 р.  
у с. Миньківці Дунаєвецького р‑ну Хмельницької обл.  

від Шляги Оксани антонівни, 1947 р. н.
РодиННІ пеРекаЗи Я  небажана була. Навєрно, уже 

п’ята [у батьків] в такі старші роки. [Старших сестер] 
заставляли батьки зі мною сидіти. Вони дівочити хо-
тіли, а тут треба з дитиною лишатись. Але настільки 
потім мене полюбили! Я  дуже була гарна така: сині 
очі великі зіркаті, коси біленькі. Така була, як лялечка. 
І ця старша сестра вишила мені блюзочку яблучками 
на резиночці, синеньку спідничку на шлєйках з мами-
ної старої спідниці. А тато мій був чоботар. Він робив 
чоботи і зробив мені сандалики такі манюсінькі. Хо-
дила до школи з старшими дівчатами, бо не мали де 
лишати. 

каМ’яНець-подІльський  
РайоН

с. велика слобідка
Записали В. Іванчишен та В. Юрченко  
11 квітня 2018 р. у с. Велика Слобідка  

Кам’янець‑Подільського р‑ну Хмельницької обл.  
від Ількова Олексія Васильовича, 1933 р. н.

РодиННе повсякдеННя Зразу сів на бики, як кол-
госп організували. А  потому кіньми, а  потому, зна-
чить, сів на трахтор і вісімнадцять років проробив на 
трахторі. Орав всьо время. Снопи возив. Патиками 
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бровна возили. Вівці тримали. Я в 1945-ім ше пас ху-
добу в Бесарабії. Ленківці. Там за Дністром Ленківці є. 
Наймали худобу пасти. Пішов туда, пас худобу, а  на 
другий рік вже недород. Пішов туда на роботу, там ше 
люди багатіші були. Там ше не було колгоспу. Мали 
своє поле, а ми вже в колгоспі були. Я прийшов сюда, 
бо я тут – «у приймах» називаюсь. А тут хата соломою 
пошита. Ну, та й вже обсунулась та солома, тре’ поши-
вати. А жито на городі є. Змолотили з тестьом жито. 
Поробили пуки, із тих пуків робим сніпки такі. Два 
докупи тако зв’язуєш, перекрутив. Нема вже таких ха-
тів. А то вже пінзеня і патики склали. А я пішов, на 
пінзеня взяв коноплю. Ті коноплі зв’язували – оце і є 
пінзеня. Трохи грошів зібрав, пішов до Кам’янця, ку-
пив бляхи. І перекрив, до цеї пори. Потом ше черепи-
ці купив і перекрив. Вже тепер, я скажу, багато легше 
стало жити, коли пішла пенсія людині. Шоб не йшла 
пенсія, шо би я зара’ робив? 

РодиННІ пеРекаЗи Силоміць застав[л]яли [їхати 
на Донбас  – працювати на шахтах]. Не хтіли їхати. 
Мене лапали, шоб я в шахту, а я тікав. Але тут мама 
моя стара була, та й не брали мене. І не казали, шо в 
шахту, а  казали, вчитись маєш у ФЗО. А  це в шахту 
вони брали. Я  пішов  – «рабоча армія» називались. 
У Білорусії я був три місяця. Заготовляли там корма, 
бураки, капусту. То колгосп нас брав, давав нам уро-
жай – жито. Один хлопець, опшем піймали його, ти й 
він взяв і пішов на Донбас, у шахту. А там того началь-
ніка була дочка та й трохи слабовита, а він подивився, 
ти й, може, сватав її. Ти й каже: «Дав допомогу мені, як 
я нарубав багато вуг ля». Дали йому премію, дали йому 
костюм. Пустили його додому. Він [керівник шахти] 
думав, шо приїде і ше буде сватати. А цей приїхав, вже 
побоявся і не поїхав. Я кажу: «Ну, а ти ж?» – «Нє, я шо 
годен нарубати скілько! Дав допомогу мені, я нарубав 
того. Я трохи й сам рубав, а то дали допомогу мені». 
І каже: «Пустили мене додому. І щодня звони[ли], шоб 
я приїжджав назад. А я вже побоявся». [Чи втікали із 
шахт?] Зразу не тікали, бо вони їм дуже великі гроші 
платили. Там в нас їден пішов із жінкою. Він і жінка 
поїхали до них. Ти й вже він там встроївся в шахті. 
Получив дуже багато грошей. Прийшов до хати, но-
венькі гроші дали, квартіру дали. А  він як кинув у 
квартірі гроші, а  вона каже: «Ти де? Банк обікрав?». 
Такі новенькі гроші лежать. А він каже: «Це я получив 
зарплату!». І  пустили його в отпуск. В  голод їхали в 
Западну [Україну]. 

пРийМак Наш їден коваль поїхав. А тут ковалем був у 
селі. Двоє дітий дома лишив. Поїхав. А там жінка його 
здибала. Нагодувала його ти й каже, шо давай будем 
жити. Ти й він так і лишився. Пише письмо до жінки, 
шо я лишився, приївся, не жонатий. «Хочеш приїдь! 
Я тобі шось дам, бо діти дома їсти хтять!» Мама дома 
лишилась, жінка і двоє дітий. Він сам коваль, кує коні 
в неї. То вже люди привозять коні кувати. А ті бенде-
ри ночою провіряють по три-чотири рази, шо він за 
їден. Та жінка його закриває: «Він хороший чоловік! 
Він коваль, він людям помагає, він мені город оре!». 
Це вона його закривала, а він же чує, шо вони пита-
ють. А то хтіли вбити: «Він більшовік!». Він поїхав, бо 
сам голодний був. Він шо? Пише письмо до жінки, шо 
приїжай і кажи, шо ти сестра моя. Це вона мені пото-
му розказувала. Вона коло мого вуйка жила. [Вуйко –] 
мої мами брат. 

с. оринин
Записали В. Іванчишен та В. Юрченко 10 квітня 2018 р.  

у с. Оринин Кам’янець‑Подільського р‑ну 
Хмельницької обл.  

від Гайшука Валерія Петровича, 1949 р. н.,  
та Березовської Любові Олександрівни, 1934 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Я  тут народився, а  мої батьки 
приїжджі. Тут дуже багато приїжджих. Мій батько – 
з Київської області, а  мати  – з  Ніверки. З  того, шо я 
тривалий час працював, вчився, бо я сільськогоспо-
дарський інститут закінчив, інженер-механік, я  зав-
жди йшов, шоб шось трошки заробити. Бо не хотів 
бути тягарем для батьків. Я працював в сільській раді 
з 2000-го року по 2010-й. Оринин був колись районним 
центром, і Ніверка входила тоді до складу тодішнього 
Орин[ин]ського району. Там будували. І вода підніма-
лась, і затоплювало території. Трохи людей пересели-
лись сюда  – висілок, Нововолодимирівка правильно 
назвати. А частина захотіли тут в Оринині жити. Там 
кілька, я знаю десяток хат, а може, менше. Як їхати на 
Привороття, там є хати, в яких люди жили, ті, шо пере-
силились звідти. Це так моя мати тут приїхала. [Чи 
переселялися до Казахстану?] Було таке. І в моєї бабу-
сі був брат. Його туди відправили, і він там лишився 
жити. Одружився, дітей позаводили. Так він там по-
мер, десь з року 2014 чи 2017-го. Першої дружини дід 
також, точно така сама історія. Його запрошували йти 
на комсомольські збори у м.  Кам’янці-Подільському, 
а він відмовився. Каже: «Я йду в чергу за хлібом стати, 
треба ж сім’ю годувати!». І сказали десь хтось, шо він 
так висловився не патріотично про комсомол, і  його 
відправили у Казахстан. Навчився столярувати, і собі 
там столярував. Одружився з місцевою жінкою.

виБІР паРи Всьо своє дитинство я прожила в бєдності, 
в недостатках. Такі були врємена. І батьки. Батько мій 
вбитий і брат перший вбитий. На войні пішли і не вер-
нулись. А я вже так пішла до чоловіка. На цю хату, на 
цей кусочок землі. А це ми вже поклали з чоловіком. 
Самі будували. Була молодість, бідно, но згідно. Так 
ми полюбили їдне другого. І  в нього нема нічого, і  в 
мене нема нічого. Як той казав: «Поберімся, Андрійку, 
в  тебе нема, а  в мене ше й тілько!». [Молодь] колись 
збиралась у центрі. Музика грає, танці у клубі у фойє. 
Молодьож має куди вийти, погуляти, розважитись. За-
раз ця молодьож – не має. Вечорниці, було таке. Рані-
ше ходили хлопці до дівчат. Іде в хату, сидить у хаті. 
А зараз дівчина виросте, вийде заміж, ніколи хлопець 
не був у неї в хаті. 

с. Ріпинці
Записали В. Іванчишен та В. Юрченко  

10 квітня 2018 р. у с. Ріпинці  
Кам’янець‑Подільського р‑ну Хмельницької обл.  

від Коробченко Марії, 1933 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Жили трохи луче, як зара. Були 
роботи ́, всі ходили на роботах. Всьо дешеве в магазі-
нах було. Зара дорожнеча сільна. Прийшов той час, 
як я на рубля взяла шість буханок хліба: одну – собі, 
а свині їдять п’ять. Це ж було добре? А зара скільки? 
Десять рублів буханка хліба. Я  робила в ресторані 
тридцять років. Їздила по світі. В  Казахстані була. 
Пере селялись туди. Вербовку робили, вербували всіх. 

КаМ’ЯНеЦь-ПОДІЛьСьКиЙ РаЙОН
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Я знаю, я тоди робила у Скалі, на плодоконсервнім за-
воді. Приїхали мої сестри двоюрідні і кажуть: «Давай 
поїдем, завербуємся і поїдемо на Казахстан». І я кажу, 
шо давай. І вони поїхали додому взяли вещі, приїхали 
до мене туда в Скалу. І ми сіли, і поїхали. В Донбас їха-
ли. Я робила і в шахті. Ті вагонєтки приходили, руду 
звозили. [Де саме Ви були в Казахстані?] Карагандін-
ська область. Самі по світі хотіли їздити. Я робила в 
Скалі, нашо мені було їхати? Але хотілось поїхати. 
Я довго не була, три роки. Я там найшла собі чоловіка. 
Найшла двох дітий. Він руский був. Його батьки були 
з Москви, їх вислали на Казахстан. То батьки повми-
рали і сестри вимерли. Він лишився один. Мав хиби – 
пив горівки і бити по плечах. То я його привезла сюда, 
думала, може, нарозумиться. Але мав привичку, бачу, 
шо довго потягне. Ти й я кажу: «Знаєш шо, голубе, світ 
великий, куди хочеш, туда поїдь!». Ти й він так і зро-
бив. Поїхав у Полтаву. Він там і помер.

с. Устя
Записали В. Іванчишен та В. Юрченко  

11 квітня 2018 р. у с. Устя  
Кам’янець‑Подільського р‑ну Хмельницької обл.  

від Любки Надії андріївни, 1955 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Раньше було добре, получала 
75 рублів. Двоє дітей, мама й тато ше є. Мама получала 
пенсію 12 рублів, і тато – 12 рублів. В мене діти 1974 і 
1975 рік (я віддалась у 1973 році). То вже ці мої роки. 
В 1964 році я пішла на зону дорощування (там як до 
Тарасівки їхати). Там робила і получала 75 рублів в мі-
сяць. Двоє дітей, треба вбрати, мама з татом – шо там 
тої пенсії? Взяла 75 рублів, поїхали до Кам’янця, всьо 
купили. Приходю додому, а тато каже: «Шо, ше й здачу 
привезла?». Була буханка хліба чотири-п’ять копійок, 
а за десять копійок то вже гарна така буханка. Але пер-
ше хто купляв хліба. Перше пекли. [Кажуть, що це ву-

лиця переселених від Дністра людей?] Да, це построїли 
дома. Тут ніхто не жив. Тут був сад. Була Стара Устя, 
по дорогу, а все, шо йде в долину, то Устя. Попід ска-
лу хати були. Я жила в Слободі, тут у мене дід і бабка 
жили. Я  приходила, бо раньше шо? Від понеділка до 
суботи вчись, то вже в суботу вечір йду додому. Тато 
мій був з Устя. Вони жили у долині, де пором був. Там 
такі маленькі хатки були. Мій тато був у Німеччині, 
його забрали туди. І мама була тоже в Німеччині. Тато 
не получив цих євро, нічого, бо він у 1991-м році вмер, 
а давали у 1995-ім році, бо мама получала. [Що розпо-
відав Ваш батько про ті часи?] А шо, він був там у ха-
зяїна. А мама була моя на заводі. Тоже з Слободи вони, 
тоже построїлись. [Ви маєте на увазі сучасну Слободу 
чи Мукшу?] То, шо є зараз, то казали Мікша, а за річ-
кою, то була Мала Слобода, а потом зробили Велику 
Слободу. Я звідти переїхала у 1986-ім році, бо ми по-
пали під воду там. Ми хтіли дом, вже й діти були ве-
личенькі, я ходила з мамою на роботу. Казали нам, шо 
давайте возьмете цілий дім. Так як мама з татом – Фіш-
ман фамілія, а моя – Любка. Каже: «Ми може[мо] вам 
зробити цілий дім. Два хазяї». А  брат приїхав: «Шо? 
Їдем у Тинну, там у Тинні краще». Послухала, поїхала у 
Тинну, купила за три тисячі хату. І там не получилось, 
і  я напосілась сюда. [Чи Ви працювали в колгоспі?] 
У 1970-му році я кончила у Баговиці школу, десять кла-
сів. І як пішла на ферму на Слободі, мама на бураках. 
Потому прийшов чоловік у 1973-ім році. Я віддалась, 
вже не йшла. Потім пішла у Тинну на ферму. Вже у 
Тинні посварились, знов переїхали. В мене сестра була 
поїхала у Крим, вона вчителювала, її туда направили. 
І так вона там і в Криму. Зараз шо там, я не знаю, бо ми 
вже не дуже [спілкувалися], як я з Слободи переїхала. 
Я всьо время худобу пасла, ше втурік просили: «Ходи 
пожени зі мною пасти!». Встаю раненько, патик у руки, 
догоню пасти. А зараз в мене брат умер, не знаю, чи так 
затужила, чи шо – ходити не годна.
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ЗолоТоНІський РайоН

с. Богуславець
Записано 12 серпня 1998 р.  

у с. Богуславець Золотоніського р‑ну черкаської обл.

РодиННІ пеРекаЗи Ото він [священик] їздить перед 
Великоднем, перед Різдвом із паламаром і збира яічка, 
гроші, – хто шо дасть. А навесні вже, ото у людей сімні, 
діти, багато, тоді ідуть до нього: «Чи є, батюшка, у вас 
шо робить, тамечки по роботі?». То мені дасте там 
сухарів чи шо. А матушка в нього була хароша, ото й 
більшенько дасть сухарів чи булки. Так у батюшки ро-
били. То батько наш, як то було коробку жита набере 
або якого зерна, або яєчок, то дасть ото. А один чоло-
вік, покійний, вже його нема, уліз і знайшов у клочках, 
забрав це зерно і чоботи батькові нові забрав. [Коли 
це було?] Та це, як розверстки були. Такий був же, ак-
тивіст, що по селі ходили і забирали. Я ще була малою, 
як голод був. Було три голоди: у 1933-му, у 1947-му. [І в 
1921-му?] Да. Та воно не ходили [по хатах], але люди 
голодували. Погода була якась така. Це ж тоді Сталін 
був, то ото ж, кажуть, і зерно пропадало, а людям же 
не давав. То й в радгосп ми їздили з сестрою покой-
ною. Це вже в 1947-му. 

с. кропивна
Записано 11–12 серпня 1998 р.  

у с. Кропивна Золотоніського р‑ну черкаської обл.  
від Лушник Євдокії Григорівни, 1909 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи [Скільки десятин землі було в 
батька?] Дванадцять. Так там же ж не тільки поле, а й 
ліс був, і цей город, що ми жили, – чотири десятини 
його було. І там десятина чи півтори суші, а то саме 
болото. Різали, сіно косили в тому лісі. Садили й кар-
топлю, садили й буряк, сіяли й коноплі. Сіно косили 
на болоті. Сіяли жито, пшеницю, гречку, просо. Льон 
сіяли, це я вже здорова була. Пряли та сорочки шили і 
спідниці. Бо ж тоді ходили і в спідниці, і сачок. І спід-
ниця, і  платок, і  це все конопляне. З  льону сорочки 
шили, бо то ж краще. А то з конопель. Покрасиш, отако 
поперегортаєш спідниці, а тоді рвеш серпоріз на степу 
і красиш. Серпоріз – трава така. Як покрасиш – не ві-
діпреться, поки не порветься. В церкву йшли в неділю 
чи в суботу. Коли ж ти в будень підеш, як вдень тре-
ба робить на роботі, а ввечері то шить, то прясти. [...] 
[У  1933  р.] із  сільради ніхто не ходив. Хто недалеко 
живе, то прийдуть і хліб печений забируть, і в дітей з 
рук повидирають. Вже їх нема нікого, видохли. Роби-
ли, як ішаки. Просили ото в брігадіра: «Я завтра оста-

нуся вдома, мені так треба». А він: «Останешся, коли 
я скажу, а так як останешся, то п’ять рублів заплати». 
А  де ж я їх уторгую, ті п’ять рублів. У  кого дітей не 
троє – малосімейне, позика, двісті-триста рублів по-
зики. А  де ж їх узять? [За скільки кілометрів звідси 
Золотоноша?] Восєм чи дев’ять, недалеко. Як понесеш 
шо на базар, то біжиш же на базар, треба уторгувать 
шо-небудь і купить чи пшона, чи яких крупів. А потім 
біжиш додому, спотикаєшся, бо треба ж на поле, твої 
рядки стоять, треба бігти на буряк. Робили, як ішаки.

посаг До мене, наприклад, коньом приїжджали. При-
їхали, а нема чого дуже так брать. Кукурузи насипали, 
сундук такий був, ніякі там люди. Сундук чи скриня. 
Кукурузи насипали, бо я в тітки жила, одіялом заслали, 
поклали там мої три спіднички і полотняну сорочку. 
[А подушки?] А де в мене ті подушки?! Грузять хлопці, 
а заглядать хочуть, бо важке, шо вона там наклала? Ну, 
зерна насипала, уявляєте? Поклали на підводу, а сніги, 
бо це зімою, [у] лютому місяці було. Привезли сюди, 
всі дивляться, шо це в Вірки таке важке? Одкрив – за-
кладене одежою, і ряденик викладає. І шалька, і спід-
ничка, і  сорочка. Подушок не було. А рушників було 
аж вісім. Тітка нашила, спасибі. Давай вішать, повіша-
ли ті рушники, й вийшло, шо я ще й багата.

 

каМ’яНський РайоН
с. Жаботин

Записали О. Бабенко та О. Ратушняк 28 липня 2008 р.  
у с. Жаботин Кам’янського р‑ну черкаської обл.  

від Бобошко Ірини Дмитрівни, 1930 р. н.,  
Потаренко Тетяни Корніївни, 1938 р. н.,  

Стінькового Івана Кириловича, 1947 р. н.,  
Билини Івана Олексійовича, 1926 р. н.,  

Касян Віри афанасіївни, 1927 р. н.,  
та Дітденко Марії Яківни, 1941 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Я цього не знаю, а мама мені роз-
казувала, шо мій батько молока не їв – у нас була корова, 
а держав для нас, трьох дітей. А тоді вже лежить і отакі 
трісочки тоненькі бере та їсть. Та тріски ті їв, а йде його 
кум та каже: «Дмитро, шо ж це ти робиш?». А він каже: 
«О, братіку, помираю». А кум каже: «А шо в твоєї жін-
ки є – платки, отрєзи... То ми поїдемо, попродаємо, і буде 
за шо сім’ю содержать». І вони десь поїхали далеко, по-
продали та привезли грошей, харчів трохи. І ми не по-
мерли з голоду, а осталися живі. Та трусили в горшках, 
в макітрах. Де зернина була, де шо було – забірали до 
грама все. [Хто це робив?] Поліція. [...] У 1929-му році 
організувався колгосп. Батько робив у колгоспі разні 
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роботи сільськогосподарські. Він зразу пішов у колгосп, 
віддав туди коняку, плуга, борони, воза. У нього землі 
було небагато. Дід занімав землю, там був садок. Малі 
участки були. Голод я понімаю дуже крепко. Ми були 
тоді малі, мати водила нас у ясла, це так дєтсадік на-
зивається. Якось так пережили ми той голод, бо усі ви-
жили. Була корова, і ми пережили голод. У нас не було 
шо викачувать, то і не забирали зерно. Жнива підійшли. 
Стало веселіше. Хто робив, той мав, а хто не робив, то 
умирали. Тоді великі сім’ї були, то трохи умирали. Най-
більше вмирали молодші. Вакація як зацвіте, то обри-
вали і їли. [...] Голод 1933 [року] пам’ятаю погано. Але 
мама розказувала, що багато людей померло в селі. І у 
мене брат помер від голоду. Було три сестри і один брат. 
То сестри якось вижили. Ми їли листя із бересту, суши-
ли листя і пекли з нього оладки. А цей наш брат здирав 
нам кору із береста. Йому було одинадцять років. То пе-
ред тим як помирати, він спух, як мішок наповнений. 
Він і не ходив. Поховали, як не трудно було, ми його на 
кладовищі. Дід зробив труну. Удвох на плечі, ще з од-
ним дідом, і занесли на кладовище, хоча самі були дуже 
слабкі. Батько також помер в [19]33  [році], але не від 
голоду, а від якоїсь хвороби, але тоді не лікували, як те-
пер. А так, заболів, то й помирай. Труни не було. Оділи, 
в що було, ноги тряпками позамотували і так поховали. 
Возиком ледве відвезли на кладовище. Подушку із сіна 
маленьку зробили та й усе. Хоронили у нас, опускаючи у 
могилу вірьовками. Після війни ми ходили в колгосп на 
роботу. Буряки пололи руками. В жнива серпами жали. 
Коло молотарок робили. В колгоспі грошей колись не 
давали, робили за трудодні, і нам давали потроху зер-
на. Як виглядають гроші, ми просто не знали. Зерно ми 
товкли у ступі. Викопана ямка. Ступа  – колодка така 
велика. Внизу корч. Нажимаєш на той корч, і так зтов-
чували те зерно. Варили галушки із тої муки. А тоді вже 
пізніше почали появлятись жорна. То ми попросимось, 
щоб своє перемолоть. А пізніше у колгоспі поставили 
вітряк, то там вже мололи на муку і почали пекти хліб. 
Без жиру пекли оладки на сковороді, хліб не пекли, бо 
воно не мололось на муку, а скоріше на крупу було схо-
же. Почали потроху садить картоплю. Ото так вижива-
ли. В 1947 році голод був набагато легший. Я робила в 
колгоспі. Тим, хто робив, варили на обід борщ або суп. 
В  колгоспі тим, хто робить, варили похльобку таку  – 
трохи картоплі та потовченої крупи. Смерті від голоду 
уже не було. Харчувались дуже погано, но не вмирали. 
Худоби ніякої не тримали: ні корів, ні свиней, бо і самим 
не було що їсти. Я  того не пам’ятаю, але розказували 
батьки, коли людей заганяли в колгосп, то тих, хто жив 
багатше і не хотів оддати в село коня чи ще щось, від-
правляли із села кудись, а їхні хати, глиняні, пустували. 
Церкву у нас в селі закрили, і в ній була колгоспна комо-
ра. Люди розібрали собі ікони, а частину просто пови-
кидали. Паски тоді люди не святили. Не ходили ні коля-
дувати, ні щедрувати. От так і жили. Жили дуже бідно і 
важко. І весілля тоді не робили. Приїхав мій майбутній 
чоловік із батьком і із матір’ю, забрали мене та й усе. Ми 
не вінчались. Пішли у сільраду розписались та й усе.

диТячІ ЗаБави В  дитинстві грали куклами-мотан-
ками, які робили із тряпок, платків, конопель. Шили 
самі, із руками. Хрестик на обличчі не викладали. 
Ляльки виготовляли із ниток, із соломки. Просто ма-
лювали обличчя. Ляльки служили оберегом. Хто що 
думав, коли її робив, від того вони і оберігали.

дошлюБНе спІлкУваННя А  яка тоді гульня була? 
Побігли на вулицю, потелесувалися та й у хату. По ву-
лицях співали  – то в тому краю співають, то в тому. 
Душ із десять-п’ятнадцять на кутку собірається. Хлоп-
ці подостають балалайки, грають, а  ми вже скакаєм, 
радієм. Собіралися у нас дівчата [на досвітки] – руш-
ники вишивали, малороски  – сорочки такі вишиті. 
Собіраємся зімою душ три-чотири, вишиваєм та спі-
ваєм уже тоді.  [...] Оце тут гуляємо, а  це там, за річ-
кою гуляють. А це гукає хлопець: «Перекинь канат!» – 
«Через скільки?» – «Через двадцять п’ять хат!» – «На 
котору?». Він називає ім’я дівчини. Тоді прибігають, 
її хватають, мешкають її. Це така гульня була. А тоді 
вже відсіля гукає. [...] Як мій батько женився, він дуже 
бідний був. Мати в своїй сім’ї коє-як жила. Тут уже до 
свайби готовиться, а шо ж готовиться – нема ніде нічо-
гісінько. Та прийшов батько до неї, то зняла материна 
мати ікони із стін та вручила їм. То вони за руки взяли-
ся та з тими іконами через річку перейшли. То оце така 
свайба була. [У  якому віці дівували, парубкували?] 
В  вісімнадцять, в  двадцять. Мені було вісімнадцять, 
а дідові – двадцять чотири, й ми поженилися. Тоді не 
красилися так, як тепер красяться. Було, буряком сто-
ловим покрасишся та й усе. У клубі грає гармошка чи 
баян. А на вулицях скільки молоді було – та спів кру-
гом! А  тепер ніде не почуєш. Наче мертве село. А  то 
було то на тім кутку співає молодьож, а це на тім. Та 
весело, та браво. На роботу, було, їдемо, то хоть і їсти 
хочеться, а співаємо. Усяких пісень співали. До клубу 
ходили: в кіно, на танці. І молодьожі повно було. А те-
пер бари порозводили, молодьож йде в бар випить та 
й усе. У мене до сімнадцяти год і чарки в роті не було. 
А тепер у десять год вже горілку п’ють. [Як Ви паруб-
кували?] Та гуляли гуртом. Як є дівчина, то погуляєш. 
А в армію треба було йти. Раніше в армію йти – це був 
престиж. А тепер то ухиляються. Бо хіба це армія те-
пер? [Чи жили хлопці з дівчатами до весілля?] Не було 
наглих таких, ні. Ми були стєснітєльні. [Що молодь 
танцювала?] «Польку», «Гопак», «Кроков’як», «Вальс». 
Пісні співали: «Цвіте терен», «Несе Галя воду», «По той 
бік гора», «Гиля, гусоньки, на став». Та  багато співали. 
Тоді народні в основному співали. 

покРиТка [Чи були в селі дівчата, які до заміжжя на-
роджували дітей?] Та траплялося, було. «Покритка» 
на неї казали. Пальцями тикали по селі: «Гуляща, по-
вія». [На позашлюбну дитину] «байстрюк» казали. 

Ой у лузі та ще й при березі червона калина.
Породила молода дівчина хорошого сина.
Вона ж його дома не родила – в зеленій діброві.
Та й не дала тому козакові ні щастя, ні долі.

каНІвський РайоН

с. прохорівка
Записали З. Гудченко та С. Сіренко 15 вересня 2009 р.  

у с. Прохорівка Канівського р‑ну черкаської обл.  
від Панченко Марії Олександрівни, 1927 р. н.,  

та чинки Ольги Олексіївни, 1916 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Савєцька власть як настала, то 
батько став куркуль. Порозгонили нас  – щіталось, 
шо ми куркулі. Нас з хати вигонили. Батька наділи-
ла совєцька власть – три з половиною десятини землі. 
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А  потом тато зробив сарай такий здоровий: масло-
бойка – олію бив, просо дер, гречку робив, муку мо-
лов. Це конем – отако зроблено, шо коняка йде наверх, 
а круг крутиться. Оце така механізація була. Де бать-
ківський двір, там хата стоїть і досі. Як нас вигнали з 
хати, то я з тринадцяти год була. Нас із Золотоноші 
взяли на висілку з батьком. Тоді стояв ешалон такий, 
шо у Сибір вивозили. А потом нас завернули у село. 
І хату забрали, і нас геть вигнали. А там коло хати на 
горбику кузня стояла. Пішов [батько] у кузню робить. 
А  в нашій хаті зразу жили бідні та в їй зробили па-
рувальний пункт, а після того зробили баню, а потом 
покинули совсім. А батько поробив трохи в кузні та й 
каже: «Хлопці, продайте мені мою хату». Подав заяв-
лєніє. В мене документи лежать і досі. Ото купив хату 
за тисячу триста та зремонтував, та перейшов оп’ять у 
свою хату. Мама вмерла вперед на шість год, тоді тато 
вмер. То ми вже як бачили, шо він такий, зібралися 
четверо і написали на ту сестру, шо там жила. Вона 
трохи кривенька була. А тепер вже внук її. Батько ха-
зяїн був такий, шо не було нічого такого, шоб він не 
зробив. Це все правда. І звали його Олексій Єфремо-
вич Слива. Це одно воно прізвище в селі. А може, рід-
ні наші повиїждяли, розкидалися Сливи, дядьківські.

дошлюБНе спІлкУваННя Були [вечорниці], але 
якось не ходила. Це якось при німцях во врємя ві-
йни, але я тоді ще не ходила. Коли наші зайшли, то 
клуб відкрили. [Що робили на вечорницях?] Якщо в 
старину, то дівчата пряли, вишивали, а хлопці м’яли 
ногами коноплі. Там процедур багато, поки до сороч-
ки полотняної. Прясти, і я пряла. Мати ткала в мене. 
[Де відбувалися вечорниці?] Та у молодиці, такої вже 
пожилої. А  до неї сходились дівчата. Та просто схо-
дились дівчата і хлопці. Гляди, одинока жінка, то до 
неї. [Хто мав право ходити на вечорниці?] Да паруб-
ки і дівчата. Якщо замужем, то наче ні. [З якого віку 
можна було ходити на вечорниці?] Я знаю, що одна, 
ще не було шістнадцяти год, то ходила на вечорниці і 
вийшла заміж, щоб в Германію не взяли. Я одногодка 
з нею, то я не ходила. [...] То знаю, як мати моя розка-
зували. То до них хлопці сходились, то вони не гуляли, 
а  пряли, вишивали або так дурачились. То, було, ді-
вчата хлопців не пустили на вечорниці, то вони взяли 
обмазали дьогтем хату. [Чи були випадки в селі, що 
дівчина втрачала цноту до весілля?] Слухи так бували, 
тоді не так було, як тепер. 

коРсУНь-шевчеНкІвський РайоН

с. шендерівка
Записали Н. Гаврилюк та О. Васянович  

14 липня 2008 р. у с. Шендерівка 
Корсунь‑Шевченківського р‑ну черкаської обл.  

від Ємець Віри Павлівни, 1931 р. н.,  
Лизогуба Василя Миновича, 1924 р. н.,  

та Василенко Олександри Олександрівни, 1945 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Дід мій зажиточно жив: пара 
волів була, інвентар, усе було. Усе оддали колгоспу. 
А хто не схотів іти, сам хазяйнував, «індусом» нази-
вався. У  Хвильках не було індусів, а  у Скрипчинцях 
були. У колгоспі за трудодні робили, а тоді ото голо-
довка була. 

диТячІ ЗаБави У м’яча гуляли. Це називалося у «мат-
ки». Одна команда лове у полі м’яча, а ми, друга ко-
манда, б’є[м] м’яч. Як ті вловили м’яча, а ми проз їх 
же біжимо, втікаємо на ту сторону. Як вони вловили 
м’яча, і кидає в мене, і попали у когось із цеї команди, 
значить, ми йдемо у поле, вони йдуть кидать. М’яча 
ударяли палицею. Один підкидає, а другий б’є пали-
цею. А вони тоді ловлять. Як уловили, то попадають, 
вибивають. М’яча шили з тряпок, не було такого, як 
зараз. Команди були по чоловік п’ять-шість, ну, скіль-
ки там жило на кутку. «Ґузік». Ложать у кучці ґузіки. 
Кидаєш ґузік. Як попадеш, то забираєш усі ґузіки. Як 
не попадеш, то твій ґузік остається.  [...] Була малою, 
то знаю, тоді все врем’я то цигани приїзжали цілими 
возами, стояли. В школу ми ходили, малі були: «Давай 
підем циганів дразнить!». Зібралась вся школа. Вони 
в березі стояли. Всі зібралися – і дівчата, і хлопці – на 
перерві. Дійшли до берега і давай «а-а-а!» кричать. 
А вони дивились-дивились. Той циган на коняку і за 
нами. То ми прибігли в школу. А  він до директора: 
«Скажіть дітям, що ми ж такі люди, як і ви». То більше 
не ходили.

дошлюБНе спІлкУваННя Увечері збиралися по 
хатах і хлопці, і дівчата – усі разом гуляли. Як хлопці 
 найдуть, то де там ті дівчата робили. Буває, шо дівчата 
і не пускають хлопців. Бувало, підуть батьки десь, а ді-
вчата приглашають хлопців.

сМІляНський РайоН

м. сміла
Записала М. Курінна 5, 15 серпня 2016 р.  

у м. Смілі черкаської обл.  
від Лякіної Катерини Олександрівни, 1939 р. н., 

та Словенко Наталії Онуфріївни, 1930 р. н. 

дошлюБНе спІлкУваННя У  нас дуже було багато 
дівчат і хлопців. Загребля і Сміла [райони] були вра-
гами. Це вони наче як один на одного йшли. Загребля 
проти Сміли, а  Сміла проти Загреблі. А  я така була, 
шо ходила і туди, і туди. Красива була, як молода. Клу-
бів не було. Собирались на лавочках, розказували, як 
хто живе. А як раньче жили? Бідно. Якшо був вдома 
лишній кусок хліба, то приносили, по кусочку діліли 
всім. У мене мачуха була така зажиточна, хліб пекла 
сама. Я  кусочок такий украду у неї і понесла на За-
греблю, і всім порозділяла по кусочку хліба, шоб усі 
хоч граминочку, но з’їли. Топить не було чим, топили 
соломою. У  мене була подруга Надя, ми дівчатками 
брали собі такі мешковини з брезенту і в ліс ходили 
шість кілометрів. Нам було сім років. Ходили, носили, 
шоб було хоч натопить чим. Лазили на дерева, по по-
лочє собирали сухі вєткі: тобі палочка і мені палочка. 
Оце таке було у нас життя. А ввечорі сідали на лавоч-
ку та розказували, хто шо робив. Гралися всякі ігри. 
«Жмурки» називались. Потом у «вибивного», «скака-
лочки». Оце такі були ігри. Ну, а так, сиділи балакали. 
Один там був гармоніст у нас. Співали, танцювали. 
Любили ми пісню «А в городі верба рясна, там стояла 
дівка красна...». Співали «Рябінушку». Те, шо чули ми 
у взрослих, те перенімали і співали. [Скільки Вам було 
тоді років?] Десь років тринадцять. Підлітками були. 
[Що танцювала молодь?] Ой, танцювали ми і «Гопак», 

СМІЛЯНСьКиЙ  РаЙОН 
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і  «Польку», і  «Каков’як», і  всякі «вальси». [Парами?] 
Нєт, вкучє. Кожен сам по собі. Напрімєр, грає гар-
мошка, і танцюємо «Гопак» навприсядки, підкидаємо 
один одного. [Це тільки хлопці навприсядки танцюва-
ли?] І дівчата. І я навприсядки танцювала. Я була сама 
заядла танцюристка. [Щось вигукували під час тан-
цю?] «Ух-ух-ух!» І всьо. А якшо «Полька», то удвох з 
якимсь хлопчиком. А хлопці нас віднімали: тому та не 
нравилася, а та луччє танцює, а та іще луччє танцює. 
[Як хлопець запрошував дівчину до танцю?] «Пішли 
танцювать!» [Чи могла дівчина відмовити?] Не було 
такого. Це було, як мені вже п’ятнадцять-шістнадцять 
років було. Открилася у нас танцплощадка в паркє. 
Тоді вже ми почали туди ходить на танці. [...] Молодь 
поводилася культурно. Шоб десь цілуваться, курить 
чи десь там материться... Як вже нап’ється дурак 
якийсь, так йому вже й не удивлялися. Одведуть до-
дому, закриють та й все. А такого, як ото зараз у нас, 
богодєльня... Це хіба страна? І  це не тіки в нас, це в 
усім мирі: роздіваються – іде вона без сорому! А шо 
ж нашим дітям? Як далі жить, як вони оце побачать? 
Молодь раніше працювала: і сіяли, і ліс рубали, і вози 
возили – все робили. А вечером вже є минутка якась, 
то вони встрічалися. Не матюкалися, дуже хорошо об-
ращалися. Хлопці защищали. А я, например, сама себе 
защищала. На вулиці [збиралися]. У нас музика була 
своя: балалайка, мандаліна і бубон. Хлопці зацурува-
ли [запрошували] дівчат, а дівчата вибирають. [Яких 
пісень співали?] Ой, у  каждої були свої пісні. Я  оце 
«Грушечку» співала і воєнні пісні. У  всіх були хоро-
ші голоси. Кажна довжна була свою пісню проспівать, 
а потом гуртом. [Які були танці в часи Вашої молодос-
ті?] Ой, усякі! Але у кажного не все получалося. Я «Го-
пак» танцювала. Усяк іде, крутилися, і  навприсядки, 
і притаптували. І  з хлопцями танцювали. У каждого 
пара. Як не твій хлопець, то він і не підійде. Хлопці за-
цурували дівчат, а як дівка не хоче, то не піде. 

виБІР паРи Я вже у шістнадцять років вийшла заміж, 
народився у мене перший син. А познакомилась я на 
танцях. Були у нас воїнські часті. І один влюбився в 
мене. Але ж влюбився як: він бачив мене, приходив, 
здоровкався. Наче познакомилися, але не було ніякої 
любві. Він то, може, і любив, бо він за мною бігав. А я 
ж була дитина. Тоді ж не дай Бог! Не дотронься ні до 
руки, ні до чого. Це ж страх, позор було! А в мене був 
коханий загреблянській. Він з бідної сім’ї, і я така сама. 
То наче він мені і заміж предлагав, і  мама його мені 
казала: «Отака гарна дівка, буде сватів приймати...». 
Но когда він мене обняв, то я дала йому пощочини і 
втікла від нього. Бо мене учили: «Дивись, щоб нічого 
не було!». І я втікла від нього, і сказала: «Нєт, нікакого 
замужа!». Злякалася, потому шо це ж страшне, це ж 
позор. У нас дівчата в ті года не понімали, шо це таке. 
Ми знали, шо страшно ходить із хлопцями, не можна 
десь наєдінє сидіть на лавочкє. А ми посідали, він сів 
рядишком і обняв мене. Я злякалася: «Чо’ ти мене об-
німаєш? Чо’ лізеш до мене? Ти не маєш права до мене 
торкаться!». Оце таке було. Це не так, як сейчас дівча-
та. І так я вийшла заміж за цього воєнного, і прожила 
із своїм чоловіком сорок три года. Три роки він бігав 
за мною. Спочатку приходив до нас. Йому подобалося, 
як батько грав, він слухав і сидів дожидав, поки я при-
йду із свіданія. Я ж то ходила на свіданія, уже ж була 
дівка. І  він: «Ага, ну, ти прийшла?»  – «Прийшла».  – 

«Ну, до свіданія». Отака у нас була любов. Але ж він 
мені нравився тим, шо він ніколи не ліз, лишнього не 
позволяв. Він знав, шо я така агресивна дєвка. 

шлюБНий вІк У шіснадцять-сімнадцять років дівчи-
на вже должна була вийти заміж. Двадцять років, то 
вже дівка нікому не нужна, потому шо вже на моло-
деньких дивилися. Кончали армію хлопці у двадцять 
один, але ніколи не брали дівчат одного віку. Двадцять 
років – це вже «стара дєва». 

посаг Як я вийшла заміж, у мене свадьби не було, бо 
не було за шо робить. Мене мачуха заміж отдала, бо 
батько і цю мачуху покинув. Поїхав у Росію на сльот 
в Ростовську область і там знайшов собі санітарку, ту, 
що вони разом воювали. Вони зійшлися, він мачуху 
покинув, але я коло неї залишилася. І мачуха мене за-
між видавала, і жила я коло неї, і дітей вона мені по-
магала воспитувать. Так як я виходила, то мачуха мені 
дала перину, постіль, подушки, каструлі, ложки, мис-
ки. [...] Як є шкаф, то обізатєльно [давали], а як нема, 
то скриню. Подушки, постель. Пиринів не було, сіном 
набивали матраси. 

поЗашлюБНІ дІТи [Як раніше ставилися до дівчини, 
яка мала позашлюбну дитину?] Ой, це був позор. Це 
такий позор, шо її і заміж ніхто не брав. Хто там уже, 
якійсь п’яничка, а так... Єслі вона уже нє дєвствєнні-
ца – це позор на всю Європу, казали. Хоч і не знали, 
шо воно таке Європа. [Як найчастіше складалася доля 
такої дівчини?] Ну, так уже у годів двадцять два  – 
двадцять п’ять виходила вона заміж за вдівця, або 
хтось десь розвівся. [...] Вона сама воспитувала дітей. 
По батькові дитину називала ім’ям того, від кого мала 
дитину, а  прізвище  – своє.  [...] У  мене тьотка була, 
в  неї  – донька. Шо їй тіки не казали, сім’ї були такі 
культурні. Але дочка привела дитину. Він женився, 
але вже з пузом. [Як називали позашлюбну дитину?] 
«Байстрюк». Це образливо було, бо дитина ж ні в чому 
не винна. А потом – хороші люди не називали, а по-
магали. Кругом є всякі люди. 

фоРМи шлюБУ [Чи могли вдова і вдівець зійтися й 
жити громадянським шлюбом?] Всьо равно регістру-
валися. А це вже перестали як років п’ятнадцять. Чую, 
шо там живуть і не регістрируються. В мене і щас оце 
живе внучка із зятєм, вони не регістрирувані, але ж 
діти записані на нього, все, як треба. Вона і не хоче 
регістрируваться, хоче фамілію мать дєдушкіну. Вона 
дуже дєдушку любила. [...] Такої гадості не було. Які це 
шлюби? Хіба це шлюб [громадянський]? Очень рєдко 
[жили без шлюбу]. Живуть, а тоді дітей  нароблять та 
покинуть. Чоловіки тільки за себе думають. А жінка 
тоже: не довжна жінка так поводиться!

сІМейНІ вЗаєМиНи А коли я вже в’їхала в Росію до 
нього, то там надо мною іздівалася свекров. Казала, 
шо я хохлушка, шо я нічого не вмію. А  я вміла все 
робить. Навчилася корови доїть. [Ваш чоловік  – ро-
сіянин?] Да. Тульська область, Віньовський район, 
дєрєвня Новоє. І я оттуда просто втікала. В чому сто-
яла, в тому і поїхала. Там у мене син Серьожа родився 
сємє мєсячний, недоношений, бо мішки тягала. А по-
том як вони мене прикрутили так, то я взяла дітей, 
двоє вже, в  октябрі місяці, у  платті з отаким рукав-
чиком коротеньким втікла од них... [Свекруха] була 
головною в родині. Побачила, шо можна поіздіваться 
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надо мною. Чоловік не захищав, бо у чоловіка там була 
кохана. Але є там і хороші люди, так як і на Україні. Всі 
мені казали: «Та тікай отсюдова! Тікай, бо ти тут во-
обще помреш!». Я робила управляющею на зернових. 
У нас «кладовщиком» називають. Я все покинула і вті-
кла. Приїхала до моєї свекрухи молоковозка. І приїха-
ла друга невістка, «сноха» у них називали, і вона каже: 
«Слухай, ти будєш єхать домой?» – «Буду». – «Ну, то 
собірайся!». То я одну дитину за руку, а другу на руки 
і тікать. Та невістка була на моїй стороні, бо вона ж 
бачила, як наді мною іздєвається свекруха. В свекрухи 
була корова, вівці – все було. Вона мене заставила ко-
рову подоїть, а я не вміла. А був брат у чоловіка – хо-
роший хлопець був. Він приїжджав, доїв корови. А по-
тім каже: «Катя, давай я тебе научу корови доїть». Взяв 
мене і научив, я навчилася. І одного разу сусідка наша 
поїхала в город Віньов і каже мені: «Подої мені коро-
ву.» А вона билася, ногою б’є по ведру. Сусідка каже: 
«Пусть вона б’є. Нічего. Лиш би у неї не було молока». 
А я ж думаю: як же ж її подоїть? Взяла каструльку – 
надоїла, у ведро вилила. А корова б’є ногою, а ударити 
нема по чому. І я так надоїла ціле ведро. Приїжджає 
сусідка з Віньова, а свекруха питається: «Хто тобі ко-
рову доїв?» – «Не скажу!». Бо я сказала, шоб вона не 
казала. А раз свекруха пішла по сусідах, сємєчкі лузає 
і пішла. А корову ж то надо подоїть. Я корову подо-
їла, перецедила і поставила у глечиках. Вона приходе: 
«А то Вітька бил?» – «Да». – «Уже подоїл корову?» – 
«Уже подоїл». А потім пішли якось стадо вигонять до 
рєчкі, і ця сусідка проговорилася та каже їй: «За што 
ти так іздєваєшся над своєй снохой?». А та каже: «По-
тому што она хохлушка! Она моєму не пара!» – «Она 
же тєбє і корову доїт, і  всьо дєлаєт...» – «Как корову 
доїт? Она нє умєєт! У нєйо в рукавах всьо молоко!» – 
«Нє в рукавах, а в вєдрє! Мою корову нікто нє подоїт, 
а она целоє вєдро надоїла!» – «Ето нє правда». – «А ти 
поспрашивай своєго сина младшего». Той каже: «Да, 
я приходіл, Катю научил, она год уже как корову доїт». 

РодиННІ пеРекаЗи, сиРІТсТво Сіла я в машину, 
приїжджаю – поїзд. Дітей вже взяли в поїзд, а я побігла 
в касу. Трогається поїзд, і я біжу за цим поїздом. Кран 
сорвалі, остановили, і я поїхала. І я скажу, хто б там 
не був у Росії, я єслі про себе розказувала, – всі ішли 
помощ! Гарні були люди. От прийшла я в зал ожида-
нія, це ж дєжурна взяла дітей і посадила в поїзд, каже: 
«Як хто буде шукать, я не скажу». Бо я ж боялася, щоб 
чоловік не догнав, бо як догоне – вб’є або шось зробе 
зі мною. Аж тоді як розігнався поїзд, я вже успокоїла-
ся. Приїхала я домой ні з чим. Поступила на роботу у 
парк культури – кантрольор карусєлєй. Лодочки були 
дєтскіє, самольоти. Який парк був! Тисячі і тисячі на-
рода було! Ігри для дітей проводили. Танці були. Тоді 
вже і «Фокстрот», і «Танго», і «Вальс» танцювали. Тоді 
вже не було «гопаків». Тоді весело дуже було... Він [чо-
ловік] потім приїхав до мене. Просив у мене проще-
нья: «Прими». А раньче ж було не так, як щас. Не дай 
Бог, розійтись! Двоє дітей – кому вони нужні? Батька 
ж не найдеш. І я же гарна була, при хорошій роботі. 
Якби це врем’я, то поклонників би було! А  тоді  ж  – 
не дай Бог! Як б’є – терпи, ти ж жінка. І от він мене 
бив. За шо бив? Просто не за шо. Ревнував. Побачив, 
шо хтось підійшов, приїжджав додому і бив мене. А в 
мене була така кума хороша, каже мені: «Доки ти вже 
будеш йому мовчать? Ти дай йому отпор так, шоб він 

знав!». Я должна була так: я на роботі, а він їде трак-
тором, я должна бистренько прибігти, їсти йому по-
ставить, а єслі я хоч на мінуту не вспіла – перелетіть 
через забор. А юпочка ж отака, і попробуй позадирать 
ту юпочку і перелізти через забор! А жила я поряд з 
парком: через забор – і хата наша. І єслі хоч на секунду 
я опоздала, я получаю пощочину – тіки так! А я ж за-
плачу і думаю: ну, шо дєлать? А кума мене направила, 
то я як дала йому отпор! Один раз табуреткою йому 
вмолотила. А другий раз, конєшно, прощенія просила 
у  Бога, буханкою хліба кинула, розтрещила йому на 
лиці. І  він став мене бояться. І  с  тєх пор він ніколи 
в жизні мене не трогав. Сусідка в мене була хороша, 
Домна Степанівна, і там рядишком була Маланья Де-
нисівна, вони мені всігда казали, як вийшла заміж: 
«Катю, дивися, як би там не було, а чоловік є чоловік. 
Ти гарна, ти найдеш собі женіха, як тобі шось треба. 
А дітям батька ти ніколи не найдеш». Як би не було, 
він рідний батько. І я це почуствовала, як він вже по-
мер. Як похорон був, син меньший прийшов і сказав: 
«Мамо, можна, шоб усі люди повиходили, а  я побув 
із батьком?». І я тільки тоді поняла: а якби я колись 
покинула чоловіка, чи підійшов би син до нерідного 
батька? Я вийшла і сказала: «Люди добрі, вибачте, так 
і так, син хоче з батьком побуть...». [...] В нас мама була 
культурна. Тато її робив у Старосільськім лісничи-
стві, по всєх лісах вєдав. Він дитиною у пана гусей пас, 
а потім пан його вивчив і поставив лісничим. І батько 
ніколи людей не обіжав, бо він сам колись такий са-
мий був. Воював. Прийшов із війни і привів руську, бо 
в нього жінка померла. Вона нічого не вміла, не зна-
ла. А в нього було семеро дітей. А мачуха, як мачуха. 
Як вона до дітей ставилася? Мати робила, як катюга! 
І варила, і стирала, і все робила. А тато мій – Онуф-
рій Павлович – був комуністом. Люди його дуже лю-
били, бо він для людей старався. Ага, як іде Онуфрій 
Павлович, так оце вся правда. Він всім людям і хати 
пообщипав, і шив. Як війна стала, то у перший день 
війни пішов, бо був же комуніст. Мама тоже швачка 
була: і вибивала, і вишивала. Така жизнь була, шо все 
робили. Як німці у нас були, то були такі, шо дітей по-
стріляли або на кілки посаджали. А  хіба було за шо 
вбивать цих дітей і людей? Не було за шо нас вбивать, 
але убивали нас та й усе. Я сійчас дивлюся: отаке німці 
робили, як зараз наші люди! Шо вони роблять! З ума 
сходять, це уму не постижимо! У нас в хаті поселили 
німця. І він такий порядний був: йому посилки при-
ходили, і він нас всігда пригощав.

пРийоМНІ дІТи Нас в матері було четверо дітей. Одна 
з 1934 року, вона зараз в Греції диве, в Дубіївкє живуть 
друга і менша, 1938-го і 1940-го. А я третя – 1939-го. 
Мати віддала мене і старшу. Але як віддала. Це мені 
так мачуха розказувала. Батько жив з матір’ю, а  по-
тім найшов мачуху, а матір покинув. Мати в мене була 
дуже красіва жінка, дуже гарно співала, але ж вона 
була трошки на один глаз недобачала. Вона на квасолі 
гадала. І дуже багато вона вгадувала. Вона була сама 
перша гадалка в Дубіївці. Ні на чому, тіки на квасолі. 
Все вгадувала. Але не одной дочкє не гадала, не можна 
було, але ж вона знала, які судьби будуть у дітей. Вона 
мені сказала, шо вийду заміж, спочатку буде погано, 
а потім буде хорошо. Батько ж був дуже гарний. Грав 
на гармошці, на баяні. Дуже гарно співав і танцював. 
На войні був. Але ж молодиці були на кажному шагу. 

СМІЛЯНСьКиЙ  РаЙОН 
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400 ЧЕРКАСЬКА  ОБЛАСТЬ

Чоловіків було небагато. То як я родилася, мати взяла, 
понесла і положила їм на призьбу. Це мені так розка-
зували. А батько вже з мачухою жив. Мені всього було 
три недільки. Мати положила та й пішла. І так я зали-
шилася з батьком. А мати ще ж беременна була. Куди, 
каже, я понарожаю дітей. І вона родила, залишилася 
з малою і середньою дочками, а мене і старшу віддала 
батькові. Старша добула до шістнадцяти років і по-
їхала в Грузію переводчиком. І  так вона там остала-
ся, вийшла заміж за грузина, а потім поїхала в Грецію. 
В мачухи своїх дітей не було. Вона була дуже хороша 
мачуха. Вона мене всьому вчила, як доньку, виховува-
ла. І я її доглянула, і похоронила її. У вісімдесят вісім 
год вона померла. Вона була економкою у барині ще 
радянської влади, вона була старше батька мого. Вона 
все знала, як робить, як жить на світі, і  учила мене. 
І хорошому вивчила. Я була дєвочка то, шо надо.

оБов’яЗки дІТей щодо БаТькІв Всі діти доглядали 
[батьків]. Я, наприклад, доглядала свою мачуху, але я 
була в неї одна. Старша сестра, шо з нами жила, її не 
любила. Вона вже взрослою прийшла, десь в десять-
одинадцять років, вона не називала її «мама». А я на-
зивала мачуху «мама». Але й до рідної матері ходила. 
Але як я ходила. Я  ж з ними не родалася. А  чо’ не 
родалася? Бо мачуха мене ревнувала до них. То я, як 
була дитиною, років сім-вісім мені було, я з подруж-
кою втечу, сідаю на поїзд у Смілі, од’їжджаю до пере-
єзда, скакуєм або до Хацьок доїжджаємо, а там пішки. 
Прибігаєм на Дубіївку, я знала, де вони живуть, погу-
ляли, подивилися і назад. Це було мені замісто прогу-
лянки. [Чи говорили з матір’ю, коли подорослішали?] 
Говорила, але в неї не було такого материнського до 
мене. Геть не було. Вона мене ніколи «доцею» не нази-
вала, Катя і всьо. Я як приїду, вона: «Вєра, іди, до нас 
Катя приїхала». Вєра  – середня  – до мене относила-
ся хорошо, а менша не любила мене. А коли вже мати 
старенька стала, померла в мене мачуха, стала часто 
їздить до них. Мати стала боліть, але в неї не було, шоб 
вона чимсь боліла. Вона боліла просто по старості. То 
я як приїжджала, то вона мені жалувалася: «Катю, ти 
прости мене, це мене Бог наказав за мій гріх, шо я від-
дала дитину». – «Та я вам уже давно простила. Хай і 
Бог вам прощає». Жалувалася мені, що її обіжають. 
Вєра її не обіжала, їй казалося, шо її обіжають. Вєра її 
дуже любила, це ж вона в неї жила. Було матері дуже 
погано, вона ледве дихала. І  я кажу: «Я  не знаю, як 
вона там гадала, угадувала...». Бо вона ще при німцях 
угадувала. Розказала одному німцю, шо в нього сім’я 
жива: «Поїдь додому, в тебе все гаразд». Але ж йому 
до того написали, шо родина загинула. І він їй: «Як ти 
мені правду кажеш, я  тебе озолочу, а  як брешеш, то 
буде тобі пуля в лоб...». Він приїхав додому, а жінка і 
діти всі живі. Бомба упала на їх будинок, він прова-
лився, але їх вдома не було, вони десь ходили. Цей ні-
мець приїхав і подарив матері сергі золоті, шаль таку 
здорову красіву, пухову, сапоги нові хромові подарив. 
Цим її одблагодарив. То вже як мати заболіла, я ска-
зала: «Ви, люди добрі, з тим не шуткуйте, скікі вона, 
бідна, буде жить і мучиться? Підірвіть сволока, і хай 
вона собі з Богом іде». Вона не була відьма, але ж га-
дать не можна. Вона нікому не зробила зла, тіки шо га-
дала і угадувала людям їхні судьби. Було таке, шо вона 
кинула ту квасолю, а потім – «хоп», зібрала і сказала: 
«Іди з Богом». А людина йшла і невдовзі гинула. Або 

шось дома погане відбудеться, то вона могла сказать: 
«Біжи бігом додому». То ж коли я сказала це, вони по-
дивились на мене, плечима здвинули та й думають, шо 
вона болтає. А я це чула від своєї мачухи, шо у старі 
времена так робили. [Чи ходила Ваша мати в церкву?] 
Ходила. Потім же ж я поїхала додому, Вєра матір пере-
вела у врем’янку, але вона була, як хата. Красіва, нова. 
Поклали її в комнаті. Вона постійно споминала: «Катя, 
Катя...». А шо Катя... То родичі зірвали сволок – під-
няли на домкрат. А Вєра ж стояла внизу. Як підняли, 
мати воздух спустила і одразу померла. Як Троїца, так 
ми завжди їздили на гробки до неї. А сєйчас уже п’ять 
років я не їздю, бо немає як. [Кому з дітей залишалася 
батьківська хата?] Хто одказувався – є своя хата. Да-
вали або меншому, або продавали хату і ділилися гро-
шима. Але раньче батькі старалися, шоб у всіх дітей 
була хата: і у меньшого, і у старшого. А як оставалася 
хата, то в рєдкості хто оставався в хаті. Старші у біль-
шості одказувалися, брав той, хто більше доглядав. Це 
сійчас б’ються за тії хати, а раньче такого не було. Та і 
які там ті хати були. 

подРУЖНя ЗРада [До подружніх зрад] ставилися по-
різному. Є всякі люди. Зради часто і в нас стрічаються. 
У мене чоловік був загуляв. Так любив же ж усіх. А я 
побачила таке діло, то подала на развод, шоб він і не 
знав. А  як узнав, то потаскав мене до батьків, і  цілу 
ніч вони не давали мені спати. Просив пробачення і 
на колінах цілу ніч простояв. А я ж кажу: «Шо ці ко-
ліна дають? У тебе немає поваги до мене!» – «Ні, я без 
тебе умру!». 

Записала М. Курінна 2 серпня 2016 р.  
у м. Смілі черкаської обл.  

від Павленко Вікторії Іванівни, 1936 р. н.,  
родом із с. Рідківці Новоселицького р‑ну 

чернівецької обл. 
[Розповідь стосується чернівецької обл.]

дошлюБНе спІлкУваННя [Де збиралися хлопці й 
дівчата, щоб познайомитися?] Хлопці, дівчата в поле 
йшли. Колгоспів тоді не було ще, а  була часная соб-
ствєнность. І от ето собірались: сьогодні ідьом до тебе, 
потім до нас, а завтра робим у того... Гуртом йдем: там 
зробим, там зробим. [...] То «лічка» у нас називалась. 
Це така пустота в селі. У селі, де я жила, в Рівківцях. 
І  всі собиралися. Там кучка  – старики сиділи, шо-то 
собі балакають. Жінки. А  ми іграймося. На гармош-
кє іграют, танцуют. Отакі були збори. [Як називалося 
місце, де збиралися?] «Толока» у нас називали. І  ото 
на толоку всі виходим, там гуляєм, там знакомлятся. 
І молодьож, і всі виходили. Які танці танцювали? «Го-
пачок», «Краков’як», «Полечка». Ох, як чесали: от і до! 
Танцювали. Щас так не танцюють. Танцювали с хлоп-
цями ілі дівчина з дівчиной. Як приходилось. Дівчата 
стоять кругом, отак поставали одно біля одної. Іногда 
в два, в три ряда – і стоять. А хлопець виходе і за метрів 
десять-п’ятнадцять пальцем подзиває. Одна показує: 
«Я?» – «Нєт». Інша: «Я?» – «Нєт». Уже тоді іменем нази-
ває. І тоді дівчина йде. [Решта дівчат не ображалися?] 
Нє. А коли вона не хоче танцювать, каже: «Я не тан-
цюю». І всьо. І не йде. Після танців проводжали. Обіза-
тєльно. Та й не так, як щас йдуть – двойом [удвох] піш-
ли, а  кучкою. Ідуть усі. Провели одну, другу. Не сто-
яли, як отак сійчас. Так не було! Було стидно! Не дай 
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Бог! А так як у нас ще й шість дівчат, так мама казала: 
«З дому йдеш – голова на в’язах! Голову оторву!». Нас 
у руках держали от і до. Ми не були такі, як щас моло-
дьож: Шістнадцять років, тринадцять років – вона вже 
дитину родила! То хіба це воспітаніє? Єслі десь шось 
було із дівчиною, то її виганяли із села, як була гуляща. 
[Як танцювали?] Руку вона клала йому на плечо. Он 
так бере її за талію. А ту руку, другу, – так навитяжку. 
І танцюють. Був духовой оркестр у нас теж місцевий. 
Хлопці грали: той – на бубен, той – на скрипку, а той – 
на гитарі, а той – на гармошкє ілі акордіоні. Такую му-
зику создадуть, що і щас такої музики нема. І гуляли! 
А взимку дівчата пряли. Кужівка – веретено було. Та – 
вишиває, та – в’яже кофту. І в одну хату собираються. 
Отака лавка, у лавкє дирки, кужівку туди встромила, 
сідає і работає. Приходять хлопці і начинають жар-
тувать, расказувать. Отакоє. Ілі ще у «лубка» гуляют. 
Поработали-поработали: «Давайте погуляєм!»  – «Ну, 
давайте». Одному хлопцеві зав’язують глаза, он сів і 
голову вперед нахиляє. «Будем тебе лубкувать щас!» 
І ззаді по задниці як гухнуть: раз, два – хто чим! І зразу 
отскочив, руки назад і отгадуй, хто! Одгадуй, бо бу-
дуть час лупасить. Як отдагав – міняються. Хлопці не 
лізли до дівчат, такого не було. [...] Храм був, але не у 
нас в селі. У нас був Богородиці – 28 августа. Успіння. 
Святкували. Тоже на вулиці танці. Приїжджали хлоп-
ці і дівчата з других сіл – храмарі. Собирається їх отак 
чоловік п’ятсот, а може і тисяча. І ти ходиш, вибира-
єш, на храм береш до себе до хати. А дома все понаго-
товлене шо їсти і горілка. Бачиш: ага, гарний хлопець. 
Підходиш, його приглашаєш, питаєш, з якого він села. 
Він каже: с оттуда і с оттуда. Так само і дівчат. І береш 
три-чотири дівчини, три-чотири хлопця, приводиш 
додому, садовиш за стіл. Знакомляться і храмуються. 
А потом ідуть на танці. [Чи вигукували щось під час 
танцю?] Нє. Це вже я тут бачила. У  нас стидно, шоб 
дівчина вигукувала. Це тут, як танцуют, так пищать 
«і-і-і-і-і!». У нас такого не було. Це було стидно. Хлоп-
ці могли. «Ух!» кричали: там один, там другий. Отакий 
звук кричали і всьо. 

шлюБНий вІк Виходили заміж по-разному. Як бага-
та була, гарна, то й раньше і виходила. А такі, як ми 
були  – задрипанки, бідні, бо ми були бідна сім’я, то 
пізно. Правда, старша сестра вийшла заміж  – двад-
цять один год їй було. То вже саме нормально. Уже 
сама вміла всьо робить. Сама знала, як корову доїть, 
у  дворі робить, кругом. Хозяйка вже була. А  хлоп-
ці одружували[ся] – двадцять п’ять, двадцять шість, 
двадцять сім – отако. 

посаг [Який посаг готували дівчатам?] Подушки. Тоді 
одіял не було. Самі ткали, кросна були. Налавники. До-
рожки от еті. Станок був, і за тим станком мама ткала. 
І ми ткали. Мені і щас дай, і я буду ткать, і ниті розберу. 
Я всьо помню. То станок ще давали, корову ілі телицю, 
коня. Шо-то такоє. Хлопець як бере дівчину до себе, то 
вона бере придане, а як він іде в прийми, то бере шось.

сІМейНІ вЗаєМиНи [Як зазвичай складалися стосун-
ки між невісткою і свекрухою?] Завісіло, яка була не-
вістка. Казали так: «Покорне телятко дві матки ссе». 
Як була хороша дівчина, вона знала, шо старших надо 
уважать. Старших уважали, не так, як щас. Як ішли, не 
було, шоб отак хлопець пройшов і не баче тебе – йде. 
Підійде, уклониться [привітається], руку поцілує і пі-

шов дальше. Іде, здоровається. «Добрий день» каже, 
руку цілує і йде дальше. [Дівчата теж так робили?] Ді-
вчата мало дуже, більше хлопці. У мене свекруха була 
золота. Вже вона старенька була. Це вже тут. Ми як на 
Донбасі поженилися з Петром і приїхали сюда у Бо-
гуново. Це наш Смілянський район, за Капітановкою 
зразу. Свекруха моя була у годах. І  чоловік від мене 
був старше на сім год. У мене свекруха була хороша, 
лиш мене допитувала: «Ти його любиш? У  мене Пе-
трик такий хороший, ти його любиш?». Отака от була. 
І померла у Петра на руках. Вироблена була, у колгос-
пі робила. Тягнула все. А  було чотири хлопці у неї. 
Тяжело їй було самой, а чоловік погиб на фронті. Він 
тут сразу на Днєпрє, Петрів батько. Переходили через 
Днєпр, і там пропав.

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї Вона [свекруха] не 
робила вже почті. Робила я всьо. Она не робила, но 
вона була старша. Сказала, ти ідеш, то робиш. Я була 
одна невістка. [Хто вважався головним у родині?] 
Свекруха. Всєгда свекруха. І даже хоть і тут я була, і в 
нас дома тоже, то мама була старша. Шо сказала, то 
робили. Бо тоже був брат женатий, невістка коло нас 
перве врем’я жила. А  потім поїхали в Росію. Батько 
знав свою роботу: дрова заготовляв на зиму, шоб було 
в сараї чисто, шоб був скот чистий, шоби були поли 
настелені. Це чоловіча робота була. 

виховаННя дІТей Це я в школу ходила. Ми ходили в 
поле работать. Ми з дєтства робили. Я із сіми год пас-
ла сімнадцять коров. І всі ні на мотузкє, а так йшли. 
Стадо йдьот, і я за ними з отакою палицею. Ганяю їх, 
шоб там не залізли, не зробили шкоду, бо всьо було 
часноє. Не було ж колгоспу. Дуже було тяжело, та й 
ще після війни. Ми жили в войну: голод, холод – всьо 
пережили. А тепер обратно: доживаєм, домучеємося. 
Це хіба життя? Я каліка – у мене обі руки поломані. 

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї У батька і у матері нас було 
семеро. Шість дівчат і один хлопець. Сім’я була вели-
ка, но роботяги  – всі трудилися. Ізмалечку нас при-
учали. Не так, як щас. От плем’яник – не хоче хлопець 
нічо’ робити. Кажу: «Не так воспитуєш!». Нас як за-
ставляли робить, то ми робили. А щас не ті діти, не 
те врем’я. Каже мені: «А тоді було так, а тепер так». – 
«Шо значить врем’я? Воспитувать надо!». Надо давать 
якесь наказаніє. А то комп’ютор йому, і він день і ноч 
сидіт у комп’ютері. Йому вісімнадцять год, такий бу-
гаєзько, а робить ні хоче нічо’. І він нікуди не спосо-
бен. Хіба це діти, хіба це поколєніє? Развє наше госу-
дарство не буде страдать? 

фоРМи шлюБУ [Чи були раніше цивільні шлюби?] 
Так як щас – нєт. Всі до попа. Раньше не росписува-
ли, а йшли до попа. Як нема за шо вінчаться, то так 
благословить і дає їм свідоцтво. У моєї мами була така 
книжечка церковна, бо мама у попа вінчалася. Потом 
вінчалися. Сначала піп благословив. Вони вже трохи 
зібрали грошей, то вже повінчалися. А  шоб хлопець 
з дівчиною просто жили – не було такого. [Чи могли 
вдовиця і вдівець просто зійтися й жити?] До попа все 
одно ішли. Він читав їм там шось, благословив. Одівав 
оті корони на голову.

поЗашлюБНІ сТосУНки Як дівчина нагуляла [ди-
тину], то її виганяли з села. Хоч топись, хоч вішайсь, 
хоч куда! Родня виганяла. Таких не жаліли. І були такі 

СМІЛЯНСьКиЙ  РаЙОН 
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випадки. Йшла – втопиться ілі повішається. У ліс піде 
та й усьо. Та й нема. До таких людей жалості не було. 
А  хлопця наказували хлопці. Лупасили, футболили, 
хто скільки хотів. Отак наказували. [Як називали 
поза шлюбну дитину?] «Байстрючка» казали або «бай-
стрюк». По батькові писали на діда, на її батька.

РодиННІ пеРекаЗи [Респондетка розповідає про жит-
тя на Донбасі в роки її молодості.] Холостяки йшли у 
гуртожиток, а  нам  – сімейним  – подавали квартири. 
Як дівчиною була, то жила у гуртожитку. Ми двойом 
спали з іншою дівчиною у кімнаті, а хлопці-шахтьори 
як залетіли, як начали ті кроваті тягать по всім етім... 
Дівчатка молоденькі поприїжджали! Ужас один! Ой, 
як було страшно! Шахтьори, вони ж дівчат не бачили! 
[Як Вас туди відпустили батьки?] По комсомольській 
путьовкє. 1954-го [року] я поступила в комсомол, 
а 1953 року помер Сталін. В школу прийшла: флаг чор-
ний, і вчителя всі ходять плачуть. А я з дому, откуда шо 
знаю! [Як батьки ставилися до того, що Ви вступили в 
комсомол?] Мої не були проти. А чого? Бо мамин стар-
ший брат був первий комуніст у селі і первий председа-
тєль був сільсовєта. І його вбили оці [...] местні. І зна-
ли, хто, і ніхто його не наказував. Він прийшов отак з 
сільсовєта і сів їсти за столом, а ззаді вікно. Бо було три 
вікна: два впереді, одне ззаді. Я була мала, не пам’ятаю, 
скільки мені було точно, але я була в їх. Любимий був 
дядько наш. І його через вікно пістолетом, прямо у го-
лову ззаді  – «бах». Він упав. Матуша тазік підсунула. 
Матуша – це тьотка, дружина його. Він був настоящий 
комуніст. Був за людей, за шо його і убили. Похоронили 
його со всємі почестями коло сільради, пам’ятник по-
ставили. А от ето приїжджав плем’янник, то казав, шо 
пам’ятник знесли. Щас така сволота: шо, він вам мішає? 
Потом перенесли його на кладбище, де мама моя і вся 
рідня наша. Розкопали і забрали тут труну. А яка там 
вже труна? Главне, шо перенесли і там пам’ятник по-
ставили. На кладбіще єсть, а біля сільсовєта розбили.

с. Залевки
Записала Т. Зубрицька в серпні 1998 р.  

у с. Залевки Смілянського р‑ну черкаської обл.  
від Балюбах Марфи антонівни, 1913 р. н.,  

та Краєвич Євдокії Іванівни, 1919 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи, РодиННе повсякдеННя  
Батько був Антін, на войні вбитий. Нас покинув, мене 
манюсіньку і брата. Брат був десятого году [1910 р. н.], 
а  мати вмерла в 1921  році. [Чим батько займався?] 
Бички були, строїли хату. Оце так жили. Хазяїнували. 
[Скільки було землі?] Півтора гектара. Землю раньше 
купляли в княгині. В кого грошей більше, той і купить 
більше. [Як звали княгиню?] Яшна. В  неї економія 
була. Вона землю купила, наймала людей. Люди роби-
ли, вона платила. Батько мій вдома хазяйнував, їздив 
дрова возить. Мати, як пішла заміж, вже не робила, 
а  так в економії робила. Буряки полола. Княгиня не 
обіжала людей. Платила.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї [Скільки в матері було бра-
тів і сестер?] Семеро. Дівчат – Дунька, мати і Приська, 
а хлопців – чотири. [У батька] тоже було багато. Хлоп-
ців було шість і одна дівчина – вмерла, наче трошки 
нерозвита була. Батько у цій садибі народився. Тут 
хата була гайдамацька. Діда нашого хата була. Гайда-
маки строїли. 

диТячІ ЗаБави У  «кремахи» [грали]. Я  свого онука 
учу. Навибирала камушків, п’ять штучок. Кидать... 
А потом в «цурку». Тепер дівки з парубками гуляють 
по углах. А ми з палками, отакі бичі, краєчки заструга-
ні, ямочка така. По очереді ми б’єм. Вирить ямку. Краї 
застругуються. Я беру палку, ту цурку як вдарю, треба 
підбить. Це нас багацько.

дошлюБНе спІлкУваННя [Чи билися хлоп-
ці з різних кутків?] Билися! Аж на голові ганчірки 
зав’язували. Як прийдеться, як обніми десь дівку, 
хлопці беруть бичі, зав’яжуть мішком голову, налуп-
лять його. [Навіть якщо дівчині він подобається?] 
А всьо равно. Або став могорич – відро горілки. Ото 
розіп’ють. А так – нема. [Чи були в селі вечорниці?] 
То збігаються, співають. Матері наші ходили [прясти]. 
Де більша хата. Співають гарно, вишивають, прядуть, 
нитки крутять. Вони до ранку і проспівають. Досвіт-
ки! А хлопці попід вікнами і в хату зайдуть.

поЗашлюБНІ сТосУНки [Чи були випадки, що ді-
вчина народжувала позашлюбну дитину?] Були, ко-
нєшно. Гляділи, та такі гарні виросли. В їх судьби ще 
луччі, як у законних. [Чи примушували тоді хлопця 
одружуватися?] Не бере, бо батьки не дають. Осьо на 
нашому краю такого не було, бо це гріх. Це гріх десь 
діти дівать. На неї кажуть «покритка», а  дитина  – 
«байстрюк».

посаг [Чи колись давали в придане скриню?] Скриня 
чи сундук... [Скрині були розмальовані?] Було. По-
крашене, наче хвильками. Була така овальна кришка. 
[Що було в скрині?] Що хто придбав: подушки, одія-
ла, вишиті наволочки з підузорніками, рядна, кожухи, 
свити.

с. плескачівка
Записано в с. Плескачівка  

Смілянського р‑ну черкаської обл.  
від Івахно агафії Володимирівни, 1922 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя На досвітки збирались, 
де баба живе сама. Принесемо дров, сього-того. Хату 
тільки наймали. Муки давали. До баби Антоніни хо-
дили. А то в Харитини гуляли, в Марії. Вечорниці по 
куткам були. Було хлопці з Гончарихи прийшли да 
вкрали в нас макітру вареників. Вловили одного. Він 
ще й горілку вкрав. Бувало, що хлопців переманюва-
ли з іншого кутка. До нас ходили тростянецькі. Ще й 
їжу приносили. [Що робили на досвітках?] Я  пряла. 
Сорочку вишивала. Та рушник шиє. При либавках. 
Горить рогозина. Гніт зробимо з бережини або полот-
на. Тільки лляне горить. Таке, як каганець, горить. Це 
либавка. Вишивала такі чисниці! Сорочки вишивали 
чорним і червоним. Хрестиком. А  рушники  – синім 
і зеленим. Пряли, вишивали. Те куделицю скубе, а те 
вишиває. Хлопці сидять курять та бавляться. Раз мені 
куделю запалили. Ми часів не знали. Другий раз си-
диш, уже півні співають. «Ой, тікаємо уже». Оце ве-
чорниці, уже хлопець з дівчиною лягає спать. А в нас 
цього не було. Уже годами ходять. Як хоче жениться, 
аж тоді благословення. [...] Вибираємо хату. Крадемо 
дрова, де найбільше нарубано, ясенові. Ми не ходили. 
Ми наблюдаємо, а  хлопці ходили. Складуть нам на 
в’язки чи на лантухи, і носимо до цієї хазяйки. Нано-
симо, що вона до весни дрова має. Вдома береш муки 
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чи м’ясця, холодці варили. Я не бралася до харчів. «Та 
це, любить одне робить, як мужик. Все з хлопцями». 
Я  вареника не вміла стулить. Я  більше таке, хозяй-
ственне. Я  й не думала заміж іти. А  думаю, нашо ж 
воно мені. А калиту гуртом. Як корж, паляничку. Ще й 
учиняємо. А тоді робимо кругом зубці. А тоді робимо 
через усе зубцями украшеніє навхрест. А потом ложи-
мо туди маленькі голубчики. Скільки дівчат, стільки 
голубчиків. А тоді зірочки робимо. А воно підходить, 
як коровай. Тільки яйцем не треба мазать, бо раз по-
розлазилось. Той, шо вішаємо, твердий, не вкусиш. 
Твердий, не вгризеш. Під’їжджає на кочерзі, як не 
достане, трошки нижче опускають. Той, шо маже са-
жою або глиною: «Здрастуйте, пан Калитовський». – 
«Здрастуй, пані князівська. Я  приїхав до вас калити 
хватать». – «А звідкіля ви?». Я як скажу – регіт. Треба 
сказать, шоб сміялися. 

дІвУваННя Гадали. На стіл ложимо геть усе: бома-
гу, желізо, бумага  – писар буде. Ножниці  – портний 
буде. Зав’яжуть очі, шо ти вхватиш. Я бомагу вхопила. 
В мене був писар. [...] Положать цвіточок. Зробимо зі 
стружок або купимо. Та перша і заміж піде. Я вхопи-
ла цвіточок, ще й бумагу зачепила. Я й восени заміж 
пішла за писаря. А ще гадали. Скільки житин зі стріхи 
витягнеш. Скільки зернин, шоб до пари було. Як не 
хватає, цей год не вийдеш заміж. Намітили криницю. 
Взять води – і не забалакать. Хлопці будуть смішить. 
А ти заткни рота і йди. А мені старші дівки підказа-
ли під язик брать воду. Донесла. І правда, вийшла за-
між. [...] Дивишся в дзеркало. А він должен, як доси-
диш до дванадцяти часов ночі. Як драбина показалась 
в дзеркалі, він спустить драбину, то наречений твій. 
Спуститься, побачиш його ноги. Зачиняй. Як зайде, то 
і дзеркало розіб’є, і тебе пихоне. То вже диявол. Тільки 
ноги побачила, закривай. А є, дивиться-дивиться – не 
вийде. Значить, не вийдеш заміж. Тільки ж дивимося-
дивимося, воно шось трошки показалося, а потом чи 
нога, чи шо, та й закрила. Не розбереш шо. Хай Гос-
подь простить. Помолилась «Отче наш».  [...] Кидали 
чобота. Одна як кинула, по цей день нема...

с. сунки
Записала Т. Зубрицька 3 вересня 2000 р.  

у c. Сунки Смілянського р‑ну черкаської обл.  
від Натальченка Михайла андрійовича, 1924 р. н.,  

Голобородько Варвари Володимирівни, 1927 р. н.,  
Тимошенко Віри Євгеніївни, 1913 р. н.,  

родом із с. Мельниківка Смілянського р‑ну 

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї, РодиННе повсякдеННя  
Було нас четверо. І дєдушка дев’яносто два годи коло 
нас був. Бабушки вже не було. Батьків батько. В хати-
ночці малесенькій жили. А  нас було сім душ. Мама 
людям ткала і собі ткала. На економію ходили. Колись 
були економії. Була пані Надежда. Мені було, мать 
[мабуть], вісім год, жуки збирали на буряках. Еконо-
мія сіяла буряки. Мені один був такий случай. Дівча-
та здорові вже були. Сонце, літо. Прийшли в ліс. А я 
осталась одна, бо я найменшенька. Збираю над доро-
гою. Такий бочонок стоїть, і туди зсипать. Не знаю, що 
вони вже з ними робили. Іде підвода, на двох кольосах, 
одним коньом. Останавлюють. Злякалась! Думаю, це 
вже все, це вже мене заберуть. Ідуть до мене. Поздо-
ровались до мене. Я отвечаю. І в плач. «Чого ти пла-

чиш?» – «Бо ви мене будете брать». – «Нє, ми тебе не 
будем брать. А  де більші?»  – «Пішли в ліс гулять, бо 
жарко». – «А ти чого не пішла?» – «Бо мені не було з 
ким іти». Вони щось пишуть, а я плачу. Один витягнув 
мені конфєта. «А  скільки ти назбирала?» Я  сказала. 
Поїхали. А я плачу, думаю, записали мене, це вже все. 
Я сказала, як звуть, фамілію. На другий день усі ідуть у 
економію на наряди, куди кого пошлють. А я заробила 
п’ятнадцять копійок. Це ж багацько я грошей зароби-
ла. Приносю додому, показую. Кажуть: «Молодєц, ше 
завтра п’ятнадцять копійок, купим тобі гарне плаття». 
Пішла я на наряд. І я ж стою. Приходять ці два мужчи-
ни: «Є тут Мірошниченко Вєра?». А я плачу. «Молодєц, 
вона стільки назбирала жуків, не боялась, а всі пішли в 
ліс гулять. Їй виносим подарок. Платок». Колись були 
такі, як шерстяні. Показують перед усіма. Душ трис-
та стоїть. А я вже тоді сміюся. Уже мені радісно. Отак 
колись жили. [У якому віці Ви виїхали із с. Мельників-
ка?] В  двадцять два годи. І  переїхала сюди, до війни 
жили. А тут війна началась. Я на фабриці ще робила. 
А в Кролевці голодовка в 1931 році була. Написав мені 
тато, що забрала колективізація, все позабирали. Щоб 
в колгоспи йшли. А тато не хотів у колгосп. Осталося 
у нас тільки пара коней, даже в нас із горщиків забра-
ли квасолю, де шо було, те позабирали. Тоді прислали 
письмо мені. А я плачу. Прийшла з роботи... А хазяй-
ка заходить... Єврейка. А я ж плачу, читаю те письмо, 
шо це не буде тата й мами, умруть з голоду. Вона каже: 
«У нас директора висилають на Україну. Звенигородка. 
Директором школи. Він тут продає картошку, редьку. 
Ми візьмемо картошки». Не «мішки» тоді називались, 
а «кулі». В Чернігівській області «кулі» кажуть. «А де ж 
гроші я візьму?» – «Ми знайдемо. Я скажу вчителям, 
вони дадуть гроші». Вчителькою [працювала]. Дедуш-
ка вмер вже. А ше троє дітей. «Хай їдуть сюди. Отут бу-
дете в квартирі жить». Написала я письмо. Приїжджає 
тато, мама, Дуня, Надя і  Міша. Вони самі покинули 
[хату]. Нема шо їсти. А шо ж ми робитимем, картошки 
наварим, а шо з гречки робить? Хто її зна. Якби млин 
був, то мука б була. А вона каже: «Так зробим, як у нас 
роблять». Одварим гречку, а тоді її висушим, а потом 
у супу. Шелуха одскочить, а  гречка отстоїться. З  тієї 
муки пекли, а то кашу варили. До весни ще картошка 
оставалась. Розщиталась в 1930 году, приїхали ми до-
дому, перевезли картошки. Чистили лушпайки, садо-
вили, граблями заволочували, щоб ніхто не знайшов, 
бо поворують.

дошлюБНе спІлкУваННя Клубів не було колись. 
По кутках збиралися, зімою – в хатах. [Ви ходили на 
вечорниці?] Аякже. А  сєйчас клуб... [Що робили на 
вечорницях?] Пряли, шили, вишивали. Збиралися 
хоть і в тебе або в мене. [...] Досвітки кожен день же 
не будуть гулять. Бо роботи. Прядуть, вишивають. 
На досвітках співають, грають музики. Хлопці по-
приходять. Вони собі співають, танцюють. Оддих-
нуть, оп’ять роблять. На прядку [пряли]. З прядками 
приходили, з  веретенами. В  мене і зараз веретено  є. 
[Чи траплялися випадки, що дівчина народжувала по-
зашлюбну дитину?] Було.

паРУБкУваННя Я  у вісімнадцять вже парубкував. 
Куткові були. То там вулиця збирається, то там. Хлоп-
ці, дівчата, гармоня, бубон, пєсні, пляски. На кожнім 
кутку. А зімой соберуться в хату на вечорниці, лопа-
тою лушпиння вимітають. [Якщо хлопець вибирав 

СМІЛЯНСьКиЙ  РаЙОН 
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собі дівчину з іншого кутка, то чи мусив якось роз-
рахуватися з її хлопцями?] Ніяких розрахунків. У нас 
не билися. Це з другого села як прийдуть, то попадало. 
Наші як туди підуть, – тоже так. 

виБІР паРи У одного батька була красіва дочка. До неї 
ходило три кавалєри. Це в нас у Сунках було. Батько 
каже: «Лягайте спать». Цього положив в комнату, шо 
багатий. Біднішого  – десь у спальню. А  такий обір-
ванець пішов у клуню на возі спать. «Шо кому при-
сниться, за того заміж оддам, як мені понравиться 
сон». Поспали вони. «Іди, буди того здорового». «Шо 
ж тобі, синок, снилося?»  – «Наче ми з вашою Галею 
поженилися. А в нас людей скільки робить, поле, лісу 
скільки!». Думає батько: «Брешеш!». «Ану, того, мен-
шого. А тобі шо снилось?» – «Наче ми з Галькою поже-
нилися, а в нас водяний млин, люди роблять...». «Ану 
третього, босяка сюди. Шо ж тобі, синок, снилось?» – 
«А мені сниться ваша Галя і сниться. А я в хату, здрас-
туйте, тату». – «Оце зять!»

повТоРНий шлюБ Я  з 1965  года сама. Скільки тра-
плялось  – не іду заміж. В  мене четверо дітей, буває, 
що посварились... Скільки приходили!.. Даже той при-
ходив, шо перший зі мною гуляв. Він через п’ять год 
остався, його жінка вмерла, в  його дітей не було. Він 
приїхав із сестрою. «Аж тепер ти будеш моя. Вже немає 
нікого». Кажу: «Не буду. В мене четверо дітей, а в тебе 
нема. Може, схочу шо дать дітям, а ти скажеш, чого роз-
даю». І не схотіла. Шоб мені упрьоки були. Це ж дитина.

виховаННя дІТей Які там іграшки! Лопата, сапа. Бать-
ко поробив такі маненькі сапки. Із сестрою було поле-
мо. Та по траву десь порвать, та свиням. Якісь там кро-
лики. А ще ж малі були. Мати піде в Смілу пішки і на-
зад. А корова. Колодязь був аж на вигоні. Це тепер по-
робили. Ключ прив’яжемо мотузочкою. Набереш води. 
Одна вилазить на ті цямрини, подає, а та помогає. Це 
ж пораємось. Удвох на дрючку несем ту воду. Одна ж 
не понесе. Це тепер такі парубки гуляють. А то такі, як 
комашня, [працювали]. Пасли, і мажеш, було, в хаті діл, 
все робиш. Мати піде на роботу, а ти порайся. Нема так, 
як тепер. Пасти ж гонимо. Мати варить [їсти]. А ложки 
миємо, прибираємо. Мати ходила [до церкви], я не хо-
дила. Тепер ноги болять, та не ходжу. Мати було паску 
святить. А то ж в школу ходили. [У які ігри грали діти?] 
«Цокали» та «цурки». Ті ховаються, а та жмуриться. Та 
ходить, шукає. А потом та жмуриться. Колись не дуже 
до іграшок. Як неділя, то постоїш, погуляєш. Нема коли 
гулять. [З яких років Ви корову доїли?] Зарані начала 
доїть. До молочарні молоко несу. Ще й мала була. Мати 
десять літрів в кошолку та за плечі. Не дуже достану, на 
стіл поставлять. Вона ж бере пробу з кожної. А тоді ж 
вона виливає. Ото такі тоді розкоші були.

ТальНІвський РайоН

с. Тальянки
Записала І. щербак 25 вересня 2009 р.  

у с. Тальянки Тальнівського р‑ну черкаської обл.  
від Івасюк Тетяни Юхимівни, 1935 р. н.

РодиННе повсякдеННя У  [19]36-му  році тільки 
почали трактористам зерно давать. А  оце сапає-са-
пає, а  получить сто п’ятдесят грам муки на трудо-

день. Як  мати получить п’ятдесят кілограм муки, то 
шо це? Треба ж і галушки зробити, і коржика спекти. 
Це  [19]47-й був неврожайний, но всі равно люди так 
не вмирали. І  ховрахи їли, і  ракушки їли, поки нача-
ла спіть пшениця. Тоді вже змололи ручним млином. 
Вранці вийшли сапать – у тої пиріжок, у тої вареник. 
І качани оці з капусти товкли і їли, і бур’яни всякі їли, 
качани з кукурузи сухі. У моєї матері були качани. Вона 
візьме порве спідницю, зробе три і понесе у Кіровоград 
продать. Купила один год шелухи з проса да напекла 
нам коржиків. А ми наїлися да забили ці желудки. Діти 
кричать, не сходять у туалет, а мати нічого не може зро-
бить. Це істина. Нехай я із цього місця не встану. Тоді 
якось пішла мати у город і купила висівок – це вже та-
кий делікатес. Спекла нам мати по оладочку чи по два – 
такий уже празник. А сама зробилася така худа. А у хаті 
нема нічого. Даже матрас з краваті зняла, випустила со-
лому і пошила собі спідницю, на нас по драненькій со-
рочечці. Нічого у нас не було. Це істинна правда була. 
Нехай такого горя увесь світ не чує і не бачить. 

УМаНський РайоН

с. колодисте
Записали З. Гудченко та І. щербак 24 вересня 2008 р.  

у с. Колодисте Уманського р‑ну черкаської обл.  
від Савченко Олени Іванівни, 1935 р. н.,  
та Скрипник Ганни Іванівни, 1920 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Я неграмотна, бо не було тоді як 
учитися, як ходити, не було в чому. Та й не ходила до 
школи. Але тако яку букву знаю, по складам прочитаю 
та й усе. Мама вдовою осталася, ходили відробляти, 
шоб привезли снопи, зорали. Сама обробляла поле. 
А я то діти бавила, то те, то те... Четверо дітей було. А в 
мене троє зара’. Їздять діти, провідують. Не хочу їхати 
до їх. У  дочки трикімнатна квартира. В  Черкасах всі 
троє. Вони мене лають, та в своїй хаті саме лучче. Ше 
пока сама сорочку виперу, а дровець привезли, найня-
ла – порізали, син приїде – порубає, оце таке, так живу. 
Ходить няня через день: води принесе і шо мені треба, 
а зимою дровець наносить, бо я не виходю. Славна лю-
дина. Піти за свєт занести – то це такі її об’язаності. Бі-
дили, війною бідили. Германія – саме на мій вік, Запад-
на за хлібом – на мій вік, поле копати габлями – на мій 
вік, снопи носити – на мій вік. До сівалки біжиш, п’яти 
полопають рілльою. Коновод веде коні, а  той тримає 
руля – сіяти весною, а ти ззаду біжиш по ріллі, по тих 
грудках скачеш – всьо на мій вік попало. Набідилася. 

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї, виховаННя дІТей  
[Cкільки, на Вашу думку, повинно бути дітей у сім’ї?] 
Батюшка каже: «Скільки Бог дав, стільки хай і буде». 
Не думалося за того, шоб вони були, а думалося за те, 
шоб їх не було. А вони були. [...] Тоді сиділи, засвітили 
каганчик – шиют. У мене було дві сестри. Хатинка ма-
ленька, невелика: лежанка, каганчик без скла висить. 
А вони – відти, та відти шиют. А мама коло вікна, по-
клала каганчик другий – прядуть до часу ночі, бо тре-
ба ж сорочку пошить і радно. Батько молодий помер. 
Хатка старенька була. Вони мали ставитися. Вони під-
готували мєсто. Та тато помер, а мама сама осталась. 
То так вже й не ставилась. Домучились у тій хатині. А я 
вже тутки зліпила послє войни. Нема ніде, шо достати. 
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ходила, на вечорниці не ходила. Молодь у клубі зна-
йомилася. [Де ще збиралася молодь, окрім клубу?] На 
Андрея було. Це ще й я ходила. Збіралися в когось в 
хаті. Зносили дівчата в одну хату, шо було приготов-
лено, а хлопці, хто горілку пив, то з собою бере горіл-
ку. Один ше приходить, шо гармошку має, ше грає, ше 
танцюють. Пекли калиту  – такий корж великий, як 
коровай. Він прісний був, а зверху там чимось убра-
ний – ягідками, вишеньками. Чіпляли його на одвір-
ку вгорі. Один їде, а той з ганчіркою з сажею стоїть 
коло калити, шоб бити його по обличчі. А при моїй 
пам’яті вже не в сажу мачали, а  у воду.  [...] У  пости 
не можна збіратися гуляти. [...] Мама моя не могла на 
вечорниці ходити, бо ше дівчуком була, її мама, моя 
бабка, заболіла і лежала тринадцять років. То мама 
не мала часу ходити на вечорниці, бо ше з малої до-
глядала маму. Не мала мені й шо розказувати. [...] 
[У  якому віці дівчата переважно виходили заміж?] 
Мама моя у дев’ятнадцять, а я вже у двадцять один. 
А тепер мої онуки в шіснадцять повиходили. Онучки 
такі проворні. 

посаг [Що дівчині раніше давали в  посаг?] Скриню 
давали, а [в] тій скрині – шо вона собі приобрела. Со-
рочок треба було багато нашити для себе, радна, руш-
ники – всьо, шо їй треба. Вона ж приїде до свекрухи 
та й зараз своїм застиляє ліжко, стіл, скриню скатер-
кою чи рядном, чи килимом. [Що давали молодому?] 
Ліжко батьки мусіли йому приобрести. А з хазяйства 
дочці корову батьки давали у придане, а синові – ко-
няку. Ділили й землю. Синові відділяли, дочці  – нє, 
мама казали. [...] Я кожному синові дала ліжко, а са-
мому меншому – шкаф і таганок, як відділила їх. І по-
стіль кожному дала. Бо, кажу, як будете сваритись, то 
ти свою голову на свою подушку, а вона – на свою, та й 
спати так будете.

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї [Хто в сім’ї вважа-
ється старшим – дружина чи чоловік?] В моїй сім’ї і 
у мами такого не було, шоб хтось старший, а хтось не 
старший. У нас всьо було порівну, як треба було шось 
зробити. А тоді можна оддихати. Глави сім’ї не було. 
Були обоє главні. Чоловік має старший бути [за ві-
ком], але буває, шо й жінка старша. [Чи Ви ділили із 
чоловіком роботу?] Не було такого. Я  повинна була 
бути там, де він. Ну, правда, він їсти не варив, посуду 
не мив. Це була моя робота. Прибирала я, прала – ма-
шина в мене була. 

пРийМак Мій тато приймаком був. Приймак – це як 
чоловік прийде жити до жінки. І мій чоловік прийшов 
у прийми до моїх батьків. Та й було вже два приймаки 
вкупі. Нормально до цього відносилися люди і в сім’ї 
нормально ставилися. Мій чоловік казав: «Я не прий-
мак, я – коханка». У них було п’ятеро дітей в сім’ї, то 
нам не було де жити. То він жив у нас. Ми з батьками 
моїми через сіни жили. Була татова свиня і моя свиня 
в одній оборі. Було назначено, шо то – моя, а то – та-
това. Але як треба було гроші, то закололи будь-чию і 
продали. Не щиталися, де чиє.

подРУЖНя ЗРада, РоЗлУчеННя Колись давно, ко-
лись я чула таку биль, шо каміннями закидали жінку 
[за зраду]. [З ким залишалися діти, коли батьки роз-
лучалися?] Як малі, то з мамою залишалися.

покРиТка [Як називали дівчину, яка народила поза-
шлюбну дитину?] «Покритка» на неї казали. Вона й 
заміж потім могла вийти за парубка. [Як  називали 
позашлюбну дитину?] «Байстрюк». Діти з нього смі-
ялися, шось не погодяться, казали: «Ти, байстрюк...». 
Обзивали його.

с. Рижавка
Записала І. щербак 24 вересня 2008 р.  

у с. Рижавка Уманського р‑ну черкаської обл.  
від Руденко Марії Михайлівни, 1941 р. н.

виБІР паРи [На що звертають увагу при виборі наре-
ченої?] Канєшно, хочеться, шоб і красіва була, і сові-
сна. А не шоб якась бродяга, бо шо ж воно... [Яким має 
бути наречений?] Та тепер вони якісь всі одінакові. 
Нема дуже багатих і дуже бідних. А ранше казали, шо 
він бідний, то нашо він тобі. Але як одне одного лю-
бить, то й нічого не поможе – вони собі сходяться та 
й живуть. [...] Я вам чесно скажу, шо не вспіла я діву-
вать. Я сім класів кончила і пішла зразу на шість гек-
тарів бураків. Мама була дояркою та й каже: «Маня, 
хоч не бери цих шість гектарів бураків. Хто ж тобі шо 
поможе?». А  я собі думаю: «Всі беруть по шість, а  я 
шо ж?». Взяла я ці шість гектарів, кончила їх, кукурузу 
звезла. А сусіда, хлопець, йшов в армію, і були прово-
ди у старій школі. А Анатолій стояв там, а потім мені 
каже: «Пішли, Маня, додому проведу». Ми прийшли, 
і зайшов він зразу до хати. А мама на пічі спала. Сиди-
мо з ним, балакаємо. А він тоді каже до мами: «Тьотю 
Килино, а скільки це зимніх М’ясниць?». А мама каже: 
«О-о, Толю, цей рік дуже довгі М’ясниці, женися та й 
попросиш нас на весілля». А він каже: «Як буде у мене 
весілля, то й у вас буде». А мама каже: «То шо, ти мене 
будеш брати?». А він каже: «Нє, вашу малу». А мама 
каже: «То вона ше ж мала». А Толя їй: «Байдуже». Ну, 
тоді мама каже: «Ну, як вона согласна, то хай іде за-
між». А він пита мене: «Согласна?». А він був гарний 
такий. «Да, – кажу, – согласна». І зробили нам скоро 
весілля, і прожили ми довго з ним. Добрий у мене був 
чоловік. Йому було двадцять три роки, а мені – шіст-
надцять. Того я й дівувать не мала коли ходить. Ні гра-
ма не дівувала.

дошлюБНе спІлкУваННя [Ваші подружки ходили 
дівувати?] Ну, аякже, збіралися коло клуба. Танці там 
були постоянно. Ото до клубу ходили. [Як дівувала 
Ваша мама?] Клубу тоді не було. Тоді ж церква була, 
ходили в церкву. А гулять на толоку ходили. Співали 
пісні всякі гарні. Тоді ходили вони на вечорниці, то 
з кужелями, пряли, вишивали. Більшинство з куже-
лями ходило. [Хлопці] чекали під хатою, поки дівчата 
будуть йти, додому шоб провести. В хату хлопці не хо-
дили. На толоці, то разом гуляли, а в хату не заходили 
хлопці. Це була дуже велика строгість. [...] Це тільки 
на Новий рік, на Василя, до світку там сиділи, співали, 
танцювали і хлопці, і дівчата. 

фоРМи шлюБУ Раніше у церкві вінчалися, і  ото був 
шлюб. А  тепер заяви подають в сільраду. [Чи жили 
раніше без шлюбу?] Жили, це тепер «гражданський 
брак» називається. [Чи люди засуджували таке?] 
А чого осуджувати? Якшо вони гарно живуть, то хіба 
ж це ця розпись держить? Совість держить одне дру-
гого. Як любить, все одне другому прощають, мирять-
ся та й живуть так.

УМаНСьКиЙ  РаЙОН 
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с. черповоди 
Записала Н. Ромасевич 19 листопада 1995 р.  

у с. черповоди Уманського р‑ну черкаської обл.  
від Хорохонько Клавдії Юхимівни, 1930 р. н.

виховаННя дІТей, фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї  
[Як  колись виховували дітей?] Де старенька жіноч-
ка, там мале повинно підійти, «добридень» сказати. 
Так же як старе «добридень», так і малі «добридень». 
І мама всігда наказує: «Шоб не було, шоб це ти не по-
важав старшого». Не бійкою, ну строгість була: ска-
зали  – ти повинен послухати, шо мама сказала, шо 
тато сказав. І їх поважали. Не скажуть, шо «мамо, ти 
там...». Али: «Мамко, дайте, возьміт, подайте, при-
йміт...». Отак на «Ви» всьо времня і «мамко». «Татко», 
«мамка»  – отак обращалися. [Чи до старших брата, 
сестри теж на «Ви» зверталися?] Я  так не знаю, але 
просили своїх за кумів. То тоді вже на «Ви» – хоть ти 
брат, хоть сестра. Ну, а самого старшого, сім’ї ж великі 
були, по десять і по чотирнадцять дітей, али ж вони 
самого старшого поважали на «Ви». Первістка в сім’ї, 
то  – «Ви». То-то щитався первак, а  то вже мізинець, 
останній – це мізинець. На «Ви», бо то саме старше. 
Ніколи діти не вмішувалися в батьківські розговори. 
Якшо батько сказав, шо вийдіт, бо ми – дорослі – хо-
чем поговорити... Старший зайшов хтось там – то ви, 
діти, вийдіть, будьте добрі. Там ще дорослі говорат, 
шоб дітей там не бу́ло, шоб вони не чули, про шо там 
говорат і як. Така була дісціпліна. І батько подивився 
на дітей  – він не обов’язково б’є, не треба бити: він 
подивився – діти знают зась. Всьо. Значить, тато поди-
вився строго – робиш не те, значить, ти повинен при-
сісти. І ніколи не втручатись. [Бити дітей – це погано 
чи добре?] Погано. То колись там можеш шльопнути, 
а  по́слі ше й пожаліти, приголубити. Дитина любит 
ласку. Ну, було, шо і так – підхльостували потрошку, 
ну не сильно. Різні були колись батьки і тепер ше тоже 
такі самі  є. Тіки шо ми тепер допускаєм, шо це діти 
разом з нами говорат, разом з нами їдят... [Колись] їли 
разом, всі з одної миски. Тільки якшо прийшов гость, 
то дали гостьові, а ти почекай. Ви сидіт, ждіт, вам по-
дадут. [Якщо гість у хаті, то діти до столу не йдуть?] 
Ніколи. Йому там нізя. А з общої миски їли: одна мис-
ка, дерев’яні ложки, сіли всі разом, поїли. [Хто пер-
ший бере страву?] Берут, канєшно, тато й мама. В нас 
більше тато брався. [Діти] не хапали, бо приказу нема: 
ше ж не сказали «їжте». Ше ж вони насипали на мис-
ку... Як літом – розстеляли радно на подвір’ї, посеред-
ині миска, сідаєм кружка і їмо. Значить, поклали мис-
ку – ми ше сидимо, як горобчики, ждем. Ложки мама 
поклала коло кажного. Тато сказав: «Ну, беріться, діти, 
їжте вже. Будем вечеряти (чи там обідати)!». Ну, берем 
за ложки й їмо. Тато з мамою взяли за ложки – й ми 
берем. [Чи  молилися Богу, коли сідали їсти?] Обіза-
тільно. Всі  – і  діти, й  дорослі  – молилися. Рано  – то 
навколінки, ввечері – навколінки, а в обід – там якась 
була молитва коротенька, до обіду спеціально. Про-
кинулись – то в самий перед тра’ вмитися, помолитись 
Богу. А мама ж раньше нас встає, наварит їсти. Тоді нас 
будит: «Вставайте-но, вмивайтесь!». А нам не хочеть-
ся вмиватися – діти є діти: ну, і хтось там хитрував, не 
вмився. А молитись – то мама заставляє, вона ж не ди-
виться, не чекає, поки ми вмиваємся, ми ж самі умива-
ємся: й маленькі, й всі стали скоро там. Як не вмилось, 

підійшло  – рушник ви ́сит на кілочку, а  там коцюба, 
рогачі, макогін – всьо коло печі, і рушник же там ви-
сит втиратися. Підійшло, а ненароком стає на коцюбу, 
а коцюба «трісь» по лобі: «А-а, ти не вмивався, бо ко-
цюба по лобі вдарила, значить, іди вмивайся». А тоді: 
«Ставайте, діти, моліться!». Молимся. «А тепер будем 
снідати!» Поснідали. «Давайте по роботах!» Кажному 
робота: малий миє посуду. Уже років в чотири – тей 
вже миє. Дівчинка. [Якщо немає дівчат,] хлопець миє – 
привчают. Хату мести – замі́тай. А ти йди корову на-
пувай, а ти вичисти, а ти десь іди дровець нарубай чи 
соломи внеси в хату. Всім нарад – від найменшого до 
найбільшого. Лиш те, шо ше зовсім мале... [Як учили 
дітей вітатися?] «Добрий день», «добридень». [Укло-
нитися треба було?] Обізатільно. Кажне йшло, і старі, 
і малі: «Добрий день!». Руку тако – і вклонялись. Іде 
воно, а ти на городі далеченько: «Добридень!» – і вкло-
ниться. Обізатільно вклонитися. А  той: «Дай Боже 
здоров’я!». Тоже вклоняється: «Дай Боже здоровля!». 
[Коли ви, наприклад, ідете, а хтось щось робить,] то 
це: «Бог на помоч!»; «А Боже тобі поможи, Катерино!». 
А, то з празніком обов’язково вітали: «Добрий день! 
Будь здорова з празніком!». Святки – це Рожественні 
оці, казали: «Добрій день! З святками будь здорова!». 
«З недільою будь здоровий!» Хлопець [перший вітався 
з дівчиною]. І шапку должен зняти. Дівчина не скаже 
«добрий день», вона стісняється просто. Він должен. 
І так, як і тепер, мужчина должен з жінкою поздорова-
тись – не жінка з чоловіком. І вклонитись. І вона йому 
так само. [Вранці] – «добрий ранок», [увечері] – «до-
брий вечір». Є такі уклінні люди: «Доброго вечіра, там 
Марійко чи Іване!». Ти ж добра жилаєш людині, так? 
То лагідно в тебе повинно... Голосок лагідний такий: 
«Доброго вечіра вам!». 

виБІР паРи 
Ой засвіти, мати, свічку,
Постав на столі,
Нехай же я подивлюся,
Чи пара мені?
Та свічка восковая неясно горить,
Не з тим сіла, з ким я хтіла –
Серденько болить.
А та свічка восковая аж палає,
Не з тим сіла, з ким я хтіла –
Серденько крає.

Теперішньому молодикові заспівай, то він розсер-
диться... Вони йдут по охоті: хто кого хоче, того й 
бере. А раньче ж заставляли: йди там за Петра, – зна-
чить, за Петра. Батьки сказали, то йди. То Петро й не 
обіжався, бо він знав, шо він не по любові брав, а вона 
не по любові йшла. Його завели, засватали... Бо сказа-
ли, шо бери Марійку – то й бери Марійку.

c. ятранівка
Записала І. щербак 23 вересня 2008 р.  

у с. Ятранівка Уманського р‑ну черкаської обл.  
від Усенко Ірини Григорівни, 1925 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Були у нас вечорниці. 
Було так, шо живе якась жінка – вдова, і до неї схо-
дяться. Приносять дівчата, шо там кожна візьме на 
вечерю, і  хлопці приходять, горілку приносять. Дів-
чата пряли, вишивали. Співала молодь, танцювала. 
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З шіснадцяти років уже можна було [ходити на вечор-
ниці]. [До якого часу були вечорниці?] Як перші півні 
заспівали, то вже треба йти додому. Дівки не ходили, 
а парубки ходили [в інше село на вечорниці]. Але їм 
там і прочуханки давали місцеві парубки. [Які забави 
були на вечорницях?] Ото була така гра, я помню. Бе-
руть пляшку і крутять нею. До кого стане горлишком 
ця пляшка, йому шось присужували  – чи розказати 
казку або анекдот, чи заспівати. Це називалося «гра-
ти у пляшку». [Де молодь збиралася навесні, улітку?] 
А  тоді збіралися по кутках. І  гармошка була чи му-
зика, і танцювали «Польку», «Краков’як», «Карапет», 
«Падіспанець».

шлюБНий вІк Було таке врем’я, кілька років назад, 
шо даже й в чотирнадцять вступали в шлюб дівчата. 
А  тепер понабиралися трошки розуму. Женитись то 
не заставиш і в тридцять, а  замуж дівчина виходить 
після двадцяти. [Якою має бути вікова різниця між 
чоловіком та дружиною?] Треба, шоб хлопець був 
старший на п’ять-десять років.

покРиТка [Як називали дівчат, які народжували поза-
шлюбних дітей?] «Покритками» їх називали. [Чи па-
рубки одружувалися з покритками?] Було таке, і люди 
до цього нормально ставилися – аби любив і дитини 
не обіжав.

виБІР паРи, фоРМи шлюБУ Вінчаються, більше, як 
ранше. [Чи має багатство значення при виборі пари?] 
То все ше залежить од любові. Якшо любить, то візьме 
й бідну. Хоч і батьки не хтять, а нічо’ їм не помагає. 
У нас в селі на це не дуже дивляться. Зараз в нас всі 
однаково бідні. [Як ставляться до цивільного шлюбу?] 
Я, напрімєр, не одобряю. По-якому це воно? Ніякого 
толку в цьому немає. А як будуть діти, чиї ж це будуть 
діти? [Якщо виникає конфлікт між чоловіком і дружи-
ною, чи запрошують родичів мирити їх?] Нє, родичі 
не вмішуються, бо ніхто ж їх не слухає – ти такий са-
мий, як і я. В більшості це робить сільська рада.  [...] 
[Чи беруть шлюб далекі родичі?] Нє, отак шоб між 
двоюрідними, троюрідними, то нє. А як вже дуже да-
лека родина, то буває.

посаг [Батьки] скриню давали, радна давали, набав-
ники, килим купували. А  дівчина собі рушники ви-
шивала і сорочки та в скриню складала. То колись то 
вділяли корову, овечки. А  тоді був такий час, шо не 
було шо вділяти. [Зараз що вважається престижним 
дати?] Квартіру чи хату. 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї Жінка за дітьми ди-
виться, їсти готовить, прибірає, а  чоловік по хазяй-
ству роботу робить – коло корови, свиней. А вже там 
город оброблять, то вдвох роблять. [Зараз теж так?] Та 
як була жіноча робота у жінки, а чоловіча – у чоловіка, 
то так і осталося, нікуди не ділося.

сІМейНІ вЗаєМиНи [Чи невістка повинна слуха-
ти свекруху?] Ну да, треба слухать, бо ти ж у її домі 
живеш. Вона ж мама твого чоловіка. [Спільно ведуть 
господарство?] По-різному є: і  спільно, і порізну ха-
зяйнують. Це – ваше, а це буде наше. 

пРийМак [Як ставляться до приймаків?] Зараз це не 
має значення. Прийшов, батьків понімає. А як не нор-
мально, то розходяться діти. [Хто в сім’ї вважається 
главою – чоловік чи дружина?] Та однаково воно.

диТячІ ЗаБави [У які ігри гралися діти?] В «цурки» 
грали, у «квача», у «дротянки» – оце до колеса дріт та-
кий причеплений, і ти за той дріт те колесо по пороху 
котиш собі. Оце така «дротянка» була. У  «жмурки» 
грали. 

чеРкаський РайоН

с. червона слобода
Записала Г. Бондаренко 2007 р.  

у с. червона Слобода черкаського р‑ну черкаської обл.  
від Пир’єнко Ольги Володимирівни, 1935 р. н.

виБІР паРи Я  гуляла з хлопцем, а  він пішов в армію. 
Він страшенно бігав за мною, а тоді другий підкотився. 
Я на пісьма вже не отвічала. Мама моя сказала: «Якшо 
підеш туди і не вживешся, то не вертай додому, там 
Дніпро близько». Там свекруха була дуже лиха. Мені 
тоді було сімнадцять год, а тут приїжджає Іван, я тоді 
вже ланкувала. Баби кажуть, шо він приїхав і шо мати 
хоче мене за невістку. Я як засміюсь: «Хоч би побачить, 
який він». А  вони: «Ото буде твій молодий, посвата 
тебе, бо мати тебе хоче». Я  побачила його на роботі. 
Він хоче зі мною побалакать, а я – ні, бо була сильно 
горда дівка. Приглянувся він мені, непоганий такий. 
Йдемо якось в неділю, а  вони йдуть із другом. При-
йшли до мене додому, з татом розпили бутилку, в мене 
такий тато був, шо в нього всі друзья були  – і  старі, 
і малі. Я зібралася в клуб, а вони осталися. В клубі я 
Івана не бачила, тільки друга. На роботі вп’ять до мене. 
Разів зо п’ять мене додому проводив. Говорив комплі-
менти, шо подобаюсь. Проводив мене раз і каже, шо 
сядьмо на лавку, а я – ні. Він каже, шо мені попалася 
така вперта перша і послєдня. Як він таке сказав, а то 
я на яблука їздила, а він приїжджав. Тоді було стидно, 
шоб з парубком удень хтось побачив. Ввечері до хати 
їде. «Чого ж ти, – кажу, – ідеш, шоб батьки побачили?» 
А він: «А я іду, шоб побачили». Він зайшов в хату, пого-
ворив з батьками. Вони согласились, бо це мій батько 
і його дядьки дружили. В  суботу прийшли старости, 
а на другий місяць була свадьба. 

сІМейНІ вЗаєМиНи [Невістки] все слухали, шо каза-
ла [свекруха]. Як получимо гроші, то подаємо на піч, 
вона лежить на печі. Як треба кудись іти, то позичимо, 
потом оддамо, бо вона ж не дасть.

чигиРиНський РайоН

с. галаганівка
Записала В. Конвай 28–30 серпня 2008 р.  

у с. Галаганівка чигиринського р‑ну черкаської обл.  
від Кучми Марії Кіндратівни, 1935 р. н. 

РодиННІ пеРекаЗи, РодиННе повсякдеННя  
У діда був вітряк у полі і на Дніпрі млин був, який на 
честь діда називався. Всяка упряж була, борони, сі-
валки. Було п’ять хлопців, невістки, робили самі, ні-
кого не наймали. Люди тільки допомагали молотить, 
але тільки для того, щоб дід їм дав обмолотить. Ку-
харка була, яка помогала бабі варить їсти. Восьмеро 
дітей їх було. А  коли розкуркулили  – все забрали у 
[19]33 годі, то дванадцять ям викопали із картоплею 

чиГиРиНСьКиЙ  РаЙОН 
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і всяким збіжжям. Позабирали навіть сухарі у мішку, 
які стояли на печі. Були діжі дерев’яні низькі і широкі, 
у ній був вчинений хліб, а  ті, хто забирали, розлили 
і те, що було вчинено. Мати була теж багатого роду. 
Батько робив паромщиком, то вони мали багато оде-
жі  – спідниці у п’ять пілок, пояси, хустки, то набе-
руть одежі і ідуть міняти. А коли все поміняли, що не 
було вже що мінять, то посадять меншу сестру, перед 
Різдвом холодно, укутають її і ідуть у Бужин на при-
стань. Відтіля із Києва до Дніпропетровська пливуть 
євреї на параході із крилами. Поїдемо туди, а там вони 
пливуть і везуть лужоні казани. Вони важкі, чугунці і 
білим всередині виложені. Батько дасть розписку єв-
рею, а той оставить десять чи двадцять казанів, і їдемо 
в села – Медведовка, що в яри. Там їх не куркулили. 
То нам той казан насиплять гороху, гречки. Пшениці і 
жита не було. А батько висипає у торбинку, а казан – 
тій жінці, а потом все передирали на жорна на крупи. 
І самі їли, і мати на базар носила за гроші, щоб оддать 
гроші за казани. І ото отак спасалися. Аж поки щось 
уродило, і почали з колгоспу давать – жито по півпуда 
на Семена, гречки, картоплі. А  сажали лушпайками. 
І мати казала, що і із лушпайок вродила картопля. То 
стало якось трохи легше.

дошлюБНе спІлкУваННя, виБІР паРи Перед 
весіллям доросла молодь збиралася на вулиці, а  зи-
мою  – у  якоїсь вдови у хаті. Де немає сім’ї. І  музика 
грає, і танцювали. Вечорниці і досвідки проводили з 
роботою і відпочинком. Мати, було, мичок напрядуть, 
дадуть мені і кажуть, щоб напряла. А коли молодь зу-
стрічалася, батьки лаяли і не пускали гулять, казали: 
«Дивись, шоб у пелені не принесла». У нас у всіх жінок 
родини були свої прядки. Коли одружувались  – ди-
вились, щоб і багаті були, щоб батько горілку не пив, 
бо може і зять бути таким. Але важливо, щоб і любов 
була між молодими.

чоРНоБаївський РайоН

с. Богодухівка
Записано 8 серпня 1998 р.  

у с. Богодухівка чорнобаївського р‑ну черкаської обл.  
від Калашника Івана Олександровича, 1919 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Здається, в 1929-му на 1930-й год. 
В нас ото ж мобілізували в колгоспи. Батько записав-
ся. Тут у нас називався «Серп і молот». Колгосп та-
кий. І так, як він грамотний, в курсі діла цього всього, 
славився, його поставили полеводом. Посадили вони 
з небожом шість садів по колгоспах усих, і  він, зна-
чить, став робить отут завгоспом і комірником у на-
шій коморі. А кум – його дружина крестна мені була, 
нам чотирьом кресна  – був головою сільради. І  він 
безграмотний. Він у 1921-му році був би помер з голо-
ду, батько спас, ми кормили їх сім’ю. У 1921-му році 
навесні батько пообіцяв йому дать соломи на ліпку. 
На хату строїть, тоді плели із глини і соломи. І  він 
приїхав, десь, може, в маю місяці. Батько ж йому по-
обіцяв рано, а він не приїхав, а приїхав, що вже ця со-
лома  – скирта, обсажена гарбузами. І  батько сказав: 
«Було тоді брать, а тепер ти возьмеш, як уже я зберу 
гарбузи». І кум розсердивсь, пішов. Став грозить. Вже 
у 1933-му батька арестовували: кум усе дає на його, 

а там не підтверджається. Батько сидів у Білій Церк-
ві. Де він тільки не сидів: по шість місяців, по чотири, 
по два. Він тоді прийшов з тюрми та пішов до кума, 
та каже: «Знаєш шо, кум, оце ти сьогодні з красною 
книжечкою, то ти розумний, а завтра у тебе як її від-
беруть, то ти не способний нічого, лише сторожом. 
А я могу і пером писать, і топором, і косою, й усим». 
Так він як скипів: «Я Калашників ізотру з лиця зем-
лі!». А тут оце ряд жив Калашників. А як вони попали 
ці Калашники? Дід родом з Чапаївки. Отут за Золото-
ношою Чапаївка. Він призивався тоді в армію, білети 
витягували. І як хто витягне білет – на двадцять п’ять 
год служить. Його не схвачуть, а зараз у другу комнату 
перейти, постригтись, і тоді його в кайдали, і на двад-
цять п’ять год. Так дід затомість, щоб із цієї комнати 
та переходить стригтись, він дай Бог ноги, та втік, та 
прибіг у цю Богодуховку. А на углі там жила вдова, ко-
торий її чоловік воював з турками і загинув. А в тієї 
вдови та була дочка. І він як прибіг, та ото в перву хату 
і там женивсь на вдовій дочки, і вона народила п’ять 
синів. І то вони розстроїли їх. І то оце називався весь 
куток Калашниківщина. А тоді оце ж кум сказав, що 
знесу з лиця землі всіх. І батька все арестовує, і пише, 
що батько був полеводем, виходило по триста душ на 
роботу в колгосп, а він роботи не давав. А батько, [з]
начит, отвеча: «Як же я мог, щоб вийшло триста душ 
на роботу, як всього в колгоспі було сімдесят душ». 
Ми в Каневі робили, як прийшли арестовали батька 
і Серьожу – сина його, і ше там двох богодухівських, 
вони двоюродні брати були по матері. Пригнали у 
Чернобаї, то попухли, тут же ж у своїм районі, там 
тоже не давали їсти, у тюрмі. І цей Серьожа опух, та 
добре, що був один жандарм, побачив погане діло та 
батькові сказав: «Сьогодні ви направте Серьожу на 
роботу лущіть пшінку. Він набере в пазуху, та я пере-
дам котелок, наварить». То його піддержало, то він був 
би погас. А тоді їх випустили. Батько й каже Серьожі: 
«Нам обратно іти в Золотоношу, в артіль грабарів. Ти 
дойдеш?». Він каже: «Так». Тоді батько піджачок зняв 
та за хлібину отдав, та попоїли і дійшли туди. Там їм 
гроші дали. А в 1933-м батько приїжджає в Богодухів-
ку за документами. Він не багатий був, а йому пишуть 
«кулак». Підшив кум йому, що він парову мельницю 
мав. А  родина паровий млин на трьох мала. Діді-
вський був, тут за селом стояв. Батько зайшов, а кум: 
«Вийдіть, я  січас». Батько вийшов в калідор, а  кум 
вийшов, ключиком двері закрив. Батько просидів три 
дні там, голодний. Тут був німий, Тихон, і  він дуже 
хароший портний був. А другий тут був, Заєць, шив 
чоботи, латав. А тоді він посвідчив, шо шив у батька, 
служив у нього. Батьку дали були шість год. Батько їх 
відсидів у Кривому Розі. Його погнали, ми осталися. 
Прийшов Серьожа до цього ж кума голови сільради 
по документи. Кажуть йому: «Ти ж куркуль, ти до-
лжен здохнуть». Пішов на другий день я. Хай, думаю, 
на мене дасть, а я тоді справку дам. А я ж по наймах 
робив. Наймався до хазяїна пасти скотину. Я наймав-
ся на три годи заразом. Там жили агрономи, учителі, 
і я в їх пас. І як мені пощитали, то виходило сто рублів 
за год. Ну, я три годи був, то він ше хотів мене всино-
вить. І  матері сказав, шо і хвамілію мені поміняють. 
Нас же ше четверо. Мати каже: «Беріть». [Це було до 
голоду?] Та ні, в голод. Значить, я пішов до його. У цьо-
му ж селі. І два менші брати... Один пішов до батька 
крещеного служить, корову пасти, а один – теж взяли. 
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А  тоді ж як мене взяли, то мати хотіла цього Гришу 
забрать. А  я попадаю у больніцу  – сипний тіф. [Хто 
забирав зерно?] Комсомольці, з ціпками ходили. Все 
забирали. То в нас не було нічого. То нас як викидали 
з хати, прийшов же цей кум. Ще одного знайшов акти-
віста. Прийшли, познімали вікна, били, ногами топта-
ли, золото шукали. А тоді на матір кричать: «Давай зо-
лото!». Її арестували – у школі була тюрма. Погнали її 
на Чорнобаї, кажуть: «Давай золото!». А вона: «В мене 
нема». «А, ти мати така!» – да й одпустили. Розкурку-
лили. Одна корова і двоє коней забрали. Коні були на 
все село! В батька була кобила-матка, і він парував в 
Золотоноші з казьонним жеребцем! Дядько мій, Сте-
пан, пасіку завів, і поставили собі під желізом хатку за 
десять год. А в кого попала під желізом хата, усих на 
Соловки. Так його – в Мурманськ, а сім’ю – в Архан-
гельськ. То вони одбули свій срок да позабірали сім’ї, 
виїхали в Маріуполь.

с. вереміївка
Записали Г. Бондаренко, С. Маховська та М. Бех 

23, 24, 26 липня 2013 р.  
у с. Вереміївка чорнобаївського р‑ну черкаської обл.  

від Переузник Надії Федорівни, 1942 р. н.,  
Переузника Василя Олександровича, 1932 р. н.,  

Бугай Ганни Григорівни, 1941 р. н.,  
Савченко (Боздуган) Олександри Олексіївни, 1932 р. н.,  

родом із с. Жовнине чорнобаївського р‑ну,  
Переузник (Дібрівної) Олександри Григорівни, 1933 р. н.,  

та чехун (Колоди) Надії Яківни, 1915 р. н. 

РодиННІ пеРекаЗи, РодиННе повсякдеННя  
У цьому селі виросла, у цьому проробила у колгоспі. 
Било стажу шісдесят год. А робить же, яка я була дур-
на робить. Шоб мені начать, шоб кончить, шоб гарно, 
шоб мене ніхто не лаяв, і шоб я зробила його так, як 
треба, а не так, як люди є роблять. Я не любила того, 
шо «та, воно якесь буде». Я його зроб лю, хоч хай шо. 
А робила я, стала я робить, я взад за косарькою з два-
надцяти год. Це ще ж тоді не було колгоспів. А  так 
збирались люди. Я робила в цім селі, а тоді жила тут 
під Буримкою. Узяв батько оренду, там багата жила та 
давала землю, і батько взяв. Воно тепер гектари, а тоді 
десятини були  – вісім гектар щітаєцця. Було площа 
така квадратна. Начали строєцця. Нас було тройко. 
Уже осталось, ті вже розійшлись. Семеро було дітей 
нас – два хлопці і п’ять дівчат. Но ті розійшлись – те 
туди, те туди. А я найстарша була, підо мною була Ма-
рія, а тоді Ванько, найменший, ми тягали його. Я ще 
тоді, мені було шість год, як вивіз батько на чисту 
площу. Викопали землянку, о, заходилися. Там зроби-
ли піч, ще тако не мазали її. Та там і зимували, в тій 
землянці. У печі ж і варили раньше, і топили, і пекли 
і хліб. Все не так же було, як тепер є все, піди купиш... 
Шо у тебе у руках було, то те і мав. А  тоді на другу 
весну ото ж засіяли, вже в нас є і хліб, і корова є, і ко-
няка ж є, і вівці є. [Ваша сім’я була багата чи бідна?] 
Середня. Батько такий був, ні то багатий, ні то бідний. 
Ходили робили хату із глини та з соломи, то валька-
ми, таку, невелику хату. Зробили, зліпили, там уже ми 
і зимували. Вона і суха була, і мокра, і всяка. Тоді вже 
стали же ж і пахать. Я у школу не ходила, у лікнеп хо-
дила. [...] Коли до весни так ще не дожили, колектіві-
зація. Зразу колектівізація. Гонять з хат. Батько пішов. 
Ну, так же ми ждемо-ждемо, приходе такий смутний. 

«Чого ж ви такий? Шо там таке?»  – «Та шо ж, запи-
сався в колгосп!»  – «Та чого  ж?..» То батько первий 
записався. А то всьо були хутора. «А того, шо сказа-
ли, не запишешся, то завтра опишем і виженем тебе із 
теї хати». А я сидю та як заплачу. Та й кажу батькові: 
«Це ви мене запрягли в колгосп!». А він: «Чого ти так 
думаєш?». А  я кажу: «А  хто?». Ванько малий, Марія 
була трошки не така, як треба, одна ж я. На весну усі 
хутора загнали на низ, сюди, не у своє село. Хто у своє, 
хто куди. Ото загнали, переїхали сюди. Ну, де ж діть-
ся. Дають, а куркульські хати, виганяють, а батько не 
хоче. Каже батько: «Чого я ітиму в чужу хату? Людина 
строїла, а я ітиму!». Та купив там у багатого чоловіка, 
там земелька під горою, у яру. І там була клуня в його. 
Там в його тіки садочок, грядочка, а він не жив там, 
не було хати. Пішов до його додому та купив у його, 
ту повіточку купив і ото ту грядочку. А  привезли ж 
усе – і лутки, все, та й заходилися, поставили хату там. 
А зробили хату, та ото там я уже ж жила. А в колгоспі 
ото робила з первого дня, як пішла, то вийшла, як не 
стало колгоспу. Тоді вже було сімнадцять год, трошки 
не вісімнадцять, пішла заміж. Дитина зразу. Вони їх 
трошки розкуркулювали, но він жив  – батько, мати 
і він. Утрьох вони жили. Бідно жили, бо їх тягали. Ну, 
вже ми стали вдвох, стали вже робить. Уже ж робимо, 
уже двоє дітей, тут тобі пожалуста – голод. Ні, уперідь 
голоду був, колгосп то був, голод уперідь, я ще дома 
була. Такий голод! А в тридцять другім і третім [1932–
1933 рр.], отак якось воно, голод був. Страшний голод. 
Но в батька ж коровка була, коня не було, це все здали: 
і коня, і реманент – усе пішло туди. Корова була, так 
ще ж вона не тілна. Робим у колгоспі ми з батьком, 
а  мати ото з тими дітками. Та давали нам по дві га-
лушечки гречаних на обід тіки, а снідать – ні. То ми з 
батьком там із’їмо по галушечці, а по галушці треба ж 
додому нести. То я біжу, а так же хочеться їсточки! Тут 
болить, так хочеться, а ще ж мати. А батько ж діткам, 
принесем, оддамо. І  так і той, ой. І  качани з пшінки 
[кукурудзи] товкли, терли ті ліпе ́ники. Мати там десь 
якої све ́кли натре, усього отого та й зліпе. А ідеш на 
роботу! Страшне! Тоді вже пішла я заміж, уже тут сво-
бодніше стало. Сталін зробив голод спеціально, шоб 
людей подавить. Ой, і діток їли, і вмирали батьки, ма-
тері, дітки оставалися, то різали та варили, та їли ті 
діти. Господи милий! А в нас якось так благополучно, 
ми так уже тяглись. Уже жито таке було, а тіки ще ма-
нюсіньке, ще довго. Та мати скосе та висуше, та натьо-
па половиночо́к, та кашу зваре. Та і коровка отелила-
ся. Уже ми пішли. Каши наварим з молоком і так. Тоді 
вже все пройшло. [Чи багато людей померло в селі від 
голоду?] Багато. Так, шоб дуже, но воно ж не тіки наше 
село. Багато людей вимерло, дуже багато. А  воно ж 
було, село, на низу. Отам було, де оце гора, де ото Дні-
про. Ми там на низу, це прямо по Лєнінській ви їхали, 
ото аж на низ туди, де ото тіки спуститься, оце наше 
село було. Оце тут село було. І якби ото того, шо ото 
він придумав отаке, шоб був він раньше пропав. Оце 
б люди жили. Там і випасували, там і сінів стільки. 
А  той, шо придумав, шо пустить воду, виселить лю-
дей на гору, то він же ж нерозумний. Це б люди жили, 
пахали б все. А то – давай строїться. Та подумать тіки 
треба, стіки хат пошти за двоє літ витоптали. Топтали 
з глини, соломи. А в нас уже два хлопці було. Так цю 
леваду витоптали, шоб тепер. Тепер то вже половинку, 
нашо вона вже мені. В мене два сини було. Один син 

чОРНОБаїВСьКиЙ  РаЙОН 
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утопився, нещасний случай, і  жонатий, і  двоє діток 
осталося: одній – десять год, одній – шість. Так вони, 
ті бідні дітки, жили. 

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї Семеро було [дітей]. Двоє 
вмерло маленькими. Стройка була, і привозили пісок, 
і  підкопали, і  привалило, вбило брата. То сімнадця-
тий рік був йому, заховали. А  нас осталося четверо: 
чотири сестри і всі, як на те зло, живі. Знаєте скільки 
старшій? Дев’яносто два года. [Вона тут живе?] Ота-
мечки. І одна – восємдесят три [роки], одна – восєм-
дєсят п’ять. 

виховаННя дІТей [Чи раніше відправляли учнів на 
роботу в колгосп?] Кожен рік. Вересень. Це вже ви-
робнича практика на степу. Я завідував виробничим 
навчанням. Пололи учні, все це було – виробнича бри-
гада. Найбільше кукурудзу ламали. Ламать, убирать – 
це найбільше учні ходили. Даже і зімою був такий 
випадок, що в Тимченка́х під снігом кукурудза, і  ми 
їздили на уборку. [...] Я три годи на прив’язі була. На 
полу забили гвіздок, пояс, оце прив’язали отак. В ма-
тері восімдесят соток городу і ще колгосп, де двадцять 
п’ять соток табаку. Оце споли, попасинкуй, усе зру-
бай, а вони приїдуть та заберуть. То мати ж, а дитини 
ж не покинеш. Тепер то є таке чи манє́жа, та в манє-
жу кинуть, та і все. А то не було нічого. Ото на полу 
якусь тканину кинули, посадили, якусь куклу з кабака 
вткнули в тряпку та в рот, і  воно ссе. То ж сосок не 
було і ложечки чайної не було. Годували, оце пожува-
ла і в рот. Думаєте, як тепер? Мене гляділи так. Каже 
мати: «Підійду під вікно – а, грається, харашо! Пішла 
далі работаю. Пішла, полю-полю – спить, загляну, ха-
рашо спить». А була Маруся в нас, то Марусю, каже, 
як прив’язала мати, то посиніла, так кричала – думала, 
всьо. [...] Батько як батько, мати не дуже до нас каса-
лась. Мене раз батько набив. У шість год я пасла вівці 
та заснула, а вівці пішли додому самі. Я проснулась – 
нема. А де ж мої вівці? Плачу іду. А бачу, шо мов вони 
пішли. А  батько: «А  де твої вівці?»  – «Не знаю!». Та 
вони прутом. А я ж бачу вівці в загароді. То я втекла. 
То прута тягне, шоб не спала. Я то і не спала, а як по-
жену пасти, то співаю так, шо аж чують до того, шоб 
мені не заснуть. [...] Вже я дівка була, то в лікнеп хо-
дила. І то не пускала мати, бо треба прясти було. Но я 
кажу: «Піду надвір!». Та й побігла в лікнеп. Кралася. 
Я вчилася читать і писать, і все я навчилася сама од 
себе. Я  тепер читаю, часто син, він інвалід, глухий-
глухий, вже і на пенсії, він вєчно мені каже: «Ти, як 
яка-небудь та, читаєш і читаєш!». А я кажу: «Ну, шо 
я робитиму». Забочуся-забочуся, а  шо я буду роби-
ти. І так ото ми там жили, уже мені дванадцять год, 
уже там люди ж, були в людей і машини, та молотили 
скирти, возили. То батько мене навчив з десяти год і 
на возі класті, воза гарного, бо так возили снопи. То 
ж у скирти, а тоді ж машина підійде та помолоте. Так 
там батько накидає, я  кладу, а  як до скирти, то я на 
скирту, батько подає. Де важче ж. А там то розказує 
як. А  вже тринадцять год я вже до машини ходила, 
до людей. Сіяла полову. А тут батько вже заготовив і 
лутки, і одвірки, і багато всього позаготовляв робить 
хату. Сарай зробив, п’ятнадцять метрів сарая зробив. 
Там і конюшня, там і сарай, там і комірчина для хліба. 
А це вже на той год хату, під желізом хату. Батько тя-
гався, була возможность, а він не ледачий був. І така в 
нас і сімня не ледача. 

паРУБкУваННя Уже в мій період майже не було, а вза-
галі було: чи козак, чи не козак, аби десь парубкувать – 
став півлітри. І все. А якшо не поставив, то ганяли. [Чи 
билися хлопці з різних кутків?] Це було. Та просто так 
і за дівчат або ше шось там, було такого. Ну, вже в остан-
ні роки стопроцентно не було. Вже воно відійшло. [...] 
В нас ходив парубок із Маржанівки. Хотів взять [одру-
житися] Марусю Наливайчіху. А вона ж не йде до їх. 
А батько обтесав деревину човна робить, тіки видовбу-
вать осталося. Так вони втрьох прийшли з Моржанів-
ки, придивилися та взяли ту колоду, забили гвіздки та 
як бахнули ту колоду в колодязь. А колодязь коло хати 
був недалеко, то вони як ту колоду бахнули в колодязь, 
то вся вода вискочіла, у хату на вікна полетіла. Ото таку 
капость ізробили, шо вона не хоче до його виходить, не 
хоче гулять. Помстилися дівці. А другий тоже ж, вона 
[дівчина] десь робила в радгоспі, на суботу й на неді-
лю ж приїжджяла додому. Був там тоже один такий, шо 
бігав за нею і хотів же ж її взять. Він такий п’яниця був, 
вона його обминала, не хотіла з ним. Так вони возика 
взяли та витягли на хату. Зимою це возик прив’язали на 
хаті угору колесами. Всяке робили. 

дошлюБНе спІлкУваННя [Чи ходили раніше на 
вечорниці або досвітки?] Я, може, разів два і сходила, 
поки була такою дівчучкою. Старші вишивали, а  ми 
тіки дивилися. Воно ж раніше зімою солома була, то 
хлопці коло печі отак, у кого велика хата. В кого є хло-
пець або дівчина, до тих ходили. [Чи приносили якісь 
продукти?] Це як складки. Я не попала на ті складки, 
а  так було, як кому іменини, а  може, який празник, 
то складалися. Усе несли, шо можна. А там же ж була 
мати, то вона наваре. Музику наймали. В  нас багато 
було таких, шо гармоністи були. Думаю, чимсь плати-
ли, грошей тоді не було. Може, яку хлібину чі кусок 
сала, якшо було. У нас танці – шо молодь, шо старіші, 
заміжні – однакові були. «Полька» яка хоч, ота «трико-
лінна». Оце материн брат, дядько Іван, дуже гарно на 
гармошці грав, яку закажуть. Якась була «Полька» чи 
«Вскач», чи «Чотирьохколійна», шо ходять чотири раза, 
а тоді попарно крутяться. Оце ж «Гопак» дуже популяр-
ний був. [Хто танцював «Гопак»?] Усі танцювали, тіки ж 
воно кругом в одиночку. Навприсядки дівчата не тан-
цювали. [Хлопці танцювали навприсядки?] Да. Не кож-
ний хлопець вмів навприсядки. І це ще: «Во саду лі в 
огороді»[танець під пісню «Во саду ли в огороде»], тоді 
ще «Яблучко», «Ойра». «Вальс» вже трохи пізніше тан-
цювали. Сестра моя не танцювала, а ми – год по два-
надцять нам було, – пішла мода на «Вальс». Вулиця йде, 
і пиляки ж хтозна-скільки літом, намалювали трикут-
ник і оце крутимось так. Це ми вже «Вальса» вміли, ми 
вчилися на пиляці, босі. [...] Тепер не так і стрічаються, 
як раньше стрічались. Раньше було батьки як оце де 
набачать дівчину гарну та ще й багатеньку, то це вони 
свого сина: «Оту сватай! Оту сватай!». Вони подив-
ляться одне на одне, може ж, понаравляться. А як який 
батько такий, якби багату взяв, а синові не нравиться 
вона, а він тіки: «Бери!». То він возьме ожениться, а тоді 
гулять піде. Раньше було ж десь на кажному кутку зби-
рається гулянка, оце так, як на кварталі. Гуляють, при-
ходять хлопці, погуляють. Це котрий там договориться, 
шоб з єю погулять чи піти. То в неї єсть або комірчина, 
або друга хата, вони йдуть до неї, там вони. Хто погуля 
та й піде, а коли і переночують удвох, любуються собі, 
гуляють. Вони хорошо ночували. Якшо вони догово-
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рились, то женяться.  [...] Досвіткува́ли. Це ще тоді по 
шляхах не ходили, а пряли, шили. Рушники шили, со-
рочки вишивали, і тоді туди хлопці ж ідуть до їх гулять. 
Вони прядуть, а хлопці гуляють сидять. Чи шиють, чи 
прядуть. І це було. [Де збиралися?] У хаті, десь у якоїсь 
там дівчини хата є, то вони збираються. І розійшлися, 
і пішли додому, а ті собі додому. І співали. І так було ж, 
як субота – не прядуть, неділя ж – ні, Боже сохрани! 
Це ж гріх був великий. Не можна ні шить, ні прясти. 
Так гуляли, тоді як суботу та неділю гуляють, танцю-
ють, співають. [Яка раніше музика була?] Основне гар-
мошка. Гарно грали, танцювали. І «Полька», і «Гопак», 
і «Кроков’як». Оце «Полька» – це найлучче було таке. 
Тепер її не танцюють. Я сама проспівала і протанцюва-
ла вік. І в клубі співала, і в церкві співала. Де тіки мене 
не було. Я пішла заміж, то не вміла ткать. А свекруха 
ткала, то і я туди свого носа встромляла. То я тоді стала 
багато лучше за неї ткать. 

виБІР паРи Я така була, не влюблялася. Ото я в роботу 
влюблялась. І ото один два годи з половиною поводив 
та й забрав. Вона [любов] є, но не в усіх. От у мене його 
такого не було. Я  знаю, шо мій молодий підгулював 
трошки. Но так, шоб я перепадала, то ні. Я не ревну-
вала. Додому йде – харашо. Та він, було, і каже людям: 
«У мене така жінка, шо я не боюсь». Він же з дому не 
несе, чого я буду? Нехай. [Він Вас любив?] Та вже ж, ви-
дно, шо любив. Іду на цілий місяць в далекі степи. При-
ходе. Він бухгалтером робив. Я, було, сміюсь, ще його 
не знала, кажу: «Я буду десь шукать, шоб бухгалтером 
був!». І де він найшовся. [Де ви познайомилися?] Я в 
однім колгоспі, а він – у другім. І часто ходила поміж 
їхню контору. І ото він побачив та й так ото так, по-
троху-потроху. Він співав гарно. Було, прийде гулять 
до нас, де ми гуляєм, співа з нами. І все коло мене стає. 
Він гарно співав, а я тоже підтягала добре. Та так ото і 
познайомились. [...] «Хотіла гарного, та й скверний не 
схотів», – то така приказка. Я сказала чого: я шоб кра-
савиця, то не красавиця, але була трохи лучше. Фігура 
в мене непогана, груди були, ножки, руки. А так, на об-
личчя, я не така красавиця. І вже на пенсію ішла, вродє 
він і одружений вже був, то все мені казав: «Ото так 
тобі і треба. То я тебе закляв, шо ти не схотіла за мене 
йти». Ну, так складалося життя. Бєдность. Не робив 
він нічого, а так складалося. Він поїхав вчиться у Чер-
касах на трактористів. А тоді приїхав обратно до мене, 
а в мене батько больний був, у мене настроєнія не було 
на гу́лянку. Тоді, коли у мене батько умер у серпні мі-
сяці, і я ніде не ходила, ні в клуб, нічого. У нас на низу 
восімдесять соток землі було, і  убирали, жито сіяли 
там. Не було і так настроєнія, було не до гулянок. А на 
Новий год у клубі було там таке якесь, концерт і все, 
іду, і він: «Здрастуй!» – «Здрастуй!» – «А де ти?» – «Та 
іду». – «А де ти, шо тебе не видно, ніде тебе не бачу». 
Кажу: «У мене батько вмер. А ти ж вродє подав заяву з 
Райкою?». Каже: «Подав! Дай слово, шо підеш за мене, 
і я заберу ту заяву піду». А я кажу: «Василю, я год ніку-
ди не піду заміж, хоч хай мене хто свата, а там покаже». 
То він оженився. А  він усе шлявся-шлявся, скіки не 
жив, то все тягався. Дитини мені дуже хотілося, шоб 
прижить. І  я і думала прижить, а  їх [кавалерів] уже 
нема. Коли у мене оказалася кіста, та робила я опера-
цію. Мені зробили, то сказали, шо дітей у вас не буде. 

шлюБНий вІк Раньше не виходили як двадцять, а тоді 
більш, коли двадцять сім і вісім, чи як там. До тридця-

ти ж уже до неї і хлопці не підступають, то уже кажуть 
«стара дєва». Де хіба який той, такий, шо жінка вмре, 
тоді то таку свата, то ото якшо їй понравиться, то піде, 
а то вона так і остається. У мене сестра, навіть старша, 
умерла молодою, двадцять сім год – умерла. Дітей не 
було. То той її чоловік як попоходив, шоб мене взять, 
другу із сімні. А я – Боже сохрани! Я і молода ще, було 
мені ще сімнадцять год, я ще не понімала і тієї любві, 
на чорта вона мені. Я знала на роботу ходить. Мати: 
«Іди!». Прийшов. А  я кажу: «Як він вам нужний, то 
ідіть, а я не піду і не хочу!». Так він і перестав. [Раніше 
спочатку старша донька мала виходити заміж, а потім 
молодша?] Усяк було. Якшо знайшла молодша десь та 
нічого, жених і все, і давали. А бувало таке, шо старшу 
ніхто і ніхто, так вона і осталась у дєвах. Так і остала-
ся, і це було. [Хлопець мав бути старший за дівчину?] 
Усяк. Дуже шоб старші – ні, так на три годи, на п’ять. 
Оце так буває. І буває таке, шо він і менший на год-
два. І так буває.

посаг Якшо є рідня на свадьбі, то якийсь подарок да-
ють. За молодою скриню виряжають у п’ятницю. Там 
її всі вещі, одіте, і там і подушки, там і на усе. Заби-
рають на підводу і привозять. Як до його ото приїде, 
її розберуть, то вона ото там повивішує і рушники, 
і скатерті, а вони стоять, баби, щітають, скіки ж у неї 
вишитих рушників. [Що це означало?] Та чи багата, чи 
ні. Як багато рушників, то то багата. 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї [Хто раніше був голо-
вою сім’ї?] Оце моя бабушка й дєдушка. Потому шо си-
нів багато. Невістки вже, тісно – хати ж маненькі були. 
Як літом, то вони спали в клуні, а як зімой, то це ж усім 
треба так-о. Це мати й батько. І значіть так: мати встає 
з утра, захожується коло печі. Батько устає з утра, од-
різав сало на зажарку, оце комусь там на роботу – по-
ділив. Ніхто єго не ліз брать, потому шо це знали. Одно 
порося зарізали на год і всих вони обділяли. 

фоРМи сІМ’ї А це було, як мені розказували, шо жили 
чотирнадцять: два брати жонаті і діти, і дід, і баба. Дід 
щитався таким багатим. Пішов десь і купив землі. 
І построїли другому сину хату, і отділили. Ще сестра 
була. І поділили на три часті це ж хазяйство. Сестрі 
тій отділили, і  там вона незамужня була. Тоді вона 
пішла замуж, тоді вона забирала ту пайку. Був у ма-
тері ще брат. 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї Тоді дуже цінували. 
[Діти] батьків цінували і батьки  – дітей. Тепер уже 
 совсім іначе діло. Цінували ж і доглядали. Тіки «Ви» 
казали. А  тепер же тіки «ти». [Як Ваші діти до Вас 
звертаються?] «Ти». [А онуки?] Онуки – «Ви». [Скіль-
ки у Вас онуків?] Онуків три. Оце в цього, що коло 
мене живе, одна. Вона в Черкасах живе.  [...] [Як ка-
жуть на бабусю, дідуся?] На мене кажуть «баба». А то 
ж Гриша, він то вже дідо, у мене ж і правнуки то вже. 
То він вже, ну, йому вже п’яндесят восьмий год іде. 
А мені оце піде із жовтня девяносто дев’ятий. Як мені 
умерти?! [...] Як були в мене тітки, дядьки, то «тітко», 
«дядько» [зверталися]. У нас такий закон. І ще й дяди-
на була в нас. Як дядько, як материн брат або батьків 
брат, то це були дядини в мене, і ти [ті], і ти [ті]. Хоч 
материн [брат]  – «дядько», хоч батьків брат. То це в 
мене «дядьки», вони – «дядини», а так – «тітки». Як се-
стра, то тітка, хоч материна сестра, то тітка, хоч бать-
кова сестра, то тітка.

чОРНОБаїВСьКиЙ  РаЙОН 
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РоЗлУчеННя, повТоРНий шлюБ Небагато [рані-
ше розлучалися]. Тепер більше. Тепер якось так, шо 
ходять-ходять, дружать, поженяться, через місяць 
розійшлись. [...] Була свадьба по сусідству, із Жовни-
на брали у Тимче́нки дівчину. Ну, й я ж там на свадь-
бі була, і  взяли мене та й висватали туди за вдівця. 
В його жінка вмерла. [Скільки Вам тоді було років?] 
Годів тридцять п’ять було. Я довго жила сама, годів до 
сорока було мені. Мати кажуть: «Дивися, як хоч, як 
наравиться, то йди, як беруть». Оце таке мати сказали. 
А він їде мотоциклом з Тимче́нок до Жовнина оце ж 
тіки забирать. Ну, поїхала я в Тимченки. У  його був 
син і дочка. Дорослі. Вже онуки були. На дев’ять год 
був старший за мене. Пожила я там сімнадцять год. 
Умер він. Повигляжувала двоє онуків у його. Одна я 
стала. Пожила я чєтирє годи сама там у Тимченках. 
Тут уже мати невгодні стають, треба ж уже помагать 
матері. Чого ж я сама в тих Тимченках житиму, буду 
переходить додому, до матері, у  Жовнин. Готовлюся 
вже, оце ж перейду, тут тобі трапився Олексій Семе-
нович. Трапився цей чоловік, і  оце він забрав мене. 
Свекруха була ще у мене, того чоловіка, та каже: «Як 
трапляються люди, то йди, чього ти ждеш? Матір за-
береш туди». Кажу: «Мати ж негодна, шо з матір’ю ро-
бит?» – «Забереш матір до себе, ото як трапляються, 
то йди». Пішла я. Ту хату оддала, там же син, онуки, 
дочка. То я ж дітям оставила. Те, шо я придбала собі, 
забрала, а те, шо їхнє, як я прийшла, шо в їх було, так 
я їм усе й оставила. Син казав, шо, може, мені обідно 
буде, може, гроші заплатить, частину давать. Кажу: 
«Не треба міні нічього. Ваших батьків хата, ваше все. 
Хай воно вам остається все, шоб ви мене не лаяли, шо 
я ваше позагрібала». Переїхала сюди, оце з цим чьо-
ловіком прожила восімнацять год с половиною. Він 
вмер. Оце вже два годи. Тоже вдівець був. Не було 
в його дітей. У його племенник був. І він узяв і зро-
бив завіщанія на онуку  – племенникову дочку  – оце 
все дворище. А я оце так живу, як на розбитім кориті. 
Я розписана з ним була, він забрав мене, то ми й роз-
писалися. Ніхто мене не виго́нить, помагають вони 
все – і город сажають, і вибирають, і полоть помага-
ють. Вони все роблять, усе помагають, а  я сидю оце 
так. Прошлий год восени племенник приїхав та за-
брав мене у Кременчук, я зимувала в Кременчуці. [...] 
Уже ж живе вона тутечки у свекрухи. Ось приїхав із 
армії мужик. Він був женатий. Жінка гуляла, він не 
схотів з нею жить. І чогось він ходив до їх і її примі-
тив. А вона не хоче за його іти, шось він їй не дуже 
нравився. Робила вона в кооперації бухгалтером. 

с. крутьки
Записано 10 вересня 1998 р.  

у с. Крутьки чорнобаївського р‑ну черкаської обл.  
від Вовка Василя Федоровича, 1912 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи, РодиННе повсякдеННя  
В мого батька не було при хаті од тридцяти до шіст-
десяти соток, то давали тоді додатково на стороні, із 
масивів. Ну, скажем, не на полі давали, а  якшо кого 
розкулачили, то вони тоді там наділяли город. Напрі-
мєр, я вже як став самостійним жителем, то мені дали 
город, тридцять три сотки, то ці городи наділялися не 
на полі, а ці хазяйства, шо розкулачували. То я вже так 
і пользувався на чужому городі. А вже як повертали-
ся, це вже після окупації, тоді ті хазяйни позаймали, 
шо їх повигонили були. Як розкулачували, то забірали 
[корову]. А якшо, например, у батька мого була одна 
корова, то оставалася. Вівці, корови – це розрішало-
ся держать колгоспникові. Коні забірали – це тяглова 
сила. Коні йшли в колгосп. І борони, і плуги, і чи віял-
ка, чи сіялка. Тільки оставлялося шось таке, напрімер, 
жорна були чи шо... [...] У  [19]32-му  році був насто-
ящий голод. Я в цей час учився у Черкасах у дорож-
но-строітельному технікумі. А тоді вже був голод... То 
студєнти розпадалися, кидали, бо не було чим жить. 
Там була і столовка в Черкасах студентська, одна на 
всі Черкаси... То студєнти розбігались-розбігались. 
А такий самий тєхнікум був у Житомирі, то вони, зна-
чить, в Житомир однесли тей... З Черкас переселили в 
Житомир. Ну, я вже туди не поїхав, бо я поламав ноги, 
то приїхав додому, начав робить у сільській раді, се-
кретарював там [...] під час голоду. То нам тоді давався 
пайочок. Шось там, мабуть, восєм кілограм муки да-
вали на місяць. Це служащим, а  я вже щитався тоді 
служащим.

диТячІ ЗаБави У  «цурки» гралися: копається ка-
навка, кладеться сюди посередині паличка, а тоді на-
верх – цурочка, осюди вдариш ціпочком, та цурочка 
підскочить, і  я должен по ній влучить ціпком. Як я 
влучив, значить я  виграв. А  потом іше у м’яча. Ви 
берете м’яч у руки і підкидаєте, а  я должен в цього 
м’яча вдарить. Якшо промахнувся, значить програв, 
а якшо вдарив, то виграв. Це просто такі забавки да й 
усе. Хто був сміливіший чи шо, курили. Табаку ж не 
було, то ми курили кінський кізяк. [...] Приїзжали до 
нас у село. Це ми пацанами ше були, кукольний тіатр. 
В будочці сидить руководитель, а поверх будочки по-
казують ляльки. 
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м. чернівці
Записали В. Іванчишен та В. Юрченко  

25 квітня 2018 р. у м. чернівцях 
від Дребіт Ольги, 1948 р. н.

посаг, фоРМи шлюБУ Баба моя вмерла, мені було 
11 років. Мама теж померла. Оце, як дівчата віддава-
лися, то давали дві сорочки домашні і поля побільше. 
А тепер – все дай та надай – і все не добре. [Хто складав 
скриню?] Скриня  – це така шафа, складалася, закри-
валася на замок. Мама збирала, я з меблями вже від-
давалася. А моя мама на тім полі поклала хату. Оцього 
нічого не було – все було поле, наша хата була – перша 
хата від переїзду. Я, як віддавалась у 21 рік, то нічого не 
знала. Зараз не модно виходити заміж. Зараз більшість 
живуть рік-два, три, а потім ідуть і вінчаються, і роз-
писуються. Для чого той розпис, для чого те вінчання, 
як ви вже три роки живете? І п’ять років тут сусід жив 
з дівчиною: нарешті вона за п’ятому році завагітніла, 
він кинув її, взяв другу – теж не те, взяв третю – то вже 
добре. [Колись] не було такого. Колись було соромно 
від людей, щоб розійтися, щоб не жити. [Осуджували] 
люди в селі: «О, та пішла...!» А зараз ніхто нікого не со-
ромиться. Зараз: сама краща подружка (у нас, в селі) 
чоловіка забрала – і все – пішов. Подружки закінчили 
школу, повиходили заміж; та – за одного, та – за друго-
го; одній щось чоловік не подобався, а подружкин спо-
добався і забрала [його] в подружки собі. 

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї У моєї мами було сім сестер, 
і всі жили до 80 років. Моя мама 83 [роки] прожила. 
Давали [батьки кожній] отако поле. Але ми купили 
поле (де є поле, продавали). У діда мого було семеро 
дівчат і семеро хлопців. Баба – «буна», як по-старому 
казали, – вона вийшла заміж у 14 років (мамина мама) 
і 14 дітей народила. Хлопці, котрі пішли на війну, – не 
вернулися, [інші] слабі були, так що я з вуйків нікого 
не знаю. А сестри мамині, то усіх знала. І сьогодні ми 
зі своїми двоюрідними спілкуємося, і сходимося, і спі-
ваємо. Родина рідко [є], щоб не гнівалося одне на дру-
гого, не сварилося. І на Коляду з церкви приходят мої 
теж два брати (сестра померла і брат) – нас тоже було 
п’ятеро. То два брати вони теж приходят сюди. [Рідні 
могли дитину забрати, як з батьками щось трапляло-
ся?] Так не було в родині, щоб хтось помер. Молода ді-
вчина померла, то вона ще не була відавана, моя сестра. 
А так – усі жили: в кого двоє було дітей, а в моєї мами 
саме найбільше – восьмеро (і хлопець помер у 13 років, 
коли ще була війна, то самий перший мамин син був). 

оБов’яЗки дІТей щодо БаТькІв, пРийМак Коло 
батьків була мамина сама найменша сестра, то вона 

жила. І вона, та моя баба («буна» по-давньому), мені 
було 11 років, як вона померла. А діді, навіть не знаю, у 
якому році [помер] і скільки йому було. Приймак – це 
як ви, обоє, поженилися, і «він пішов до неї на грунт». 
То він йде, ото вже «приймаки» кажуть, прийняла 
вона, то то приймак. [Для чоловіка така роль була об-
разливою?] Ну, не треба казати йому, що він приймак, 
бо всі одинкові. Але так казали: як дівчина прийняла 
чоловіка, то він приймак. Бо він як жениться, то пови-
нен до себе дівчину забрати. А [є, що й] пішов сам. Бу-
ває, що і у хлопця багато дітей, то не приведе дівчину, 
як там ще є сестри чи брати. То це приймак. 

виБІР паРи [Дозволяли, щоб молодша сестра вихо-
дила заміж раніше за старшу?] Та це нічого. І колись 
не тримали, і тепер не тримають. Коли трапився мо-
лодий, так і вийшла заміж. [Батьки вибирали пару 
чи дівчина?] Дівчина вибирала. Чого мали парувати? 
Батьки вже весілля роблять. Колись так було і тепер. 
А щоб привели молодого до молодої, то – ні, такого я 
не чула. Може, десь когось і знайомили. 

дошлюБНе спІлкУваННя Мама розказувала, що 
сходилися до однієї жінки, хто мав кужілку. На пати-
кові – вовна овеча, вівці стрижуть, вовна, отако, намо-
тана-намотана, розкублена файно, і таке веретено за-
велике. Там прив’язали, закрутили ту вовну і теє вере-
тено – воно крутиться, і нитка, потрохи її тягнут. Ну, 
тепер кажуть «коври домашні» з цієї вовни. «Волічка» 
я не знаю, де брали, вовну пряли, красили. Коноплі сі-
яли, прядиво тоже [робили]. А вечорниці – сходили-
ся, мама казала. Співали, весело було. Збиралось там 
десять, дванадцять, п’ятнадцять [дівчат]: та  – виши-
ває, а та – пряде, та – тче, – оце такі були вечорниці.

глиБоцький РайоН
с. корчівці

Записали В. Іванчишен та В. Юрченко 23 квітня 2018 р. 
у с. Корчівці Глибоцького р‑ну чернівецької обл.  

від Поєпеску Маргарити Василівни, 1947 р. н.,  
та Поєпеску Петра Ілліча, 1948 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Батьки – колгоспники. Я працюва-
ла в школі, тепер – на пенсії. Маю чоловіка, дітей (ось моя 
невістка сапає). А холопець [син] – на заробітках, а ді-
вчина [донька] вийшла заміж в сусідньому селі. [З якого 
Ви села приїхали?] Станівці, Глибоцький район. [Про 
батька Вашого розкажіть.] В  селі, на фермі, робив, на 
полі. Тоді було колгосп, а тепер нема нічого: ні роботи, ні 
колгоспу – ліпше було, чим тепер. Створився [колгосп] 

чеРНІвецька оБласТь
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після війни, в 1948-му чи 1950-му [році]. [Скільки дітей 
було у Вашій родині?] Дев’ятеро. Найстарший брат мій 
помер молодим, у 57 років. Дід на дорогах був старший 
дорожнік. Ремонтував дороги, мав бригаду. Був завфер-
мою. У нас тут був колгосп до 1992 року. Все було – тех-
ніка... Все продали, немає нічого.

оБов’яЗки дІТей щодо БаТькІв [Хто мав доглядати 
за батьками?] Послідній син. Самий менший. «Бо так 
дано», шо хто послідній, той лишається, [Обов’язково 
син доглядав, чи могла бути й дочка?] Може бути і до-
чка, а може бути і старший син. Але ми всі пішли у світ, 
та й лишився молодший, то він там построїв свою хату, 
свою сім’ю. [А зараз вже такого немає?] Нє, немає. Як 
хочеш, – бери чужого, та й він доглядає. А як немає ді-
тей, то йди в пріют та й тоже будуть доглядати. 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї Не було дєцких сад-
ків. На полі сапав, поклав його [дитину] на полі. Він 
сидів біля тебе, всього гризло його там. [Як обов’язки 
розприділяли між дітьми?] Один пасе корову, дру-
гий – вівці. Діти маю на увазі. [З якого віку починали 
пасти?] Може, і в сім, може, і в шість. Не було садків, 
що робити з ними? [Корову кожен собі сам пас чи на-
ймався в череду?] Є й такі, шо і наймався, є такі села. 
У нас пасбища немає, у нас кожен пасе на своєму ку-
сочку землі. Бо розділили усім-кожному ці паї, знаєте, 
відколи колгоспів вже немає. 

пРийМак Ти хочеш до мене піти помагати сапати – я 
даю тобі чи гроші, чи картошку, чи муки – за то сапа-
ли. «Приймак» називається. [Тобто для роботи тіль-
ки?] Да. Має якусь роботу: рубати дрова, бо газу у нас 
немає, чи в лісі люди роблять кругом. Хто де може, 
там і робить на заробітках. [То приймаків у сім’ю не 
брали?] Нє. Сьогодні у мене поробив, завтра – у тебе, 
та й так. [Коли чоловік приходить до дружини жити, 
то могли його так назвати?] Да. Приймак. Щоб жінка 
йшла до чоловіка, а не чоловік до жінки, такий оби-
чай тепер, не дуже. Але як немає де жити?! Добре, шо 
[хоча  б] дівка має хату, а  він не має. То що робити? 
Живуть, де можуть. Мусить йти. Дівчині дано, аби 
йшла до хлопця, а  хлопець до дівчини  – нє. Бо «ви-
тягає очі», бо ти прийшов на всьо готове. Має трошки 
скандал у хаті: ти прийшов на все готове, нічого ти не 
мав. [Приймака як чужого сприймали.] 

НаЗви споРІдНеНосТІ в сІМ’ї [Як казали на дядь-
ка, тітку?] «Матушка» казали на тьотю. «Кум», «куми», 
як він хрестив у мене. А є такі, шо не хрестили [і] все 
одно [кажуть]: «Що робиш, кум?». [А «нанашки» у вас 
кажуть?] Да. Той, що вінчає, що хрестить дитину, як 
народиться. Батько, який вінчав, він усіх дітей мусить 
хрестити. А вже у куми береш, кого хочеш. Він батько 
«великий». Він – старший. Як голова, так і керуй. Він 
приходить на весілля, на день народження. [Коляду-
вати до нього ходили?] Да. Це на Різдво. Зістрічались, 
ходять родичі один до другого. [А ще з яких приводів 
діти ходили до нанашки?] День народження, іменини. 

виБІР паРи Як-то мама казали [синові]: «Щоб ти брав 
Уляну!» Любиш  – не любиш, [а]  мусиш брати. Ви-
бирали багачів, хто має землі багато. Тоді вони мали 
гектарі. [Ходили домовлятися?] Да. А  тепер ніхто не 
питається – що хочуть, то й і беруть. Сумку – та й в 
Італію, Бельгію. Та звідти приходить, робить хату дво-
поверхову, як має гроші. [Як батьки були проти шлю-
бу,] то не брав. [Розлучалися?] Такого не було. 

ЗасТавНІвський РайоН

с. кадубівці
Записала В. Юрченко 25 квітня 2018 р.  

у с. Кадубівці Заставнівського р‑ну чернівецької обл.  
від Бідулько Катерини Василівни, 1932 р. н.

сиРІТсво [Яка у Вас сім’я була?] Батько, мати – окре-
мо. А я тут постороїлась з чоловіком, двоє дітей, та й 
так прожили. Робила в колгоспі. В колгоспі працюва-
ли і батько, і мама, і сестри. Мама померла молода, три 
нас [сестри] лишилося. Тато оженився, [коли] ще нас 
двоє було. То було п’ятеро. [Як загалом ставилися до 
сиріт?] Є такі, шо помагали, якщо сироти лишились. 
Родина могла допомагати. Як у мене був батько, то вже 
інтересувався. [Які у Вас були відносини з мачухою?] 
Такі, як не з рідною мамою. Вона була не рідна. Шо 
казати? У неї не боліло. Що, хіба за чужу дитину бо-
лить? Мали дома вівців, та й збирала, гонила на поле, 
та й пасла до обіду. А на обід пригонила. З обіда знову 
гонили. Наші [вівці] були. Людські ще гонила пасли. 
І  так корову пасла свою. У  10  років вже брали мене 
сапати в поле. Я  дуже любила йти в поле. Я  любила 
не так сапати, як сапу нести на плечах. Зранку пасу 
вівців, а з обіду вже кажуть: «Іди трохи сапати». Було 
поле своє. Не було доброго життя, але здорові були. 
Я від снігу до снігу боса пасла вівці. Болото таке сту-
денне, що щіпає за ноги! Не було що взути – ходили 
босі. Коли травичка позеленіла, то вже пішли в поле 
пасти, не чекали [свято] Юрія. [Які були забави при 
випасу худоби?] Просто сиділи та завертали. Щоб не 
пропадали [вівці], то треба пасти, сидіти. Стояти біля 
них, що[б] вони нікуди не пішли. Тепер добре жити ді-
тям. Студено – не студено – вигнали вівці і пасли ціле 
літо. Не було так дітям, як зараз.

виБІР паРи Це не було за моєї пам’яті, але я так чула, 
що «старі посватали, а  молоді один другого не зна-
ють». Старі посватали і мусіли (чи хотіло воно, чи не 
хотіло), а мусіли йти, бо приказали. Яке не послухає, 
то поле не давали. Колись поле давали дітям. Тепер 
[цього] немає, всі однакі. А  колись були дужчі [ба-
гатші], слабші [бідніші]. Мама моя була з іншого села, 
сусіднього. Так померла молодою в 26 років, і нас три 
маленьких лишилося: я  мала два  роки, а  найстарша 
мала вісім, а середуща мала п’ять. А тату було 28, як 
лишився та й узяв дівку 18 років. Та пішла, бо батько 
мав хати, мав і поле. І хіба мама [мачуха] пішла заради 
нас, сиріт? Пішла за татове багатство. Як було війна, 
бракувало хлопців (повибивало), а багато було дівок, 
та яке трапилося, й за того йшло. А тепер – вже як там 
сподобав хлопець дівчину. Було і таке, що [батьки] не 
дозволяли. Є таке в хаті моїй: онука мій мав дівчину, 
та й не дозволяв батько і бив його, що туди не можна 
йти. Він на то все не дивився: зібрався і пішов до неї. 
І батько за ним не йшов, весілля йому не робив. Нічо-
го, він [онук] мав звідки весілля зробити – гроші мав. 
Та має вже двоє дітей. Не хотіли – пішов сам від хати, 
та й усе. [А раніше без благословення одружувалися?] 
Знаєте, якісь такі бідні були: розписалися і не було ні 
весілля, ні шлюбу, ні благословення – нічого. 

дошлюБНе спІлкУваННя Були такі вечорниці. Вве-
чері йде прясти куделі, шити, плести дротами. До хати 
сходилися, і хлопці приходили до дівчат. Але вже як 
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я була дівчиною дорослою, то вже цих вечорниць не 
було. То я лиш пам’ятаю, що це колись так раньше 
було. [Хлопці гостинці приносили дівчатам?] Нє, так 
собі приходили. Побалакають. [А  на ніч лишалися?] 
Ні, дівчата собі пішли додому, а хопці – собі. То так не 
було, як тепер дівчата ночами ходят – тцього не було. 
Є  така толока, там виводили танці. Сонце на небі  – 
вже всьо – всі поросходилися додому. Гуляли. Музику 
наймуть. [...] Чи просила молодь дозволу в батьків на 
вільний час?] Хто просив, а хто і не просив. Маю сест-
ру з 1950 року (вона багато від мене молодша). Вже за 
[Радянського] Союза кіна були, і вже ввечері ходили. 
То вже сестра, як хоче десь з дівчатам піти, а тато мій 
каже: «Ти куди йдеш вночі?» Вони [батьки] не приви-
кли, так як ми були дівчата старші, що ще сонце на 
небі, а вже дома були. «Та я йду у вечірню школу», – 
дурить тата. Вже скінчилась вечірня школа, то й вона 
[сестра] хоче в кіно йти. А мама [мачуха] молодша та й 
каже: «Йди». Вже вечір, пізно, стемніло, а тато кажуть: 
«Де вона пішла? Ти її пустила, то йди за нею». То це 
вже не подобалося татові, бо тато до такого не привик. 
Старші не ходили, бо це таке не було, щоб дівка ходи-
ла. А тепер лиш вночі йде дівчина. Вдень немає куди 
йти, вечір – та й пішла. [Чи проводили разом вільний 
час одружені з неодруженими?] Було всяке. З 17 років 
вже ходили на танці. [Були] вечорниці. То трохи по-
буде до 12-ї години та й пішли додому, порозходили-
ся. Не дуже пускали родичі по вечорницях, як були 
строгі. Такі йшли, що тата не мали чи мами, чи якась 
сирота. Та й те сходилися. [Як вибирали хату для ве-
чорниць?] То хата була – не були такі газди [заможні]. 
Щоб сама була жінка. Вибирали та й йшли. 

шлюБНий вІк, фоРМи шлюБУ [Одружувалися,] як 
котрий попаде: і у 17, 18 і у 20. За [Радянського] Союзу 
не можна було вінчатися, не дозволяла партія. І було 
багато, що не брали шлюбу в церкві. А до тих пір, без 
вінчання, не було весілля. Вперед ідуть вінчаються, 
а  потім йдуть додому молоді і там весілля роблять. 
Повинні повінчатися, тепер такий приказ. Як тато 
з мамою не повінчає, як вродить дитину, то хрести-
ти дитину не хоче батюшка. Треба, щоб мама з татом 
були повінчані. Тепер так вийшло: не повінчані – не 
хрестять. Це колись багато було, що мали дитину, то 
хрестить сама її. А  тепер, як дівчина беременна, то 
бере її, не лишає. Мусить брати її. А колись багато так 
було, що мали дітей, то не наверталися хлопці до ді-
вчини. У нас є такі файні і розумні [однак самі]. У нас 
робить врачем дівчина  – файна, розумна і сама! Шо 
це таке? [Як раніше ставилися до холостяків?] Нічого 
такого, не упрікали. Так собі ходили і колись, і тепер. 
[Як називали незаміжніх жінок?] Так так могли сказа-
ти «дівка стара». [Чи дозволяли молодшій сестрі ви-
ходити заміж, якщо старша була ще незаміжня?] Не 
позволяли родичі. Казали, що є старші. А де бувало, 
шо і молодша шла. Як узріли, шо немає нічого стар-
шій, то й молодшу одружували.

РоЗлУчеННя Були, але трошки: десь хтось розлучу-
вався. Мусіли терпіти. Тепер лиш: як щось – то й всьо. 
[З  яких причин розлучались?] Щось недовподоби. 
[Діти з ким залишалися?] Йшли діти з мамою. Давали 
розвод і тоді вінчалися другий раз. У нас так було, що 
двоє дітей мав: одне  – в колисці, а  одному [іншому] 
трохи більше, і  вона собі десь знайшла другого. Суд 
поділив по дитині їм: мамі – мале, а татові – більше. 

А вона каже: «Я не хочу меншого, бо менший вдався 
до нього, а  більший вдався до мене». І  вона лишила 
того, маленького, в колисці і пішла собі з другим. А він 
привів собі другу та й маленьке те [собі залишив], ще 
рік нема. Він виріс та й вже йде в армію. А та, що ли-
шила ті діти, пішла десь в друге село. А той [другий 
чоловік] завів собі кращу та й її нагнав. Вона прийшла 
у село, до нас, та й там хатину найняла. Вже той хлоп-
чик виріс, що вона його лишила в колисці, то вже йде 
в армію та й пішов маму просити на проводи. То була 
мама рідна, а це – мама [мачуха] – вигодувала. То це 
там були мої батьки і розповідали. То й всі посходили-
ся за стіл, позасідали, а той хлопчина, що йде в армію, 
має йти «пити горілки». То й каже: «Люди, до котрої 
мами пити горілки? До тої, що вродила чи до тої, що 
вигодувала?» То й ніхто нічого не каже. А він: «Я до 
тої не п’ю, що вродила, а до тої, що вигодувала». А та, 
що лишила маленького до року в колисці, та й зачала 
плакати. То й чого плакати, як він виріс без тебе, друга 
мама його вигодувала? 

посаг [Давали у придане] подушку, стелити, вкритися. 
Коли віддавалась, то то не було шафи, лиш така скри-
ня була. То й в ту скриню все склали. Замикаєте, і ніх-
то туди не залізе. Бо у шафу миша може залізти. Я собі 
замкнула [скриню], ще стоїть. Як вмру, то викинуть. 
[Коли розлучалися, жінка забирала придане?] Забира-
ла своє, нічого не лишала. 

пРийМак Приймак був сирота. Або дітей багато є, а у 
мене не було дітей. І я собі взяла [звідти дитину]. Це 
його називають «приймак». То, що прийняло чуже. 
Казали, що приймак  – це ніби прийшов хлопець до 
дівчини. Прийшов на її майно  – також казали, що 
приймак. [Це було образливо?] Нє, це він сам каже: 
«Я  – приймак». [Були такі приймаки, що приходили 
лише допомагати по господарству?] Це наймити були. 
Наймуться на рік, то він коло хати робив. Пройде 
рік – заплатили, то й пішов. Жив там з тими людьми, 
а як треба, то ще тримали (роки тримали, як не хотіли 
самі робити), платили йому. Тепер вже цього немає. 

фоРМи сІМ’ї [Жили] не так, як тепер: хата двопо-
верхова. А жили – хатинка така була, та й жили там: 
брат – в одній хаті, а другий брат, через двері, – у дру-
гій хаті. І там були діти. І файно жили – не билися, не 
сварилися. Було так, що через двері жило дві сім’ї в 
одній хатчині. А тепер: той пішов, а ті приходят та й 
б’ються. Мої колись діти билися, лише приходить на 
подвір’я. А колись були дружні діти: не билися, вкупі 
[разом] сиділи. [Скільки зятів і невісток могло жити 
в одній хаті?] Та багато не могло жити. Тато жив з 
мамою, та невістка з сином, а є, шо є дід і баба. Було, 
що по три сім’ї в одній хаті. [Корилися зяті і невістки 
батькам?] Та терпіли. Не так, як тепер. Я ніколи татові 
нічого не могла сказати (зле слова), а  це [теперішня 
молодь] рубає, що хоч! 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї, РоЗподІл оБов’яЗкІв 
У сІМ’ї [Як зверталися до батьків?] І  так [на «Ви»], 
і так [на «ти»] було. Як хто хотів. Батько командував. 
А  було таке, що і жінки командували. І  тепер так  є. 
Чоловік мав свою роботу, а  жінка  – свою. Чоловік в 
стайні січку рубав, худобу обходив. А  жінка куделю 
пряла, шила, бо то колись не було, шо купити. А те-
пер пішов в магазин та й готову сорочку купив. А то 
[раніше] треба було коноплі посіяти і в воду намочи-
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ти, висушити, скіпати, дергати і прясти. І ше робити 
на полотно, і шили сорочку. То це жінка мала робити, 
чоловік цього не робив. Чоловік – коло худоби, січки 
рубає, в полі йти з кіньми орати – отака була чолові-
ча робота. [Чоловік за дітьми міг доглядати?] Котрий 
був людяний, а  котрий...  – всякі були. То баба лише 
колисала дітей. Колись не було колясок, а  були такі 
колиски. То старі лиш колисали дітей. Нічого не ро-
били. Шо старі можуть? Лиш колисали дітей. Як ди-
тина найбільша були, то вже заставляли миску вмити, 
замести хату. Колись топили солому, всяким сміттям, 
то вже треба було хату замести. Вже, як підросло, то 
щось друге робило – більшу роботу. Били, били дітей 
і буком, і руками. Били, щоб слухали! Бо не хоче слу-
хати: схапає та й виб’є добре. А тепер – не так. А є, шо 
б’ють дітей. 

покРиТка, поЗашлюБНІ дІТи [Були дівчата, які 
народжували дитину поза шлюбом?] Було, було. Бать-
ки били і відгонили від хати. Таке було, а тепер – нема: 
як вагітна, [то] мусить брати. А  колись  – нє. Як на-
гуляла дівчина дитину, то не брав. Багато так було. 
Колись було, що збиткували і били родичі. [Як таку 
дівчину називали?] Казали, що «покритка», бо вона 
вже як «покрилася». 

оБов’яЗки дІТей щодо БаТькІв [Тепер діти до-
помагають батькам?] А  нашо допомагати, як пенсію 
маю? Як я маю копійку, то мені нашо від дітей гроші? 
Мені вистачає. А колись не мали старі пенсії, держа-
ва не платила, бо були самомстійні, було поле. Нікому 
не платили. То старе бідне. Шо, воно мало копійку? 
[Хто доглядав літніх батьків?] Як попаде. Є таке, шо 
пішло на бік. А  котре лишилося, то те вже доглядає 
батьків. А мене хто доглядає? Хтось дивиться до мене? 
Як вмерла б і застигла – нікого нема. Вони [діти] собі 
там живуть (хати дальше). Син до роботи піде, лиш 
ввечері приходить. Часом прийде, часом не прийде 
подивитися. 

с. Ржавинці
Записали В. Іванчишен  та В. Юрченко у квітні 2018 р.  

у с. Ржавинці Заставнівського р‑ну чернівецької обл.  
від агатій Василини Матеївни, 1936 р. н., 

Столяра Миколи Павловича, 1936 р. н.,  
та Столяр Зіни Михайлівни, 1943 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Мама лишилася з нами – шість-
ма дітьми, дуже тяжко нам було. Нас було дві дівчини 
і чотири хлопці. Та всі [вже] повмирали, лиш я ще є. 
Мені 77  років. У  полі сапою працювала, зараз  – на 
пенсії, получаю гроші. Тато мій на фронті пропав, то 
і за тата трохи получаю. І за то, шо в колхозі робила. 
І коли вийшла на пенсію, то поміж люди ходила ро-
бити. Люди кликали мене в городах сапати кукурудзу, 
картошку садити навесні, восени прятати картошку – 
всьо робила. Платили мені гроші. Я одинока, не маю 
нічого коло хати – одні кури. Хто має корову, діти, а я 
не була одружена, не маю дітей, чоловіка. [...] Самий 
старший брат у мене вмер. Навесні ми орали, а він по-
мер – його паралізувало. Мама так плакала. А я кажу: 
«Мамо, чого Ви так плачете? Нас, дивіться, скільки, – 
п’ять». А вона каже: «Що ти тямиш? А ну, рубай па-
лець! З котрого кров не тече? Ви всі мої діти, ви – моя 
кров». Як вона плакала.., та й так усі і повмирали. Один 
[брат] лісником робив у лісі  – помер, а  один [іншій 

брат] вже шість років жив коло мене – вмер, а тепер 
його сина дочка мене обходить. [...] [Дід] розказував, 
шо прийшов у Хотинський район, там, де крепость. 
А їхній полк стояв у Камєнєц-Подільську. (Це война, 
цар відказався від престолу.) А ротний прийшов, ви-
пивший, і каже йому: «Цар-батюшка – дурак!». А дід 
йому рот закриває. Як можна казати на царя «дурак»! 
Відказався від престола. Рано встав, ротному сапоги 
перепочистив. Ротний каже: «Так, Феодосій! Бери нові 
сапоги, бери ружьо, ході домой!» Війна кончилась. Во-
ювати вже не будем. Речі  – на плечі і подався додо-
му. Прийшов до Дністра, зустрів земляка з району. То 
каже: «Слухай, ти з ружйом туда не йди, потому шо 
за Дністром там вже Румунія. Як ти, у формі, з руж-
йом, хто ти такий? Кинь!» А оружіє, любе, воно чис-
литься за солдатом. І раньше, хто служив в армії, знає, 
що дали тобі вінтовку, записали номер, і всьо. В ньо-
го була стара шинель і нова. Він ту рушницю замо-
тав. Примітив вербу, там ставок є, заховав. Приїхав у 
Хотин, до родстєнніка, жінчиниго брата. [...] Дід мав 
свій магазин, заможно жив. Його не виселили із-за 
того, шо був партизанський загін під командуванням 
Тканка. Тканко – Героя Радянського Союзу, він з Дні-
пропетровщини, він приїжджав сюди, музей є на Ху-
торі там. І Тканко цей сказав батькові: «Скажи своєму 
отцу, што би всьо сдал!» І  дід, шо в нього там було: 
коні, була своя молочарня, шоб молоко переробляв, 
млинки, шо пшеницю отсівають  – вопшєм, всьо він 
віддав. Його залишили. В  нього два будинки було: в 
одному він жив, а в другому був магазин. Дід торгував 
у магазині, це у 1940-м році. А вже у 1941 році, я дуже 
добре пам’ятаю, коли війна началась. До сіх пор вспо-
минаю: ми пішли в неділю, це було під обідом, а бать-
ко торгував у магазині. Мужики там старі вже кажуть, 
шо війна началась. Відкіля вони могли знати, шо війна 
рано началась? Каже тато: «Надю, – маму мою звати, – 
йди забери, шо портниха мала шити, і  не повертай, 
іди додому! Я магазин закриваю і тоже йду, потому шо 
війна началась!» Ми йшли на Хутір, і  два самольоти 
білих з хрестами, німецькі, і один наш, вперєді. Про-
йшли метрів 50. Чуєм – бух! Взірвався, видко, само-
льот. А в понеділок вже румуни зайшли в село. Но дід 
жив нормально, а Румунія була тут до того. А вже з 
1943 на 1944  рік  – вже партизанил на Хуторі [були], 
цей Тканко. Там малий бій був. Ми зайшли до бабки – 
пацанва. Бабка каже: «Ховайтесь, бо стріляють!» Вона 
ше знала ту війну, шо 1914 рік. [То Ваша рідна бабця?] 
То не моя баба, сусіди. Тато купив там з сусідом 3 га 
землі пополам. Але татові попала хата. Бо в нас вже 
було двоє дітий. А їх меньше було, то ми жили в одній 
хаті. Хата така була, як времянка. [Як звали Вашого 
діда?] Столяр Феодосій. Він був у Канаді, їх було три 
браття. Філик так і лишився в Торонто. В нього дві до-
чки в Канаді. Він приїхав, бо Павло, брат його, напи-
сав письмо, шо у нас фабрика мебельна та зароб ляли 
1 рубль у день. А він там долар заробляв. Та й не було 
смислу. Бо було соотношенія один к одному. Ну, і в нас 
же, за Союза, тоже 98 копійок був один долар. Бо брат 
його, Філик, висилав йому гроші, доларі. Дід-то чим 
міг помогти? Ми бідно жили. Колєктивізація, нищєта 
і, саме главне, голод  – 1947-й  рік. Перед голодом за-
суха була, і всьо боліло на тіф. От, на Хуторі жінка ро-
дила Ваську і померла. Родичка взяла [дитину]. В неї 
тоже було дві дочки. Одна, правда, померла. [Зазвичай 
сиріт могли взяти в сім’ю лише родичі?] Ну, а хто ж 
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ше! А вже після голодовки, як була сільська рада, був 
голова. Колгоспу, як такого, ше не було. Тоді забирали 
у такі дома. Дєтдоми. Бо в кого не було, хто загинув на 
фронті, в кого багато дітей. [...] У 1947-й рік, шо було 
зерно, всьо забрали. Люди чим могли [годувалися]: 
сухий жом, якісь відходи. Люди брали й отравлюва-
лися. Там, у  тих ямах, і  помирали. Страшне, шо там 
було! Через то, шо люди лишились без усякого хлі-
ба. Я з 1943-го року, мені було 4 роки, я ж пам’ятаю, 
я була мала, а живіт аж тако в мене був. Я падала і мог-
ла крутитись, як неваляшка. Але маю щастя з бабки, 
вона брала десь у селі молока. І мені давала, десь по 
50 г у день, два рази чи три. Вона мене й спасла. Мама 
мала корову, продала. Тато з фронту не вернувся, а нас 
лишилось – я і сестра. Мама хотіла вигодувати діти, 
баба коло неї була, і  ше брат її. Покійничка, ніколи 
дома не була. Вона торби на плечі – тютюн продавала. 
Продала корову, вже нема [за] шо [жити], а діти їсти 
хотять. Заходила в поїзд, а гроші у пазуху кинула. За-
лазила в поїзд – гроші вирубали [вкрали]. Коли пома-
цалась, а грошей нема. Падала під поїзд, каже: «Чого я 
вернусь! До дітий? Шо я їм дам?!» Люди її назад, у по-
їзд, посадили. Школа була, відкрили. Я, наприклад, на 
Хуторі кінчив всьо[го] 4 класи. Дальше 7 класів, кін-
чив тут, була школа у центрі. 8–10 класів не було, то 
я ходив у школу через ліс 8 км, в Хотинський район. 
Дід дуже хотів. У діда були гроші. Він купив мені ве-
лосипед. І хотів, шо[б] я вчився. Нас було п’ятеро. Три 
сестри менших – всі повмирали, лиш я один лишився. 
Потім я поступив в університет. 

РодиННе повсякдеННя Батько мій помер рано, 
у 50 [років] з лишнім. Він робив заготовітєльом. І його 
там підвели. Там приймала черешню, вишню, і всьо. 
Він здав там її, і вона гроші дала, а прибуток він мав з 
того 12 рублів. І якусь там махінацію в районі робили, 
і дали дідові за то півтора роки тюрми. За нічого. Він 
не винен, каже: «Я ж не винен, вона мені гроші дала. 
Я ж здав!» Вони там добавляли води, ше там, корот-
ше, – махінації. Він прийшов, заболів, робив у шахті, 
там, де ракушняк, в Сокирянськім районі. [...] За своїх 
батьків шо я можу сказати? Батько мій не вернувся з 
війни. Я лишилась у пельонках. Ну, а мама весь час бо-
ліла, лишилась з нам обидвома. [Більше не виходила 
заміж?] Нє, так ми з мамою жили. Дєтство надтруд-
ним було. Ходю ззаду за мамою: «Мамо. Я хочу їсти!» 
Вона каже, шо зараз, а  не має шо дати мені. Я  знов, 
а вона обернулась і плаче. [Як відносились до вдовів у 
громаді?] Так жили – самі, пока платило государство 
12 рублів на мене. Нічого не було. Я кінчила 8 класів, 
в нас відкрили плодопункт, а я пішла туди на льозни-
ці, це таке, шо сухофрукти робили в димові. [Чому ра-
ніше були багатодітні сім’ї?] Тепер кажуть, шо не мо-
жуть вигодувати. Колись мама мені випрала платячко 
вечором, а рано – в школу, я то саме вбрала. А до шко-
ли – боса. А там випав сніг, мені додому [йти], а я – 
боса. Я мусила йти, з мене ніхто не сміявся, бо то таке 
було дєтство. Зараз потрєбності другі.

виБІР паРи Буває, що батьки [пару вибирали], буває, 
що й сама. По любві йдуть. А батьки хотят богатсва, 
багачів хотят. А  то багатство не добре, воно не діє 
перед Богом. Кажуть: «Не в багатстві щастя і доля, 
в нім часто лиш неволя. Не годуй лиш красою, бо вона 
є лише росою. Сонце як спече, та й роса піде з зем-
лею». Так само з красою: ніхто не хвалиться, що жінка 

красива  – нє, то не добре. Так буває, що батьки ви-
бирають. Діти мусять погодитися та кажуть: «Я тебе 
взяв не по любві, хотів тато і мама». Є, шо росходили-
ся, є, шо і живуть. Але як не по любові, то дуже тяж-
ко жити. Хто хоче, то йде до попа, вінчається. Раніше 
теж вінчалися. [Обов’язково це робити?] Да, хто віре 
в Бога, то обов’язково.

покРиТка, «сТаРа дІвка» [Як ставилися до дівчат, 
які народжували дітей до шлюбу?] Да, було таке. Не 
любить [схвалить] ні тато, ні мама, що вона таке зро-
била наперед. Це ж недобре. Бог цього не хоче. Бог 
каже [вимагає] чесності. Мені 77 років, я чоловіка не 
знаю і не маю, не родила, тому я, видко, так страдаю, 
так мене болить голова. [Як називали жінок, які не 
були одружені?] Кажуть, що «блаженна», щаслива, що 
вона менше грішить, з чоловіком не свариться. Бо як 
попасти на п’яницю, то кляне, свариться з ним – то є 
біда. Мені кажуть: «Василинко, ти щаслива, ти не зна-
єш, шо то за чоловік!» То-то буває всяке: за шо-небудь 
то вдарить, то посварить. Більше час так казали: «Ти 
щаслива, тебе Бог любить!» 

фоРМи сІМ’ї, РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї В нас, 
на куті, в одного чоловіка було вісім дітей. Вони по-
одружувалися і в одній хаті жили  – і було добре! 
[Жили,] поки не пішли, не построїли собі [хати]. А те-
пер їм одна дитина як приводе, то вже не хотят старих. 
Що це думати? Це любов потєряна. [Зяті і невістки 
корилися батькам?] Да, дуже добре жили. [Хто був 
голов ний у сім’ї?] І батько – добре, і мати. [Як розпо-
діляли обов’язки в сім’ї?] Він помагав її, а вона – йому. 
То чоловіча і жіноча робота – у полі, сапати. Так, як 
дрова рубати, жінка туди не йде. Січку, до корови йти, 
їсти їм давати, вичистити  – то лиш чоловік робить, 
а жінка йде лиш доїти. 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї Мама нам давала всьо 
робити. Вона каже: «А  ну, йди, принеси у котьолку 
води!» Я була сама менша. Взяла котьолку та й пішла 
сама. Ми слухали її. Якби ми не слухали, то мама би 
вмерла. [Як Ви зверталися до матері?] Я – на «Ви». А є, 
що кажуть до мами на «ти». Це добре хіба? Я не можу. 
Це моя мама, вона мене родила. 

диТячІ ЗаБави, виховаННя дІТей Ми в жмурку 
грали. Тепер хлопчики грають. Мама піде в поле та й 
лишає нас на старшого, а ми гралися! То не було так, 
як зараз – площадки. Отаке каміння, то й розбили па-
лець. Мама приходе, то ми кажимо: «То когут нас по-
кусав!» Мама когута піймала та і зарубала: «Він більше 
вас не буде кусати». А  ми на камінь палець побили, 
кров тече... Мама нас любила, казала: «Дітки мої, хоч 
ви мене слухайте, бо тата немає». Дуже плакала, вже 
й не годна передати. [Мама] працювала в полі. Нас 
лишає дома, а ми творимо щось, дітисько, між собою. 
До сусідів, такого не було, щоб йшли. У школі у нас, 
знаєте, шо робили? Один хлопець непослушний був. 
То його мама взяла та й поставила його на зерно ко-
ліньми. А він каже: «Мамо, я вже буду слухати, бо коле 
в коліна». Нас ніколи мама не била. Мама нам у школу 
давала шось: «Нате, там собі щось купите». А раз пекла 
мамаличку кукурудзяну та й давала у школу. А  одна 
дівчинка їсть коржика, а  я їй кажу: «Калинко, давай 
заміняємо. Я тобі даю мамаличку, а ти мені коржика». 
Мама дома так плакала: «Я не маю тобі, Василинко, що 
дати. Лиш мамаличку!» Мамаличка в чавунчику зва-
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рила, часничком потерла. А воно добре до сиру з сме-
таною. [Лишали молодших дітей на старших?] Я сама 
була нянькою у сусіда. У нього було весілля, та й при-
ходят до нього жінки з дітьми. А він каже: «Василинка 
буде сидіти з дітьми вашими». І я сиділа, мені платили. 
[Чоловіки доглядали дітей?] Тато дуже нас любив. Два 
рочки було мені, а меншому – рік, як тато пішов на ві-
йну. Все тато робив, мамі помагав. Дуже любив мою 
маму. Тато був Матей. Мама так плакала за ним.

оБов’яЗки дІТей щодо БаТькІв [Хто мав залиша-
тися з батьками в похилому віці?] Менший. Так було 
заведено. Ніхто не мав більше претензії до того. Хата, 
він там лишався, де жили батьки. [Чи мав він одружу-
ватися останнім з дітей?] Це як получалось, але всьо 
равно він мав там лишатись. В  діда тоже так було. 
[А  якщо дочка була найменшою?] Дочка лишалась. 
Старші мали йти, їм купляли землю, коли була земля. 
Потім їм наділяли десь кусочок огороду. Там строї-
лись, як могли. 

сиРІТсТво Один чоловік взяв десятеро дітей [до хати]. 
Але великі вже, такі, що роблять. Але у нашім селі так 
не брали, я не помню. А зараз беруть. Один взяв теж 
четверо  – всьо роблять хлопці. А  мама була, хотіла 
відбирати їх. А вони кажуть: «Ми не йдемо, тут їсти 
дають, тут нам добре». А мама чи гуляла... 

пРийМак Як умер чоловік, а вона вже бере другого, то 
це «приймак» називається. Прийняла собі другого чо-
ловіка. Шо вона каже, то він і робить. Якщо по любві 
[зійшлися], вона [дружина] любить, то добре стави-
лися [до приймаків]. Чи є у неї діти з тим чоловіком, 
чи немає, вона любить його. [А було таке приймацтво, 
щоб чоловік допомагав лише по господарству?] То 
треба вже платити. Так я ходила, наймалася. [...] [Хто 
такі приймаки?] От, я женився, йду в приймаки. Йду 
до неї жити. [...] Так як було 5–6 дітей. Він прийшов, 
є  дівчина одна, вона лишилась там, каже, шо він пі-
шов у прийми. Мужик пішов до жінки у прийми. То 
каже: «Він лишився на своїм, а той пішов на прийми». 
У прийми – то на жіноче. 

РоЗлУчеННя Зараз чогось так, що розлучаються гус-
то. А колись так не було. У моєї мами було шестеро 
дітей, батько не вернувся з війни. А мама каже: «Я не 
одружуся, [бо] я собі чоловіка найду, а дітям батька не 
найду!» Як вона плакала за своїм чоловіком! То були 
тяжкі часи. [Другий раз виходили заміж?] Як розі-
йшлася з чоловіком, то виходила. Люди кажуть, то не 
добре, якщо другий раз. Ще як дітей немає. А як діти 
є? Розійшлася, дитина  є. Піде за другого, то то тато 
буде дитині другий. Тато рідний любить, а дитина хоче 
ласки. А чужому? Ті [той] й старається свою зробити, 
то й свою любить. Буває. [...] Був в селі один чоловік. 
Прожив 30 років [з дружиною] і каже, що не зійшовся 
характером. Та й у 30 років не зійшлися характером? 
Що це таке? То вона вже вмерла. [Як ставилися до по-
дружніх зрад?] Не добре. Государство не карало за це, 
тіко родичі кажуть: «Не добре ти це зробив!». У нас, 
тут, одна жінка розійшлася з чоловіком,  – п’яницею 
був, – та й віддалася, не можна було витримати. Ку-
пила собі хату та й віддалася пішла. А  друга жінка, 
по-сусідству, взяла та й пішла [за нього]. Але довго 
не пожила  – вмерла. Як можна п’яницю витримати? 
[...] [Чи розлучалися колись подружжя?] Так не роз-
лучались, як зара. Колись-то не було такого, і  били 

жінок, но вона його не мала права лишити. Чого не 
розлучались? Бо то більше було дітей. Вона вийшла 
заміж, а дома ше лишилось четверо, то де вона повер-
не. Вона мусить доживати, як може. От, ше моя мама 
була з 1914 року, казала, шо як дівчину дають заміж, то 
шиють на ню кожух, платок, і такі були, називались, 
черевики. І вона мала прожити життя. І коли помер-
ла, її мали в тих черевиках похоронити. Вона іначого 
взуття не знала. 

с. чуньків
Записав В. Іванчишен 26 квітня 2018 р.  

у с. чуньків Заставнівського р‑ну чернівецької обл.  
від Савіцької (Курудзяк) Катерини Василівни, 1927 р. н.,  

родом із с. Кадубівці Заставнівського р‑ну

РодиННІ пеРекаЗи [Батько –] Курудзяк Василь Ми - 
колайович. Він був з 1901  року. А  мама, Курудзяк 
Анастасія Іванівна,  – з  1905  року. Батька брали на 
войну, ше за Австрії. Поле дідове забрав колгосп. 
Батько пішов у колгосп у 1947-ім році. Був голод. Були 
такі люди, шо не переживали голод, але у маминого 
тата було шо їсти, і він нам приносив. І питався: «Чи 
ви, діти, не голодні?» Ми казали, шо нє. Колись було 
більше багатодітні сім’ї. От нас троє було, я мала два 
брати. То вже один умер, а один ше жиє. Я з 1927-го, 
другий брат – з 1931-го, а третий – з 1933-го. [Діда –] 
Микола Курудзяк. Я  його пам’ятаю, ми приходили 
грались з дідом. Дід нам сушеничок насуши, грушки 
сушили. Дід нам дасть лєя. Тоді так було: ідем, купив 
кирківки, як конфєти зараз. Баба – Параска Курудзяк. 
Колись купували поле, і дід купував. Ішли наші люди 
давно у Канаду. Мали гроші, купували поле, шоб мати 
дітям давати. [Повертались із заробітків?] Ну, зароби-
ли гроші, а пани мали поле. А вони купували у панів. 
[Скільки було в діда дітей?] Осьмеро. Три [га] він ку-
пив кавалки землі, біля цвинтаря, як зараз бачу. А так 
10 га дід мав поля. 

виБІР паРи Колись, так, люди нікуди, так, не розходи-
лись, так, як тепер. Робили коло татів. Хай женитись – 
тато дає поле, обробіть поле. [Хто обирав пару для 
одруження? Батьки чи діти?] Самі діти обирали, так, 
як колись, так і тепер. Іде тато з мамою до дівчини, 
ти й там зговорюються, коли має бути весілля. Колись 
так було: як віддавалась мама, давала чотири подушки 
чи шість подушок давала, перини робили  – таке, як 
тепер ковд ра на відання. 

оБов’яЗки дІТей щодо БаТькІв, УспадкУваН-
Ня МайНа [Хто мав доглядати за батьками похило-
го віку?] Ну, лишили сина або доньку. Самий молод-
ший, чось так було заведено. Завжди син був на грун-
ті. Аби фамілія ця не мінялась. [Чи залишали на ґрунті 
доч ку?] Лишали. Хто не мав, то лишав. Ну, от я тут на 
чоловічім грунті. Він був лиш один у тата. І він рано 
вмер, а  я лишилась. Як чоловік умер, то лишив тес-
тю й тещі. А тут була хата старенька під соломою. Не 
було таких хатів, як зара. Але я вже заробила трошки 
грошей. Хотіла класти собі хату, бо я лишилась удови-
цею з маленькою дитиною. А чоловічий тато і мама не 
мали більше нікого, а тоди городів не давали на хати. 
Ти й кажуть: «Це її [дочки] тата, то клади тут хату!» 
Так я тут, це я на чоловічім грунті. [Кому переходила 
земля в разі смерті чоловіка?] Мені, вдові. 
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пРийМак [Що означає бути в приймах?] А  це коли 

вженили в мене, це мій зеть [зять]. Так у приймах було. 
А мій зеть не з села, мої доньки чоловік, з Юрківців, бо 
вона учителька. Дали її туда вчити, там сподобались, 
так, як тепер. А в мене не було нікого, ти й він прий-
шов, став на грунт. Я тут лиш хату поклала, тут була 
стара побудова. То він уже поклав стайню нову, кухню 
нову. Це вже він по-новому жізнь зробив. 

c. юрківці
Записали О. Васянович, С. Маховська та Ю. Буйських 

13 листопада 2012 р. у с. Юрківці  
Заставнівського р‑ну чернівецької обл.  

від Курущак (Федорович) Євдокії Петрівни, 1930 р. н.,  
Дупешко (Сусінської) Євгенії антонівни, 1923 р. н.,  
Задорожняк (Молодик) Євдокії Іванівни, 1931 р. н.,  

та Тимофійчук Єфросинії Миколаївни, 1927 р. н. 

РодиННІ пеРекаЗи Худібка була. Знаєте? Вівці, кози 
були. Тоді була така  – традиційна. І  мій неньо люби-
ли дуже козяче м’ясо і молоко. Вони казали: «Кілько 
кози – тілько й мене». Бо воно дуже поживне це молоко 
козяче. Знаєте? Таке, ото, було. Та й свині, кури, качки. 
Так як, ото, буває птаха всьо. [Землі було] десь чоти-
ри гектари, чи тепер кажуть «ари». Це було багато. [До 
школи] не ходили, потому шо нас було багато. Було, 
знаєте, дуже тяжко. Кого допустити до школи. Та й не-
ньо мій мали коні такі, як-то кажуть, цугові, та й вози-
ли дирехтора, куда йому треба. Побули ми в школі та й 
вже виписувалиси. Не було в шо взувати, був такий час. 
А нас було до школи доста. То вже хлопці то ходили до 
школи, а дівчата ніхто не ходив. Не було за що. 

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї, виховаННя дІТей Нас 
було восьмеро. Була сестра старша Домна, відтак була 
Фрозя, Мар’я, Марія, потім був Василь  – брат, Івон, 
а тоді Дьордій. Нас було п’їть дівчат, а три хлопці. [...] 
У  мене діти віросли. То їх ми не били, ніяк. Словом 
сказали. Ми з чоловіком то саме так жили, шо він не 
бив мене, не обзивав – нічого. Собі ходили по весіл-
лях. Не так, як той: «А ти такой, кричить, кирей-син-
дя». Шо всіх людей будить, сусідів. Таке. В нас цего не 
було. І  діти ми не били. І  я маю тепер ці внуки. Тут, 
коло мене, віросли троє. Я їх ні щипнула, ні поторгну-
ла. Чесала, бо дві дівчині і один хлопець. Я – ніколи. 
І  так і мій чоловік дуже любив. І  не били ми. Як ти 
словом не зрозумів, то бійка не поможе. І ми так одно 
з другим, шо ми порадилиси, шо так... А шоби обзи-
валиси або таке... Ну, шо буду сваритиси. Ліпше вже 
нічого не кажу. Та й так у нас було. Тишина. Дякува-
ти Богові, і син з жінков тут, і ці діти. Або в сільраду 
вестиси. Як ви самі не посовєтувалиси, вас сільрада не 
посовєтує. Ще й насміютси, скажут: «О, диви, вже були 
в сільраді». А так ліпше мирно, так і ці діти вчу. Доб-
ре з добрим. А з злим ще ліпше скаче. [Хто з батьків 
більше займався вихованням дітей?] Більше я. Він був 
їздовим. Прийшов. Їсти да одіти, то це – правда. А вже 
як помити тако, перебрати таке-во, то шо – він? Це вже 
моя була забота. Я сказала і вже прихожу додому, бо 
то були кури, гуси, качки. А я їм кажу: «Це маєте дати 
водички, це маєте дати їсти. Це зробите, те зробите». 
А прийду. То не зроблено, то не зроблено. «А чого?» – 
«А  ви нам на хвіртці не казали». У  нас не було цего. 
Так і ці діти, це-во є. У нас так не було: той кричит, той 
кричит, обзиває. Як хто голосніше, то я кажу: «Тихонь-

ко, бо, май, будут люди думати, шо ми сі сваримо». [...] 
В садік [дітей] давала, бо йшла на роботу! 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї [Як Ви зверталися до 
батьків?] На «Ви». [Як Ваші діти до Вас звертаються?] 
Тоже так кажут, та й внуки так кажут. [Як кажуть на 
батьків в інших сім’ях?] Є, шо собі ідут за панібрата. 
Бо я вже не молоденька, а так мої родичі казали, шо 
ідуть діти за панібрата. Не взнають, шо то старша лю-
дина або там таке, а думають, шо товаришка. І то шо 
то велика різниця. І воно не уважає. Воно рівнує [ста-
вить] разом з собов стару людину.

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї У  нас так було, шо 
помагав [чоловік]. Пічу хліб – давай я тобі дров у піч 
кину, давай, я  тобі яєчко розіб’ю та й хлібець тобі 
помастю. Давай, це зроблю, давай, це поможу. А ба-
рабульки треба встругати – давай, я встружу. Давай, 
я – то, давай, я – то. У нас був такий звичай. 

диТячІ ЗаБави, дошлюБНе спІлкУваННя [Як 
Ви із сестрами гралися?] Бігали, «свин». Не казали 
«м’яч», але «свинка». «Свинки» били. То шо було тог-
ди? Робили маленькі [ляльки]. А то шо – з кочана зави-
ла фусточьку. [...] Колись люди собі шили сорочки. То 
і тепер є, прядут собі. Вечорниці робили у Пилипівку, 
тепер вже після Михайла. З кожівками ідут одна до од-
ної, з шиттям – з чим, хто шо робе. Зараз хто іде? Поза-
стелюют ковйори – всьо, у нас порядки. То приходили 
три-штири товаришки́. «Гай, – каже, – ідем прясти». – 
«Ідем». Приходим, співаєм співанки́. Чуєм, хлопці вже 
співають, ми си тішим. Приходе вже до кожної дівчини 
хлопець з гармошкою цев, губнов. Так прядем, а потому 
хлопці співають, хлопці з нами співают. Мама сидит у 
хаті. Ні шоб як тепер, нікого старих у хаті, колись цього 
не бу́ло. До мене хлопець приходив сусідський (він вже 
помер), сидит тато з мамов на печі, діти – в один бік, 
другі – в другий бік. Ми собі сидимо обоє, балакаємо. 
Він вже іде. Щоб балакати, – довго сидить. Рано іду в 
поле, а він їхав кіньми. А я голову донизу, що вдень не 
бачу. То ввечір виділа. Скромність була. До мене три 
роки один хлопець ходив. [Яких пісень співали на ве-
чорницях?] Ружні. Які ви не хочете... Головиха мене пи-
сала. Каже: «Я, як вийду на пенсію, зроблю собі музей». 
Оці, шо ми співали на вечорницях, тих пісень послу-
хати. Я  зачинаю співати, як шось роб’ю.  [...] Півлітра 
була, ковбасів тих не було. Було мнясо там, холодец. 
Але не так, як тепер лагодя. Півлітра кладуть і порція – 
стаканчик. По-давному, порція, така невисока. Перша 
я п’ю, потім ті всі вип’ют. То одну пили. І співали разні 
пісні. Слава Богу, мені вже девяносто років. Як співали, 
то за душу бере. І дівочі, і про життя з чоловіком, як си 
жило. Я вам за дівчачу, за молодьож: 

Не високо – низько листок на калині,
Не далеко та й не близько милий на чужині. (2)
– Упадь, упадь ти, листочку, з тої калиночки,
Приїдь, приїдь, мій миленький, з тої 
чужиночки. (2)
– Не приїду, моя мила, далека дорога,
Скину шапку та й вклонюся, будь мила здорова. (2)
Будь миленька, здоровенька та й будь розумненька,
Не давайся на підмову, бо ще-с молоденька. (2)
Не давайся на підмови, не дай ся зрадити,
Бо не знаєш, кільки маєш дівчинов ходити. (2)

[Що робили на вечорницях?] То пряли вони, але бу́ло. 
То вони приходя і хотя посміяться, хотя пожартувати. 

ЗаСТаВНІВСьКиЙ  РаЙОН 
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Погуляют, потанцюют собі файно. «Роблє мерца». На 
ослін ставлят там подушку і кладут хлопца. Хлопец очі 
затулює. Кладут йому з бабабулі зуби великі, і мусі йти 
всі дівчата цілувати. І то не помагає, хоче-не-хоче – мусе 
йти. Сміются, шуткуют. Сміх розбирає навіть тих старих 
людей, шо є в хаті. А на котру вони мают око, шо хотя її 
намучити, то вже послідна сарака. То вже послідна іде, як 
хоче її намучит. Вона вже зачинає цілувати, він ловить її 
за шию руками і там вже обнімає її, цілує. І то схопляєтьсі, 
і тікає надвір, шоби ніхто не видів, шо то він. То сміхи 
були смішинні. «Лубка били». Сідают, хлопців багато є. 
Балакают, а ми всі прядем. То треба принести то верете́но, 
шо я напряла. Десь коло години першої, далі не було. То 
треба показати, шо я зробила, бо завтра не пустять. Він 
кладе, тако, голову на коліна, всі б’ют по разо́ві, по разові, 
по разові. І піднімаються, ну, хто вдарив. Ну, шо він буде 
казати, – не годен вгадати. Як вгадав, – більше не б’ют, як 
не вгадав, – далі б’ют. То такі грання́ були. Файні ж були 
такі. Не сиділи, як тепер. [Які раніше танці танцювала мо-
лодь?] Ой, тепер хоча б один той танець, тепер і тих му-
зикантів немає. Там і «Го́ра», і «Вальс», і «Полька», і «Рум-
ба» – всілякі. Одні молдавани грають ото-во. Гуляють так, 
шо дві дами наперед, гулять, то шо «Го́ра». То об’являют, 
шо дві дами наперед. Так – дівчина, ви – хлопець, ідете від 
мене, аж четверта приходить до мене. То файно було. [Де 
раніше збиралися на вечорниці?] Чуєте, шо, ади, тако-во 
у нас було. То приходять до нас, до хати, вечерю зварили, 
повечеряли. То, яка є підліток, шо клоччя рубає, пряде, 
котра шось розпускає або плете. І дівчата собі сидят, кож-
на мають собі присядку таку та й дирку, та й кожівку таку. 
Я собі пряду, попри мене ви і далі, далі. Я вам заспіваю 
таку. У нас така старенька жіночка, така сива бу́ла, і чо-
ловік такий сивий – старі люди. Ще за мої пам’яти, шо 
я пам’ятаю. У них був хлопец Дмитро, загинув на війні, 
і дівчина Єлена. То моя ровесниця була. То каже: «Ходи 
до мене прясти». А я кажу: «Їй, я не йду». Мені чогось 
так.., у неї там хлопець є. Він так грав в гармошку, шо ну. 
Іду, за кожівку, зараз і пішла. То я мусю вже іти. Приходю, 
сидит той, ніби тато його, на печі, тако сперся на горн. 
Тако шпа́рґат та кожівка з при́сядков, і пряде. Ми шось 
співаєм, співаєм-то таких старих пісень. Я так споминаю 
її. І кажу, шо дай їй Бог Царства і м’яку землю, най їй буде 
земля пухом. Я, як вона, співаю: 

На ставу вуд росте, вітер нею колише,
[...]
«Пливи до милої», – дрібненький листок пише. (2)
Написав листочок – ніким передати,
[...]
На ставу лебедка, лиш би не передати. (2)
– Лебедко-лебедко, сиво-білокрила,
Відвідай, лебедко, де моя люба-мила. (2)
– Ой мила-миленька межи горочками,
Плачет за тобою дрібними слозочками. (2)
– Лебедко-лебідко, з тобов розійдуся,
В сінех на порозі з голубом розіб’юся. (2)

Оце – співанка добра. Це ще за Австрії співали.

сІМейНІ вЗаєМиНи Свікруха на тім боці була. Моя 
мама на [цьому] боці були. А  ми  – собі окремо. І  та 
мама добра в мене була, і ця мама. Ця – такі доходила 
[догоджала] мині, і як я тако вже з дитинов малень-
ком, вона йшла мині і город сапати, і то. В п’ятдесят 
років вмерла. [...] Колис також казали, шо оженивси, 
та й маму не любила та його жінка. Та й хрестити ту 
дитиночку треба. А  вона: «Не хочу, шоб мама твоя 

була». А він: «Жаль мами, жаль жінки і дитини». Та й 
каже мамі: «Знаєте шо. Ідіть до сестри». Вона пішла, 
плачучи. Він наймив музику та так, шоб файно було. 
І той грім загриміло, через вікно і половину тої худоби 
побило, і жінку, і дитину. А тоди кажут: «Це шо таке?». 
А то, шо це слози мамині. Шо вони не хотіли маму ви-
діти, а Господь це не злюбив. Половину худоби, жінку 
та й дитину [вбито]. Це сила велика є.

сиРІТсТво [Скільки було дітей у Вашої мами?] Осьме-
ро бу́ло. І  нас шестеро тільки лишилися живі. Мамо 
вмерлі на тифус в сорок і п’ятим року [1945 р.]. А неньо 
погиблі на во́йні, а нас шестеро си лишило. Одна мала 
три рочкі, так плакала: «Я  хочю мами, я  хочю бать-
ка!» – «Не плачь, мами нема вже». [Хто вас годував?] 
Ми самі, жорни в нас, і не було шо жорнити. Варила 
таку затирку, малі корову, посоли і то їли, і всьо, і так 
ми... Був старшій брат, він щє жиє. Старшій брат мав 
шіснацять, а я – чтирнацять, а найменші – три [роки]. 
Я хліб без матері пекла. В тринацять років я уже пекла 
хліб. Я пекла хліб, а брат рихтуєця в полє йти орати.

поЗашлюБНІ дІТи [Як називають дівчину, яка на-
родила позашлюбну дитину?] «Покритка». [Як нази-
вають цю дитину?] Ой, я не хочу казати. Таке, знаєте, 
буває. Такій жінці недобре, ані тій дитині недобре. А є 
таке, шо воно [дитя] щасливе. Потім оженити чи від-
дастси. Так файно йому все йде в руки, добре. А є таке, 
шо й не таке, а не йде йому в руки. 

оБов’яЗки дІТей щодо БаТькІв Було таке, шо мама 
стара була, а жінка каже, шо відвези маму. Він взяв, зі-
брав та й повіз – у ліс привіз та й під деревом її лишив. 
Там віріточкою якусь обмоталася, і її жаль, шкода мами, 
шо лишив умирати там. Через жінку, бо жінка мами 
не хотіла. І  так вона там і вмерла.  [...] Кажуть, довбав 
трочку, така-то – мамі своїй, з дерева трочку, шоб дава-
ти їсти. А хлопчик малий: «Шо ти, тато, робиш?» – «Та 
довбаю бабці трочку їсти давати». А той каже: «Я, як ви-
росту, то і тобі буду трочку довбати».  [...] Бідний хло-
пець взяв багату дівчину – це тут, осьо, у Сторожинець-
кому районі. Та й народилася дитинка, а вона [дружи-
на] каже: «Маму відправь кудись, бо ми будемо робити 
хрестини, прийдуть багаті люди, аби мами не було». 
А він ходе задуманий такий і не знає, як сказати мамі, 
бо шкода, бо мама. Да й сказав їй, шо: «Ви пішли десь, 
тако, до старенької жінки на два-три дні». А вона взя-
ла ту торбинку, якусь сорочку та й пішла. А зійшлися 
гості, а вона ще сіла дитину покормить. А то було тої 
зими, що загреміло, тільки так, шо не чули, – грім такий 
ударив. І вбило і її, і дитину. За ту кару. Це було, бо наші 
люди най пожилі ще були, то він в церкві казав, шо він 
себе покарав, він жінки більше не буде шукати. [...] Зо-
зуля. Вона не має свого гнізда. Бо колис казали. То колис 
були такі прикмети. Взяла лишилиси удова та ще й діти. 
Вона просить: «Дайте водички, дайте водички». А вони 
кажуть: «Немає коли». Граються. Знаєте, – діти. Весна. 
А нема більше нікого до помочі. А вона лежала-лежала. 
Та дав їй Господь, пір’ям обросла. Вони уходя, а вона вже 
вилітає. «Мамо, нате водички!»  – «Пізно, діти, пізно». 
Та того зозулю так си називают. Із жінки тоже похожа. 
А друга то саме – лишиласи з дітьми також. Кажуть: 

Була сова мудра, як мала сокола,
Як його вбили – лишилася вдова.
Лишилася вдова, ще й дрібненькі діти,
Не знала си бідна вдова, де з ними подіти.
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Пішла до кирниці води си напити
Та й каже:
– Якби не ці дрібні, ти тут би си втопила.
А ті діти плачут:
– Не топітса, наша мамко, не журітса нами,
Як виростуть наші крильця – розлетимса сами.
Широке поле всіт перейдеш –
Нас не збереш докупи ніколи.

кельМеНецький РайоН
с. оселівка

Записали О. Боряк, С. Маховська, Ю. Буйських  
та О. Васянович 11 листопада 2012 р.  

у с. Оселівка Кельменецького р‑ну чернівецької обл.  
від Бежнарь Любові Григорівни, 1932 р. н.,  

Захарчук Ольги Григорівни, 1931 р. н.,  
Продан Марії Василівни, 1921 р. н.,  

Ковцун Євгенії Василівни, 1926 р. н.,  
та Нараєвської (чебан) Ганни Іванівни, 1926 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи, НайМиТУваННя У  мого 
тата був іден гектар землі. І  він лишився кругла си-
рота. А жінку взяв, шо не мала й скиби. Але вона не 
звідци. Жінка була з тої сторони, село Провороття 
[с. Привороття Кам’янець-Подільського р-ну Хмель-
ницької  обл.]. То вона не мала землю як брати суда. 
То он поклали на горбови хату. То ми, правду казати, 
на зиму – до хати, а на літо – служити: то коровку у 
людей пасти, то діточок бавити. Така жизня. Більший 
час у наймах. Але я вам скажу по правді. Най би лучче 
було у наймах, лиш би тихо і свій язик. 

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї У нас був такий чоловік, що 
п’ятнадцять дітей мало, але вони не жили, всі вмира-
ли до год. Старі люди говорили, шо він у когось взяв 
гроші, позичив та не віддав. Нічого не помагало. І до 
больниці йшли, і нічого не помогало.

ЗведеННя диТиНи Одна у нас була, шо дітей не бра-
ла, а аборти робила. А так ніхто не робив у больни-
ці. Може, десь хтось робив, але ніхто не знав. Робити 
аборт – то де те кинути то-то? Я трохи робила у бол-
ниці санітаркою, то я бачила – то усьо в казан і в яму. 
Буває, шо є така вже дитинка малая... Се вже не меди-
цина, це вже Господь [накаже] – буде мати гріх. Буває 
так, що жінка хоче зробити, шоби чоловік не знав, да 
скривається. А буває так, шо він насідає на душу, шо 
не треба дітей, да й заробляють гріхів. А колись-то не 
так – скільки Бог дасть, було. 

виховаННя дІТей [У  школі] не вчилася. Бо каже 
мама: «Шо, маєш бути попадьйою?». За руских тата 
забрали на фронт. Худоба лишилася, поле. Мама іде 
на поле, я худобу пасу. Погнала до полудня, попасла, 
з полудня худобу прив’язала, заперла та пішла до шко-
ли. То єден день була вся моя школа. Мама прішла, ху-
доба рикає, голодна. «Чьо’ худоба рикає?» – «Бо я була 
в школі».  – «Я  тобі дам школу, чекай!». І  всьо. І  так 
сама навчилася собі. [...] У нас сусідка, в неї дитинка 
маленька, нема кому колисати. Вона мені дає цуко-
рочки та й каже: «Колишеш свою Женьку, то колиши 
і мого хлопчика». В колисці. Бо моя мама намила мас-
тити та йде мастити. Та я Женьку тримаю на руках, бо 
мені вже п’ять років, а того колишу в колисочці. Дає 
цукорочок. То я це добре знаю. 

дошлюБНе спІлкУваННя Як заграє скрипка коло 
церкви або де-небудь, яка така площадочка, і вже бі-
жать туда. Хлопці, дівчата гуляют, співают. Це вже те-
пер, за моєй пам’яті:

Я в той садік нє ходіла,
В том садочку не була.
Усім подружкам розкажу,
Не влюбляйтесь так, как я.
Бо влюбляться – льогко,
Розставаться – тяжело.

У нас тако бу ́ло. Приходя і стукают. Там надворі сходи 
чи плитка, яка тако була. Я виходю. Як дозволе тато, 
мама, – ідут хлопці до хати. Заходя, посидя, ті вихо-
дя – другі заходят. Балакают, посміються, пошуткуют 
і тогди вже виходя, я виходю за ними. Вийшла, слово, 
дві. Вони пішли. Сонечко отако, ще не зайшло, дівка 
повинна бути дома. Оце таке було в нас. Я  тримаю 
вівці, у мене є вовна прясти, треба скубати ту вовну. 
А  відтак давай на скубалку десь. Та все пряли. Сьо-
годні в мене десять, двадцять людей всьо поспряда-
ли; поки не спряли – додому не пішли. Спряли. Тоді 
вже іду до тебе, вже так по очерєді, шо всі це відро-
бити. Дівчата ходили, і  хлопці приходя, дивляться. 
Це називало ся «кла́ка». На цю клаку дают їсти і по 
сто грам.  [...] На вечерниці ходили. По вулиці про-
ходжалися трохи і додому ходили. Тогди вже хлопець 
приходе увечір і стукає, і каже, чи пусте до хати на ве-
черниці, чи відправляє. Бо тата не дозволяє. Дитина 
боялися тата, мами. Вікна не мали заслонів ніяких. 
Хлопці в хаті. А тато ходить попід хатою та й дивитса, 
шо там в хаті робитса. Тато мій розказував, шо пішов 
на вечерниці до одної там. Дівка була, і були хлопці. 
До хатчини пустили, в  хатчині  – свиня з поросята-
ми. А лямпа без скла горит. А вони спеціяльно поду-
ли, лямпа загасла. А вони тогди на лавку повилазили 
і кинули угарок свині під хвіст, і крича: «Ваша свиня 
сказилася!». Отаке було. Так жили. Хлопець сидить на 
лавці. А  дівчина, тогди софи такі були, так вона так 
сидить, шоб поручні, шоб, не дай Боже, хлопець не 
дотулився. Пряли, вишивали ввечір. А  зара’ дівчата 
лізуть на хлопців. А постоялий такий був, шо котрий 
там, не сідав тако близько, не цілувалися. А тоді вже, 
як він хоче тої дівчини, лишається у сінєх з дівчиною, 
і  там вже і об’ясняє. То лиш трохи притулитса, але 
глупостів не бу ́ло.  [...] «Краков’як», «Сербана», якас 
«Румба» – які хоч танці були. Гуляють дівки. Гуляють 
хлопці. Так, шо й ну. Та то її бере у танець, погуляли 
вже, та й вона йде собі гуляти, а він – собі. Потом бере 
другу дівку та знов кличе. А якшо той хоче з тою по-
гуляти, а від него той відобрав, він бере другу кличе.

шлюБНий вІк [У якому році Ви виходили заміж?] В со-
рок восьмому [1948 р.]. В шістнадцять год. Шо мама? 
«Та іді, бо вже [та] віддалася, [і] та віддалася». То ко-
лись не було таке, як зара’, шо до тридцять п’ять років, 
до тридцять ходять. Мене так треба було туди віддава-
ти?! Було взяти патику, та набити! Але як воно молоде, 
дурне, то шо зробиш? Нічьо’ не зробиш. Та вже, вроді, 
по любові [виходили заміж].  [...] Я  була менша, мама 
сказали: «Дивися, якшо ти хочеш, бо він менший». На 
ґрунті має бути, і я на ґрунті. «Якшо ти хочеш, шоби 
у тебе була жінка, то шукай собі, я Любу не пущу, має 
бути коло мене». Якшо менше тоже піде, то вже старша 
не має де йти. [Спочатку одружували] старших, аякже. 

КеЛьМеНеЦьКиЙ  РаЙОН 
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Але бувало, шо і менших віддавали. Та має собі там, 
хоче того, то роблять ті весіля́. А ті робля послє весіля́. 

виБІР паРи [Раніше батьки вибирали дітям пару?] По-
всякому було. От в тебе дві десятини є поля, ти від-
даєсса, а в мене – лиш десятина. Я сидю, іди до мене з 
десятиною, та й будемо мати дві. А той має десятину, 
а я з двома десятинами, то вже маєм три. А то: «Ади, – 
каже,  – в  неї і коврика нема, воно бідне».  – «А  мені 
ковриків не треба, аби була постель, шоб було де ляг-
ти». – «А мені, – каже, – десятини не треба, мені жінки 
треба». А як я віддавалася, то каже: «Най буде в єднім 
льоді, але до сподові. А як в неї буде десять льодів, а я 
її не люблю, шо мнє з того». Як було тогди, так і зараз. 

посаг Колись давали поле, ще й воли давали і корову. 
За мої пам’ятки вже давали подушки там, веретки тка-
ні. Але я віддавала, подушки були без кішевок. І сіла я 
на віз, бо везли мене. А везли мене, я до тих подушок 
приперлася, а то мох, чорний, шерстяний. Та й так на-
ліпилася того моху.

повТоРНий шлюБ От у мене сусіда три рази відда-
валася і всі три рази вінки клала. Віддалася за якогось 
вілінського, відтак за кельменського, а відтак за ларів-
ського. І він парубок, він бере, і вона у вінкові іде.

с. Росошани
Записала Н. Баликова 2005 р.  

у с. Росошани Кельменецького р‑ну чернівецької обл.  
від Дідика Миколи Івановича, 1925 р. н.,  

Дячук Олени Микитівни, 1923 р. н.,  
Кордулян Олени Тодосівни, 1916 р. н.,  

та Мотронюк Марії Іллівни, 1940 р. н. 

дошлюБНе спІлкУваННя На другий день після 
Паски діти, а відтак і молодь, роблять квачики з ва-
сильку або барвінку, а якщо пізня Паска, то з чебрецю. 
Тоді ходять поливати один одного. Найбільше стара-
ються хлопці поливати дівчат, коли ті вертаються з 
церкви, або приходять до них додому. Причому кожен 
намагається дістати ту дівчину, яка йому подобається. 

виБІР паРи На другий день після Паски він прийшов 
до мене кропити. Не був зо мною ні знайомий, ні що, 
але прийшов з другим хлопцем. Так са познайомили. 
Пішли на танец: та й він гуляв, і я гуляла, він взяв мене 
в танец. І він не дуже ходив до мене, як-то в селі хлоп-
ці додому приходили... Та так са познакомили. Та так і 
прожили п’ятдесят років.

кІцМаНський РайоН
с. глиниця

Записали О. Боряк, О. Васянович, С. Маховська  
та Ю. Буйських 12 листопада 2012 р.  

у с. Глиниця Кіцманського р‑ну чернівецької обл.  
від Басарь Євгенії Іванівни, 1932 р. н.,  

Мельник Євгенії антонівни, 1921 р. н., родом 
із с. Михайлівка чемеровецького р‑ну Хмельницької обл.,  

Ткачук Зіновії Михайлівни, 1922 р. н.,  
антоняк Марії Григорівни, 1922 р. н.,  

Деркач (Нагничук) Євгенії Михайлівни, 1934 р. н.,  
та антоняка Іллі Миколайовича, 1949 р. н. 

дошлюБНе спІлкУваННя Хлопці до хати приходи-
ли, не так, як тепер. До хати хлопці приходили, де тато, 

мама були в хаті. Говорили, коли си женити мають. Ві-
черок це, не дискотека, а вічерок. Мама пусте – добре, 
мама не пусте – нема нічого з того. Це хлопці і дівчата 
були. Не так, як тепер, дівчата самі танцуют. Хлопці з 
дівчатами. Співали собі хлопці, коли музика не грала. 
А хлопці собі співали, а дівчата собі сиділи. А потом 
уже, коли зачинає грати, тогди дівчат берут в данец 
да й танцуют, да й тогди додому та і всьо. [Які танці 
раніше танцювали?] «Валец», «Го ́ра», «Полька». Пісні 
такі українські співали, співали всіляко, співали, коли 
хотіли. Пряли. Були такі вечерниці. Дівчата докупи си 
сходили і пряли, співали, а потому принімали, і потом 
ще музика, і  данцували. Це називалося «вечерниці». 
Там є таки дни, шо там – у тої, а потом – у тої. У ко-
гось в хаті, кожівка, і співают дівчата, і прядут – шо 
хто може. Це така кла ́ка. То така вечєрінка. Пряли. [...] 
Ото ходили знайомитися, доки я була ще дівчиною, то 
в клубі. Був клуб. У  нас було село маленьке, але був 
духовий оркестр. Як шо-небудь, чи засідання якесь, 
чи шось-небудь, чи кіно, то вже грала музика. В клуб 
ішли всі – і старі, і молоді. Старі лиш сідали отако, ска-
мійки кругом, клуб великий був. Кругом сідали. А мо-
лодьож в середині танцювали. Так знакомились, так 
женилися, так віддавалися. Тоді дівчата чесні були, то 
не було так. Та і хлопці було чесні, нахальних таких не 
було. [...] Музика грає. Всі танцюють. Під нашим горо-
дом зразу на ту сторону річечка тече, а за ту річечку 
вже була городина. Та й ми ходили, все садили – помі-
дори, огірки. І сапали, і потому збирали. А як начали-
ся жнива, то ходили до молотарки. То тяжка робота. 
Нас саме більше дівчат клали солому тя ́гати. Тягнеш 
шнурок такий, машина накидає, зав’язуєш тако. То 
так за день наробишся, натягаєш, шо не чуєш. А то від 
схода сонця до захода сонця. Ми йдемо з роботи, а там 
річечка тече, а там такий рукав. Там є неглибоке таке, 
все купалися там, чиста вода така. Ми ідем відти, то 
купаємось. А ми доходим з поля, а музика «пам-пам». 
Ми вже в воду, вже не чуєм. Милися, не милися – до-
дому. Їли, не їли  – перебралися і в клуб. А  в шостій 
знов вставати. Але то не було, як тепер. То дванадцята 
година  – марш всьо по домах. Дванадцята година  – 
більше нічого не було. А тепер в дванадцятій начина-
ють танцювати. 

ЗаБоРоНи, пов’яЗаНІ ЗІ шлюБоМ [Спочатку мали 
одружуватися й виходити заміж старші діти, а потім 
молодші?] Може, де і буває. Сестра на штири роки 
менша, та вона вперед віддавалася, а  я  – потом. Бо 
він там ще хлопец, а він малий, менший. То я з трид-
цять другого [1932  р.  н.], а  сестра з тридцять вось-
мого [1938 р. н.]. Це вона таке переходила. [...] У нас 
ще так, як старша дочка віддається, то потому меншу 
«кладуть на дівку». А я тікала в верби, насилу мене до-
гнали. Кладут табуретку, на табуретку застеляют і ту 
дівчину кладут, і  співают там всьо. Вона має давати 
могорич, що співають. Мені сказали, моц сестра стар-
ша виходила замуж, а я тоді була пацанка, чотирнад-
цять років. Це тепер в чотирнадцять мамами вже ста-
ють. То ми були ще дурні зовсім. Я тікала так, шо мене 
всі доганяли. Зловили, привели, посадили. Кладуть на 
табуретку та й там співають якісь пісні, шо вона вже 
старша дівчина.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї Не бу́ла велика родина, але 
то си порозводили, повіддавалиси. Мама моя прожи-
ла девятдесят і три роки, також до такої старости. Та й 
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така бідова, бо лиш працювала і працювала, бо робила 
і робила, бо мала діти. Мала четверо. Брат називався 
Василь, а оден – Евген. А сестри си називали Вероніка, 
Нараста, Домна і Фероня. Тато мій був з польскої ро-
дини, а мама була укра́їнка. 

виховаННя дІТей Мене діти так слухали, шо я ні-
коли їх навіть не била. Я їх не била, я до них файно 
говорила. Більше говорила, не била. Хтось так: шось 
дитина завинить, і вже б’є. А нема нічого! То треба 
говорити до дитини. Проказати йому – так, так, так. 
І дитина слухає. Дитина розум має! А не лиш бити. 
Я  своїм говорила... Немає коли... А  шо, бити маєш 
коли?

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї [Як Ви зверталися до ма-
тері?] До армії казали на «Ви», а після армії прийшли, 
батько заборонив нам. Не знаю. Казав, шо це ми не 
чужі, ми – свої. Вже переходим на «ти». Ми говорили 
на «Ви» [на своїх батьків], але більше вони хотіли на 
«ти». Мій тато й мама.

повТоРНий шлюБ Я си зійшла з другим. З другим я 
лиш прожила рік і трі місяці. Він слабував на брон-
хіальну астму. Я  торік якраз на Різдво зійшлася з 
чьоловіком жити. А це вже другій рік. Всьо время я 
жила в Неполотівцях. А це вже другій рік. Прожила 
рік і три місяці, цего року навісні, я у січні зійшлася, 
жила цілу зиму. Він став робити, помагати, закликав 
тут цей сусіда барабульку класти, де-не-де загортати. 
Він слабій був, він не був здоровій. Але він уважав, 
я на него уважала, бо тєжко самому жити. Люди зна-
ли його, люди знали мене. І  так нас познакомили, 
і так ми си зійшли. І так ми прожили рік і три місяці, 
до квітня місяця. В квітні місяцю він умер. Та й так 
я від квітня сама си лишила. Він переписав хату на 
мене. [...] Моя мама сирота була, і мій тато також ли-
шився сиротою. Але у мої мами то був другій чьоло-
вік, і в мого тата була друга жінка. Тато с першов мав 
дитину, хлопчіка. Тато вернувся. А  чьо’ вернувся? 
Того вернувся, шо був слабий, в него була язва жо-
лудка. А мама була слаба. Мама з першім чоловіком 
розійшлася.

ЗведеННя диТиНи Від першого [чоловіка були] діти. 
Чоловіка слухала та я аборти зробила. Отак всьо. 
Я  небагато зробила, але зробила аборти  – ото саме 
мене мучіть. Більше нічього мене не мучить. Я нікого 
не судила, но аборти робити – це дуже великій гріх. Як 
я їх маю відмолити? Я не знаю. Як я маю перед Богом 
стати, шо я Богові буду казати? Це великий гріх. Би 
ви це ніколи не робили, нікого би ви не слухали! І я 
була б не слухала. Мама моя просила моцно, тато мене 
просив, но я чоловіка послухала. Жалую і сьогодні. Та 
й йому буде нічого, а мині треба відповідати.

сокиРяНський РайоН
с. ломачинці

Записав В. Іванчишен 15 серпня 2017 р.  
у с. Ломачинці Сокирянського р‑ну чернівецької обл.  

від Бондаря Петра Павловича, 1927 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Мені вже 91-й  год. Мать ста-
ра була, вже на 97-ім році померла вона. Я – учасник 
войни. Був у Порт-Артурі. Я в 1944-му був, а віти вже 

йшли на Запад, ратували. Це в нас 92-й запасний полк. 
А віти йшли, з Западу, вагонами везли на Восток. І ми 
тоже, до Чити, туда, до Монголії. Пройшли маршом 
усю Маньчжурію. І там був в армії. Японці здавались, 
а декотрі були, шо не здавалися. Йшли ми там, наша 
17  дівізія танкова уперед, і  десь танк був підбитий. 
І ми так дойшли до станції. Погрузили в Порт-Артур, 
і  там ми служили. Я  там був, дали в школу, шофе-
ром. «Студебакер» в мене була машина. Тягач, мотор. 
75-міліметровая пушка. Так тягнув! І так до 1951 года. 
А там був попав у психболницю при демобілізації. Там 
шось полежав зо 2 місяці чи 3. Це було 3 іюня, а прий-
шов я дудому аж восени. Прийшов, у колхозі робив, 
коло коров. [Чим займався Ваш батько?] Батько мій 
був живий. Мама з ним розійшлася ше до войни. То 
мені було 5 чи 6  років, як я перейшов сюди. Брат у 
мене був, так він у Чернівцях. То тепер вже 10 років 
може й є, як він помер. 

с. сербичани
Записав В. Іванчишен 16 серпня 2017 р.  

у с. Сербичани Сокирянського р‑ну чернівецької обл.  
від Бучацької (Костишеної) Галини Павлівни, 1927 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи, пРийМак Колись же не було 
білого хліба. Рідко, коли був білий хліб. В нас, напри-
мер, коли тато прийшов з фронту, пішов став в млині 
на станції (був там робочим), то давали муки. То в нас 
як Паска була, то всі дивилися: в Павла Костишиного 
паска біла! Тато мій прийшов з армії, молодий хлопец, 
десь було 22  роки. Він мене водив до школи у дру-
гий клас і приводив. [Брат тата] прийшов [сюди], бо 
їх село розгромили німці. Він прийшов до тата мого. 
Тато його пригласив. «Тут, – каже, – прожиєш». Та й 
думав, шо він тут ожениться, сирота. Але він був бід-
ний, не мав у шо женитись. То мама моя дала з тата 
сорочку. Такі якісь брюки, знаєте, таке, шо мала, то 
дала. Та й він трохи посидів, та й пішов на Донбас. Та 
й робив там трохи на шахті, та й писав до нас письма. 
Та й ми казали: «Сірожа наш був». [Чи можна вважа-
ти його приймаком?] Та просто так посидів. Думав, 
шо тут ужениться, ну, як приймак. Приймак  – чужа 
людина, не мала де притулитись. Але то приймака бе-
рут за свого. А нє – от женитса, то він іде у прийми до 
жінки. То це каже, шо він пішов у прийми. А як жінка 
до него, то вже не такі. То гірше, як хлопец іде у при-
йми. Каже: «От добре, от на всьо готове». Шо вже всьо 
зробене, тато, мама, хазії. [...] [Хто такий вуйко?] Мої 
мами брат. Він був пішов [в] армію, з  армії тут була 
велика сім’я. Було 9 душ. Він з армії не мав чого при-
ходити, бо тяжко, де дітись. А ще старший брат був у 
Магнітогорську, там лишився він на заводі металур-
гійнім. Зара його син був, але й син помер. Зара їден 
внук у Москві кінорежісьором. Його, считати, мого 
вуйка внук. Він там був, та й цей брат служив 7  год 
в армії. Прийшов з армії, не мав куди сюда прийсьти. 
І  він зразу поїхав до вуйка на Магнітку. Там вуйко 
його встроїв, купив йому костюм, купив йому пальто. 
Ну, й найшов він там собі жіночку, вона шила на ма-
шинку, а він робив на металургійнім заводі. А мій син 
їхав до них у гості, завод такий високєцкий – шо сюда 
поїзд їде. Сплавляли метал там. Ну, і там він лишився, 
там він женився, там він мав діти. І там він умер, там 
його поховали.

СОКиРЯНСьКиЙ  РаЙОН 
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хоТиНський РайоН

с. керстенці
Записали О. Боряк, С. Маховська та О. Васянович 

10 листопада 2012 р. у с. Керстенці  
Хотинського р‑ну чернівецької обл.  

від Наговичко (Осодчук) Зіни Василівни, 1932 р. н.,  
Харковчук (Никурюк) Ольги Григорівни, 1935 р. н.,  

Харковчука Михайла Васильовича, 1930 р. н.,  
Харковчука Феодосія Васильовича, 1928 р. н.,  

та Башкатової анастасії Василівни, 1930 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Ніхто нікуди не ходив. 
Вечерниці робили. На вечерниці ходили отако зимою. 
Кожен день. Як свято, то вже сиділі. Пряли, шили, 
плели носки, рукавиці. А хлопці приходили до нас на 
вечерниці до дванадцяти, до часу. Отако в одній хаті 
три-штири дівчини. То нас приймали баби́, такі, шо не 
мали нікого. Не скучно. А то не бу́ло світла, при лямпі. 
Як отак буває, шо, може, керосіну не стане, свічку – не 
лишаєм вечорниці. До дванадцятої, не більше. Після 
дванадцятої розходилися. Як свято, як Андрея. Три-
надцятого дєкабря буде. Ми пекли коржі, коржики 
невеличкі, як жаровня. І намастили, хто мав мід, хто 
мав сахарь. На вечорниці кожна дівка мала: то – мій 
хлопець, а то – мій. То й давали їм коржі. Бувало, шо 
давали їм поїсти. Борщ варили, галушки, біб. Боби 
такі, як фасулі, лиш більші. А ці коржі ще ламалі ку-
сочками, терли мак і горіхи терли, круто перемішува-
лі, молоком попарювали, вкладалі в тарєлкі. Щороку я 
ці коржі печу. У мене четверо дітей: три дівчині було 
і хлопець. І, ото, дівчата одна за другою підростали – 
то вечерниці, то коржі, то пляски, Новий рік, Різдво – 
це-во всьо, це ми всьо лагодили, кілко шо могли. Це, 
як дві-три дівчині, то ми тут пляску робим, а ті там 
собі мають компанію – дві-три дівчині. То і сусіди схо-
дилися, то в Молдавії лиш роблять ту пляску. Ідуть з 
гармошкою, з  барабаном, з  «Маланками». Це ходять 
від хати до хати, де дівчата пригощають. Вони попля-
шут, дівчата дають гроші їм. Потім погуляють трохи, 
хто кладе [запрошує] їх до стола, хто не кладе. Дають 
їм так шось з печеного. Вони ідуть далі, відси до хати 
[іншої]. Так всю ніч ходя на Різдво, на Новий рік з 
«Маланками». Хлопці вбиралися: кожу́хи перевер-
тали, чіпляли на себе всього всякого. Так «Маланки» 
ходили. Тепера таке, як з кози, як козяча голова, так 
Коза ходила тоже. Таке було. Тепер цього вже нема. 
Ще як колхози були, тепер вже давненько нема. Щас 
же діскотєкі. [Дівчата гадали] на Андрея. Колись були 
колики заграждені, як дроти. І  вже, гай, ноччю ідут 
і  счітают, дев’ятий колик зав’язуют. Я  іду: один, два, 
три, штири... Дев’ятий в’яжу. Та собі на другім плоті. 
Так нас три-штирі дівчини. А  рано ідем подивитися 
на ті колики. Як колик голий, шо немає шкіри, то си 
віддаст за бідного, а  як колик має шкіру, то то буде 
багатий. Сміются. А потом ше шо робили на Андрея. 
Пекли балабухи. З муки, тако збирали всіляку муку: 
кукурудзяну, пшеничну, там яку. То заминали, пекли 
кілько тих дівчат. Три-чотири балабухи. І балабухи з 
чотири кладут на стілець. Берут кличут пса, зав’язуют 
псові очі. Кличут через поріг, шоб пес увійшов у ком-
нату. Пес, коли приходит, та й чує то. І котрий бала-
бух пес скоріше хапне, та дівка скоріше віддастса. Це 
сміхи́. А це і хлопці з нами. А ще ці балабухи знаєш 

чим місили? Ту помуку всю помішали, ідем до кирни-
ці, витягнули води і ротом  – набирають в рот води, 
і донести туда, і висипати в ту миску. І то поки несуть, 
то начала вже сміятись, то всьо, знов пішла, вертаєть-
ся назад. Носим-носим, може, п’ять-шість раз. Пока 
хто принесе води, пока замісим один. Тепер нічо’ не 
знається. Тепер си нарядили і попід ручки, ймилися, 
поцілувалися і пішли дальше. 

шлюБНий вІк [У  якому віці переважно дівчата ви-
ходили заміж?] П’ятнадцять-шістнадцять. А найстар-
ші – в двадцять – двадцять п’ять. То в мого сина була 
дівка. То ж як навчалась. І вчиться, і вчиться. І там з 
нею подруги поступають в Чернівці на три года, і вона 
з ними. «Оксано, бійся Бога, віддавайся, дівко, бо вже 
ж двадцять років минає, двадцять один».  – «Бабо, 
я встигну». Там ще дві дівки, з якими вона друже, ще 
поступають в якийсь університет ще на три роки чи на 
штири. «Ні, не віддаюся, бо пропаде та школа». Через 
год моя Оксана іде. Та вже цього року її хлопчик пішов 
в первий клас. Кончила вона ту школу, тоді їй дали ро-
боту. [Чи могла молодша сестра вийти заміж раніше 
за старшу?] Не хотіли так віддавати. Старша – значить 
старша, затим менша, по очереді. І у хлопців так.

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї, кІлькІсТь дІТей У 
сІМ’ї Тоді казали «неньо» [на тата], та  й я казала 
«неньо». На маму тільки «мама» [казали]. [...] У мами 
було троє дітей, старший хлопчик умер, а нас дві се-
стрі сі лишило. І тато помер, то мама лишилася з нами, 
двома дітьми. В молодих годах. [...] Я була ланковою в 
Недобоївцях. Була у мене ланка – шістнадцять людей. 
І  була [жінка], що мала дитину маленьку, у  візочку. 
І вона: то іде в поле, то не іде, то іде, то не іде. Дитина – 
нема шо казать. А полоти озимину – то дуже багато 
писали тоді [трудоднів]. Ну, то я пішла і кажу: «Людо, 
ти ідеш сьогодні? Бо ми сьогодні ідем». А вона: «Іду, бо 
як я не піду, то де зароблю?». Треба мінімум свій зро-
бити. Пішли ми полоти. Ходили ми, то ж лан – пшени-
ця. Ходимо і зриваємо, де жито, бо у нас колхоз семен-
ний: зривати, шоб не було бур’янів і другої культури. 
Ми ходили зривали. Як ми загубили ту дитину! Вся 
ланка верталась і шукала. Поклали, замотана в одіял-
це, підстелили фуфайку, шоби не змерзло. Боже – на-
силу знайшли! Ще й мурахи налізли. Боже мій, Боже! 
Але вже більше – вона підносила тую дитину. Кажу: 
«Іди, носи, бо це ж дитина! Не дай, Боже, десь песики 
надійдут! Ти шо?!». Вона була гарна жінка. В неї було 
п’ятеро дітей. Треба ж дати їм щось їсти. П’ять дітей!

ЗведеННя диТиНи Аборти у нас не робили, хіба якась 
бабка десь зробила. Ні, не та бабка [не повитуха]. Інша. 
Судили їх. То було тяжко це зробити. Це гріх – це душу 
ти вбиваєш, шо це – це ж людина! Я таким не інтересу-
валася, бо мені було стидно таке питати.

РодиННе повсякдеННя [Яке господарство мали 
Ваші батьки до приходу радянської влади?] Поля 
мали, поля та й межа. Не дуже багато. Пражини тоді 
бу́ли. Пражин десять чи двадцять. [Тримали] вівці, 
худобу: корова, бичок, телятко. Не хотіли люди [йти 
в колгосп], але йшли. Здавали поле та йшли в кол-
хоз. Заставляли. [Якщо хтось не хотів іти?] Всі равно 
пішов. Плакали, шо не буде з чого сорочки зробити. 
Сіяли прядиво і то обробляли, і пряли. Але так ще й 
плакали. А тепер уже, в посліднє время, ліпше не було, 
як у колхозі, щомісяця получали гроші. Сто рублів.
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РодиННІ пеРекаЗи [Тата забрали] у Росію. Коли 

руского вігнали ремуни, німці  – туда далі, то їх за-
брали на Урал. Солдати забрали, там вони на заводах 
робили. Та й субота віходной, та й ідут у село роботи 
шукати. Шоби дав хоть два рази не гроші  – їсти. Та 
й договоряються, шо раз їсти дам. Тато пішов добро-
вольно на фронт, на Уралі був, там, на Сході, шоби 
хоть наївса. Уб’ют  – уб’ют, але хоть не голодний. Не 
було шо їсти. Ходили на мусорну свалку, прятали лу-
пину, шушліки ловили. [Повернувся,] коли кончила-
са война. В сорок п’ятом [1945 р.]. Война кончиласа, 
і  вони [радянські cолдати] в Калінінграді виводили 
солдатів, німців і цивільних з подвалів. Там ці воєн-
ні і гражданські в бомбоубежищі. Там відкіс надлетів 
снаряд, і тата ранило. Їх п’ять салдатів було. Тих по-
били салдатів, гражданських побили. Тато лишився 
живий. Тато ше так казав, шо на тім порозі сидів тато і 
ще оден такий поклажений. Як людей виводи ́ли, жін-
ки, хто мав кольця золоті, на вухах, обручки, як у нас 
кажут, – і  той здоймав, зривав з тих жінок чи дітей. 
А тато це не робив. То, як він каже, шо снаряд як над-
летів та й того з тими кольцями вбив, а тато лишився 
живий. Шо він це робив недобре та й там і погиб. Тато 
прийшов в однім руским ботінку, їден – італьянский, 
і рукав з рубашки воєнної зав’язаний, і сухарі при нім. 
Додому. Бо він думав, шо голод тут. А  другі шмаття 
брали. Йшли до хати і забирали костюми там. Він  – 
нічогісінького. Цим не занімавса. [Потім батько пра-
цював] у колгоспі – на фермі скотарем. Як був колхоз, 
то там, а потім на пенсію пішов. А потім, то в школі 
сторожом. Штирнадцять рублів получав пенсії. Убор-
щицям носив воду, бо ходили взуті та болота наноси-
ли за цілий тиждень. Бо ми тут жили, і тут школа була. 
Та й води носили тим, шоб мили ту підлогу. Бо болото 
таке. То зараз культура. Вже з болотом не ввійдеш не в 
собраніє, никуди. Дав Бог сознаніє людям, шоб чисто 
було і в школі, і вскрізь. Бо вже й болота нема того. 

поЗашлюБНІ дІТи [Як називали жінку, яка народила 
позашлюбну дитину?] З ліса дитину, кажуть, привела. 
А то так нагуляла. «Покритка» [казали]. [Як називали 
позашлюбну дитину?] «Знайденець» чи «побурянець», 
«побурянник», бо воно так зроблено  – в  бур’янах. 
«Байстрюк». А  в нас жид казав: «Нехай буде і бай-
стрюк, лиш би з добрих рук». [Як ставилися до поза-
шлюбних дітей?] Як і до всіх. Даже приходить до мене 
одно – родина – мама її нагуляла. Двох дітей нагуляла, 
то хлопець застріливса, а дочка її і зараз [живе]. 

с. орестівка
Записали В. Іванчишен та В. Юрченко 12 квітня 2018 р.  

у с. Орестівка Хотинського р‑ну чернівецької обл.  
від Стадлера Михайла, 1944 р. н.,  

та Стадлер Марії Михайлівни, 1950 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи В нас є 10 дітей, 63 внуки у нас, 
удвох. Я  з 1944 року. В них [у родині чоловіка] було 
9 дітей, батько прийшов з фронту, був вєрующий. Цю 
віру преслєдували. Батька вели на розстрєл, загнали 
в Дністер, вже мали розстріляти. Приказ прийшов, 
шоб не розстрілювали їх. Тоди він босий і голий, на 
конях, у  Чернівці  – у тюрму. Тато був ковалем. Усьо 
мав. Але зайшов калхоз – всьо забрали. А тепер ділили 
паї, мені нічого не дали. І мама їхня, вони вирощува-
ли курята від колгоспу. В них сарай був великий. Там 

курятник був. Було дуже тяжко, бо по 25 копійок бра-
ли копачі. Орали кіньми, іде, і за 25 копійок. Ну, тоді 
за 25 копійок можна було купити хліб. Люди робили 
тяжко. Я з 1950-х років. Весь час було бідно. Я роби-
ла в ланці. З  8  класів я не пішла в школу, бо у мене 
батьки були старі, були бідні. Зразу кончила школу – 
пішла до коров, молода, руки запухли. По 12 коровів 
ми доїли. А тоди пішли у ланку. Ми в ланці робили, 
як було весело. Приїжджає машина, їдемо на поле. 
Ніякої сварки не було. Тільки всі в купку, тако, зби-
рались. Хто шо має – поділились тою їдою. Брали, шо 
хто має: мамаличку, бузик, хто картошку. В кого є ше 
мама дома, то й злагоди їсти, а в кого нема, то шо хап-
нуло. І  пішов на поле, бо то кожен день треба було. 
То давали по гектарові бурака, по 2 гектари курудзів. 
Як началось, то всьо літо робили. Я вспоминаю, їхали 
туда – співали, їхали віти і так співають. Весь день ро-
били. Знаю, що колись ще забирали у ФЗО, бо я знаю 
по росказах, приходили хлопці і дівчата. У мене брат 
був, із 1940-го року. Тато мій прийшов з фронту, мама 
вмерла на тіф, четверо лишилось. Маленьке, 4 місяці, 
перекотилась (він десь відвернувся) і впала в мама-
лигу. Поховав ту дитину, бо вмерло. І в него 3 хлопці 
було. То всі там були  – на шахтах, розказували. Там 
такі бандіти.., за шо небудь і вб’ють. [Повернувся Ваш 
брат із шахти?] Вернувся, але його привалила шахта. 
Він сидів 3 дні у шахті. Ноги були сині, він ще жиє в 
Америці, але вже доживає. То, каже, як був у шахті, – 
молився, у Бога вірив. Бо він приїхав і жив у Чернів-
цях. Але він, по паспорті, з 14 років до 18 років робив 
там. Але вже пізніше, то вже не брали, вже йшли до-
броохотно. Брат пішов, каже: «Така пшениця була!» 
Бо то так, як би зараз, скуповлювали землі, хто мав 
гроші. Така пшениця файна. Бере його сина, то син 
вернувся, а він – нє. Багато не вернулось, кого забрали 
туди, той і не вернувся. Забирали тих, хто були хадзії. 
Хто робив, хто мав. 

с. чепоноси
Записали В. Іванчишен та В. Юрченко 11–12 квітня 2018 р.  

у с. чепоноси Хотинського р‑ну чернівецької обл.  
від Соколюка анатолія Івановича, 1946 р. н.,  

Бурдейного Миколи Мефодійовича, 1925 р. н.,  
та Бурдейного Валентина Федоровича, 1948 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Був колгосп. Сначала був до Рук-
шина. А  потому, з  Рукшина, знов колгосп «Дружба» 
образувався, моя жінка там працювала довго. Чого 
вступили? Бо в мами забрали гектар землі. А був тут, 
який в Хотинському повстанні участвував, голова 
сільської ради. Каже: «Ваня, йди в колгосп, получиш 
город!» І  так тато поступив першим у колгосп. Со-
колюк Іван Павлович, але, як виняток, першим всту-
пив у колгосп, і даже [ми] пая не брали. Тому шо за-
кон прийняли, хто помер в 1995-му – пай давали, а до 
1995-го – не давали. Тато мій дійшов до Берліна, по-
том у колгосп [пішов] робити задурно  – за палочку. 
Жили в курнику. І я там виріс. Я був один у батьків 
син, мене не могли далеко відіслати. Я служив у вой-
сках – Бердичів, Запоріжжя. А ще жінка боліла. Якшо 
вона не проходила огляд, тоже не могли перевести 
кудись. Тоді людям так зробили: паспорт, але виїха-
ти ти не маєш права з села. Тато мав 35 соток городу. 
Не йдеш [у] колгосп робити, – на паспорт – іди куда 
хочеш. Нікуди не виїдеш. За ісключенієм  – по вер-
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бовке. Паспорт не дають, робити за дурно в колхозі 
[потрібно було]. Нічого не платили. [...] Пішов босий 
у школу. А то були ше постоли такі, резінові, ходили. 
[...] Я пішов у 17 років на фронт. З фронту прийшов – 
9 місяців ше лежав у Пензі. Прийшов уже додому – го-
лодовка. Зачалась та голодовка, я лишив той ліс, ушов 
у Западну [Україну]. Став у лісі на видачі: там руба-
ли ліс, та й я віддавав той ліс. Із Западної я прийшов, 
кончилась та голодовка, тато вмер, нема сил; оце нас 
п’ятеро дітей і мама [залишилися]. А  їсти-то треба. 
Шось шукав я, ходив, купував; вже й оженився. Тоже, 
так само, погане життя було. Начався колхоз, та ро-
бив у колхозі. Робив у строїтельні, не годен, бо це все 
ранене (праве плече), вся рука не дозволяла робити. 
Пішов я їздовим. Їздовим поробив трохи, лишив, бо 
там треба нагружати і розгружати. Тоже не годен. По-
том мене сторожом на тоці [влаштували]. Там дава-
ли 30 рублів на місяць. Шо там тих 30 рублів? Я кажу: 
«Давайте хоть 40, та й я буду робити!» Надійшла ди-
ректорка школи, то взяла мене до школи. Дала мені по 
60 рублів (вже, май, інакше). Я робив у школі уночі. 
Я дєжурив і топив печки. А на день пішов у ліс на ро-
боту знов. Пішов на культури, виращував. І ше по лю-
дях робив, тоже треба яку хату вимурувати. То тоже 
я самоучка. От і кончилась моя робота. Тепер я маю 
94-й рік життя. 75 років, як я жонатий. Оце обоє як 
пібралися, так обоє і жиємо. Не розлучались і одного 
дня. Так люди зави ́дують нам, шо то ми тілько прожи-
ли. І раз не розходились. Всіляко бувало. І сварились, 
і билимсь, і то, але посварились, кажу: «А ну, де то..?». 
Вона мені відкаже, а я вже той.., ти й так уже подоб-
ріли. І  там ми весь вік прокалатали. [...] За руминів 
кожний мали своє поле, та й робили на своїм полю. 
Хто мав більше поля, – май, багатіщий був. Хто мало, 
той вже бідніший. А то, як у мене тато: мав 2 гектара 
з половиною поля. І він тримав нас: їх – двоє [бать-
ки], нас – п’ятеро [діти] – семеро душ. Тримав коро-
ву, пару коней, їхав тими кіньми, возив на спиртзавод 
дрова аж від Дністра. Так, як платили. [...] Я трошки 
працював, трошки виїжджав. Я  15  років тут не був. 
В Херсоні був. Виїжджав по пересєлєнію. Давали такі 
доміки. [Яким чином Ви дізналися про можливість 
переселення?] На пересєлєнія були об’яви. По Хотині. 
А я-таке не мав де жити, бо батьки мали одну хатку, 
ось вона. Це вже я строїв. Батько начинав, а  я йому 
помагав. Уїхав, бо у батька були менші, а  я  – самий 
старший. Та й ті, менші, порозбігались, бо той хоче 
звідти, звідти, а не хоче робити. А батько свариться. 
Та й я вернувся до них уже. А по пересєлєнію в Хотині 
писав заяву. Там збирались. Нас вивозили, у Чернівці. 
Там багаж наш брали отдєльно у вагон, а нас – отдєль-
но. А нас везли поїздом, аж через Львов. І на Херсон. 
А там вже – в район. [Де саме Ви проживали в Хер-
сонській області?] В Івановському районі. Там совхоз 
«Мирний» був. Було там багато, нас привезли багато. 
Одних беруть – туда, а других – туда. А совхоз «Мир-

ний» мав 4 отдєлєнія. 4 маленькі села. Такі села – по 
сто хат. Бо я їздю туда в гості, бо в мене там дочеч-
ка вмерла. Мусю туда вже їхати. Та й села вже нема 
того, шо я жив. Там я і на агронома вивчився, бо тут 
людей багато, а там, май, – менше. То легше поступа-
ти. [З якою метою Ви переселилися?] Заробити, а я ж 
женився, а робити і жити нема де. Я поїхав з жінкою. 
І вже двоє дітей я мав. Нас привезли у Скадовськ. А з 
Скадовська машина їхала з совхоза. І  викидала кого 
в якім селі. А  я думаю: «Де попаду  – там і буде». Бо 
тато мене вчив, каже: «Спокойно, ніколи не журися, 
жізнь всігда добра! Ади, я воював. Із войни прийшов 
живий». Ти й куда пошлють, туда я і йду. Я не просив-
ся. «А це, – каже батько, – на войні один проситься: 
«“Я піду..!”». А син його каже: «Беріть і мене!» Каже: 
«Нема ні одного, ні другого». Каже: «Тако, як би я, то 
був би живий!» [Чи зважали на ризики переселення?] 
Там тяжко було. Багато людей, тих, шо їхали, повтікали 
назад. [Чи можна було повернутися на батьківщину?] 
Можна було. Хочеш  – живи, хочеш  – не живи. Втік, 
а потім приїжжав та й розчитувався, но розчитувати 
не хотіли. Бо там нехватка робочої сили. Там так: при-
їхав, жінка должна йти дояркою. А чоловік – з тракто-
ром. Там роботи мало, тракторістом тільки. Я був шо-
фером. Тракторістом не хотів. На шофера, але беруть 
лиш на трактора. Давай скотніком, скотарніком. Коло 
худоби, 180 коров. На коня – і погнав пасти. Пригнав. 
Вони подоїли, знов після обіда погнав. Трактором на-
сипали сіном, трактор роздавав. Заробляв в то время 
120 рублів. [Коли саме Ви жили в Херсонській облас-
ті?] В 1974 році поїхав, а в 1989 році вернувся. А бать-
ки самі тут. [Ви повернулися, бо батьки покликали 
додому?] Да, я був би жив [в Іванівському районі]. Бо 
там дали по 5 гектарів паю. Багато поля, багато. А тут 
лиш 1 гектар я получив, бо ше тут робив – у колгоспі. 
Батьки.., всі повтікали, зять трохи любив пити. А тато 
сварився з ним. Дочка татова, моя сестра, мусила три-
матись чоловіка. Та й поїхала з ним, переїхали в Кі-
ровоградську область. А одна в Кривому Розі вийшла 
заміж. Була в тої на свадьбі і там же лишилась. Мен-
ший мене брат – у Новім Бузі, Миколаївська область. 
[Також поїхав по переселенню?] Да. Тоже поїхав. Але 
він такий, май, розбитний, як я. Машини зараз такі 
має. Каже, шо дочка, як буде виходити заміж, дам її 
машину, бо в него три. Він всьо сам ремонтірує лю-
дям. Цим живе. [Чи підтримували зв’язок з домом?] 
Ну, а як же. Це отпуск, рідко давали, бо треба мати ви-
ходів, шоб дали отпуск. А виходів не хватало. А там я 
робив агрономом, 250 рублів мав, в місяць мав тілько 
так. Як на пенсію йшов, то пенсії доброї не дали, бо в 
мене половина того, а половина тут, колгоспної. [Коли 
саме Ви приїжджали додому?] Коли як отпуск попа-
дав. Влітку – плохо, бо я агрономом, а там – уборка. 
Приїжджав десь на Храм. В нас Храм 27 вересня. Але 
там ше треба посіяти, як посієш до цього. На Храм, на 
Новий год був.
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БоБРовицький РайоН

с. козацьке
Записали О. Васянович та С. Маховська 5 липня 2010 р.  

у с. Козацьке Бобровицького р‑ну чернігівської обл.  
від Романенко Ольги андріївни, 1931 р. н.,  

та Плотник Надії Макарівни, 1919 р. н.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї, виховаННя дІТей Нас 
було шестеро. Батько вбитий на войні. Дак ми таке 
дитинство зазнали. У  дев’ять год уже ходили на ро-
боту, копали, коровами їздили орали. Колись я пошла 
до врача, а він каже: «А чим ви у дєтстві боліли?». А я 
кажу: «А я дитиною і не була. Яке теє дєтство». 

РодиННІ пеРекаЗи, РодиННе повсякдеННя  
Батько був і не багатий, і не бідний. Середній. Їх розгра-
били ж. У діда ж, батькового батька, було сто вуликов. 
А  у колгосп не хотіли вони йти, так їх розкуркулили 
і з хати вигнали були. Ходили по чужих хатах. А тоді 
мати якось до свого батька однесла мене з сестрою, так 
ми там побули. А тоді прийшла бригада до матчиного 
батька ди й каже: «Як будеш ти куркульську семню пе-
редержувать, так і тобі те буде». Дід каже: «Ганно, мені і 
жалько тебе, а забирай діток і йди». Побрала мати, при-
несла. У нас хата отам стояла. Це вже сюди вони пере-
строїли. Да сама пошла: «Пойду хоч картошечки возьму 
да спечу у печі чи що». Ну, все побрали, не було нічогі-
сінько. Дак мати тильки пошла да йде назад, а вже ж на 
село хтось сообщив, шо он Ганна принесла дітей додо-
му. Приходить тут один такий, шо ноги в його не було, 
на костилях пришкандібав, а ми на печі лежали, як ще-
нята. Кобеняк десь мати найшла. Тут клуня стояла. Так, 
ото, як розкуркулювали, дак загубився кобеняк. Взяла 
мати той кобеняк да нас поклала на печі, протопила піч 
трохи, шоб тепліша, дак ми і лежали на печі. Це мені 
було два годи чи третій. Дак він нас із кобеняком за-
брав – це саме зима, Роздво було. Дак він нас узяв, у ко-
беняку виніс і викинув на сніг. Дак шо ви думаєте, шо 
чужі робили? Всі ж свої. Тут мати доходить до сусідки, 
чує ж, шо ми кавчимо. Мати прибігли, за нас: куди нас 
нести? І  гвоздєм забили двери. Уже увийти матці не 
можна. Мати обратно побрала нас. Куди вона нас по-
несла? Ну, понесла вона нас, тут і зараз тая женщина 
живе, їй уже дев’яносто п’ятий чи четвертий год. Дак 
уже до її матки. Дак уже спасибо їй, Царство Небесне 
ций бабі, нас на п’їч поклали, а мати переховувалася.

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї Ми матку слухалися. На 
матку було, Боже сохрани, сказать «ти». «Ви, мамо, 
Ви, мамо». Да, Боже сохрани. Тоді зовсім не таке було. 
Діти вже кажуть на «ти», а внуки – «Ви». У мене тиль-

ки два цих онуки. Внуки кажуть «баба». Доччин, мож-
на сказать, вирос у мене, дак каже «Ви, бабо». Єсть 
такі, шо кажуть «бабушка», «дєдушка» Єсть. Це так, де 
заведено. Той, шо в Броварах онук, дак каже «папа» і 
«мама», а цей, другий, дак цей – «тато». 

дошлюБНе спІлкУваННя Малими були  – була я 
дома сама. А  вже подростали, стали ходить один до 
одного. І гулять, і в клуб ходили. А тоді замуж пошла. 
Брат був політрук особого отдєла в Києві. Політрук! 
Особий отдєл! Дак він привіз патіфон. Дак я, було, 
завожу пластінку, іграю. А до нас приходять і слуха-
ють. І до мене йшли, страшне! Усі! У хату йшли. Да й 
танцювали. Все робили. «Полька», «Резинки». «Резин-
ка» – також крутяться. З хлопцями з усіма дружила. 
Як чесно себе веди, – дружи з хлопцями, тіки чесно. 
Не тягайсь. Будеш тягаться, – нікому не добра.

шлюБНий вІк [У якому віці дівчата переважно вихо-
дили заміж?] Хто – в восємнадцять, хто – в дев’ят над-
цять, хто – в двадцять. Колі кого сватали. Були й такі, 
шо не повиходили. Зразу вередували – той не такий, 
той не такий. Так, як і зараз. А потім уже ніхто ніякий. 
А потім уже ніякий, попробуй тоді. У нас мати вмер-
ла. Мені було сім год. Значить, все. Так як я, значить, 
ніщо. Це ж ніщо без матки. А за мною – усі хлопці. І з 
хлопцями дружила. А хлопці про всіх розказували, яка 
дівка є, – яка чесна, яка нечесна. А зараз нема чесних. 

посаг [Яке придане давали молодій?] Корову давали. 
В мене було двадцять два [рушники]. Рушники, ска-
терть на стіл слали не одну, а чотири або п’ять. Ну, хто 
який був. Хто багатший, хто бідніший, хто як. Скриня. 
Це як короваї печуть, тоді і скриню забирають, при-
їзжають од молодого і забирають. На машині. Раніше 
на подводах возили. 

Скриня наша да березова,
І куди ти да повезена?
Чи в ліс, чи в діброву,
Чи до свекра в комору?

РоЗлУчеННя Розлучалися і раньше. Ну, раньше мен-
ше розлучалися, чим зараз. [Якщо одружувалися роз-
лучені, чи грали весілля?] Просто сходились. Раньше 
було всякеє. І зараз тоже таке самоє. Я тоже розходи-
лась. Дак як розійшлась, дак у клубі і разу не була. На 
себе гріха, на душу, не брала. Було, як, ото, ходимо у 
клуб, як розійшлась дівчина з хлопцем: «Чого вона, 
ото, прийшла? Вона прийшла за хлопцями». Таке в го-
лові було дурне. Дак, ото, сама як розійшлася, тоді не 
ходила. Думала: «Про мене таке ж саме будуть бала-
кать». А другі ходили. Молоді – дурні, того і розлуча-
лися. Воно постєпєнно все приходить до ума. 

чеРНІгІвська оБласТь
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с. дроздовиця
Записала В. Конвай 9–13 вересня 2009 р.  

у с. Дроздовиця Городнянського р‑ну  
чернігівської обл.  

від Куцої Олімпіади Семенівни, 1924 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя, виБІР паРи Знакоми-
лись раньше на вєчорках. Собіралісь дєвкі і хлопци. 
Дєвкі вишивалі, а  хлопци в карти гуляли. А  потом 
разошлісь по парам, до дворов хлопец проводе чи до 
дома. При советской власті всє релігіозниє празникі 
запрещалісь. У нас било так. Дружить хлопец із дівчи-
ною. Ходіть так год-два, а тогда говориць: «Я буду на 
тебе женіца, приду до тебе со сватами». А я єму гово-
рю: «Приході, приході, а мене і дома не будє, я в клуб 
сбегу». – «Для чего ж ти такоє сдєлаєш?» – пітає мєнє. 
«А как же я буду перед бацьками... Стидно мєнє!» А те-
пер такой молодежи нема. Повстречались месяц и уже 
женяца. Пожили месяц і розвелись. В моєй молодості 
встречались долго, лучше знали друг друга. Вот по-
шла я в клуб, а в самой серце – «тінь-тінь». Все думаю, 
прийдут свати, прийдут свати. Гармошка іграє, а мені 
не до гармошки. Тогда довго не гулялі. Ідем с гармош-
кою на нашу вулицу, аж тут і мой меня встречаєт. Біля 
хворточкі сталі, а  я й кажу єму: «Не пайду я в хату, 
не пайду, хоч ти убей меня». Він каже менє: «Ну, чи 
ти дурна, чи шо?». А тут старший брат єво подходіть 
і питає: «Шо у вас тут за разговори?». А мой отвечаєт, 
что не хочет, мол, домой ідті. А йон кажет: «Пусть хоть 
в хату зайдє». Зашла  я, а  там сразу заходять і свати. 
Приходять с хлебом і гарєлкой, ставят на стол. І на-
чинають прибауткі.

с. конотоп
Записав Г. щербій 11 вересня 2009 р.  

у с. Конотоп Городнянського р‑ну чернігівської обл.  
від ельдоран антоніни Максимівни, 1960 р. н.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї У мене є чоловік, три дочки, 
два зяті, два внуки. Чоловік у мене старший на шість 
років. [Це Ваш перший шлюб?] Перший і,  думаю, 
останній. [Коли доньки були маленькі, хто за ними 
найбільше доглядав?] Канєшна,  я. Ну, а  дєткі хаділі 
в садік. Тада ж садікі билі свої. І дєткі хаділі в садік, 
а ми хаділі на работу. [Скільки Вам було років, коли 
народилася перша дитина?] Двадцать. [Скільки дітей 
Ви хотіли мати?] Я  считаю, чим больше, тєм лучше, 
на то врємя, но не на ето. Ми жівем только вдвойом, 
с мужем. Дєті вже окремо всі. Вони всі в Чернігові. [Ви 
могли  б усиновити чужу дитину?] Нє, ви знаєте шо, 
у нас, у мєня дочки, вони їздили у Трускавєць отди-
хать. А в нас є у Городні та школа, в каторой тє деткі, 
без бацькоў живуть там. І вони познайомились з од-
ним хлопчикам, і він до нас приїзджав. Ну, у нас сім’я 
зовсім потєрялась, потому што, я считаю, дєткі сільно 
ранімиє. До них нада особий падход. А я б, канєшно, 
нє протів би була. [Якби у Ваших родичів трапилося 
нещастя, і  залишилася дитина-сирота, чи Ви забра-
ли б її?] Це бєз проблєм. [...] У мами було п’ятеро ді-
тей, але я сама старша. 

сІМейНІ вЗаєМиНи У  мєня свекра не било, [лише] 
свєкруха. [Як довго Ви жили зі свекрухою?] Чотири 
мєсяца только прожила і всьо. Больше я би нє жила 
с німі. Ну, проста нам надо било отводіться с чолові-
ком, бо там іще його брат оставався, тому там ми нє 
настроєни билі жить. Нє хотєлося [жити зі свекру-
хою]. [Як до Вас ставилася свекруха?] Ну, так стави-
лась... Так, як всі свекрухи ставляться. З  мамою  я  б, 
канєшно, жила, но з свекрухою – нє. Просто я їй нє 
нравілась.

фоРМи шлюБУ [Коли Ви виходили заміж, чи питали 
тата й маму про згоду на одруження?] Канєшно. Ми 
прішлі і питали. У  мами і батька питали. Я  щитаю, 
із обоїх сторін, – і маїх радітєлєй, і його радітєлєй, – 
всьо-такі, должно бить отцовське благословєніє. Це 
обов’язково! С  одної сторони нєма радітельского 
благословєнія, ілі там со сторони жени, ілі там со 
сторони мужа радітєлєй, я считаю, це шо савсєм нє 
будє. Це, значить, нєблагаполучна буде сім’я. Це та-
коє мойо мнєніє. [Коли Ваші доньки виходили заміж, 
вони теж питали Вашої згоди?] Канєшна питали. [...] 
[Чи можуть  жити разом без реєстрації шлюбу?] Ну, 
це токо пожилиє обше живуть, а з молодих – нє. Ну 
так, дапустім, єслі чоловік, там, умєр, ілі у кого жінка 
умерла, так вони сходяться і живуть. А з маладих – 
нє. Потому шо нада жить. А  як у сєлі прожить од-
ному мужику? А як жінці прожить у сєлі? Це сільно 
трудно. І  щас, і  в любоє врємя сільно трудно жить 
аднаму. [Як до такого ставляться їхні дорослі діти?] 
Вихода нєма дєтям другого. І  це сільно харашо, шо 
вони даже живуть. От, дапустім, якщо батько сам 
остався, там йому пяйсят чи шейсят год, і він пішов 
до другої, я  б тока за то била. Ну, хотя мой батько 
остався без мами. Йому було семьдесят два годи. І я 
протів била! Я б, конєшно, настаівала, чтоб оні вже 
узаконілі своі дєла. Я  б настаівала, шоб женились і 
всьо. Ой, ну каждий распоряджаєтся своєй жизнью. 
Я так щітаю. Конєшно, це гріх, но ми всє дєлаєм грє-
хі, особєнно молодьож.

ЗаБоРоНи, пов’яЗаНІ ЗІ шлюБоМ Я  сама перша 
заміж вийшла. [Якщо б молодша сестра перша заміж 
вийшла,] я  протів би не була. Я  сама старша, пєрва, 
брат потом – втарой, ну, мабуть, патом сестра, патом 
моя сестра, тоже замужем, і брат. Да! Все йшлі по том 
[по черзі]. Да. А  у міня всє савсєм наоборот полу-
чілось. У мене три дочки, і сама пєрша замуж вийшла 
сама младша, а старша нє протів була, потому шо вона 
і шас, і в даний час не замужем. Ну, вот у мене два прі-
мєра. У нас ішло від старшого до самого мєньшого – 
женілісь і замуж виходілі. А у мєня уже дочки – сав-
сєм пошло по-другому. Сама мєньша сначала вишла 
замуж, потом вторая, но третья на даний час не заму-
жем, хотя єй уже трідцать одін год. 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї [Як Ви зверталися до ді-
дуся й бабусі?] «Дєдушка» і «бабушка». На «Ви». Да, 
і маму, і батька – тоже «Ви». І мої дочки – тоже «Ви». 
І ви знаєте, я шото нє представлю на «ти», чого – нє 
знаю. Може, я старомодна. Но у нас просто так завєдє-
но. [Якщо б вони раптом почали називати на «ти», Вас 
би це образило?] Ну, єслі так із самого дєтства вони 
називала на «Ви», а потом на «ти», це канєшна, я до 
цього не привикла. [Як до Вас звертаються зяті?] Тоже 
на «Ви». [Як Ви звертаєтеся до сестер, братів?] Оля. 
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І до братів так само: Саша, Вася, Міша. До кума – на 
«ти». Як кум, кума. Можно назвать «кума Оля», «кума 
Свєта». Ось, єслі я с другім, с  кємось разговариваю, 
знач’ я  кажу: «А  там моя кума Оля... Кума Свєта...». 
А  єслі я до кумів общаюсь, то я кажу: «Кума, дє Ви 
билі, куда Ви ідьоте?». 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї [Хто має вирішува-
ти найважливіші проблеми в родині?] Смотря яка 
праб лєма. Я  думаю, шо должни мєжду сабой всьо-
такі гаваріть і мама, і бацька. І до якого-то спільно-
го рішення дійти. Я  тут нє думаю, шоб должен там 
чи мама, чи батька главний. Я щитаю, шо це должни 
обоє вмєстє рєшіть. [Чи  бабуся й дідусь впливають 
на вирішення проблеми?] Ну, раньше впливали. Вони 
просто подказувалі. Бувало так: ми слухалі, іногда не 
слухалі, іногда по-своєму. Я щитаю так, шо радітєлі 
нікагда поганого нє подкажуть. Нікагда. Тока ми  – 
дєті – родітєлєй нікогда нє понімаєм. Це приходітся 
з годамі. Ага, сєбя вспомінаєш, ага, а  мама када же 
казала. От так. А я ж то нє слухала маму. А тєпєрь я 
тоже на її місці, і мєні стока год, як мамі. [Як у Вашій 
сім’ї вирішуються фінансові питання?] Ви знаєте, як 
щас, на даний час, отримала грошей, оставила себе, 
скока нада, там с чоловіком поговорились, туда-сю-
да, здачу дєтям отдалі. Оце так ми щас живьом. У нас 
стока і стока, нада туда і туда. Єдінствєнноє шо, у нас 
троє дєтєй, нікада [чоловік] не сказал, шо нєт, ім нє 
нада, давай нам. Він тока каже, да, канєшна, дєтям. 
Він працює, приносить [зарплату] і мені отдайот. [...] 
Ми вдвайом вирішуємо. Нада  – значить нада. До-
пустім, от в прошлам гаду куплялі халадільнік. Ми 
вдвайом поєхали в Чернігов, вдвойом вибіралі. У нас 
дочка в магазінє там работає [...], у будматеріалах. От 
ми втрайом всє хаділі, вибіралі халадільнікі. Це вже 
наше рішення. Хто б шо нє казав: ми рєшілі і всьо. [...] 
[Хто в сім’ї має готувати їжу, мити посуд, прибира-
ти в хаті?] Жінка. [Хто пере одяг?] Тоже жінка, но ми 
стіраєм, єта, вдвайом, на рєчкє. У нас сільно хороша 
вода. Він [чоловік] ванну на коня – і на рєчку. У нас 
сільно вода хороша в сєлє, сільно отстіруєт. [Хто по-
винен обробляти город?] Вмісті  – чоловік і жінка. 
У нас овочі я обробляю, а картошку і буряки – чоло-
вік. У нас же щас городов багато, так мі рукамі обро-
бляєм тока грядки. [У Вас є корова?] Є. [Хто заготов-
ляє сіно?] Чоловік. Ну, і гребьом каньом. Я даю [дою] 
карову і випускаю на пашу. Чоловік пасе і тоже і їсти 
дає. Ну, і я ж буває там. [Хто має робити ремонт удо-
ма?] Тєкущій, ось два года таму назад, дєлалі. Так ми 
без чоловіка дєлалі. Дочки і я. А чоловік не помагав. 
[Птицю тримаєте?] Канєшно! [Хто за нею доглядає?] 
Я. [Хто заготовляє дрова?] Тока чоловік. [Хто частіше 
закупляє продукти?] Я. [Хто купує одяг?] Кароче, єслі 
сєбє – я купляю, то, то – я тоже. Но єслі єму, то ку-
пляєм вдвох. [Чи поїхав би чоловік сам собі купувати 
одяг?] Нє, не поїхав би він, він цим нє інтєрєсується. 
[Як Ви ставитеся до чоловіків, які можуть виконува-
ти жіночу роботу, наприклад, готувати їжу?] Ну, нор-
мально, в кого як завєдєно в сім’є. [Чи не насміхають-
ся в селі з таких чоловіків?] Можуть. 

посаг Нам давалі приданоє. Раньше ж-то свадьби луч-
ше гуляли. Люді як-то умєлі співать, зналі пєсєн бага-
то. Щас – нє. І так же само і приданоє вазілі. До мала-
дої єдуть по приданоє вєчєром. Там должна раньше 
буть шкафа. Пастєль, подушкі там, пєріна должна 

обя затєльно бить, кравать должна била бить. Канєш-
но, все це було зараннє мамой і бабушкой приготов-
лено. Я своїм донькам давала. Я спєціально, ну, я за-
раннє нє готовила, потому шо так рєшила. Я єзділа на 
Хмєльніцк, набрала всього, чого нада було. І канєшна, 
обя затєльно нада, я щитаю, шо приданоє нада давать. 
Тє самиє і подушкі, тє самиє і одіяла... Патаму шо ма-
ладая пара. Всього сначала нєту. І ложки там, і вілкі, 
і каструлі.

РоЗлУчеННя Я  отношусь до цього [до розлучень] 
отріцатєльно. Єслі сім’я прожила двадцять-тридцять 
год, я  до цього отношусь отріцатєльно. А  єслі сім’я 
прожила там по три года, я даже і положитєльно отнє-
сусь. Єслі я вже тридцять год із мужем живу, то я, щи-
таю, шо я щаслівая. І нє думаю расходіться.

поЗашлюБНІ дІТи Раньше у нас, у  сєлі, тоже було 
сильно багато байстрюків. Уся в сілє, ну, через одін 
двор. Може, із-за того, шо мужчин мало було. А всьо-
таки в женщини щитається самоє главно імєть дє-
тьонка, рєбьоночка сєбє. Я таких жінок ілі дівчат нє 
осуджаю. Я наоборот, всегда буду поддєрживать, па-
таму што це може буть у любого і каждого, і, дай Бог, 
шоб булі дєткі.

с. Макишин
Записав М. Пилипак 17 вересня 2008 р.  

у с. Макишин Городнянського р‑ну чернігівської обл.  
від Сільчук Євдокії Кузьмівни, 1939 р. н. 

дошлюБНе спІлкУваННя В  клубі гулялі, старого 
дєда наймалі, двє лампі вісєлі, йон на гармоню грає, 
а  ми танцуєм «Карапєт», «Краков’як», «Польку». 
А таді якісь учітєлькі прішлі, вже тиє «Вальс» танцю-
валі, а ми – нє! Дєд не вмів «Вальса» іграть! Гадалі, скі-
далі башмачок, а хлопци падсядут да забєруть – куль-
гай боса. Перев’язували дєсятий калок – чі кривій, чи 
сліпій, чі якій вже будє, який же ж калок той.

виБІР паРи, посаг Якщо хлопець і дівчина були із 
місцевих, то їх родини добре знали, і які ж тут роз-
питування могли бути?! А бабуся колись казала: «Ко-
пійка йде до копійки, а руб – до рубля!». Я не знала, 
що це значить. Вона пояснила, шо в давні часи, коли 
ше заручини були, то багаті, заможні ідуть до замож-
них, а такі... Шоб рівня була. Сватався мій дід рідний, 
спочатку сватався у сусіднє село. Мама його і тітка 
ходили в те село, якісь там були Ковбаси. Значить, 
вони розпитували, які люди, чим займаються, чи є 
в родині душевнохворі, чи є фізично хворі, чи були 
вони у в’язниці, чи займалися якимись промислами, 
чи хазяї, чи є там гумно в них, чи є так кошара, чи 
худобина яка є? А в кінці запитували, що яке ж при-
дане дасть батько своїй дочці. Звичайно, що ні на-
речена, ні наречений одне одного не бачили, поки 
йшло таке розвідування. Потім вже засилали старо-
стів. Коли вони приїхали туди, то їм відмовили: «Ми 
узнали, шо у вас мало десятин! Наші десятини і ваші, 
коли ми дамо, то наші будуть переважати, але чоло-
вік головний у сім’ї, тому вибачте!». Парубок він ви-
дний, але було шість дітей в сім’ї, всім не було шо 
дати. В  придане давали скриню, подушки  – чотири 
мінімум, рушники, сорочки, полотєнца тканиє, ряд-
но обов’язково – ткане, настольники. Свахи приво-
зять і розвішують.

ГОРОДНЯНСьКиЙ  РаЙОН 
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с. хотівля
Записали О. Боряк та В. Конвай 10 вересня 2009 р.  

у с. Хотівля Городнянського р‑ну чернігівської обл.  
від Яковенко Марії Іванівни, 1933 р. н.,  
Лущай Людмили Петрівни, 1940 р. н.,  

та Савостенко Марії Михайлівни, 1938 р. н.

виБІР паРи В дєдушки мого було багато дітей. Шість 
синов було у нього. Дєда в лєс отправілі і прівелі бабу 
мою. А баба була багата. Дєд прієхал, а вони вже ка-
чунки іграют – вже свадьбу іграют. Діда звали Степан, 
а бабу – Катя. Дід і каже: «Катя, я тебе не хочу». А вона: 
«Батечко, я тебе люблю». Це мені дід розказував. Ну, 
як любиш – і вони почали жить.

дошлюБНе спІлкУваННя Співала молодьож на ву-
лиці. Мама моя співала. На роботу їдуть– співали і спі-
вали. [...] В моладасті ми єще і варажилі на вєчерніцах. 
Клуба у нас тагди нє було. Пашлі ночью в одну із хат. 
Там жіла вдава, мужа у неє нє було. А був празднік – 
Святого Андрея. Дєвкі гаваряць, шо нада паваражиць. 
Всьо, шо сєгодне скажется, так і сбудется. Такій круг 
нарісовалі крейдаю вєлікій. Нас било сєм человєк. 
Паставілі вади пасередінє і насипалі купачку зерна, 
каждая сваю. Пустіті пєтуха і глядєлі: чию купачку йон 
задовбає скореє, та і вийдєт замуж бистреє. А калі по-
йдє да вади  – у  той будє муж п’яніца. А  хлопци под 
акном, хотя ми і позакривалі окна платкамі. А тот пє-
тух поклевав всє купачкі. Ну, цяя вдава і гаваріть, шо 
ми всє вскорасті павиходім замуж. Так йоно вскорості 
і получілось. І  зєркала станавілі на сталє, і  воду ста-
навілі, і тагда кідалі туда кальцо, і гаварілі тоже, шоб 
явівся жєніх. І гаваряць нєкоториє дєвкі, шо ім пака-
зивався жєніх. А у мєнє такє нє палучілось. Навєрноє, 
єще рано да жєніха било. Но я єще так скажу: калі твая 
судьба, дак йона прийде, а як нє, то шо хоч рабі – нє 
будє. На празднікі ми хадалі под окнамі і слушалі, кто 
шо скажєт – «сядь» ілі «іді». І также узнавалі, шо ажіда-
єт скоро. Як «іді», значіт, пойдєш замуж, а єслі «сідєть», 
то будєш долга єще сідєть. Такоє прєдсказаніє дєйству-
єт на адін год, до слєдующега праздніка.

ІчНяНський РайоН

с. Монастирище
Записала Л. Костенко 2011 р.  

у с. Монастирище Ічнянського р‑ну чернігівської обл.  
від Галат Ганни Михайлівни, 1929 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Мати  – з багатого роду, а  бать-
ко – з бідного. Прийшли свататися, принесли хлібину 
неважну. А в їх гарне було. Батько не хотів оддавать, 
бо бідний, а мати ж знає, що вона вагітна, каже: «Хай 
іде». Мати: «Санько, їж он ту хлібину, яке твоє». Мати 
моя  – Олександра, по-вуличному  – Сороковкі ́вна. 
Батько її купляв бутилочки горілки-сороковки. Ми 
Оверки́, у  мене був дід Оверко. Батько  – Михайло 
Бова, а  називали Михайло Оверківський, дівчата  – 
Оверківські. У моєї матері було семеро дітей. Самий 
старший  – з  1912  года, підмазував, ткав і  все робив, 
бо дівчат не було. Сестра Маруся  – 1922  року, після 
неї хлопці – Миша, Павло, Йван, Гриша. Самий стар-
ший брат любив мене. Прийде гулять, ізбудить мене, 
посадить на припичку, молочка увіллє, хліба трошки 

дасть. Він на руки мене візьме – по хаті ходить. В ар-
мію йшов, так челядь гуляла. Загинув на війні. Другий 
брат, Іван, служив у Москві три з половиною года, ко-
мандував оркестром. Батько і брати грали на струн-
них інструментах – скрипки, балалайки, гітари, ман-
даліни, бубни. А  як грали! На весілля їх гукали і на 
Масницю, «грища» звали. Як празник чи неділя, – лю-
дей повно: танці, грають, співають. Батько і скрипку, 
і балалайку, бубон, – що хоч зробить. Бубни робили з 
собачої шкіри. Батько поділив кажному синові землю.

коЗелецький РайоН

с. карпилівка
Записали В. Конвай та О. Васянович 29 червня 2010 р.  

у с. Карпилівка Козелецького р‑ну чернігівської обл.  
від Мацібори Галини Павлівни, 1935 р. н., родом 

із с. Моринці Звенигородського р‑ну черкаської обл.,  
та Вербової Уляни Лазарівни, 1924 р. н.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї, РодиННе повсякдеННя  
Батько мой б’єдно жіли. Не йшов батько у калгосп. 
У мене було два брати і двє сестри. Я сама менша була. 
Двє карови було, двоє коней було і овечки, четверо 
було. А за землю я не знаю, скольки було. А тадє ад 
нас усе забрали: і коні, і карови, і землю. А батько мой 
умер у тридцять шостаму годі [1936 р.], дак батька за-
хавали. А вже падрасли сини, брати має, дак пашли в 
калгосп, дак дали нам усадьбу. Перенесли ми хату, бо 
унизу такому жіли, вада прібувала часто. А то пере-
йшли вже на гору жить. Мій чоловік – із Карпилівки, 
а  я  – із Шевченкового краю. Познайомилися на ве-
сіллі у моєї подружки з Моринців, що на Черкащині. 
В двадцять п’ять років вийшла заміж. Чоловік був вій-
ськовий – десять років прожила на Байконурі, а тоді 
повернулися в рідне село чоловіка, в  Карпилівку. 
З 1975 року тут і живемо. Моя бабуня була із Шести-
ренців, на Черкащині. Караваєв був наш поміщик. Дід 
був із Мурзинців. І  був вдівцем. Його звали «німий 
Устим», бо мав проблеми із мовою. Одружився із ді-
вчиною, яка, кажуть, заглядалася на хлопців. Устим її 
бив за це. Одним словом, через деякий час, наживши 
двох діточок, вона вмерла, і Устим залишився вдівцем. 
А моя баба була дуже красивою дівчиною. 

с. короп’є
Записали В. Конвай та С. Маховська 29 червня 2010 р.  

у с. Короп’є Козелецького р‑ну чернігівської обл.  
від чернявської Ганни андріївни, 1935 р. н.,  

та Жовнір Галини Максимівни, 1941 р. н.

дошлюБНе спІлкУваННя Знайомилися раніше в 
клубі. Там проводились танці. А  із танців ідемо, то 
співаємо на усе село. На центральній вулиці села про-
гулюється після танців молодь. Біля мого двору всі 
останавлюються, і співаємо ще. У нас був собака, так і 
собака із нами гуде. Ото познайомляться, а тоді як усе 
харашо – приходять свататься. У нас так і називали – 
«свататься». Бувало таке, що мати спочатку дагаво-
риться, а тоді вже йдуть свати. Коли мати приходила, 
то це було таке, як тепер «помолвка» називається. 

виБІР паРи А  я вийшла заміж так. Їздила я в Київ-
ську область, Яготинський район, на заробітки. Там 
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і познайомились із своїм майбутнім чоловіком. Тоді 
вони приїхали із матір’ю і дядьками, бо батько їх по-
кинув, до мене свататись. Посватали та зразу ж мене 
і забрали. А свайбу гуляли опісля. Бувало у нас і таке, 
не часто, а було, коли посватались, а до свайби уже і 
порозбігались.  [...] Приходили свати до мене, а я ба-
гатьом одказувала. Приходили і питали, щоб слово 
дала – согласна чи не согласна. Це було дуже важно – 
дати слово. На сватання приходять у нас багато сватів 
із женихом. І по вісім, і по десять, у кого як получаєця. 
Якщо дівка согласна, то у нас вона подавала платки. 
Рушниками у нас перев’язували старші дружки тіль-
ки на свадьбі сватів. Молодому дівчина вручала також 
хустку. Колись вишивали її, а тепер просто шерстяну 
хустку вручають. Согласієм молодої служило те, що 
вона розрізала хліб. Оце, як розрізала, – щитай, дала 
согласіє. Бувало, уже співали такої пісні:

Пусти, свату, в хату,
Нас тут небагато –
Тільки шестеро та семеро,
Свату хату перевернемо.

Цю пісню могли співати і на сватанні, а на свадьбі обі-
затєльно співали. Коли відмовляли, то хлібину повер-
тали назад, її не розрізали. Це я, ото ж, багатьом від-
мовляла, так було таке, що хлібину просто односила 
сватальникам назад. Кажуть «за перебір – наперекір». 
Так, ото, зі мною таке було.

посаг Я як прийшла сюди, то зробили тут жердку таку 
і на цю жердку усе манаття моє і повісили, що в мене 
було. Рушники були, скатерті, покри ́вала там, що було 
таке. Сорочку даровала. Вишиту. Сама [мала вишити]. 
[Cкільки рушників мало бути?] Скільки єсть. І  по-
стіль. Як хазяйка хороша молода, дак багато нашила, 
а як яка, дак не уміла шить, то зовсім.

c. Надинівка
Записала З. Гудченко 17 червня 2013 р.  

у с. Надинівка Козелецького р‑ну чернігівської обл.  
від Цюман Параски Костянтинівни, 1925 р. н.,  

та чередник Марії артемівни, 1931 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи, РодиННе повсякдеННя  
[Ви народилися в цьому селі?] Аякже, в цім, в цій хаті. 
Ще я мала була зовсім, знаю, шо був голодомор. Бо ко-
лись покойна матка прийде да цвіточков нарве, такі 
краснії росли цвітки, і тоді, ото, насушить, намне і, ото, 
нам ладиков напече. Розкуркулювали. Це називався 
«бідняк», а цей – «багатий», то того вже розкуркулю-
вали. Яка там корова чи птиця, чи шо, то все забирали. 
Людей не висилали – гонили в колгосп. Деякі не були 
в колгоспі, а  «індусами» жили. Називались «індуси». 
Жили сами, коні були й корови. Так усе ж позабирали. 
А ми сиділи на місці, нікуди не ходили. Батьки жили 
коло магазину [теперішнього]. А я родилась тут, у цій 
хаті. Построїли її батько і матка. А сестри мої понахо-
дились у тій [дідівській] хаті. Цю хату вони будували 
послі революції. У голодовку строїлись. У нас чотири 
дівки батько привіз, а четверта вже я знайшлась. Бать-
ко був бедняк, і його батько був бедняк. Батько чоботи 
шив, заробляв на кусок хліба. Всі для себе займалися 
землеробством. Орали, колись коні, воли, корови були. 
Колись різали телята, кожі тії чинили і з тих кож шили 
чоботи. Кажне самі робили кожі. Оце зарізали теля, 
вичинили кожу, а тепер: «Ти мені пошиєш чоботи?» – 

«Принось». Принесуть, та й шиє ті чоботи. Батько усе 
життя цим займався. А тоді вже пішли в колгоспи. Як 
у колгоспі був, собі чоботи пошиє, дів кам своїм пошиє. 
Платили грошима, а як хто каже: «Я тобі прийду поко-
шу, я тобі луг викошу, а ти мені чоботи пошиєш». Той 
пошов косить йому, тоді гребе, тоді привезуть йому. На 
Десну ходили купатись. Колись ходили і тепер. Батько, 
ох, рибалка був, страшне. Він усе ходив з вудками, як 
заходився вудить, дак покойна матка: «Ой, скільки ро-
боти, і дома робити треба, і в колгоспі, а ти вудить!». 
Як матка покойна ту вудку вигнула полам [навпіл] да 
потрощить уже ж. Ми всі ще спимо, а батько вже побіг 
з вудкою у Десну ж. Побіжить рано, навудить риби і 
приносить. І гриби, оце таке було. Ми ше спим, а він, 
ото ж у лісі ростуть гриби, маслюки, вже побіг в ліс, 
уже стіки набрав грибів, шо на кошулю повну набрав, 
тоді скидає з себе штани і повні штани накидає. Через 
плечі і несе вже кошулю повну грибів. І людям же ж 
кажуть: «Костя, ти приніс уже гриби?»  – «Приніс».  – 
«Так я прийду». – «Іди, вон бери, скіко тобі треба». Він 
задарма давав і рибу, і гриби. Хто там, як єсть совість 
уже, – чи прийде поможе йому шось зробить, чи дасть 
йому на пляшку. Це ж у лавці четвертушки купляли, 
то: «Я тобі на четвертушку дам, а ти мені дасиш гри-
бів». Брали ягоди в лісі, ходили в ліс по ягоди: ото 
ожина є така синя, а  ягоди, такі дрібненькі, красні  – 
малина, земляника. Є чорниця. І  їли ягоди, і  сушили 
на блясі: ожину, шовковицю, землянику. Сушили все в 
печі. Печі топили. Оце принесеш ожину, на бляху на-
сиплеш, підстелили лопухи.  Самі олій робили. Сіяли 
льон і рапса, називалась «рапса». Колись же жили, дак 
були тії, шо били. Ступи колись же були. А ми насу-
шим того льону, зерня те насушим да в ступі натовчем, 
насієм і тоді понесем, і вже нам надавить олію із льо-
ну. Олійниця була отут і на Копачеві. Надавить олію, 
і макуху забираєм, бо давали ж корові макуху. Давали 
й свиням, коням. Своє було все. Не купляли колись. 
Тепер – соняшниковий олій, а колись же – рапсяний, 
а це – із льону олій. Найсмачніший був із льону. Із рап-
си чогось горкуватий олій, а з льону був смачний, па-
хущий, такий густий олій. Та й насиплеш у те блюдечко 
і тоді сільки, і  тоді хліб вмочаєш та й їсиш. На Десні 
стояли млини колись. Мого батька батько «мірошник» 
називавсь, у його був млин. Млини були, поки не став-
ся колгосп. Колгоспи все порозкидали. У колгоспи за-
гнали нас, тоді й млини порозкидали. І тії порозкида-
ли, шо на воді були, водяні млини, і ті, шо на горі. Всі 
були дерев’яні, з такою шельовкою. Вітряки стояли на 
землі, повертався тільки верх, і крила ж були. Батько 
каже: «Сьогодні вітер, повезу вже, буде молоть». Поки 
вони жили вмісті, батько й матка батькові коло лавки, 
дак був млин на воді, а тоді вже, як одійшли сюди, по-
строїлись, і млина тоді построїли вже вітряного. Матка 
вмерла в шістдесят вісім год, рано, а батько – в сімде-
сят чотири. Так батько ше пролежав чотири годи – не 
ходив, кажуть, паралізувало. Я  його доглядала. Пле-
мінник жив, сестрин хлопчик. Він овечки годував на 
хвермі. А сестри вже порозходились, не було вже сес-
тер. А батько – негодний. А треба ж норму вироблять. 
Не виробиш мініма (треба ж і погодувать, і прибирать 
за батьком), – тебе судять.

виховаННя дІТей [З  якого віку дітей привчали до 
роботи?] Як у школу вже піде. Послє войни, мені було 
дванадцять год, дак я не ходила на роботу, воли пога-
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няла. Дак це ж обіду дождемось, да свої торба, да мама 
дасть хліба, бутилку молока. Може, якийсь крашанок, 
сала було. Старшиї хлопці уже забрали чи заховали, 
чи з’їли всьо. І я голодна була. Дак мама пошла на бри-
гаду да на голову каже: «Всьо, вона більш не піде». Дак 
нас туда, за Копачів, називається Чистий Луг, отаких 
малих дівчат, там старики орали, нам було ловко, нам 
інтєресно, дадуть ще й плуга. І так ми й кончили там 
орать. А потом уже стали ж трактори. І я помню, ше 
в’язала. І льон вручну брали в’язали, усе. І отак. По-
навозять, у копиці понакладають. Комбайн молотить. 
Ми по тижню ночували у полі, молотили жито, любе 
зерно. Подаєм, те солому одкидає, те полову одгребає. 
Копицю наклали соломи, ото нори повиривали, там у 
котлі їжу нам... У нас такі, сусід там на Копачеві, оце, 
йде, знає, шо дівчата тут, стукає палкою: «Дівчата, 
вставайте, вже он у Кривого Петра посходились, сві-
титься. Підем на вечірки». Було інтєресно в молодості.

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї [Хто в сім’ї розпоря-
джався грішми?] Должно батько й матка, обоє. В мене 
і в батька гроші були, і в матки, бо батько горілки не 
пив. У кого мужик п’є горілку, дак буде жінка розпо-
ряджатись. У нас батько не пив горілки, дак у матки 
була каса. Батьку треба гроші, дак він: «Маня, дай мені 
там грошей на щось».

оБов’яЗки дІТей щодо БаТькІв В мого батька був 
батько ж і матка. Дак молодший доглядав. Батько ста-
ріший був, дак батько одділивсь, а  молодший, був у 
батька брат, дак матка і батько жили з ним. І  сестра 
була у батька, дак тоже одділилась, пошла замуж. Мо-
лодший брат доглядав, а як померли батьки, поховав. 
[Кому діставалося господарство після смерті батьків?] 
Хто там вже доглядав. Менший син подоглядав, там 
йому й осталось, а потім – дітям його.

дошлюБНе спІлкУваННя Були вечорниці, поки ра-
дянська влада була. При німцях розгонили. А колись 
і до нас ходили. Ще матка покойнинька була і батько. 
На вечорниці дівки ходили і ткали – прядки на пле-
чі і йде з прядкою, з гребенем і ми́чки несе у платку, 
тепер – у кульках, а тоді ж не було цього – у платок 
ув’язала. Часто до нас ходили дівки. Хлопці гуляли, 
покрадуть мички од бабів. А інший уже проводить... 
Були в селі музиканти, як я ще була мала, баян, гар-
мошка, мандоліна  – все було. Вийдемо на вулицю, 
а вже та балалайка грає пуд двором. Дівки виходять 
уже – три старші, а я мала була – гуляти. Насходяться 
багато дівок да вже й гуляють надворі. Колись коло-
ди були і лавочки тоже. Верби колись були коло дво-
ра, ого! Таку вербу спиляють, лежить верба, сидять на 
вербі, танцюють, грають. Вистави робили, з  району 
приїждяли, а самі не ставили... 

коРопський РайоН

с. верба
Записав Г. щербій 18 вересня 2009 р.  

у с. Верба Коропського р‑ну чернігівської обл.  
від Скєпи антоніни Миколаївни, 1959 р. н.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї Була одружена, зараз я 
розлучена. [Чоловік був] на рік молодший. Перший 
шлюб і останній. Проблеми були в одном – в водке, 

більш ні в чому. Єсть син  – шістнадцять років. На-
родила його у двадцять три роки. [Хто доглядав за 
сином, коли він був маленьким?] Я няньчила. [Чи Ви 
хотіли мати більше дітей?] Да, тоді хотілося, а тепер 
уже інше. [Чи Ви б змогли всиновити чужу дитину?] 
Ви знаєте, ніколи не думала про це, може б, і змогла. 
От у нас така сім’я живе, у них не було довго дітей, так 
усиновили ж дівчинку. Живе нічого, собі оставили. 
[Скільки у Вас братів, сестер?] Нас вообше четверо 
дітей. Братів нема, тільки сьостри.  [...] Я всю жизнь 
негативно до абортів відносилась, ну, якщо в шіст-
надцять-вісімнадцять год. Це – гріх. Я сама віруюча 
людина. [...] Я сама не вмію лаяться і з людьми ніколи 
не лаялась, в мене ворогів не було, а за дітей – це во-
обше. Я думаю, щоб діти не чули. Єслі сказав лайку, 
то шоб діти не чули.

шлюБНий вІк [Як виходили заміж: спочатку старша, 
потім молодша?] У нас вообше вийшла сначала більша 
за мене на два роки, потом ще одна, потом сама стар-
ша вийшла вже в тридцять років, а тоді – я. Тобто я не 
порушувала традицій.

посаг [Чи давали Вам придане?] Да. Тоді ж як було: 
пастельне, все, шо можна; там полотєнца, там шкаф 
обязатєльно, як виходиш замуж, там діван якийсь, 
ну, таке. Посуда. Телевізор ми не купляли, телевізор 
нам подарували. Але це вже таке, головне – це посуда, 
шкаф. Бо в нас було так, шо мама, я знаю, скільки себе 
помню, вона всю жизнь купляла, складовала-скла-
довала. Тим більше, що четверо [дітей], то попробуй 
наскладать. 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї Я й маму, й тата на «Ви» 
[називаю]. [Як Ваш син звертається до дідуся й ба-
бусі?] На «Ви». [А до Вас?] На «ти». [Ви належно це 
сприймаєте?] Не знаю, нас просто, може, так раньше 
воспитували. До старших він до всіх на «Ви»: тьоті 
й дяді. А мама – «ти», одна мама – «ти». [Як Ви звер-
таєтеся до кумів?] Ну, в  принципі, я  то «кума, ти» 
кажу, но коли вже так шось дуже, то на «Ви». І  до 
кума на «Ви», єслі треба шось попросить. Я  їх про-
сила, я  должна їх на «Ви» називать. І  тепер на «Ви» 
[звертаються до кумів]. У мене батько й мама до кума 
кажуть на «Ви».

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї У нас не було раздєлє-
нія труда. Єслі мене дома не було, то чоловік міг дома 
приготовить. Мити посуду – в селі в нас заведено, – 
що це все жіноча робота. Хотя помить посуду може 
і чоловік. Прання, я думаю, це вже чисто жіноча ро-
бота. [Хто обробляє город?] А в нас цього вже тепер 
нема в селі, раздєлєнія труда вже нема. Ми все меха-
нізіровали. У нас тепер вже мужики більше на городі. 
[Хто заготовляє корм для худоби?] Це вже оба. Подо-
їти – жіноча [робота], а остальне – хазяїна. [Хто годує 
кроликів, свиней?] Я думаю, що їсти можуть дать так 
само і чоловік, і жінка. [Якщо є птиця,] я дньом пішла 
попоралась да і все. [Хто заготовляє дрова?] Наверно, 
мужика робота. [Хто купує продукти?] Да, в принци-
пі, тоже не важно. Ідеш на ринок і, значить, вибираєш. 
В мене, напрімєр, син, і я сама вже нічого не купляю. 
Він каже, що йому треба, і так само він сам вибирає. 
[Коли чоловік виконує всю жіночу роботу,] це вже 
неправильно. [Якщо вдома все жінка робить? Напри-
клад, дрова коле.] У нас як кажуть: «Ото жінка в тебе! 
Молодець!».
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с. величківка
Записали В. Конвай та Г. щербій 12 вересня 2009 р.  

у с. Величківка Менського р‑ну чернігівської обл.  
від Яковенко Вікторії Кіндратівни, 1940 р. н.,  

Лещенко Євдокії Кузьмівни, 1919 р. н.,  
Логненко антоніни Федорівни, 1948 р. н.,  

та Тітова Ігоря Володимировича, 1966 р. н. 

дошлюБНе спІлкУваННя Знайомилися колись на 
вечорках, а калісь, як я дівувала, то уже в клубі зна-
йомились. Роду здорово тоді не додивлялись. Най-
головніше, шоб нравився. Ну, і  дивились, чи немає 
п’яниць або якихось серйозних болезнєй.  [...] При-
йдеш з роботи, – під двором уже гармошка грає. У нас 
говорили «на вулицю підемо». Співали і на роботу 
коли йшли, і  з роботи, і  на роботі посідаємо, і  вже 
співаємо. І з роботи прийшли – теж співаємо. [...] Ми 
застали ще, коли ходили на вечорниці, але ми вже не 
пряли, а тільки вишивали. Зійдемося до подруги, по-
чали вишивати, а якщо якийсь релігійний празник, то 
біжимо до клубу, щоб хоч якихось пару танців стан-
цювати. А  танцювали тоді «Краков’як», «Яблучко», 
«Польку», «Страданія».

Я страдала день і ночку,
Настрадала сина й дочку.
Я страдала, страдонула,
Ох, з мосту в воду стрибонула.
Ох, за страданія мене мати била,
Ох, щоб я хлопці не любила.
Ох, а за Колю ні словечка,
Ох, гуляй, доню, до сонечка.

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї [Як Ви зверталися до ді-
дуся, бабусі?] Токо на «ти». [До батьків] теж на «ти». 
У нас тут, в селі, єсть такіє, но дуже рідко, десь, якщо 
брати з десяти так сімей, ну, мо’, одна десь така єсть, 
я знаю такі сім’ї, що звертаються на «Ви», но це дуже 
рідко. Я вважаю це нормальним, це як близькі люди, 
це так до незнайомих да чужих звертаться на «Ви» – 
да, а до своїх на «Ви» не бачу смисла. [Як Ви звертаєте-
ся до рідних: по імені?] Ну, до тіток – на «Ви», бабуля – 
на «ти», «бабушка», «тьотя Таня», «тьотя Люда», отак, 
на «Ви». У  мене п’ять кумів. [Як Ви до них звертає-
теся?] Ну як, на «ти». Бува «кум». Ну, «кума», «кум», 
буває, єслі уже близькі такі, до близьких кумовів на-
зиваю «кумов’я», а буває там таке, ну, як-то кажуть, не 
близькі куми – по імені в основном. 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї [Хто, на Вашу думку, 
має вирішувати найважливіші проблеми в сім’ї?] Я ду-
маю, шо чоловік. Це погано, єслі лізуть в сім’ю батьки. 
Должна буть сім’я своя, отдєльная, проблєми, як-то ка-
жуть, рішать сім’я в сім’ї. [У Вашій сім’ї зараз спільний 
бюджет з батьками?] Так, це спільний бюджет. В один 
кошельок. Спільно, все спільно. [Хто керує грошовими 
витратами в сім’ї?] Ну, я думаю, шо старші – батько, 
бистрєє всього. [Навіть якщо треба купити щось сер-
йозне?] Ну, рішаєм вопрос цей всі вмєстє. Я думаю, єслі 
серйозні вєщі куплять, то рішаєм всі вмєстє. [Хто має 
готувати їжу?] Я думаю, жінка. [Хто миє посуд?] Теж 
в основном. Я тож, буває, часто мию сам. [Це Вас не об-
ражає?] Ні-ні. [Хто прибирає в хаті?] Я тож прибираю, 
а то в основном прибирає, ну, батько не прибирає, бо 

він старой закалки – він цього не понімає, а я, буває, 
прибираю. [Хто має прати?] Своє я перу сам. Батько – 
ні, мати за ним стірає. А своє все, ну, там вже бєльйо, 
дак уже ж стірає мати, а таке – штани, носки – стіраю 
сам. [Хто повинен обробляти город?] Оброблять – чо-
ловіки, жінка ж сапає. [Хто вирощує овочі?] Жінки, це 
мати виращує. Сіно  – це мужска робота, заготовить, 
подоїть корову  – мати доїть, сіно  – вже чоловіки за-
ймаються. [Хто мусить доглядати свиней, кроликів?] 
Ну, це все совмєстно, свині  – совмєстно: один  – дає, 
другий – готує. [Хто заготовляє дрова?] Я заготовляю. 
Це чисто чоловіча [робота]. [Хто купує продукти, 
одяг?] Це жіноче діло. [Ігорю, Ваша мама щось шиє?] 
Ні, такого нема. Єсть швейна машинка, ну, так, для 
себе  – підрубить штани да десь шось прострочить, 
а  так  – ні. [Ігорю, як Ви ставитеся до чоловіка, який 
виконує жіночу роботу?] Я думаю, шо це нормально, 
це так должно буть. Ну, єслі підмінить десь там, зайня-
тий, на работє ілі іще десь. [Не будете насміхатися?] 
Нє-нє-нє, це в нас в селі – це закон.

с. киселівка
Записали Г. щербій та В. Конвай 12 вересня 2009 р.  

у с. Киселівка Менського р‑ну чернігівської обл.  
від Куліша Федора Івановича, 1923 р. н. 

РодиННІ пеРекаЗи Після закінчення інституту пра-
цював у Міністерстві державного контролю в Києві. 
Із скороченням штату, з перебудовою, був направле-
ний директором школи нашого району – Менського – 
в село Макошино, а  потім, за просьбою, перевівся в 
своє село, бо батьки були ж старі, треба була допомога 
і з квартирними, побутовими умовами, перевівся на 
посаду вчителя із 1956 по 1985 рік. [Ви одружені?] Да. 
[Скільки років Вашій дружині?] Сімдесят сім. [Дру-
жина] молодша. [Ви один раз одружувалися?] Один. 
[Дружина –] українка. 

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї [Скільки у Вас дітей?] Двоє. 
Доньки. Дорослі, замужні, вже діти, вже бабушки, 
живуть в Пітєрі [Санкт-Петербурзі]. [Як вони туди 
потрапили?] Попали по направленню на роботу піс-
ля закінчення Одеського технологічного інституту і 
Київського технологічного інституту. [Приїздять до 
Вас?] Безумовно. [Чи пропонували Вам до них пере-
їхати?] Скіки раз пропонували, но ми не погоджуєм-
ся. Ми звикли, у нас єсть доки і здоров’я, і можливість, 
нема потреби. [Хто доглядав Ваших доньок, коли вони 
були маленькі?] Самі, бабушка допомагала, да й сусіди 
були. [Скільки Вам було років, коли народилася перша 
донька?] Тридцять три роки. [Чи хотілося б мати біль-
ше дітей?] Безумовно. [Чи Ви питали згоди в батьків, 
коли одружувалися?] Ні. [А Ваші діти?] Теж ні. [Як Ви 
вважаєте, треба питати згоди в батьків перед одру-
женням?] Дивлячись, у  кого який досвід життєвий і 
освіта яка. [Ваші доньки вийшли заміж за українців?] 
За іншими – за росіянами. Нормально [живуть]. [Для 
Вас мала значення національність майбутніх зятів?] 
Я давав свободу, за національність у нас мови не було. 
[Зяті сюди приїжджали?] Безумовно. [Яка донька пер-
ша вийшла заміж?] Молодша. 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї [Як Ви зверталися до 
батька?] На «Ви». І до мами. [А до бабусі чи дідуся?] 
Не було в мене, по суті, їх – ні бабусь, ні дідусів. Був 
малим я і з ними мало спілкувався. [Як до Вас зверта-
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ються діти?] Тоже на «Ви» і буває й на «ти». Зяті – на 
«Ви». Кажуть, шо раніше було на «Ви», а тепер кажуть, 
шо мода міняється і жить на «ти». 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї [Як вирішуються пи-
тання у Вашій сім’ї?] Дивлячись, які питання. Серйоз-
ні питання я принципіально на свою сторону ставлю, 
а побутові – я прощаю всякіє дрібниці, я не звертаю 
на них уваги. [Ви вже на пенсії?] Да. [Обидві пенсії 
разом відкладаєте на якісь потреби?] Разом. Ніхто не 
керує. Просто договарюємся, що там треба – чи мені 
моя потреба, чи потреба дружини. [Хто в сім’ї пови-
нен готувати їжу?] А хто? Дружина. [А мити посуду?] 
То як прийдеться, як на ринок іде – я, значить, після 
сніданку мию посуду, порядок навожу на кухні, а  в 
усьому остальному дружина займається. [Хто приби-
рає в хаті?] Тож, дивлячись, яка уборка: як генеральна, 
то вдвох вбираєм, а  як так буває  – дружина вбирає, 
а постєль свою я сам убираю завжди. [Як город оброб-
ляєте?] Тоже так. [Разом?] Да. [Худобу тримаєте?] Ні. 
[А раніше була?] Не було. Свині були, по одному по-
росяті, а потім уже перестали, вже несила. Одні кури 
були, кролі ще минулого року. Тоже разом [догляда-
ли]. [Хто заготовляє дрова?] Ну, я цю роботу роблю. 
[За продуктами дружина ходить?] На ринок – да. [Хто 
купує одяг?] Доки до одруження, я  сам купував, все 
собі вибирав, а після одруження... Ну, як траплялося. 
Бувало, що й сам, бувало, що й разом купували. [Ви б 
не насміхалися з чоловіка, який виконує жіночу ро-
боту?] Ні. 

посаг [Коли Ви одружувалися, Ваша дружина прино-
сила придане?] Ніякого. А як там, вилки, хіба ложки, 
може. [Чи давали придане своїм донькам, коли вони 
виходили заміж?] Ні тоже. [Чи вважаєте, що традицію 
давати посаг варто зберегти?] Ну, в  залежності від, 
очевидно, статків, обставин. 

поЗашлюБНІ дІТи [Чи трапляються випадки, що 
жінки самостійно виховують дітей?] По-різному. 
Є необхідність, і  єсть, скажем, шо жінка знає, шо не 
вийде заміж, то необхідна їй дитина, потрібні діти, 
вона шукає собі випадок такий. [Це вважається прий-
нятним?] А чого ж не нормально? А якщо нагуляла... 
Ну, це такі тонкі речі, шо трудно пояснить. [Чи впли-
ває державна грошова допомога на збільшення на-
роджуваності?] Ні, гроші не вирішать питання. [Що 
може вирішити?] Любов.

фоРМи шлюБУ [Як Ви ставитеся до так званих гро-
мадянських шлюбів?] Співчуваю, потому шо, як у 
селі, то такого майже не буває, а в містах, із-за жил-
площі, вимушені, очевидно, так робить. Потому шо 
бояться. Сина надбали, а  потім, хто знає, як будем 
жить і кому достанеться. [Як Ви ставитеся до того, що 
хлопець і дівчина не одружені й не живуть разом, од-
нак він приходить, допомагає по господарству її сім’ї, 
а  вона  – його, проте кожен ввечері повертається до 
своєї хати?] Я  вважаю це ненормальним. Або одру-
жуватися, або не мать зв’язків. Бачите, і колись спали 
разом хлопець і дівчина не одружені, але не дозволяли 
собі... Не дозволяли собі, скажем так, шлюбні вчинки 
робить. Раніше таке було. Потому шо ж повне довір’я 
до певної дати, до певної межі все це, коли вирішу-
вались питання вже остаточно про шлюб, тоді інша 
справа. А так і хлопець тримав себе в руках, і дівчина 
розуміла все це.

дошлюБНе спІлкУваННя, виБІР паРи Колись 
знайомились на вулиці. З  чоловіком познайомилися 
на юлиці. Зустрічалися не дуже довго – кілька місяців. 
Він такий красівий був, ловкий, нравився мені. Він 
жив недалеко, то я про них так все знала. А чи багатий 
він, чи бідний, мене це не інтересувало. Поженилися 
ми в вісімнадцять год. Він закончив бухгалтерські 
курси і в сімнадцять год хотів на мені жениться, а нас 
не розписали. Сказали, щоб трохи, ще годок, в ляльки 
погралися, а тоді вже приходили женитись. То ми так і 
зробили, і в вісімнадцять годов полу чилось. Пожени-
лися і прожили п’ятдесят год. [...] На вулицю починали 
ходити із п’ятнадцяти років. Старші сиділи на одних 
колодках, а ми – на других. Співать усі вміли, старші 
співають, бувало, а ми підспівуємо. Співали всі – і в 
три годи, і старші. Деякі, як ходили на вулицю, буря-
ком підфарбовували лице – щоки і губи, сажою – бро-
ви. Але більшість не підфарбовувалися. Вважалось, 
що це позор, скромні дівчата були. Жінки красивими 
вважались, коли вони більш повні були, а не худі.

виховаННя дІТей, оБов’яЗки дІТей щодо БаТь-
кІв Коли ми були малими, пасли гусей, корів і нази-
валися «пастушками», так ми допомагали батькам. Ді-
тей в сім’ї було багато, так хлопці пасли череду, найма-
лися до людей. У мене був старший брат, дуже гарно 
співав. Жене він тую череду і співає: 

Чи довго я, нещасливий,
Буду так журиться,
Пора б уже перестати
Плакати й журиться.

А жінки аж плачуть, так він гарно і тужно співав. Або 
такої співав:

Сказав би я: «Люблю тебе».
Ти скажеш: «Я знаю».
Назвав би я голубкою,
Так долі не маєш.
Ой мою дівчиноньку
Сватає багатий,
А я, бідний, нещасливий,
Мушу забувати.

А баби порозчулюються, то і насіння йому в кармани 
понакидають, і якого пиріжка жінки винесуть, чи ще 
в кого смачне є. То він влітку вдома не вечеряв, люди 
його годували за гарні пісні.  [...] В  школу ходили із 
семи років. В селі була школа. Закінчили всі по чотири 
класи. [Діти Вам допомагають зараз?] Нема потреби 
допомагать. Приїжджали так, на польові, на городні 
роботи, коли допомагали. Якщо є потреба, чого ж і не 
допомогти. 

диТячІ ЗаБави Коли маленькі були, грали в різні ігри 
дитячі. У «полови» – гра називається. Стають парами 
душ десять, пара – за парою. Той, хто попереду стоїть, 
називається «полова». От він чи вона і каже: «Горю, па-
лаю, кого люблю, того й впіймаю». Сама задня пара бі-
жить, і треба, щоб схватили за рукав одного із них. А із 
теї пари, кого не схватили, стає «половою». Ну, тут уже 
і симпатії якісь появляються. Як подобається хтось, 
то так біжать у тій парі, що і не піймають, щоб довше 
постоять. А  як не понравиться хтось, із ким стоїш в 
парі, то нарошно, наче, впадеш, і  тебе вже впіймали. 
Як і тепер, в  «класи» грали. Рисуєм класи  – перший, 
другий, небо, і скачеш тоді на одній нозі, а довго ж не 
наскачеш. Стратив, даєш фант, а тоді тобі щось прису-
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джують зробити. У «фанти» грали і вже як доросліші 
були – дівчата і хлопці. Наскладають і хусточки, і ляль-
ки, і хто там що поклав, а тоді одного ставлять, а другий 
бере якийсь предмет і питає: «А що цьому фанту при-
судити?». І  загадують  – то з кимось поцілуватись, то 
обійнятись з кимось. Вибирали того, хто мав судити, 
якоюсь лічилкою, але я їх позабувала. Щось про зайця, 
про козу... У «м’яча» – об щось кидать м’яч і щось тре-
ба встигнути зробити, і рахувати. У «гльога» – це така 
палка, схожа, як тепер грають у хокей. Палки поберуть 
та й ганяють. Посередині викопають ямку, яка нази-
вається «дукар». І треба палками загнать у той дукар 
камінець. «Крем’яхи» були – камінчиками грали. 

смт Макошине
Записала О. Поріцька 16 серпня 2016 р.  

у смт Макошине Менського р‑ну чернігівської обл.  
від Обушної Любові Федорівни, 1954 р. н. 

дошлюБНе спІлкУваННя В нашому селі на тей час, 
кали ми були молодими, був так називаємий клуб, 
дерев’яний такий старий був будинок, ше саракавих 
гадов [1940-х рр.]. Да й ми ходили в клуб той гулять, 
знакомиться. Знакомились в основному всєгда в клу-
бі. У  нас був завклубам Василь Харлампович Карха. 
Він був франтавик, дуже гарно іграв на баяні. У нас в 
аснавному всі танці були пад баян. А патом начались 
уже такі круглиє пластінки. Начали нам включать уже 
ті пластінки. А патом, уже трошки пожже, пашлі оці 
лєнточниє касєти. У нас в аснавному танцювали на те 
врем’я: «Полька», «Вальс», «Краковяк» – оце були ас-
навниє танци. Ше був «Карапєт», а ше була «Полька в 
три абарота» – це така простая. А ще була «в сім аба-
ротів» – це сім кругів па залу клуба треба було прайти. 
Тут уже не кажний може кружитися на сєм абаротав. 
І із-за таго пашло таке названіє, якшо людина там така 
лукава, туда-сюда крутить  – вот, каже, полька семи-
абаротна! Таке було вираженіє [сміється]. [Де вчилися 
танцювати?] Вчилися танцювати в клубє. Отак ми... 
Старшиє танцюють. А тоді в нас був коло клубу такий 
великий парк в лєтнє время, і в цьому парку ́ в нас була 
лєтняя танцплощадка. Так по ступєнькам ми заходим, 
вона була трошки возвишеная, дуже велика була тан-
цплощадка. І ото ми, менші, стаїмо і дивимося, як там 
старші танцуют, і  собі учимося, пуд деревами тоже 
танцуємо ми [сміється]. [Дівчата танцювали з хлоп-
цями чи й дівчата з дівчатами?] В аснавному кали ́ так 
масово танцювали, то більше дівчата, а кали вже мєд-
лєниє танци такі, як, оце, мій папа називав отакіє тан-
ци «тупатня́»... На місці, каже, топчуться, ну, і  всьо. 
Тут уже хлопци масово приглашали дівчат.

шлюБНий вІк Мені було двадцять з палавиною ро-
ків. Молодою вийшла [заміж]. Вийшла з-за того, шоб 
не паїхать на БАМ [Байкало-Амурську магістраль]. 
Я  окончила в Днєпродзєржинскє геологіческій тєх-
нікум, гідрагеолаг сама по професії, нас направляли. 
І  вже, шоб не паїхать на БАМ, ми поженилися. [На 
скільки років Ваш чоловік старший?] На два роки. 
З нашого села. Я ж училася в тєхнікумі, він ждав, коли 
я тєхнікум кончу. Ми познакомилися ще школьника-
ми. Він пашов в армію, я  паступила в тєхнікум. Він 
прийшов із армії, я  училася, ждали, коли тєхнікум 
окончу. [...] Більш усього з місцевими [брали шлюб]. 
В  аснавному замуж уже виходили, кали канчали 

учиться. Послє школи старались кудись паступить, 
шоб якусь прафесію дабуть. Як казав мій батько, спа-
чатку кусок хлєба собі дабудь, а тоді вже пра замуже-
ство думай. Хлопцям треба було армію адслужить, 
це було закон: ти на себе зараби, на нєвєсту, на наряд 
зараби собі, нєвєсті, шоб було за шо свадьбу спра-
вить. Да вєнца нєвєсту нарядить. Первий закон для 
хлопцев у нас таді був, шо послє армії  – поработай, 
зараби, а тоді вже тільки женися. [Молодий повинен 
був купувати весільний одяг молодій?] Да-да. В наше 
врем’я я, як замуж виходила, мені чоловік купляв пол-
ностю наряд, кольцо, кольца – це чоловік усе купляв. 
За щот чалавіка це все було, так було заведено, шо це 
чоловік все купляє. 

посаг Мама начи[на]ла тоді готувать ше з десяти чи 
з пятнадцяти год дачкі ́ приданає. Всяке пастєльнає в 
перву очередь готовилося, падушки, перина в нас тоді 
була заведена – ще ж спали люди на перинах – на пу-
хових таких падушках. Так перина – це як закон. Як 
це так  – оддали замуж дачку без перини і без паду-
шок?! Це щитається бідна зовсім малада – «маладой» 
тоді у нас, у селі, називалася, тепер кажуть «нєвєста». 
Малада, каже, бєдна, без падушек пашла замуж. Бува-
ли такі бідні се ́м’ї, де багато дітей, або жінка сама уже 
дітей піднімає, растила сама дітей. [Що давали, крім 
перин?] Треба, шоб абязательно були вишиті рушни-
ки, бо у нас було заведено так, шо в кажній хаті були 
картини, і  багато ми вишивали вечорами. Мама си-
дить вишиває, заставляє мене вишивать, учила мене 
вишивать. І на картини ми вішали вишитиє рушники. 
І в каждому углі ікони стояли. 

виховаННя дІТей [З  якого віку батьки пускали на 
танці?] Ну, я перейшла вже в девятий клас, вже мене на 
два часа – це мені строго вже в десять часов треба було 
буть дома – пускали. Якби не вернулася [вчасно], то це 
вже мораль читання: «Ти чого не слухаєш, ти сьогодні 
прийшла пол-адінацатого, ти завтра прийдеш у два-
надцять, ага?! Значить всьо, завтра не йдеш гулять!». 
Строго було, а  якщо іще якийсь хлопець право́див, 
коло форточкі посто́яв, паразмавляємо з їм, дак Боже 
мой, скільки мені треба було об’ясняться! «Та ми ж із 
тими сусідами йшли, да ми просто посиділи на лавоч-
кє...». Треба було полчаса об’ясняться: «Я  ж тут, пад 
дваром була, далеко не була». [Хто з батьків був су-
воріший?] Мама строже була. Я одна в сім’ї, с папой 
ми якось легше находили общий язик, він якось паса-
дить і: «Ти ж дивись, дочка, гуляй, тільки з галавою гу-
ляй!». А мама – тая зразу могла вцепиться і падьоргать 
[за волосся]. Як пожже – вона ж всєгда жде, кали при-
йду, – тільки двері відкрила, в веранду зайшла, вона 
зразу «цап»: «Я  тобі скіки раз казала, шоб ти дома 
була!». Батьки ідуть на работу, а мені приказали, шоб 
усе було накришено, шоб все було напоєно. Теля виво-
дили на луг, там таке в нас є пастбище. Так я повинна 
теля напоїть дньом, аднести. Маленькі телята на пашу 
не виганяли ми, то в стадах виганяли каров, обще 
стадо було, паслося в нас на лузі, а  маленьких телят 
десь близько коло двору припинали – вони паслися. 
[З якого віку дітей привчали до роботи?] Да з самих 
маленьких. Я й себе помню з шести чи семи год, ще 
дід наш пакойний жив, у нас у гароді було дуже багато 
всяких пасєвав, проса ми садили, мене так замучило 
теє просо! Всі діти гуляють, а мене заставили теє про-
са палоть! А ми з бабаю сидимо в просі, зілля теє щу-
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паєм. Патом, після проса, начинається квасоля, треба 
абарвать квасолю: таку попі ́нку [шматок рядна] ве-
лику раскинуть, на тій попінці треба сидіть і лущить 
квасолю. А шоб не лущить, баба каже, я тобі аблєгчу, 
як треба робить: взяти палатняну торбу яку-небудь, 
кладемо туди квасолю, прач такий – це така дерев’яна 
палка, така товста, із ручкаю, і вана із такими зу ́бцами 
наче. І  це цим прачом вибиваємо, воно злущується, 
патом лушпиння паадбирали, а сама квасоля залиша-
ється. А прач цей – раньше наша баба замачували ряд-
но, таді прачом цим вони стірали, терли.

поЗашлюБНІ сТосУНки В  наше время у нас було 
панятіє честі, в  перву очередь було панятіє честі! 
І приказ батьків – для нас це був закон. [Чи були ді-
вчата, які порушували ці поняття?] Це адиночниє, да 
них с таким скєптізмом односилися... «Гуляща» на-
зивали! В  школьне врем’я, як типер, у  нас такого не 
було, [щоб завагітніла]. Чи пакинула школу із-за того, 
шо ради́ла. [Чи могла дівчина народити позашлюбну 
дитину?] Ну, були такі, но це одиночниє і в нєсколько 
год. Хлопця звинувачували більше, потому шо її па-
кинув. Ну, дівчину презирали за те, шо вона собі паз-
волила таке. [Чи могли примусити хлопця одружити-
ся із цією дівчиною?] Ну, знаєте, на те врем’я хлопці 
більш односилися до цього серйозно. [Як називали 
позашлюбних дітей?] «Байстрюки». 

РодиННІ пеРекаЗи Була церква в селі. Але, десь в на-
чалі шісдесятих років [1960-х рр.], церкву цюю разо-
брали. Тайкома [хрестили дітей]! Спачатку, я не помню 
вже, до яких год хрестили, у нас була церква, хрестили 
в церкві, таді сусіднє село, Слободка у нас називаєть-
ся, кали у нас не стало церкви, стали туда вазить, че-
рез луг, панад Десною в сусіднє село. Там була церква, 
вона старинна, красіва така, із камня церква, висока, 
з  куполами! Туда вазили тайкома. Я  уже, например, 
своїх дітей – чалавік теж у мене камуніст був – дак я 
тайкама, він паїхав на работу, а я тайкама з’їздила пе-
рехрестила дітей. Прямо в церкві хрестили. Ми дага-
варювалися з ба́тюшкам, шоб він – бо він же ж давав 
у райком, тіпа така вєдамасть, дак дагаварювалися з 
батюшкам, – шоб у вєдамасть не вводив, туда фамілію 
не падавав, у райком. Дуже це строго було, і чоловік 
мені приказував: «Ти знаєш, шо мене на кавьор пер-
ший секретар же визивав і шо мені за це буде?». Шо 
камуністи пахрестили дітей! Вінчання в наше врем’я 
не було. Расписувалися ми у пасєлковому савєті, у нас 
була така жінка у селі закрєплєна́, вана, тіпа, абряді ції 
вела, расписувала, і сєкрєтар пасєлкового савєта, і ця 
женщіна... Там спеціально такій сценарій був, от, а па-
том уже, кали пастроїли Дом культури у  нас, у  селі, 
таді вже стали расписувать у Домі культури. У  нас 
такий дуже красівий великий Дом культури, зрабіли 
його в сємідєсятих гада́х [1970-ті рр.].

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї [Скільки у Вас дітей?] Двоє: 
дачка́ старша і менший син. У сина двоє [дітей], у дач-
ки  – адно. [Чому так мало?] Не знаю, мабуть, тепер 
таке врем’я. Як мені зараз дачка каже: «Мама, зараз 
діти [не] в радость, зараз діти в тягость». Колись бід-
ніше жили, і діти були не в тягость. І всі вони жили 
дружно, зараз такого нема между людьми. Между 
людьми пасіяне якесь зовсім друге ́ панятіє. [Раніше 
скільки дітей було в сім’ях?] Як мінімум – це троє. Ну 
двоє – це так, рєдко. А то в аснавном троє, а то і чет-

веро, п’ятеро і па шестеро було. І не галадували. У нас 
тоді завод був, рабили хто в савхозі, хто на заводі, маї 
батьки всьо время прарабили на заводі. У сусіда, у нас, 
напроти, було четверо дітей. Батьки рабили в савхозі, 
а потім мати пішла в санаторію санітаркаю рабить. 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї [Хто у Вашій сім’ї був 
головний?] Канєшна батько. Всі рішення, все батька 
рішав. В основному падчинялися ми батьку. Мама гос-
подарство вела па хаті, це все. Батько матері памагав 
у гароді! Аякже! Худобу ми всєгда держали, худобу – 
всі разам. В батька був обов’язок: він і дрова заносив, 
грубу гатовить тапить. Вани [батьки] хадили на двє 
смєни, завод рабив іноді і в три смєни, дак батько все 
пригатовить, шоб я ввечері магла сама грубу тапить, 
худобу папорає. Чоловіча робота була за батьком. [Чи 
батько допомагав матері готувати їжу?] Нікагда. 

сІМейНІ вЗаєМиНи [Ви жили разом з батьковими 
батьками?] Спачатку ми жили – в нас була хата на два 
ходи, ми жили з дідом і з бабою, а потім дід-баба памер-
ли, хату переробили на один ход і стали вже са́мі жить. 
Мама моя сама з Росії, з Валагодскай області. Папа по-
слє армії робив у Жданові, Маріуполь зараз назива-
ється. Там вони познакомилися з мамою. А в 1957-му 
батько вже вернувся додому, в село наше – Макошине, 
і привіз маму. Так ми осталися вже тута жить. [Як Ваша 
бабуся невістку прийняла?] Спачатку вана прийняла її 
як за гарадскую. «Гарацька» називали в селі її. А патом 
вона навчилася все рабить, бо вона сама була тоже з 
села. І вана навчилася, бо в них трошки па-другому ра-
били, ніж у нас в селі, а потім все навчилася: і хліб пе-
кла, і в гароді все кругом рабила. Я помню, шо в дєтстві 
були якісь такі трошки натянуті отношенія, двє дочкі́ в 
баби ще було дома, так помню, мама каже: «Як десь там 
якась сметана є, та то все Вєрі, Вєрі». А Вєра – то дачка 
бабина була. [Скільки мала років, коли вийшла заміж?] 
Тридцять п’ять. [Чому так пізно?] Для себе хатіла по-
жить. І кар’єру. Вана в мене кар’єристка. Сперва вона 
вчилася, потім кар’єру строїла. 

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї [Як зверталися до батька 
й матері?] В аснавному на «Ви». Но у мене батька сам 
не схатів, шоб я да нього на «Ви» називала. Я і батька, 
і маму на «ти» називала. Чомусь батька сам так не сха-
тів. Він казав: «Я себе дуже старим чуствую, як мене 
на “Ви” називають. А  я хочу буть маладим». У  мене 
батька дуже красивий був такий, кучерявий. І  каже: 
«Я не хочу буть старим і чуствовать себе старим». [Як 
Вас називає Ваша донька?] Тоже на «ти». Внук тоже 
на «ти» називає, даже па імені називав спачатку. Довго 
називав «Люба, Люба!» – хадив кругом [сміється]. [Як 
звертаються до батьків у Вашому селі?] У кого як. Но в 
основном вже в наше время і в дєтстві, то в основном 
на «ти» вже було. Мало де називають на «Ви». [Як Ви 
зверталися до своєї бабусі?] На «Ви», тільки на «Ви»! 

РоЗлУчеННя [Чи в селі траплялися випадки розірван-
ня шлюбу?] Канєшно, бували. [Що ставало причиною?] 
В  пєрвую очередь ізмєна. В  наше время вже бувало: 
хтось камусь ізмєнив – оце аснавна була причина роз-
лучень. Господі, це ж жисть. Воно з усіх вєков це таке 
було [сміється]! І в наше время таке було, і зараз же ж 
таке, мабуть, є, і прадалжається дальше. [І жінки, і чо-
ловіки могли зраджувати?] Так-так. [Кого більше зви-
нувачували в зрадах: чоловіків чи жінок?] Та абаюдна 
обвинувачували. Хто первий загуляв, той і винаватий. 
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[Чи казали, що жінка мусить сидіти вдома й виховува-
ти дітей?] У наше врем’я вже не було такого строгага 
запрета для женщин. Наабарот: у наше время женщина 
вже на работі була, на рукавадящих должностях була, 
були жінки-депутати у нашем пасєлковам савєті, тобто 
не було, шо ти жінка і павинна тільки воспитувать ді-
тей. В ізмєнах теж рівність [сміється]. [Якщо розлуча-
лися, чи могли потім знову одружуватися?] Було й таке, 
шо одружувалися. Якшо маладимі вже розлучалися, 
то, канєшна, вони собі шукали ше пару, встраювали ше 
жизнь собі, на цьому ж, казалі, ше жизнь не останав-
люється. [З ким зазвичай залишалися діти після розлу-
чення батьків?] В аснавном діти залишалися біля мате-
рі. [Чи чоловік мав якісь зобов’язання стосовно дітей?] 
Да, казали, шо як нормальна людина, то він про дітей 
дбав. Він оставався в связях із дітьми, піддержував їх 
матєріально, хоть, напрімєр, і пашов він у другу сім’ю, 
але із дітьми він зв’язувався.  [...] Знаю, шо була в нас 
одна така сем’я, що взяли развод і жили разом у хаті: 
вона собі в адной комнатє, він – собі. У нас від завода 
«Сєльмаш» такіє двухетажниє домікі строїли, і кварті-
ри були. А тоді разійшлися та й жили разом. 

фоРМи шлюБУ [Чи траплялися випадки, щоб люди 
жили разом без реєстрації шлюбу?] В наше время це 
було мало такого. [Як до цього ставилися в селі?] Ну, 
казали: «А  чого це вони так? Шо це він вигадує (чи 
вони вигадують)?». Шось таке, шо вони шось хочуть 
для себе вигадати, шо не расписуються, не живуть у 
законнам бракє. «А  шо то,  – каже,  – вони мудрять, 
чого?» У нас була така одна сім’я: вана робила сєкрє-
тарьом в посєлковам савєті, а чалавік фермером був, 
тоді тіки начиналось фермерство, вани наоборот взя-
ли развод, бо його як фермера оформляли, для якихсь 
оцих камбінацій. [Чи вдови, вдівці могли жити разом 
без реєстрації шлюбу?] Канєшно, бувало. Старші люди 
казали: «А нашо вже нам тая розпись? А шо розпись 
дасть?». Уже вони не держалися за розпись. Ну, якшо 
там вже находилась жінка така, шо ушла та хитра, то 
шоб осталось там їй якесь наслєдство, та требувала, 
шоб розписаться і жить вмєстє. 

оБов’яЗки дІТей щодо БаТькІв В оснавному у нас 
так було, шо самий меньший син [залишався догляда-
ти батьків]. Їм і хата па наслєдству далжна була аста-
ватса. Бо самого меньшого планіровали, шо він должен 
кала батьків аставатса. А потім пашло, шо не зовсім 
абав’язково це було. Па-всякаму було. Хто залишався, 
а хто і не залишався. Хто хатів у селі аставатса, той і 
аставався при батьках. Но, як-то вже паслєднєє время, 
з  батьками вже старалися не жить, а  жить атдєльна, 
са́мі сабі́. [...] Батьківський спадок – са ́мі батьки в пер-
ву очередь рішали, каму дастається це. Або на всіх в 
равних частях ділили, або вже ж па сагласію, право-
дять таке, тіпа, савещаніє семєйнає і дагаварюються, 
кому шо оставляють. Ну, як. Сабралися там троє ді-
тей, батьки сабрали дітей, і  вани гаворять: «Каму ж 
нам оставить хату?». Старша там каже: «А у мене вже 
квартіра є, – напрімєр, – мені ничого не треба». Друге 
там каже: «У мене своя хата є. Аддайте йому, самаму 
меньшаму, нехай живе». [Чи могли діти сваритися за 
спадок?] Бували, так. Помню, бувало, у  нас четверо 
дітей було, зараз вже не помню, де вони, ті всі діти, 
жили. І паділили між сабою – атписали батьки хату на 
четирьох. Двоє були согласні прадать, двоє не согласні 
були прадать. А він каже: «Я приїду і буду тута жить». 

А другий каже: «Я ́ приїду і буду тута жить!». Отакий 
був спор между їми, і так хата та згнила́, стоявши. Ніх-
то жить там не жив, і хата прапала. 

пРийоМНІ дІТи [Чи траплялися випадки, щоб бездіт-
на родина брала дитину на виховання?] Бувало, но в 
селі дуже рідко. Таке бувало, шо там, із родичів, оста-
валося дитя, як воно сирота, так брали да себе, воспи-
тували. [Не віддавали у дитячий будинок?] Нє, мало 
оддавали. Хатя у майому возрасті, в  дєцтвє майому, 
у дитячому будинку багато воспитувалося дітей. Були 
жінки, які просто нагулювали дітей, шо багатосімейні, 
і вони тагда оддавали їх у інтернати. Інтернат тоді був 
у нас, у Прилуках, у Гараднє, но у Гараднє там такі із 
вадами діти були, а в Прилуках там були такі всі нор-
мальні діти. [Звідти дітей забирали в сім’ї] на каніку-
ли. Сваїх. Мало було такого в наше время. 

РодиННе повсякдеННя Відпочивали в основно-
му у празники ́, у церковні. У нас заведено так, шо як 
уже празник церковний, то не робиться. Таді робота 
така: худоба, це все нагодували, канєшна. А такі вже: 
пилять, рубать, капать, – то не рабили. [...] Я помню, 
як дід, баба ще були, у ті времена, сходилися десь так 
та на лавочки сідали, гуляють сабі, баби сабі соняш-
ник лузають, пєсні спєвають, дєди́ і в карти гуляють. 
А кали вже батьки наши, збиралися багато. У нас па 
вулицях лавочки стояли, кала двору були, і на лавач-
ках збиралися, гуляли. А  можуть десь в тіньку під 
деревам у когось в дварі чи там в саду, ходять в гості 
адин да о ́днаго. Якшо літняго времені, то в аснавном 
на вулиці. А  якшо халоднаго времені, то в ха ́тах гу-
ляли. Було й застілля. Батьки маї часта хадили. Мені 
запомнився адин Новий год, як гуляли. Ще дашколь-
наго возраста я була таді. Десь, видно, пар четири зби-
ралися і ми, малі діти, на печі там гуляємо, шо-небудь 
нам дадуть сма ́шного їсти, ми сабі там гуляємо. Піч 
така велика, ми памещалися там чалавік шість. А вани 
сидять сабі за сталом і гуляють. Це тепер я дивлюся, 
як гульня, не було такого моря гарілки. Таді хай восєм 
їх збереться, взрослих людей, так літра ад сили була, 
і  це хватало на всю ноч, но зато ж там було танцев, 
пєсєнь сколько! Весело було! [Які танці танцювали?] 
Та хто які! У каждого, у хаті, устраювали собі танці. 
Ото піч така є, і за ́сланка є в піч. Та брали тую заслан-
ку – у нас така весела жінка була на кутку, – засланка 
і качерга, тая, шо з печі подавать, і  качергою тою па 
засланці вибивала [сміється]. Частушки в аснавному 
співали таді. А всі кругом її танцюють, гуляють. 

НІЖиНський РайоН

с. велика кошелівка
Записали О. Васянович та С. Маховська 4 липня 2010 р.  

у с. Велика Кошелівка Ніжинського р‑ну чернігівської обл.  
від Капран Ганни Петрівни, 1932 р. н.,  

та Бабич Любові Максимівни, 1938 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи У батька було шестеро дітей. Во-
сєм душ. Баба, материна мати, вмерла, а батько мате-
рин вмер раньше. А тоді дожились до тридцятих годив 
[1930-ті рр.], і в тридцять третьому году [1933 р.] роз-
куркулили нас. Вони робили то і були багаті. А  пар-
тєйний куркулячи, да понаравилась хата, така, як оце 
зараз – зало, спальня і кухня, а у нас «пекурка» назива-
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лась. Було пару волив, корова, коняка, млин був у бать-
ка, хати гарни, клуня з круглими концями [вікнами] в 
конці саду була. Це батько построївся. У  мене самий 
старший брат, з п’ятнадцятого году [1915 р.], з войни 
не вернувся. Батько з бранських лєсив по Десні пере-
правляв лєс і строївся. І вигнали, падлюки. І нехто за ту 
хату нечого не дав. І тепер вона стоїть. Де стоїть хата, 
ото і оддали б моє, батьковщину. Да нема у нас такого 
права. З мозоля построїлися. Тепер же аборти роблять, 
а колись же не робили, то шестеро дітей. А жили ловко. 
А партєйний у партію вступив да ходив по людях, да 
собирав. Одежи насобирав жинци своєй. Вона у його 
ловко співала, а лежень була первєйша. Йому хата по-
наравилась, вон раз приєхав, забрали все й все, а оце 
Наді Трохимової батько, то це куми, да й батько про-
шов, да й каже: «Нема вже, Трохим, у мене нечого, одни 
квасолі на хаті». Солом’яники на хаті, може, і десять год 
уже, аж жовті були. Пока батько прийшов, дак і квасо-
лі вже забрали. Дак він каже: «Я якось тебе поддержу, 
Петро, якось крипись». Забрали воли, коняку і корови, 
і овечок восємнадцать штук забрали. Свиноматка була, 
свиноматку забрали. Усе забрали. Казали «у колгосп», 
а  вони порозбирали да попродали. А  вин прийшов і 
сказав: «Петро, не вийдеш із хати, дак винесуть. Поки-
неш ти дітей». Батько решив єхать на степ. І покинув 
хату. Нечого не осталось.  Одні стени. Вони все забрали, 
все чисто. І нам же ж треба, голодовка, треба з голоду 
вмірать. І батько три мєсяци всього там, у степу, пожив 
і вмер. Чахотка. [Плаче.] Тоді семнею зобралися і дви-
нули на степ – Дніпропетровська область, Фьодоров-
ський район, село Успєновка. Там батька й поховали. 
А тоді мати за нас да й вернулася знов у Дремайловку. 
Ми – з Дремайловки. А тоді вже цей Трохим дав одчеп-
ну коморку, так у сторонє стояла, в угол. Дак старший 
брат пиляв да возив у город дровця, да уторгував, да за 
двесті рубльов купили хату стареньку, да оце жили так. 

дошлюБНе спІлкУваННя Це тепер ідуть в одинад-
цять часов гулять. Так? А раньше було, як тільки на-
чинає смеркать, ідуть дівчата і хлопці в клуб. А клуб 
у нас такий був – дерев’яний. Скільки нас, молодьожі, 
було! Гармошка одна біля клубу, друга – в клубі. Тан-
цюєм, співаєм. Одна одну перетанцьовуємо. 

Ой при лужку, при лужку,
При щасливій долі.
При знакомом старом табунє
Конь гулял по полю.

[Які танці танцювали?] «Краков’як», «Польку-сербіян-
ку», «Страданіє», «Гопак», «Фокстрот» і «Танго». Баль-
ниє танці тоже танцювали. Було! Ой, Господи! Не даром 
у мене й ноги болять! Було, навприсядки всіх перетан-
цюю. [Чи грали в ігри?] Нєа. Такого не було. Гомонять. 
[Якщо хлопець вподоба дівчину,] тоді сідає і цілується. 

НовгоРод-сІвеРський РайоН
с. грем’яч

Записав С. Микитчук 17 вересня 2009 р.  
у с. Грем’яч Новгород‑Сіверського р‑ну чернігівської обл.  

від Бодай Марії Ігнатівни, 1930 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Моя одна бабка пошла у колгосп 
с пєрвого дня – она нє страдала, і батько їх пошел у 
колгосп  – вивчілі, був бугалтєром, а  другая баба нє 

йшла  – всє винєслі с двора, налогамі облажівалі та-
кімі. Шоб запісіваліся в колхоз. В  тридцатом году 
[1930 р.] я роділася, до дєсяті годов дожіла з родітє-
лямі – началась война – було мнє одінадцать годов, як 
война началась. Сестра єщє у мєня була, она у Калі-
нінграді живе – і осталісь сіроти. Батько із фронта нє 
прішол – пропав безвісті. Плохо жілі, мама нас ростіла 
двох, в колхозі давалі – палочні запісівалі – принесе 
у мєшочку зєрна, картошку собіралі на полє, крох-
мал дєлалі – отак ми жілі. Пєнсію за батьку получалі 
всього 56  рублєй із сєстрой  – жілі з нємцамі у етой 
хатє, ну, билі нємци хорошиє – давалі даже нам із сє-
строй – намажут на хлєб масла. А тоді дєдушка каже, 
шо страшно жить із нємцамі, так переходьте к нам – 
пєрєшлі  – через город пєрєшлі. Партизани наступа-
лі – стрєлялі, у хату попав снаряд, ранілі маму і сястру. 
Полє раздєлілі – научілі мєня жать – як-набудь дожі-
валі. Потом прішлі наші  – освободілі. В  1947-м  году 
било трудно. Носілі гнілую картошку с поля. Но нє 
всє – у кого сємя большая била, тє голодовалі. У нас 
двє сємі било, ми насушілі картошкі гнілой нашод 
[для] крохмалу  – от добавлялі бурякі, пєклі  – такий 
називався «гнятун». Билі на всьо налогі. За окно даже 
налогі дєлалі: от, у кого три окна – так забівалі, дєла-
лі одно толькі. Кропіву єлі, ето всє єлі. Хаділі за сєм 
кіломєтров – цибуля назівалась «луговая», щас уже й 
нємає – і єлі тую цибулю. Я уже у 1948-м году кончіла 
школу, походіла, сєм класов кончіла. В 1948-м году по-
шла роботать учєніком у сільпо – работала сорок три 
годи на одном мєстє касіром. Медалі єсть за труд. Удо-
стовєрєніє, шо пользуюсь льготамі, – була на хорошем 
счєту в сільпо – работала чесно, добросовєстно. Тогди 
ж вишла замуж в 1951-м  году  – роділа чєтирі дочкі. 
Хазяїн работал – он уже умєр, нема хазяїна – работал 
і в колхозє фуражіром, і потом в сільпо. Зяті в мєня 
очєнь хорошіє попалісь.

дошлюБНе спІлкУваННя [Де знайомилася мо-
лодь?] На вечорніцах. На каждой уліце била хата своя, 
жіла там одна женщина, любітєльніца компаній і усьо-
го. Вдова. Собіралісь: на каждой уліце свої вєчорніци, 
дєвчата собіраліся, а парубкі уже ходілі, хлопци, зна-
чіт, могут і с другой уліци прийті. С етой уліци ідуть – 
тут нє інтєрєсниє дівчата – ідут на другую уліцу, хо-
ділі другіє хлопци, там уже знакоміліся. А дньом уже 
ж на празднікі, тут нє работалі на празднікі  – це он 
такой магазин, як наш сарай, і навєс такий – от сюди 
сходіліся старікі і хлопци, хлопци на мосту. Раньше 
бабка моя розказувала, як дєвкувалася, билі вечорні-
ци, тоже ж така одінока женщіна жила, любітєльніца 
етого дєла, і  там даже ночєвалі, хто вибрав уже там 
нєвєсту, но ночевалі нє так, як сєйчас ночують, пєр-
вий дєнь познакомілісь і пошлі ночєвать, а тога ночє-
валі годамі і нє трогалі одін одного, до вєнчанія – нє 
дай Бог. Ето било гдє-то до революції. [Хто мав право 
ходити на вечорниці?] Кого пускалі, всі дівчата ході-
лі. [З якого віку ходили на вечорниці?] І п’ятнадцять, 
і  сімнадцять. Незаміжні. Нє дай Бог, чтоби в дєвках 
роділа, ето било вобще, позор був, до революції ето 
страшний позор, дівчину замуж ніхто не брав і дома 
єє нє любілі. Вот ето знакомілісь на етіх вечорніцах, 
там носілі вишівать. «Стопа» такая називалася, там 
товклі просо – положать, поставять каганчікі, на ско-
вороду наллють олєю, гнотікі положать і так вишівалі. 
В  ігри, навєрно, тогди не ігралі, просто хлопці гуля-
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ють, дєвкі вишивають. А когда уже єслі хто там позна-
комілся, будє женіться, родітєлі обязатєльно должни 
знать, с кем он там чє она – вибірают, чи тобі можна 
за єго іти, чи нєльзя, який род – тога генетіческі по-
дбіралі здорових людей. Больниє, блізорукіє – тє уже 
у чужоє сєло ішлі чи за вдова, чи якийсь калєка тоже. 
Приданноє должно било буть, землі там кусок, конь 
ілі корова – гдє большеє пріданноє, туда ідут у свати. 
А вот еті вечорніци, моя баба ходіла – більша года но-
чєвалі, а батько сказал: «Єслі замуж дівчина виходить 
нечесна, то ворота будут смолой вимазані». Це позор, 
єслі дівчина нечесна. Послє революції уже било про-
ще, на вечорніцах уже і у карти гулялі, бутилку каталі: 
пєрєд ким остановітся, значіт, должен поцеловать, тут 
уже ігри в совєтскіє врєміна билі такіє.

виБІР паРи [Чи хлопець і дівчина могли одружитися 
проти волі батьків?] Но то уже лішалася пара ета і час-
ті – нє дадуть ні землі, ні жілья. А куда пойдішь? Ну, 
бивалі такіє шустриє, рісковалі, конєшно, – удіралі ж 
кудась, ішлі у зароботкі куда-то. А в основном же без-
грамотний народ, хто ходів у школу  – тут два класи 
кончіл, тот уже счітался умний чєловєк. Вот ето та-
кий епізод розкажу. Бубен – он ходіл до своєй баби, 
ходіл до єє, оні ночєвалі гдє-то. Ну, і короче говоря, 
нада женіться уже  – она бєрємінна била. Он уже нє 
отказуєтся – уже і брав, у свати сходілі ж уже, всьо – 
ну, і унюхалі тьоткі, узналі, что она бєрємєнна. Його 
тьотка бежить с етой дяготяркой по воротах помазать 
невістці, шо бєрємєнная, а он соскочіл с воза, двігнул 
тую тьотку, котілася с горба тая тьотка: дяготярка  – 
в одну сторону, тьотка – в другую, юбка задралася, – 
так розсєрдівся, шо нєвєсту єго позоріть захотєла. Ну, 
така от була мода, закон нєпісаний.

НосІвський РайоН
с. Мрин 

Записали О. Васянович, С. Маховська та Л. Костенко 
у 2010 р., 2011 р. у с. Мрин  

Носівського р‑ну чернігівської обл. 
від Грабар Марії Павлівни, 1923 р. н.,  

Бойко Ганни Павлівни, 1927 р. н.,  
Смик Катерини Степанівни, 1939 р. н.,  

Вулик Надії Іванівни, 1928 р. н.,  
Мартинович Галини Григорівни, 1938 р. н., 

та Кришко Лідії Іванівни, 1940 р. н.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї У  мене ще був один брат і 
одна сестра. Батько бідно жив. У батька мого жили ще 
тесть да теща. Да нас було семеро. Не жили розмаїто. 
А  дід мені постолики поплів, дак і в школу ходила. 
Бєдно жили. 

виБІР паРи Я пішла заміж у сорок сьомому [1947 р.]. 
Назначили на Донбас. Тоді ж назначали. Хоть хоч, 
хоть не хоч. А мати були вже дуже слабі. Дак ходили на 
роботу, а мати вже лежали, дак ходили ж провідувати 
матер, ну, ланка. Так мати кажуть: «Оце аби Надю хто 
сватав, так оддали  б, хай би йшла замуж, так, може, 
мене б догледіла до смерті». Тут сусідський хлопець 
увечері прийшов із старостами. Я  довго не хотіла, 
а мати просять: «Іди, іди, Надю. Ти мені і сорочечку 
випереш, і  їсти даси». Дак я й пошла, не гулявши, не 
знавши нічого. А він із армії прийшов контужени[й]. 

Усяко було. Діти малі, четверо дітей. Я, оце, вже у вось-
мій хаті живу. Свекор такий паганий був. [...] У моєї 
прабаби було три сини – Омелько, Микита, Гаврило, 
а  четверта  – дочка Маруся, сама менша. Її мати на-
йдужче любила і всього навчила робити. Вона пекла 
гарно, варила. Должно, у років п’ятнадцять ходила до 
пана Коробки. То були навчальні класи, а то його три 
кімнатки. Пані Людмила Іванівна каже Марусі: «При-
йди перед Пречистою допоможи мені їсти варити, бо 
прийдуть сільські старости, і пан приїде». Він більше 
жив у Петербурзі. Вона причепурилася, наділа білу 
сорочку з тоненького полотна, рукава і поділки виши-
ті, дівчата лінуються їх вишивати, а я – ні. Лєнточкою 
пов’язалася. Пані каже: «Неси ти, Марусю, піднос з 
пирогами». Пан і старости сиділи за великим столом. 
Поздоровалася вона, як її вчили, і поставила на стіл. 
А один староста каже: «Яка дівчина красива!». А пані: 
«А яка вона здібна, усе вміє робить». А вона стоїть та 
пишається, покрасніла до самих ушей. А він руку по-
клав на плече, питає: «А чия вона буде?». А пані: «Із 
хутора, Харчука Омелька». – «А скільки ж тобі год?» – 
«Шістнадцятий».  – «О,  так уже й можна замуж. А  у 
мене є син. Так на осінь жди старостів». Вона думає: 
«Які старости, я ж гулять не ходжу!». І справді, при-
їжджає той староста до батька, договарюється, коли 
прийти сватать. Приїхав, посватав, і оддали її замуж. 
А мати було приказує: «Дивися ж мені, щоб ніхто тебе 
не торкнув і не обійняв». Привезли ж, весілля одбуло. 
Здоровенний піл у хаті. На ньому сплять батько, мати, 
вона і чоловік. Полягали, а він до неї сунеться. Вона 
як завищить: «Казала мати, щоб ніхто не торкав». 
А йому ж двадцять сім год. Батько до нього: «Гриць-
ко, не руш!». Як боялись батьків сини, так хтозна. Тоді 
він гулять ходив, куди хотів, а вона підростала. А тоді 
як почалося  – дев’ятеро дітей. Як зима, перед Рож-
деством у неї дитина. То пере на ковзанці, ковзає об 
лід, чує – дитина, насилу йде і праттє́ несу. Холодно, 
а воно родиться ж надворі, то коло жорен, то коло сту-
пи. Дві-три неділі пожило і вмерло, так семеро підряд. 
А тоді найшлась дочка Ганна у 1900 році, у 1905-му – 
син Микита. Такі божественні були! Як найшовся хло-
пець, Грицько став перед іконами навколінця і каже: 
«Збережи мені синочка. Не торкну більше жінки». Це 
ж грішне діло. Так він більше мене не торкнув. Вони 
добре жили.

дошлюБНе спІлкУваННя Коли наймали [хату], 
коли так пускали хазяїни. Собіраємся там, гуляєм, 
співаємо. Хлопці приходять з гармошкою. Од німців 
ховалися. Не так од німців, як од поліцаїв. Танцюва-
ли на вечорницях і співали. І «Гопак», і «Кроков’як», 
і «Польку». Не так оце, як тепер. Ми такі не вміємо. 
А такі танцювали, отако. Оце побудемо. Погуляли, ро-
зійшлися. В свободноє ж время робили на полі. А як 
же ж вечір, так і те. Як празник, – складаємся. Будем 
робить складчину. Та те принесе, та – те. Варимо там. 
А там же як гуляли, складались. Не пили нічого. Уже 
там празники великі, тоді уже ми складаємся. Там 
принесуть хліба, моркви. Наварить, щось варене нам 
принесе. І гуляєм собі. Шоб не бачили нас поліцаї. І ві-
чно на окраїні. Ми на окраїні жили, і  біг на окраїну 
села. [...] Гуляли, сходилися. Хата така була. Сходилися 
зимою в хату хлопці, дівчата приходили. Гітара, бала-
лайка, гармошка, танці. Усяке: «Полька», «Краков’як», 
«карапєти» ото всякі давні, і  «страданія» всякі були, 
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і «лезгинки». Нема ж таких тепер. Употієш, шо сороч-
ки мокрі. Ну, під сподом же. Тоді ж таке, знаєш, піс-
ля войни було, шо ми дівували, тоді ж нічого не було. 
Було, та [дівчина, подружка] дасть платочок напнуть, 
та дасть платочок напнуть. Ні в кого не було. Тоді та 
спадниця, коли вже появилася матерія. Трохи після 
войни стали жить, тоді появилася. Появилась матерія, 
дак було набирали, ото, спідничка. Це було і кофточ-
ка, но мало, бідно тоді жили. 

шлюБНий вІк, поЗашлюБНІ сТосУНки [У якому 
віці Ви вийшли заміж?] А, я стара вже була. Вже двад-
цять восем год було. Я  так ходила. За [колишнього] 
жонатого пошла, дак не весілля, ніщо не було. [У яко-
му віці зазвичай виходили заміж?] Коли посватають. 
І  восємнадцять, і  девятнадцять. [Чи траплялися ви-
падки, що дівчина виходила заміж вагітною?] Було. Та 
тільки позже. Вже пожила. Ніхто і не знав, шо вона 
вагітна. А це було таке. 

посаг Тепер  – гардєроб, а  тоді скриня була. Сундук, 
скриня. А  воно ж ми звем «скриня». А  в кого ж  – 
«скриня», а в кого – «сундук». І тоді на воза ставляють, 
і  тоді масушками пообв’язують, і  тоді молодиці кру-
гом постануть. Коні везуть скриню. Вперьод скриню 
виряджають. Тоді молоду вже забирають. У  неділю. 
Молодий іде по молоду, а мої вже батьки відправля-
ють скриню. Тройка коней. Спереду сундук оцей же 
ставлять. Молодиць навколо! Ще їдуть і співають. 
Про скриню співають: 

– Скриня наша да дубовая,
І куди ж ти нарисована:
Чи в ліс, чи в діброву,
Чи до свекра в комору?
– Не в ліс, ні в діброву,
А до свекра в комору.
Щоб батеньку да полегшало –
У коморі да поменшало,
Свекорку да погіршало –
У коморі да побільшало.

подРУЖНя ЗРада [Чи зраджували чоловіки?] Да по-
стоянно. Ми не зраджували, а вони зраджують. І жи-
вуть. Хто розходиться, а хто і прощає. Були розлуча-
лися. Нечасто, но були. Бували, но тоді менше. В об-
щем, були. Поживуть, тоді розійдуться. Тепер більше 
розходяться. А тепера, вже як побула вона замужем, 
не здорово тоді і беруть другий раз. Дитя є тут. Тоді, 
поки пішло, вона і він женився. А тоді такого не було. 
Ну, рідко було. Бува, шо там розійшлися. 

повТоРНий шлюБ [Чи вдови виходили заміж?] Ого, 
виходили. Вони й тепер виходять. [Чи грали весілля, 
якщо виходила заміж вдова?] Нє. Самі зійшли хто, 
по чарці випили, поїли, пообідали да й... А так гучно 
уже – нє. Такого – нє. Грішно вже. [Чи розлучені ви-
ходили заміж?] Да, були. Тіки, наче, менше тоді було. 
Тоді – менше, а тепер – поголовно. [Чи святкували?] 
Такого вже – ні. Ну, там свої посидять за столом, чи 
повечеряють, чи як. Гучного не було, такого, як перше. 

РодиННІ пеРекаЗи Було три сини і дочка Мотря. 
Така низенька, бистра, а мати ж її – відьма. Як її мати 
вмирала, зі стелі зорвали дві доски. Вона, що знала, їй 
передала. [...] Свекра звали Митро. Свекруха з матір’ю 
нагодували його сметаною, і  він на ній оженився. 
А  цей же Митро любив Мар’ю. Така гарна молоди-

ця, но з дитям. Дома ж Мотря – моя свекруха, а він 
ходить до Мар’ї. Тоді не кидали жінок. Приходить з 
роботи і до неї наніч. Мотря молодшого сина люби-
ла, а старшого ненавиділа, бо він похожий на Митра. 
Тільки Митро дверима хрясне, так вилітає і Льонька, 
хоть дощ, хоть сніг, голого, босого швиргонула – за-
бирай свого. Митро вертається, бере його в куфайку, 
і йдуть до Мар’ї. І батько Митра такий був, йому два 
рази хату палили. Приходить Степан з армії, брат све-
крухи, і понаравилася йому цяя Мар’я. Мати: «Нехай 
Степан ожениться на ній, тоді Мотрин чоловік до неї 
не ходитиме». Уже й весілля. Мар’я сидить на поку-
ті, і Степан коло неї. А напроти Мотря, Степанова ж 
сестра, з  Митром. Митро дививсь на Мар’ю, а  вона 
ж така красива, та Степана за чуба, та як зчепилися 
битись, весілля розколотили, люди розбороняють. Це 
було перед війною. Три годи пожили. На війні Степа-
на і Митра вбили. 

РІпкиНський РайоН

смт Ріпки
Записали М. Пилипак та Н. Притулик 19 вересня 2008 р.  

у смт Ріпки чернігівської обл.  
від Ющенко Валентини Миколаївни, 1937 р. н.,  

Бабак Марії, 1992 р. н.,  
та Лазебни Катерини, 1993 р. н. 

диТячІ ЗаБави У «платочка» грали. Коли дівчата бра-
ли хустинку, ставали в круг і водили. Одній дів чині 
зав’язували очі, і вона повинна була поцілувати хлоп-
ця. [Якого?] Той, що стояв. Тобто вона спочатку повин-
на була намацати того хлопця руками. Він стояв разом 
з дівчатами в кругу. І коли вона його намацувала, то 
повинна була поцілувати. Якщо вона намацувала ді-
вчинку, їй розв’язували очі, і  вона дивилася. Смисл 
гри був в тому, що якщо вона поцілувала дівчинку, то 
з неї сміялися. [...] «Цвета радуги». Один вєдучій зага-
дує цвєт. Ми всєгда іграли посрєді дарогі, так ставалі 
по всєй дарогє. Стояв одін главний, загадував цвєта. 
Тот чєловєк, у  каторого є цвєт, он может прахадіть, 
у каторага нету – нужна іскать. Отак бєгалі, прабєга-
лі. [...] Пєсєнкі на букавку атгадивалі. Загадиваєт, на-
пример, ведучій букавку, а ми на ту букавку должни 
билі проспівать пєсєнку. [...] Ще були «жмурки», коли 
ховалися один від одного. Хтось рахував, а потім його 
шукали. «Класики» різні, «скакалки», «резинки»... [Чи 
розповідали страшилки?] «Чорна рука с калодца». Ка-
дась, када билі малєнькіє, нас всьо врємя пугалі, шоб 
ми нє пудходілі до калодца, патаму шо з єго вилазить 
чорна рука, яка забирає малєнькіх нєпаслушних дєтак 
і не вазвращає. [Що вона потім з ними робить?] То-
піть, навєрна, патаму шо забирає да себе в калодязь, 
і ані аттуда нє вазвращаются. [...] «Чорна, бєла вєдь-
ма». Коли дівчата чи хлопці брали чорну і бєлу ніт-
ку, вони їх зв’язували, а  потім бралі нітку і крутілі: 
«Чорна, бєла вєдьма, появись, чорна, бєла вєдьма, по-
явись...». А када она начинала крутиться – чорна, бєла 
нітка, – она атвязувалась, і получалось, шо чорна, бєла 
відьма появилась. І  патом пужались чорнай вєдьми. 
А біла – нічо’, тому шо ж вона біла – нічого не зробить. 
А чорна – боялися. [...] В «заморожки». Була заморож-
ка  – одна людіна, і  она заморожувала. Наздоганяли 
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один одного, доторкувались. Якшо доторкнулись, то 
вже заморожений. А  потім нада, шоб хтось підбєг і 
отмарозів. Другий чєловєк, шо бєгає. Там должен біть 
адін чєловєк, каторий замарожує,  – вєдучій как би, 
а всє остальниє бєгають. І єслі датаркнулись да єє, то 
вона заморожена. А хтось може підбєгті і її адмарозіті. 
А патом уже той, хто адмарозив, палучается, шо якшо 
його не заморозять, то і он уже заморожує. [...] В «ви-
шенога» тоже було. Якщо датронувся да желєзякі, то 
ти вже в хаткє, а  якшо не датронувся, ти бєгаєш, до 
тебе датронулись  – ти вишенога получаєтся. Патом 
ти бєгаєш за кєм-то, патом так ано всьо па кругу. [...] 
Гра «Млин». Кругом діти ходили, а посередині четверо 
ставало. Цими ручками бралися всі, а оця ручка була 
отак, і кружочком крутились, а цією ручкою махали – 
як млин:

Ой у полі на горбочку
Стоїть чудо на кілочку.
Люди чудо змайстрували,
Вітряком його назвали.
Буйний вітер повіває,
Чудо крилами махає,
І махає, і киває,
Ніби всіх людей скликає.
Люди їдуть, зерно везуть,
Муку мелють і в мішки зсипають.

Тоді дітки у ладошечки хлопають:
Буде діткам хліб печений
І галушечки варені!

Гра «Кремушки». П’ять камінців таких круглих відто-
чених шукають. Одна кремушка береться підкидаєть-
ся, пока та підкидається, другу береш у руки і разом 
з другою ловиш першу! Тоді підкидаєш третю  – вже 
в руці дві, і так, пока всі п’ять візьмеш. А тоді в зво-
ротньому порядку: підкидаєш, а  одну кладеш. Гра 
у «м’яча». Команда у полі, команда в селі. Палка пид-
бивать м’яч: один стає – підкидає, другий палкой по-
падає в м’яча, і він летить у поле. У полі ті, що стоять, 
повинні вхватить м’яч цей. Один хватає м’яч, а ці, шо 
стоять, тікають сюди, а  той повинен ударить когось 
м’ячем.  [...] Як дитину заколихуєш, то пальчиком по 
голій ручці водиш і каже[ш]: «Ласочка, ласочка, дє 
була?» – «У Бога!» – «А шо ти там робила?» – «Кросна 
ткала!» – «А шо наткала?» – «Кусок сала!» – «А де ж теє 
сало?» – «Мишка вкрала!» – «А де мишка?» – «Пад пєч 
пабєгла!».

с. вороб’їв
Записали Г. щербій та С. Микитюк 12–13 вересня 2009 р.  

у с. Вороб’їв Ріпкинського р‑ну чернігівської обл.  
від Вітуна Олександра Григоровича, 1953 р. н.,  

та Мандрик Уляни Митрофанівни, 1927 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Всех гналі работать у колхоз, за-
бралі худобу. А та, шо і асталась, падала, бо всьо по-
забіралі, нєчєм було карміть. Атварівалі ліпу і  з неє 
такіє якісь варілі варєнікі. Буракі пєклі, іскалі па полю 
послє зіми мєрзлиє. Я  була мала  – десять гадов, всє 
врємя хотєлось єсті, шукалі хотя б шось паєсті. В сім’є 
було сєм дєтей. Мая баба умерла, і чотири дєтей. Маіх 
братєв і сестер. Сильна багато було вошей. Мама зні-
мє із нас сарочкі і пакідає в залейнік  – вада с попе-
лом, – і варіть всє в печі. І так йоно ачіщаєца. Тє воші 
папарятся. Уже лєгче, а то йоно всє крєпко чешется. 

На жорнах крутілі і малолі люпін. Йоно такоє горь-
коє. Дабавлялі ліпу, буряк і пєклі шось нападобіє хлі-
ба, но йоно било горькоє. Тє люді, шо билі заможниє, 
в калхоз нє хатєлі іті, то йони паатбіралі тую худобіну 
силой. Даже зернята билі із гарбуза в скринє у дядька 
маго, і то забралі. Ото партєйци булі такіє, сабакі. Аж 
перед вайной трохі стало лєгче. Сталі пєсні спєвать.

виБІР паРи Я і матка були у Германії, загналі нас нем-
ци. А  було то так. Приходіт хлопец молодий, кур’єр, 
подносіт бумагу мене і говоріт, шоб я распісалась, шо 
мене нада в Германію єхать. Шо було дєлать – отправі-
лі. І пробула я там трі года. Служила у пана. Вернулась, 
а  нікого нет  – ні бацька, ні матки. Про матку я узна-
ла, шо і її отправілі в Германію. Может, думаю, бацька 
павернеца. Пошла до гадалки у суседнєє село, і  вона 
сказала, шо бацька твого уже нема, скоро получиш чер-
ную бумагу. Она уже в путі. Так і получилось. Я пошла 
в сельсовет, а там мене уже ждет черная бумага. Я лю-
діна була весела – любила і танцевать, і співать. Но тут 
упала духом. Скоро, правда, приехала мама із Германії. 
Я к ней поєхала в Житомир, в воєнний городок, там, 
где ми недовго жили до війни. Вспомніла я того кур’єра 
маленького, шо приносів мне бумагу в Германію. На-
писала йому пісьмо, і він пригласив мене у Воробйовку. 
Я приехала, а він сказав, шоб виходіла за нього замуж. 
Так нас зразу і распісалі. І прожила я з ним п’ятдесят 
чотири года. Так шо встреч чи ухаживаній у мене не 
було. Народилі трьох деток, вирастілі. А як умер, почав 
сница, шо стукає, прямо б’є в окна. Я с перепугу вска-
киваю і кричу. Так я от такого страховища думала, шо 
він мене заберє. А потом сказала соседке, а вона посо-
вєтовала посипать маком-видюком і заказала панахіду. 
То перестав приходить. А  то почті каждую ночь таке 
було. [...] [Чи були випадки, що хлопець одружувався 
з дівчиною, яка мала дитину?] Билі, но тогди мало було 
такого. Це тоді, ето, був вєлікій позор для дівчини. І для 
хлопця ж була непріятность. Ну, а  для дівчини, єслі 
вона уже там бірємєнна, так, ето, був сільно великій по-
зор. Теперки позору нема ніякого. І матці, і батку – це 
велікоє клєймо, шо твоя дівка привела байстрюка, нє-
законний. [Чи траплялися випадки, що вінчалися, але 
весілля не грали?] Такого не було. [А навпаки?] Такеє 
було. Єслі дєвка уже прогулялася, она сама не стано-
віться под вєнєц. Ето уже позорно було, і от Бога вєлі-
кій грех. Це уже грішно було, єслі она такая нєчєсна, то 
она уже нє становіться под вєнєц.

дошлюБНе спІлкУваННя Тогді билі – зваліся «ігри-
щі». Клуба вже не було. Наймалі хату, напрімєр. Я дєв-
ка, так у сєлє п’ять чи шість дєвок, у  нас село було 
мале. У однієї погуляют празник – Рождєство звалося. 
На Рожество наймають ігрище – уже там на гармошку 
іграє. Тиждень у одноє давкі гуляют, а на другой тиж-
день ідуть до другой. Пріходять хлопці гулять, а дівки 
туди ходять гулять, ну, так і знайомилися. Музикі про-
зивалися «Полька», «Галоп». Тоги на музики, на бала-
лайки. Був там у нас хлопець такой, он, вродє, калєка 
був – іграв на балалайке, платілі гроші йому, а он уже 
іграє танци («Карапєт», «Полька»). Тоді не ходили ма-
лиє, малих не приймалі. Уже як у сьомий клас ходить, 
значить, уже вона трохи виросла, так они не танце-
валі, а  уже прийдуть, тихенько посидять. Уже годов 
чотирнадцять-п’ятнадцять  – отакий возраст толькі 
ходів гулять. Хаділі [одружені], молодиє, [а]  стариє 
нє ходілі. 

РІПКиНСьКиЙ  РаЙОН
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повТоРНий шлюБ, оБов’яЗки дІТей щодо 
БаТь кІв [Скільки років Вашій дружині?] Молод-
ша, вона – з 1960-го, я – з 1953-го. Це другий шлюб. 
Перший шлюб у мене був рівно на рік, тим більше, шо 
я тада ще вчився в Харькові. А  потім я приїхав вже 
на роботу, а вона сказала: «Кидай це все і переїжай в 
Чернігов, і устраівайся там на кирпичний завод, там 
квартири дають». А я сказав: «Я своїх рідних – батька 
й мати  – не кину». Потому шо я самий молодший в 
сім’ї, а самий молодший, по старому обичаю, должен 
остаться з батьками, як кажуть, упокоїти їхню душу. 
А так і получилося: і батько вмер, і мати на моїх очах. 

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї [У Вас є діти?] Аякже. Є син, 
уже у сина свій син – мій онук Данило. У мене був дід 
Данило. Хотів мій син назвать Гришею, потому шо в 
його дід Гриша був хороший – мій батько. Це вже Да-
нило – мого батька батько, мій батько Григорій Дани-
лович. Вже на той час, коли був син малий, моя мама 
ще ходила на роботу, а батько був на пєнсії, так більше 
дід його [виховував]. [Скільки Вам було років, коли 
народився син?] Двадцять сім. 

с. Задеріївка
Записали Н. Притулик та М. Пилипак 19 вересня 2008 р.  

у с. Задеріївка Ріпкинського р‑ну чернігівської обл.  
від Савенко Валентини Василівни, 1941 р. н.,  

та Петренко Тетяни Єгорівни, 1932 р. н.

диТячІ ЗаБави В  разниє ігри [грали]. Літом  – 
з м’ячом. Називалася гра у «гілки», у «коня». Це чет-
веро стоїть по округах, а п’ятий старається попасти в 
його. А якщо попав, – виходить із гри. А їх же зразу 
багато в коло стає  – человік п’ять-шість, скіки уже 
ж є. Четверо – по углах, по кружках (іменно в круж-
ку стоїть, нікуда не виходять). А всє остальниє – отут. 
Старшиє нами камандувалі. [Коли вже всі вийшли 
з гри, то що роблять?] Тоді міняються містами. Знову 
хтось четверо вже другіє стаять по кругах, а осталь-
ниє – в середині. Вони с круга не маглі вийті, а тіль-
ки перекидали м’яч: або так, або так. Хто вже перший 
поцілить в когось другаго, в тих, шо в середині круга 
цього. Спеціально м’ячом кидали, шоб ударить. Ди-
вишся на той уже ж м’яч, шоб не попали в тебе. [Ця 
гра називалася] у «кона». Це ж на кону́ були – ціє ж 
іграки, а тиє вибівали їх. Ну, на площадкє креслили лі-
нію, за цією лінією стояли – один м’яч підкидав, а дру-
гий палачкаю або дощечкаю должен по м’ячу вдарить. 
Всє остальниє стаяли перед лінією, старалісь той м’яч 
поймать, якій ад дощечки лєтіть. Поймалі  – значить 
всьо: ціє ігракі ідуть туда, а ціє, хто поймав, бере собі 
папужек і тоже тут стоять. І якшо не паймалі – м’яч 
падає туди. Ціє бегуть м’яч дастать, а астальниє тіка-
ють за другу лінію мєтров за п’ятдесят, сімдесят, сто. 
[Скільки ліній було?] Дві. Ціє, двоє, бегуть схватіть 
мяч і кагось вдарить, астальниє тікають за лінію, шоб 
же їх нє паймалі і шоб їх не вдарили. [...] В «гілки» – 
підгилити м’яча дощечкою. [...] У «кре́мушки». П’ять 
камінчикав. Саме п’ять  – не більше, не менше. Ра-
складались – отак адін, два, три... Ну, кидали просто. 
І поки ти п’ятий підкидаєш, підлітає вгору, ти схваті 
адін і цей разом поймай. І так усє. А патом по два. І два 
разом схватуєш: адін падкідаєш – два разом схватуєш. 
І три. А патом всі четири разом пудкидаєш – схвату-
єш. А таді вже кіли заганяли. Усі пять так пудкідаєш, 

скільки на рукє останєтся, стільки кіл уже заробив. 
І  змагалися: хто ж більше кіл назбирає. Камінчики 
збирали асобєнно з гальки  – кругленькиє такіє. Ну, 
шоб не калючіє із кірпіча – вони ж разбиваюца, а оце 
з граніту – не разбіваюца. Як зимою в хаті, дак ігра-
ли в  «сади». «Сади»  – це така інтєресна гра. Ну, на-
зиває: «Ви – Яблуня, я – Черешня, Сліва, Абрікос...». 
А патом адін, уже ж ведучий, казав: «Усє сади сплять, 
а Вишня – ні». Вішня каже: «Ой!». Той спрашує: «Шо 
с табой?»  – «Влюблєна!»  – «В  каго?»  – «У  Яблуню!». 
Яблуня: «Ой!». І  так дальше, а  патом уже, як хто за-
зівався, то дає ведучому якийсь фантік – вещ якусь, 
кароче, гребешок, там, чи що-нєбудь. А патом судять. 
Як всі уже праігралісь – уже нєма, там адін-два чело-
вєка астались, – судять. Суділі вже так: хто заспєвать... 
[Якесь завдання давали?] Ага. Шутачне, шоб сміялися 
всє, шоб вєсєло було. У хаті гралися. Надварє зимою 
холодно ж було. [Як розважалися взимку?] На санках 
кататься із гари. Отут же, в нас, на кутку, була гара – 
вона і сейчас же є там, де кладовище. З гари по двоє, 
по троє на санчата – і вниз. [...] Гра. Становятся у круг 
па двоє, адін бєгає, а  другой ловє  – у  кого стане на-
пєрєді, значить, той, трєтій, тікає, вже його доганяют! 
І  в  м’яча гулялі  – падкідалі, лавілі  – нє паймал, дак 
другій уже ж той...

дошлюБНе спІлкУваННя З тринадцяти-чотирнад-
цяти років [підліток]. Як хлопчик пудростає, вже ж 
буольший становицце, буольше чого вмєє, буольше 
чого знає, уже біегти хоче на вулицю, там погулять, 
там ще кудись – значить, уже і пуодлєток. В нас, оце, 
вже ж особенно маладьож збиралася вечорами. Десь 
там, у середині села, сходились, були там, у нас, вер-
би, так і називалось – «пуд верби». Це в середині села 
було, якраз там далинка така була вербна, якраз, шоб 
було однаково хадить – і тим, і тим – з усього села. Туда 
приходілі і хлопці з гармошкаю, туди сходилась уся 
маладьож. І от, оціє ж старшиє там танцевалі, співали, 
а такиє ж уже – пуодлєтки – вакруг їх хаділі да при-
глєдались, училіся танцювать, спєвать. [Ви їх прийма-
ли?] Дазваляли гулять, якшо радітєлі пускали. Ну, уже 
ж тринадцять, чотирнадцять, кому п’ятнадцять, кого 
старше ж уже, каго не пускали... Например, нас уже ж 
на кутку, тут, було сім чи вісім чалавєк – дєтєй такіх 
уже, шо на два-три годи разніца мєжду їми. Так нам 
мами приказували: «Гімн заіграє, шоб ви були дома». 
У двєнадцеть. Ну, в дєсять патємнеє, в двєнадцеть уже 
дома буть. А  вже як правєлі радіо,  – вже нє помню, 
в якому гаду, чи в [19]54-ум, чи в [19]55-ум, – так кан-
тора там була, на ставпу був громкагаваритєль. І ра-
діо було чути по всьому селу. І от, ми гуляєм-гуляєм... 
Як тільки гімн па радіо заіграв – ето кілометри пал-
тара – ми бєгом, у хаті вже за столом. Якшо прийдем 
нє вовремя, мами завтра не пустять. Так вани нам і 
приказували, наші мами. [Що вдягали, коли йшли 
гуляти?] Це послєваєнниє годи були – адягали, шо в 
каго було. Це 1956-ой, 1957-ой годи були і в [19]60-ті 
годи. Гармошка грає, а ми танцюєм. Там нема пака ще 
гармоніста – співають, і ми співаєм... Будє смєшно, но 
ми називали «хадіть на тирло». Тирло – це де збира-
ється скот на стоянку в обідню пору. Ото називалось 
«тирло». Так, ото, і маладьож збирається на тирло. Це 
нігдє там не казали, тільки в нас, в Задірієвці, казали: 
«Діевки, на тирло підем?». Жили люди бєдно, но над-
єялісь на лучшеє, що ось цей год пагано, но будє луч-
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ше. Ну, так і вєсєло жилось. Співалі, танцювалі, у клуб 
ходили... [Які танці танцювали?] «Краковяк», «Кара-
пет», «Падіспан», «Вальс»... [«Падіспан» –] парний та-
нец. І як стане пар тридцать-підєсят, по кругу йдуть, 
і все там такіє інтєрєсниє «калєнкі», такіє інтєрєсниє 
двіженія, шо, от, мєдлєнно-мєдлєнно і продвігаєшся 
впєрьод, і вперьод. Пуод гармошку. Гармоністав уже ж 
тєпєр нєма. Да я в Задєрєєвці уже нє помню нє адного 
гармоніста.

сеМеНІвський РайоН

с. Жадове
Записали О. Боряк, О. Васянович та С. Микитчук 

16 вересня 2009 р. у с. Жадове  
Семенівського р‑ну чернігівської обл.  

від Курачки Галини Іванівни, 1924 р. н.,  
Полторацького Івана Петровича, 1956 р. н.,  

Нагорної Христини аврамівни, 1900 р. н.,  
та Красночоботько Варвари Петрівни, 1924 р. н.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї У  моєї мами тульки одно 
було [дитя]. Було так у людей, у нас женщіна жила, су-
сідка, дак в неї було дванадцять чаловєк: шість хлоп-
ців і шість дівок. Вона сказала так: «Нада, сколькі буде 
вестись, всіх ростить». І  всі вони получились красі-
вєнниє і щасливенниє. Дівки замуж пошли, хлопці 
оженились. І її дочки ніколи не робили абортів, роди-
ли, сколькі надо. Дак її дочка привела п’ятнадцять – 
і всі живуть. Аборт, по-моєму, грєх робити.

МачУха Моя мама вмерла від іспанки, їй було всього 
тридцять годов. Остався батько, взяв мачуху, у мачу-
хи дітей не було, дак вона мене жаліла так, як свою. 
З мачухою росла, а тоді заміж ходила. Як матка помер-
ла, мені було чотирнадцять годов, а тоді вже виросла. 
А тоді не вжилось, з чоловіком розбурлилась. Жила з 
мачухою, мачуху заховала, а тоді знайшовся чоловік, 
пошла з своєї хати за чоловіка. Десять годов пожила, 
і теж вмер, а тоді другий [інший] був, а тоді осталась 
сама, при своїх інтєрєсах, і живу стариє года сама.

РодиННІ пеРекаЗи Батька жив і бєдняцка, і ба-
гацка. Мой батька служив у пристава. Як батька же-
нився, то став середняк. Хутар був, карта земель була. 
Зємлє було два з палавінаю гектари. Там стаяла хата, 
там я і радилася. На то время не пользавався неякаю 
найманаю силаю. Нас була чатири сестри і брат, то і 
малиє малатили цепами. Учив батька і матка усе чис-
та. Матка родна вмерла, то мачуха [з’явилася]. Був 
вєтряк пад Жадавам. Ми з Пагарєлець, з тих хутарав. 
Батька аддєлився, а брат з дєдам астався. А тадє ад-
селяли хутаре, так в Пагарєльци не схатєв, а пересе-
лився в Альховку. Не вельми далека. Так то йон тут 
аселився. Так хата стаяла, равчак такий лавкенний, 
вадичка бєгить, копанки такиє були, йон насадив 
хвайник такий ладний. Так туди, у хвайник, плиганув 
через равчак. Стрельнули, а йон скарей туди, в куще. 
Хвайник  – це невеличкий лєсок. Як ад батька адде-
ливсь, то і хвойник, і березник насадив. А уже як кал-
хоз став, то калхоз засажував тут поле кругом. І гумно 
було у батька, і баня дуже ловка. Знаю, шо платненне 
гумно стаяло, малатили, вєялка була, малатілка свая 
була у батька, малатили, так крутили. А то ще знаю, 

шо цепами малатили. Як став голад, то батька паєхав 
на Кубань із старшими дачками. Йон там шось рабив, 
а сестри свиней пасли. А шо йон заробляв, я уже вам 
не скажу, мо’, гроші платили. Уже дєвки пабалєли там, 
ліхарадка, то йон і їх прівйоз, і сам приєхав. Був тут 
голад. Малиє ще були, так липу, знаєте, шо таке липа. 
Так листя теє рвали, сушили, клєвер рвали, тиє черво-
ниє цвєти, щавель рвали. Липове листя сушили, у сту-
пі або і там мняли. А  тадє шось там уже дабаветь і 
такими пампушками печуть. [...] Матка звалася Уляна 
Варфаламєєвна, а батька – Іван Парфєнавіч. Батюшка 
називав кались. Як хатєв камусь насалить, то звав так: 
Парфєн, Хама чи як.

дошлюБНе спІлкУваННя У  нас клуба не було, па 
дворах хадили, були вечарници. В  аснавном у адноє 
жонки гуляли, у йє була дочка така трошки гарбатень-
ка. Шось же там платили. Приносили йой куль сало-
ми. Сьветло було – лампа керасінава блищала. На ве-
чарницах вишивали, а ми з сестрою прали там. Батько 
у хаті ладив сані на продаж, да ще ми, чатири баби, 
чатири прядки, то ми хадили да Бакланськає Мар’ї. 
Музика: гармошка, гітара, мандаліна, балалайка. Як 
ідуть, то аж гуде те балота усе. Мой батька так грав 
на гармошці, виписував з Тули, такиє плотниє, такиє 
галасниє, такиє платненниє. Батька так грав, шо його 
усюди звали. Тадє ж сабранії па калхозі були, свадьби. 
І я, якби не работа, так хатєв йон, шоб навчилися. Се-
стра больша, Соня, там ферма була, то вана грала, а я 
сама па сабє научилася. [...] У войну вечорниці були, 
і до войни у нас, тут, недалеко клуб [був]. Я ще дівочка 
така бігала у клуб. І послє войни то уже ж булі вечор-
ниці, клуба не було. Прийде із гармошкою  – танцю-
ють, дівчата ж танцюють, та заспівають, випєвують. 
Сечас нема ж такого, тепер не одной пєсні не почуєш. 
А тоді як вийшли із вечорницей, а тоді вже клуб став, 
а вийшли з клуба – уже я вдовою була, чоловік помер... 
Так куда ходить? Як вийшли з клуба – і пєсня. Ідуть і 
вночі співають так, шо аж луна йде. А сейчас шо? А се-
час нема нічого.

виБІР паРи Замуж я пошла за інваліда. Я вже виходи-
ла послє войни, яке сватання? Прішлі, попіталі та  й 
ага, прієхалі та й забралі за інваліда, то шо ж тодє. Усє 
ж мої хлопці на войнє пропали. Дітей у мене не було, 
і нема у мене нікого.

сНовський РайоН *

с. смяч
Записали О. Боряк та В. Конвай 11 вересня 2009 р.  

у с. Смяч щорського р‑ну чернігівської обл.  
від Нізенко Ніни Костянтинівни, 1935 р. н.,  

Бурдини Євгенії Григорівни, 1924 р. н.,  
та Міненко Ніни Семенівни, 1928 р. н.

РодиННІ пеРекаЗи Я пашла у чотирнадцять гадов на 
работу. Сім класов кончіла, і далі нам всєм по трид-
цять сотак картошкі, єє абраблять. Всєм дівочкам, та-
кім, як і я була. Жєнщінам постарше – па шістдесят со-
так. А патом пашла я тєлятніцєй. Па сорок тєлят далі. 
Був завєдующій, так ми єго баяліся, як агня. Як ідє 
йон, так ми аж калотімося. Як шось там десь лєжіть нє 

* До 2016 р. – Щорський район.
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в порядкє, дак йон такий шум піднімє – нє можна ви-
держать. Патом пашла я на нетелі, цє те, каториє будут 
телиться. А патом праработала вісімнадцять гадов да-
яркаю. Распадаєца калхоз, дєлілі землю – распредєля-
лі. Я пошла с работи по болєзні, радикуліт у мєнє був. 
Послє балєзні тр мєсяца калхоз мєнє атпустів на лег-
ший труд, пашла уборщицєю рабіть. Прі распадє кал-
хоза землі мєнє нє далі, об’яснілі, шо ти работала уже 
нє в калхозі. А гдє ж тє всє годи я прарабіла? Так развє 
ж це справєдліво? Тєм, хто только подав заявлєніє у 
калхоз, тєм далі, а мнє, каторая тут раділась і столь-
ка гадов прарабіла, – нє далі. От і судітє. Тє, шо кал-
хоз нє строілі і нє бачілі єго, растяглі калхоз, шифєр 
паснімалі із фєрм, от такоє палучілось. І земля тепер 
гуляє нє обработана. У каго сила, техніка, тє растащілі 
всє, шо нашім трудом ми зрабілі. А ми, стариє, – сил 
і здаров’я нєт, то так на капєйчаную пенсію і жівєм. 
Техніку далі – каму на пай, каму на шо. Я ж нікуди нє 
уєзжала, і так палучілось. У нас і дохтор хадів касіть 
сєна, пака нє пастанавілі, шо єму людей лєчіть нада, 
а нє дєліть і на него сєнакос. Прарабілі тяжка і важка. 
Всьо на сєбє насілі. Фураж насілі кашулею на сєбє ілі 
вєдрамі. Тяжело било жіть, а жілі весело. На скамєй-
ках пасєлі і уже спєваємо.

дошлюБНе спІлкУваННя Хлопєц да дєвка у нас 
знакомілісь ужє біля клуба. У нас раньше був клуб, ма-
ладеж із села нікуди нє уєзжала. Било багата маладєжі, 
і сходіліся гулять у клуб. Музика іграє, на гармошке, 
бубєн. Всє танцюють: «Польку», «Кракавяк», «Поль-
ку-бабачку», «Гапак», еще і «Сербіянку» с пріпєвкамі:

Сербіянка, красаванка,
Я пайду па гораду,
А на завтра падівлюсь,
Чі нє вмерла с голоду.
Сербіяночка красіва
Трі рубля в мєнє прасіла,
Мнє нє жалка даже п’ять,
Сербіяначка на ять.

По суботам і нєдєлям – всє в клубє, а па вєчерам, осо-
бєнно зімой, собіралісь дєвкі в адной хатє вишівать, 
тагда вишівкі булі у модє. Хлопци пріходілі гулять у 
карти, а кагда закончілі [дівчата], у каго є ухажори, – 
таго праважають. Бивало, шо і атбівалі с уліци хлопци 
таго, кто прішол чужой. Ілі наговорять єму, што она 
такая і сякая, шоб самому ухажівать за дєвкой, а тепер 
нікто нікого нє слухаєт. Упєрся і всє.

ЗведеННя диТиНи Їздили до докторов, абортірова-
лися. Давнє не робили. Як узнають, що дитя звела... 
Одну у нас судили за аборт. А потом уже начали ма-
ладиє вовсю аборти робили. Це нєпростільно. Що ти 
робила, – все записано у вангола, у кажного чаловєка 
є свой ангол.

с. Тур’я
Записав Г. щербій 14 вересня 2009 р.  

у с. Тур’я щорського р‑ну чернігівської обл.  
від Попко Олександри Федорівни, 1944 р. н.,  

родом із с. Стодоли Ніжинського р‑ну чернігівської обл.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї [Ви заміжня?] Да. На рік мо-
лодший від мене [чоловік]. Українець. [Це Ваш пер-
ший шлюб?] Да. Думаю, і  останній. [Коли Ви зібра-
лися виходили заміж, чи питали дозволу в батьків?] 

Про це ми не говорили, але перед таким фактом по-
ставили маму. [Скільки у Вас дітей?] Двоє: син, до-
чка. Дочка – тридцять, сину – двадцять п’ять [років]. 
[Чи державна грошова допомога сприяє збільшенню 
народжуваності?] Дивлячись, в  якій сім’ї. Якщо ця 
сім’я тільки заради грошей, ради коштів, то буде там 
і четверо, і п’ятеро [дітей]. А якщо це сім’я, так якщо, 
можливо, ці п’ятнадцять чи двадцять п’ять тисяч 
мало що допоможуть, тому що вони зараз знецінять 
ці гроші – як прийшли, так пішли, то я думаю, вони 
над цим подумають і не будуть рискувати. Поки в 
декретній відпустці я була, ми з чоловіком догляда-
ли дітей, а після виходу на роботу – бабушка. [Скіль-
ки Вам було років, коли народилася перша дитина?] 
Тридцять три.

фоРМи ЗвеРТаННя в сІМ’ї [Як Ви зверталися до тата 
й мами?] На «ти». Тата в мене не було, тільки мама. 
Дідуся я не пам’ятаю, а до бабусі я зверталась на «Ви». 
[Як до Вас звертаються Ваші діти?] На «ти». [А до ді-
дуся й бабусі?] Звертались теж на «ти». Ну, наприклад, 
так вважаю, що якщо вони до мене на «ти», то це я 
приймаю... А до дідуся й бабусі – я б їм зробила заува-
ження, щоб вони зверталися на «Ви». 

РоЗподІл оБов’яЗкІв У сІМ’ї [Хто, на Вашу думку, 
має вирішувати найважливіші питання в сім’ї – чоло-
вік чи дружина?] Якщо сім’я – тільки чоловік і жінка, 
то, я думаю, що вони повинні разом вирішувати якісь 
питання. Але якщо ще є і люди старшого покоління, 
то, я думаю, що треба і в них питати поради. [У Вашій 
сім’ї загальний бюджет?] Всі вони [гроші] разом спіль-
ні. [Хто контролює витрати?] Жінка. [Якщо серйозні 
витрати передбачаються, то потрібні] поради, обго-
ворення – за чи проти. [Хто повинен готувати їжу?] 
Жінка. [Хто миє посуд?] Жінка, але якщо це спільний 
обід. А якщо вже пообідали, прийшов чоловік чи син, 
то він повинен помити за собою посуду. [Хто приби-
рає в хаті?] Дивлячись від обстановки. Якщо це десь... 
Діти прибирають в кімнаті, якщо десь я направля-
юся  – чоловік допомагає пилососить. [Хто повинен 
обробляти город?] Ми обробляєм город удвох. [Хто 
вирощує овочі?] Садити допомагає він, полю я. [Чи є 
у Вас корова?] Є. [Хто заготовляє корм для худоби?] 
Всією сім’єю. Діти приїздять. [Хто займається ремон-
том у  будинку?] Це  – чоловік. Якщо може щось син 
допомогти, – допомагає син. [Хто порає корову?] Це 
чоловіча [робота]. Кролики в нас на чоловіку. І вран-
ці теж порося на чоловіку, тому що мені треба давать 
йому сніданок. [Хто доглядає птицю?] Жінка. Чоловік 
дрова заготовляє. [Хто купує продукти?] Це – жінка. 
[А  одягу?] Разом. Буває так, що йому щось потріб-
но – разом, якщо мені щось потрібно – разом. Щось 
жінка купляє... Щось йому особисто, бо він у мене 
спортсмен, щось йому таке треба  – кросовки, теніс-
ку якусь спортивну, то він у мене сам купляє. [Як Ви 
ставитеся до того, що чоловік готує їсти?] Ну, якщо 
йому подобається це, якщо він хоче зробити весною 
салат із крапиви чи з кульбаби, я туди не мішаюсь, він 
сам наробить, принесе і мені запропонує посмакува-
ти. [Якщо жінка в селі виконує чоловічу роботу, як Ви 
до цього ставитеся?] Якщо вона щось допомагає йому 
або самітня. Але якщо є чоловік, то для чого ж тоді 
чоловік? [Чи можна застосовувати фізичну силу, щоб 
вирішувати сімейні проблеми?] Ой, це вже чересчур. 
Недопустимо.
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оБов’яЗки дІТей щодо БаТькІв [Чи мають діти до-

помагати батькам?] Обов’язково. В мене дочка – в Чер-
нігові, син – у Києві, так вони приїздять. Дочка завжди 
приїздить садить город, полоть город, прополювать. 
[Чи батьки зобов’язані допомагати дорослим дітям?] 
Аякже. Я думаю, що батьки завжди потрібні дітям.

посаг [Чи Ви давали доньці посаг, коли вона виходи-
ла заміж?] Нічого я їй не готувала. [Що раніше дава-
ли в придане?] Рушники, скатертини, одіяла, посуд. 
У  молоді тепер другі інтереси... І  те що, я  пригадую, 
мені мама приготувала того посуду, так він у мене там 
стоїть і зараз [у] ящику, бо він мені вже, той посуд, не 
потрібний, а мій посуд, якщо я приготую, так він не 
потрібний буде моїм дітям.

РоЗлУчеННя [Як Ви ставитеся до розлучень?] Це пи-
тання складне. Дивлячись, яка це була сім’я  – міцна 
сім’я чи не міцна сім’я. Якщо, можливо, там було так 
весь час, але жили тільки із-за дітей, чи жінці не було 
вже терпіння, не витримала вже вона... Це справа 
складна для обох. 

поЗашлюБНІ сТосУНки [Останнім часом збільши-
лася кількість позашлюбних дітей. Як Ви ставитеся до 
цього?] Багато залежить від моралі молоді. Різні при-
чини є. Якщо це дійсно таке, що нормальна дівчина, 
але піддурили її, підманули, підвели, то ту і осуждать 
немає чого. [Як Ви ставитеся до позашлюбних стате-
вих стосунків молоді?] Я проти. Категорично. [Як Ви 
ставитеся до абортів?] Якщо серед молоді, то вони ба-
гато чим ризикують на майбутнє. Якщо це вже люди, 
сімейна пара, от, і  якщо в них нема дітей, і  вони не 
хочуть дітей, то я категорично проти. Якщо в них є 
там двоє-троє дітей, потім ще четверте – тут уже див-
лячись на їхній розсуд. Можливо, що це гріх і злочин, 
але більший, мені здається, гріх, якщо дитину пустять 
на світ, і та дитина жива буде мучатися.

чеРНІгІвський РайоН

с. ведильці
Записали В. Конвай та С. Маховська 30 червня 2010 р.  

у с. Ведильці чернігівського р‑ну чернігівської обл.  
від Будченко Параски Іванівни, 1930 р. н.,  

Марципан Валентини Гаврилівни, 1936 р. н.,  
Блашкун Євдокії Миколаївни, 1935 р. н.,  

Корж Катерини Іллівни, 1930 р. н.,  
та Музиченко арини Яківни 

РодиННІ пеРекаЗи Дєд мой, з матчиного роду, жив 
сюди  – к  Мньову, крайня хата. Жили так, шо людей 
принимали. Дядько покойненький, матчин брат, на 
гармошку грав. Красівий такий був. Як вийде да [на] 
гармошка заграє,  – до душі подимав у людей. Моя 
матка розказувала про свого дєда. Дєд у йє – Йовхим, 
а батько – Аврам. Дак таді в армії служилі двадцать 
пять гадов. Дак адслужив у армії двадцать пять гадов 
дєд єє і прахадив п’єшки усє страни. І пріньос йой ма-
нисто із Кітаю і платок шавковий, дак ще далєжало, 
шо і я знаю той платок. Шавковий такий, здаровий, 
як оце скатєрка із трапками, а зматай, дак так, як оце 
пальчичек [показує]. Такий шовк танюхенєчкий. Дак 
вон розказував. Тадє люді жілі, люді тьомниє булі. 
А дєд пабув ув армії і невчений був, а там подучивсе, 

дак кáсірам [касиром] був. А касір була у воласті, у Па-
кулі. І вон там. Дак каже, от муй дєд жів, шо і піняв 
касу да капєйкі, і здав да капєйкі, нє пратаргавався. Да 
дєда хадили такиє люде, шо і горе, дак наставляв. [...] 
Дєд на пілє рабів зіму і лєто. Вієзжалі ж і зімою. Ку-
рень рабілі, там і єсті варілі. Пилою пілялі і зараблялі 
гроші. А тади вун навеснє у пана наймав землю саб’є. 
Із трєйціни. Землю сабє возьме і паше, і оре, все чіста 
даглядає. А тади як збірать жіта чі пшеніцу, то йаму 
третя капіца, а пану – дцьвє. А тади вун пазнакомітца 
з тим, шо там на полі робіть, дак той може єму ще ка-
пічку уделіть. Тади везуть усе у клуню.

дошлюБНе спІлкУваННя Збиралісь було то в одної, 
то в другої дівки вдома по двадцять п’ять дівчат. І ви-
шиваємо, хто в’яже, а  тоді ж трохі і погуляєм. Гулялі 
у «лещення». Одна лягая на слон [ослін], кладє руку на-
виворот, а друга її – «льоп». І треба угадать, хто ж тєбє 
льопнув. Як не вгадає, далі лежіть, а як угадає, то та єє 
заміняє, яка ж угадала. Вишивалі разниє вишивкі – на-
божнікі, сарочкі, рушнікі. Вишивалі хрещиком. Крас-
ним і чорним. Уже з заполоч пошла. А тади уже болеє 
разним. Виходіш од дєвок, уже і хлопец бежить, хоче 
з табою пагаманіть. Ми од ніх утекаєм. А як провєдє 
табє вечер, то вже од нього і утекаєш, шоб єго нє встре-
тіть, бо це ж тебе уже стидно. Я і со своїм чоловіком по-
знакомілась на уліце. Мнє єще сімнадцять годов, а йон 
задумав свататься. [...] Уже так дружки собіруться. Ти 
дружка да я дружка – в одну хату. Тут вже пообєдалі, 
в другу пішли пообєдалі. Отак хадилі на те. А вже ніде 
не гуляли так. Шилі, вишивалі і пралі. На самопрялці, 
на куделю. На вечурки до мене хадилі, бо я сама жила 
уже, вже брат умер. Як я діти попала, дак мені було вже 
под тридцять годов, як я хлопца попала. Гулять хадилі. 
Гулять дєвки, хлопци хадилі. Танцювали. З балалайкою 
хадилі, з гітарою. Молодьож хаділа. А це ж сюди пере-
йшла, це мені колхоз хату зробив. Дак поки я тут жила, 
дак кожен вечір до мене взимку гулять хадилі. Оце весь 
хутор хадилі гулять. Души шість-сім збирались, уже гу-
ляєм. Новий год справляли тут. [...] У нас же тади клуба 
не було. Послє войни по хатах гуляли. Вечєрниці якії? 
Увечері збирались, шилі. Да такий малюсенький кага-
нец, а ми кругом його обсядемо, шиєм і бачили, а тепер 
і при світлах не бачимо. Онде шо. Ми шиємо, а хлопці 
гуляють. Да і хлопцев ходило, а діда ж вибрала. Був в 
армії, бо він за мене на п’ять гадів старіший. Прийшов з 
армії. Багато хаділі, дак діда вибрала. Цього діда вибра-
ла. Панравився дід. З армії прийшов, хадив він до мене 
год. Хадилі, гуляли. Таді вже поженилися. [У якому віці 
зазвичай брали шлюб?] Ну, як хто на кого у яких гадах 
на́йдеться. [Якщо дівчина довго не виходила заміж, то 
казали, що «засиділась в дівках»?] Да, бувало. Є, шо за-
старіла дівка.

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї Три хлопці в мене, сини. 
Один  – [у]  Германії. Старший в городі живе. Мен-
ший  – в  Білорусії врачом. Вже на пенсії. Он був во-
єнний врач. Воєнна больница тая є. А тепер пошов на 
пенсію, уже службовєц. Всьо. Уже другий. Пошов у 
больницю уже в обласну. 

повТоРНий шлюБ [Чи вдови та вдівці могли вдруге 
брати шлюб?] Було. Ну, хто там найдеться на її. Було ж 
так, бувало. [Вони реєстрували шлюб?] Да як там роз-
писувались?! Хто там калі розписувався?! Було, шо і 
вдові ж були. Було ж так, шо оженився, а война, забра-
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ли, ана асталась молодою. [...] Дочка розійшлась. Розі-
йшлись, бо крєпко гарілку пив і крєпко паганий був. 
Дак розійшлись, дак двойко дєточок в єї, дві доч ки. 
А вона тепер попала такого старєйшого за себе. Да все 
помагає. Да як уже живе, дак хай і живе. Дак, оце, вже 
двадцять годов живуть вони. Він не живе так, а тіль-
ки так помагає усе. І сюди ж приїде, вдома, як хазяїн. 
І хлів, оце ж, мені зробив, і двор зробив, і колонку зро-
бив. Усе його робота. Дак, оце, живуть уже двадцять 
годов. Вот так і ходить, помагає усе, а не живе, шо він 
каже, шо і хлопец є. 

виховаННя дІТей Тоді було, наче, нормально і красі-
во: і свадьби гуляли, і хадилі. Тепер молодьож безоб-
разна. Тепер молодьож гарілку би випілі, гарілку ба-
гато п’ють. Молодьож тепер – і хлопци, і дєвки п’ють. 
І п’ють, і курять! Тоже мої онуки не п’ють, не курять. 
Больша – та наче раз закурила, дак прийшла додому, 
а матка як гледіла – понюхала, по нюху, дак гледіла па-
піроску у сумці, дак била! Так била! Папіросами в рота 
пхала! Дак прибігла вона сюди, прибігла да мене ону-
ка. А вона вслєд за єю прибігла да дала. Дак вона пішла 
до дєда туди, на мо́гілки, да на могилу, на дядькову, 
сіла і там уже плакала. Добре, шо в мене дєвочка була, 
я кажу: «Доточка, біжи, де вона». Вона ж пішла – на 
мого сина могилці сидить. Привела вона додому мені, 
дак я і кажу: «Оце, моя онучечко родненька, Окса-
ночко, нехай тобі хош курєніє буде добре, аніж баба 
й матка. Із двох одно вибірай: хоть курєніє, хоть бабу 
й маму».  – «Бабушко роднінька, будеш ти, моя род-
нінька, да баба й мама буде роднінька. Болє не буду». 
От тих пор наче хто к бабам сводив. Оце от куренія 
і от випівки. Нічого не курять обідви, не п’ють.  [...] 
Я, оце, у яслях прожила десять годов у холоді і голо-
ді, і боса, і гола. Четири класа тільки в яслях кончила, 
оце четири класа кончила і всьо. Болє в школу не ха-
діла. А перед войною перейшла в свою хату, дак уже 
мені не до школи. То пахала, то арала, то садила, то 
саповала. А четири класи кончила. Як уже читаю, да 
уже не бачу читать. А  так уже прочитаю газету, там 
шо-небудь. Дак пишу сама. А так нічого болє. Така в 
мене жизнь. Отак я живу і так жила я. Спасібо Богу, 
шо дітки в мене, і дочка в мене непогана – нікуди не 
поїхала, не пакидала дітей. В нас, отут, сусідка, дак па-
кидала два хлопці і поїхала в Турщину. Одному було, 
видно, дванадцять гадов, одному,  – мо’, одинадцять. 
Чи десять, чи одинадцять було. Пакидала да восєм 
гадо́в прохадила, а тепер привела собі дитину, хлопца 
аттуль, і чоловіка привела. І це тепер до матки їздять, 
а хлопці: один, ото, хлопец у тюрмє, один, ото, їздить 
моциклєтом. А в мене, спасібо Богу, нікуди не поїха-
ла. Кажу: «Паїдеш, моя дочка, кудись – забирай діти!». 
А  поїхала б да пакідала, усякії були  б  – і  патаскухі, 
і всякії були б дітки. Спасібо Богу, і мене доглядає, і ді-
тей в порядок повводила.

с. количівка
Записали Т. Величко, М. Пилипак та О. Глухенька 

21 вересня 2008 р. у с. Количівка  
чернігівського р‑ну чернігівської обл.  

від Нидченко (Юрченко) Надії Панасівни, 1928 р. н.,  
та Нидченко Ніни Іванівни, 1924 р. н. 

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї У нас, в родині, було семеро 
дітей, я – сьома. І голод бачила. Батько ловив рибу в 

тридцять третьому гаду [1933 р.], дак ми тільки і спа-
сались цим. Щавель – туда рибу, да ще сестра бульша 
пийде у гору, дак кусков [шматків хліба] принесе. Тоді 
вже пішла вона служить у найми, вона була з тринад-
цятого року [1913 р. н.], а ше брат був, дак в цьом году 
вмер у дев’яносто сєм год, он був самий больший, а я – 
сама мєнча.

диТячІ ЗаБави У  «папка» гуляли: корова, ото, ли-
няє, дак шерсть у гарячу воду, да зробим такий папок. 
І тоді ж бігаєм, кидаємо. Той же ж стоїть на очереді, 
а таді кинеш, і знов циляють такою досточкою. Грали 
в піску, в «пікаря» гуляли такими малими – кучку на-
гребуть піску, а таді вже ж палкой збивають.

дошлюБНе спІлкУваННя Таді ж дєвовала я  – па-
гане врем’я було. Послє ж вайни  – в  сорок п’ятом 
[1945  р.] гаду ж вайна кончила, у  сорок сьомом 
[1947 р.] ішла замуж. [Де Ви познайомилися зі своїм 
майбутнім чоловіком?] Вуон сам каличевський. Зна-
комиє були. Вуон з маїм братом дружив. Хадив до 
нас. Я його знала, вуон мене знав. [Чи збиралися ді-
вчата в когось у хаті?] Хадили. Уже ж вишивали. Іще й 
пряли. Нанімали хату в баби. Баба, там, Тюпачка така 
старенька жила сама. Ми в єє нанімали хату. Туди ха-
дили вишивать. Там гуляли в нас вечерниці. Вічірки. 
[Чим платили за хату?] Прадукти приносили. Хто шо. 
Шо в кого є – бабі туой давали. Тади ж грошей якось... 
Гроші були неважниє. Не було. Дак хто шо принесе. 
А  хлопци сидіели да пудглядували на діевчат, шоб 
якая лучше. [...] Кались же ж рушніки вишивали, дак 
усіе біегли на весілля. Як весілля – усе село сходилось 
дживицце рушнікуов, якіє рушніки, обтирачи, пала-
тенца, якиє падушки, якиє пелюшки, багата невіестка 
чи ніе. Чи адеял повно, чи адне редно туальки да двіе 
пуостилки, да двіе падушки. Біегли. А тепер же не хо-
дять дивицце, бо в усіх і падушек, і редюшек – всього 
хватає. Дак тепер не модно.

с. Мньов
Записали В. Конвай та С. Маховська 30 червня 2010 р.  

у с. Мньов чернігівського р‑ну чернігівської обл.  
від Дрозд Олександри Гаврилівни, 1930 р. н.,  

родом із с. Яхнівка Ніжинського р‑ну чернігівської обл.,  
та Жураховської Уляни Романівни, 1941 р. н. 

дІвУваННя У нас носили пояски, які називались «край-
ки». Снували її на мотовилі, а потом вручну перебира-
ли і підв’язували неї сподніцу. Так от, знімали ції по-
яски, скачували у клубочок, закріпляли його, і дівчата 
кидали його у решето. А тоді одна стоїть і крутить теє 
решето, і дивляться: куди клубок вискочить чий, зна-
чить в цю сторону вона і замуж пойде. А коли крайки 
не було, то могли і мотузкою поворожить. Тільки на-
мічали кожна свою. Бо крайка ж у кожної своя, не схо-
жа на іншу. А мотузку як не намітиш, то не будеш зна-
ти, яка твоя. Хлопці не ворожать, а сидять, дивляця. 
Що то кому випадає, особливий інтерес, якщо дівка 
якась йому нравиця. На Щедруху у нас і по-другому 
ворожили. Спечеш млинець і перший млинець береш 
за пазуху, і виходиш на вулицю, і якщо хтось незна-
йомий, то питаєш, як його звуть, а якщо знаєш, як, то 
просто собі замічаєш ім’я, – мол, зустріла Миколу чи 
Петра, чи Івана. Ото так і буде звать твого чоловіка. 
І ви знаєте – таки справджувалось. Моя мати розка-
зувала, що з моїм батьком вони жили по одній вулиці. 
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І батько знає, що ж будуть ворожить. Так як побачив, 
що моя мати йде, так і вийшов їй назустріч. Так вони 
і побралися. А моє дівування припало саме на войну, 
то не дуже-то ворожили чи гуляли. При мені тільки 
було таке, як дівчина погано себе веде, то могли дьог-
тем ворота їй обмазать. Або якщо сусід поганий – зні-
мали щось у дворі і кудись подалі заносили. Це могли 
робить на Андрея. Це було. Або злізуть на хату і чим 
попало закриють трубу. Встає дядько рано, підпалює, 
а весь дим на хату іде. Поки доберуть, що воно відбу-
вається, все закоптиться, бо ж дим іде на хату. Праз-
ник Андрія заведений давно. 

дошлюБНе спІлкУваННя У нас були вечоркі – дів-
чата збирались по хатах і вишивали, ткали у нас на 
хазяйствах. Матка платіла за то, шо ткали. У нас та-
лакою це робілі. На Ніжинщині у нас були досвітки. 
Хлопці наймали хату таку, де большинство одинока 
женщина. Вони помагали їй із топливом, дивились за 
порядком. А дівчата туди сходилися, у такі дні пряли, 
а  в п’ятницю гріх було прясти, нільзя було. Не зані-
мались коноплями. А в п’ятницю вишивали. Хазяйці 
за те, що в неї винаймали хату, одпрядали день. Тобто 
один день всі одпрядали на хазяйку. [...] Ми вишива-
ли, до нас приходили ще сусідські дівчата. Це нази-
валося, як то кажуть, «на вечірки ходили». Ну, відпо-
відно ж, і ми кудись, і нас на другий вечір запрошува-
ли, і ми ж підемо туди. Приходили хлопці. Я ще була 
менша, а до старших дівчат уже приходили хлопці, гу-
ляли. Но не було такого, як зараз. Не було випівок, не 
було матюків, не було такого нічого. Якось так, було 

скромно дуже. Да, вийдуть і, ото, вже проводили ді-
вчат. [Де зустрічалася молодь?] Це був сільський клуб. 
Це у нас церква... Це вона була, у мене була фотографія 
з [19]29-го  року... Церква строїлась у [1]907-му  році 
(там, на кирпичі, було вибито). Переробили її на клуб. 
Клуб – здоровенний зал. Ну, вже ж повишивають там, 
а в святкові дні, там у суботу-ввечір, у неділю-ввечір, 
уже ж ішли до клубу. Ми ж не гуляли. Тільки в свят-
кові дні. У вихідні або на Паску, оце на Петра. У нас 
дванадцятого липня буде Храм, Петро. Ото ж на та-
кії свята дак хадили в клуб, гуляли, танцювали. Му-
зикантов в селі було... Майже кожен хлопець грав на 
гармошкє, барабан. Мій чоловік грав у барабан, і те-
пер є. І гуляли, танцювали, і я ж кажу, ніхто не сквєр-
нословів. Я,  наприклад, уже дружила з хлопцями, 
і мене проводили додому, но я не чула від хлопця мата 
ніколи. Така була скромность, так було харашо. І ще 
гуляли і по кутках. Наприклад, я там жила на одному 
кутку, другі дівчата – на другому, і ще там збиралися, 
так уже на таких кутках. Туди хлопці хадили. 

кІлькІсТь дІТей У сІМ’ї Я народилася в багатодітній 
сім’ї: нас було п’ять сестер і шостий брат. Да ще в нас 
зведена сім’я була. У батька, у мого, жінка вмерла, а в 
матері – чоловік умер, мого батька брат. І було у їх по 
дочці: і там дочка була, і там дочка була. І уже, як вони 
померли, якось так вишло, що мати розказувала, що на 
одному році, то ці свекри́ вже матір мою лишили там із 
моїм уже батьком. Кажуть: «Така труженіца, значить, 
і дєтки шоб не росли сиротами, шоб наша кров некуди, 
не той». Оце ми так: там ще двоє і нас стільки. 

чеРНІГІВСьКиЙ  РаЙОН
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с. Андрієво-Іванівка  
Миколаївського р-ну Одеської обл. 279

с. Антонюки  
Миколаївського р-ну Одеської обл. 279

м. Апостолове  
Дніпропетровської обл. 39

с. Аркадіївка  
Згурівського р-ну Київської обл. 168

смт Архангельське  
Високопільського р-ну  
Херсонської обл. 110, 234, 237, 338, 346, 347

с. Бабин  
Косівського р-ну  
Івано-Франківської обл. 99, 220, 337

с. Балашівка  
Березнівського р-ну Рівненської обл. 308

с. Баня-Березів  
Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 152

с. Барвінків  
Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл. 139

с. Берегуйфалу  
Берегівського р-ну Закарпатської обл. 87

м. Бережани  
Тернопільської обл. 336

м. Березань  
Київської обл. 158

с. Березняки  
Смілянського р-ну  
Черкаської обл. 212, 224, 241

с. Берестове  
Бердянського р-ну Запорізької обл. 119

с. Бехи  
Коростенського р-ну  
Житомирської обл. 74, 341, 349, 352

с. Бишкінь  
Лебединського р-ну Сумської обл. 323, 325

с. Білоберіжжя  
Дубенського р-ну Рівненської обл. 312

с. Білокоровичі  
Олевського р-ну Житомирської обл. 347

с. Білолісся  
Татарбунарського р-ну Одеської обл. 289

с. Білоцерківка  
Більмацького р-ну Запорізької обл. 121

с. Більманка  
Більмацького р-ну Запорізької обл. 125

с. Бірки  
Любешівського р-ну Волинської обл. 27, 240

с. Бірківка  
Менського р-ну Чернігівської обл. 232

с. Бобрівник  
Зіньківського р-ну Полтавської обл. 300

с. Богданівка  
Знам’янського р-ну Кіровоградської обл. 216

с. Богодухівка  
Чорнобаївського р-ну  
Черкаської обл. 222, 226, 236, 342, 408

с. Богородичне  
Слов’янського р-ну Донецької обл. 60

с. Богуславець  
Золотоніського р-ну Черкаської обл. 395

с. Болган  
Піщанського р-ну Вінницької обл. 14

с. Боровеньки  
Кремінського р-ну Луганської обл. 197

с. Братешки  
Решетилівського р-ну Полтавської обл. 230, 240

с. Бровки Перші  
Андрушівського р-ну  
Житомирської обл. 64, 230, 233 

с. Бродівське  
Острозького р-ну Рівненської обл. 107, 112

смт Буди  
Харківського р-ну Харківської обл. 345

с. Будилка  
Лебединського р-ну Сумської обл. 325

с. Буймер  
Тростянецького р-ну Сумської обл. 334

с. Бурівка  
Валківського р-ну Харківської обл. 210, 231

с. Буша  
Ямпільського р-ну Вінницької обл. 20, 232, 350

м. Валки  
Харківської обл. 109, 350, 367

с. Ванів  
Сокальського р-ну Львівської обл. 257

с. Варівці  
Городоцького р-ну Хмельницької обл. 389

с. Василівка  
Житомирського р-ну Житомирської обл. 71

с. Василівка  
Тиврівського р-ну Вінницької обл. 18

с. Ведильці  
Чернігівського р-ну Чернігівської обл. 445

с. Велика Вільшанка  
Васильківського р-ну Київської обл. 165

с. Велика Вовнянка  
Таращанського р-ну Київської обл. 211

с. Велика Каратуль  
Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл. 170
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с. Велика Кісниця  
Ямпільського р-ну Вінницької обл. 21

с. Велика Копаня  
Виноградівського р-ну Закарпатської обл. 89

с. Велика Кошелівка  
Ніжинського р-ну Чернігівської обл. 437

с. Велика Рача  
Радомишльського р-ну Житомирської обл. 80

с. Велика Слобідка  
Кам’янець-Подільського р-ну  
Хмельницької обл. 392

с. Велика Солона  
Єланецького р-ну Миколаївської обл. 265

с. Великий Раковець  
Іршавського р-ну Закарпатської обл. 114

с. Великі Береги  
Берегівського р-ну Закарпатської обл. 88

с. Великі Озера  
Дубровицького р-ну Рівненської обл. 314

с. Великі Сорочинці  
Миргородського р-ну  
Полтавської обл. 97, 104, 211, 212, 214, 216, 218, 
222, 238, 242, 245, 305

с. Велимче  
Ратнівського р-ну Волинської обл. 33

с. Величківка  
Менського р-ну Чернігівської обл. 433

с. Веприк  
Гадяцького р-ну Полтавської обл. 296

с. Верба  
Коропського р-ну Чернігівської обл. 432

с. Вербовець  
Виноградівського р-ну Закарпатської обл. 90

с. Вербовець  
Мурованокуриловецького р-ну  
Вінницької обл. 12

с. Вереміївка  
Чорнобаївського р-ну Черкаської обл. 345, 409

с. Верин  
Миколаївського р-ну Львівської обл. 234, 337

с. Верхні Ворота  
Воловецького р-ну Закарпатської обл. 113

с. Верхній Ясенів  
Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл. 141

смт Верховина  
Івано-Франківської обл. 139, 215

с. Вершина Друга  
Більмацького р-ну Запорізької обл. 126

с. Вигода  
Борщівського р-ну Тернопільської обл. 355

с. Вигода  
Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл. 141

смт Вилок  
Виноградівського р-ну Закарпатської обл. 90

м. Виноградів  
Закарпатської обл. 88

с. Винятинці  
Заліщицького р-ну Тернопільської обл. 360

с. Вирівка  
Конотопського р-ну Сумської обл. 228, 240

с. Високопілля  
Валківського р-ну  
Харківської обл. 243, 245, 369

с. Вишевичі  
Радомишльського р-ну Житомирської обл. 80

м. Вінниця 346
смт Власівка  

Світловодської міської ради  
Кіровоградської обл. 196

с. Вовчків  
Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл. 171

с. Волиця  
Сокальського р-ну Львівської обл. 257

смт Володарськ-Волинський  
(нині – смт Хорошів) Житомирської обл. 226

смт Ворзель  
Київської обл. 343

с. Вороб’їв  
Ріпкинського р-ну Чернігівської обл. 441

с. Ворокомле  
Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. 27

с. Воронівка  
Городищенського р-ну Черкаської обл. 233

с. Гаврилівка  
Нововоронцовського р-ну Херсонської обл. 385

с. Галаганівка  
Чигиринського р-ну Черкаської обл. 407

с. Ганнівка  
Братського р-ну Миколаївської обл. 106, 264

с. Гаркушинці  
Миргородського р-ну Полтавської обл. 305

с. Гвіздава  
Бердичівського р-ну Житомирської обл. 67

с. Глиниця  
Кіцманського р-ну Чернівецької обл. 422

с. Гнідин  
Бориспільського р-ну  
Київської обл. 102, 160, 351, 352

м. Гола Пристань  
Херсонської обл. 107

с. Головенка  
Житомирського р-ну Житомирської обл. 72

с. Голови  
Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл. 142
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с. Голубівка  
Кремінського р-ну Луганської обл. 197

с. Голядин  
Шацького р-ну Волинської обл. 35

с. Гора  
Бориспільського р-ну Київської обл. 110

с. Грабове  
Шацького р-ну Волинської обл. 35

смт Градизьк  
Глобинського р-ну Полтавської обл. 298

с. Грем’яч  
Новгород-Сіверського р-ну  
Чернігівської обл. 438

смт Гришківці  
Бердичівського р-ну Житомирської обл. 211

с. Грузьке  
Макарівського р-ну Київської обл. 169

с. Грушівка  
Апостолівського р-ну  
Дніпропетровської обл. 39, 42

с. Губівка  
Компаніївського р-ну Кіровоградської обл. 187

с. Губча  
Старокостянтинівського р-ну 
Хмельницької обл. 208, 239

с. Гульськ  
Новоград-Волинського р-ну  
Житомирської обл. 75

м. Гуляйполе  
Запорізької обл. 138

с. Гутисько  
Бережанського р-ну Тернопільської обл. 353

с. Гуща  
Любомльського р-ну Волинської обл. 236

с. Дар’ївка  
Білозерського р-ну Херсонської обл. 380

с. Демня  
Бережанського р-ну Тернопільської обл. 354

с. Дем’янівка  
Мангушського р-ну Донецької обл. 56

с. Дерганівка  
Ружинського р-ну Житомирської обл. 228

с. Дерть  
Рокитнівського р-ну Рівненської обл. 321

с. Джулинка  
Бершадського р-ну  
Вінницької обл. 5, 112, 211, 231, 244, 352

с. Дземброня  
Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл. 338

с. Дивин  
Брусилівського р-ну Житомирської обл. 68

с. Дмитрашківка  
Піщанського р-ну Вінницької обл. 14

с. Дніпровокам’янка  
Верхньодніпровського р-ну 
Дніпропетровської обл. 45

с. Дністрове  
Борщівського р-ну Тернопільської обл. 355

смт Добровеличківка  
Кіровоградської обл. 183

с. Довгеньке  
Ізюмського р-ну Харківської обл. 373

с. Довжок  
Ямпільського р-ну Вінницької обл. 21

с. Долина  
Слов’янського р-ну Донецької обл. 61

м. Донецьк 106, 213, 219, 340, 342, 343
с. Дорошівка  

Ямпільського р-ну Вінницької обл. 22
смт Дробишеве  

Лиманського р-ну Донецької обл. 53
с. Дроздинь  

Рокитнівського р-ну Рівненської обл. 321
с. Дроздовиця  

Городнянського р-ну Чернігівської обл. 428
с. Дротинці  

Виноградівського р-ну Закарпатської обл. 91
с. Дружба  

Володарського р-ну Київської обл. 167
с. Дуб’є  

Бродівського р-ну Львівської обл. 247
с. Дубинове  

Савранського р-ну Одеської обл. 283
с. Дубова  

Уманського р-ну Черкаської обл. 211, 218
с. Дюла  

Виноградівського р-ну Закарпатської обл. 91
с. Єлизаветівка  

Петриківського р-ну  
Дніпропетровської обл. 49

с. Єрчики  
Попільнянського р-ну Житомирської обл. 76

с. Жабелівка  
Вінницького р-ну Вінницької обл. 228

с. Жаботин  
Кам’янського р-ну Черкаської обл. 395

с. Жадове  
Семенівського р-ну Чернігівської обл. 443

м. Жмеринка  
Вінницької обл. 5

с. Забужжя  
Любомльського р-ну Волинської обл. 28

с. Завадинці  
Городоцького р-ну Хмельницької обл. 389

с. Завадка  
Воловецького р-ну Закарпатської обл. 113
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с-ще Заводське  
Конотопського р-ну  
Сумської обл. 103, 217, 218, 221, 322, 337, 340

с. Загальці  
Бородянського р-ну Київської обл. 162

с. Загнітків  
Кодимського р-ну Одеської обл. 244

с. Задеріївка  
Ріпкинського р-ну Чернігівської обл. 442

с. Залевки  
Смілянського р-ну Черкаської обл. 402

с. Залісся  
Броварського р-ну Київської обл. 164

с. Заліщики  
Тернопільської обл. 359

с. Залужжя  
Дубровицького р-ну Рівненської обл. 316

с. Замагора  
Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл. 102, 142, 344

смт Замглай  
Ріпкинського р-ну  
Чернігівської обл. 104, 214, 218, 223, 229, 239, 351

м. Запоріжжя 229, 347
смт Зарічне  

Лиманського р-ну Донецької обл. 53
с. Засупоївка  

Яготинського р-ну Київської обл. 178
с. Звіздівка  

Костопільського р-ну Рівненської обл. 319
с. Здвижівка  

Бородянського р-ну Київської обл. 162
с. Зелене  

Верховинського р-ну Івано-Фанківської обл. 145
м. Зеленодольськ  

Апостолівського р-ну  
Дніпропетровської обл. 43

с. Зеленьків  
Тальнівського р-ну Черкаської обл. 215

с. Зеремля  
Баранівського р-ну Житомирської обл. 66

с. Злинка  
Маловисківського р-ну Кіровоградської обл. 188

с. Знам’янка  
Нововодолазького р-ну Харківської обл. 376

с. Зяньківці  
Деражнянського р-ну Хмельницької обл. 390

с. Іванівка  
Семенівського р-ну Полтавської обл. 110

смт Іванків  
Київської обл. 344

с. Ільці  
Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл. 146

с. Імстичово  
Іршавського р-ну Закарпатської обл. 115

с. Інгулець  
Білозерського р-ну Херсонської обл. 380

м. Ірпінь  
Київської обл. 212

смт Іршанськ  
Хорошівського р-ну  
Житомирської обл. 340, 342

с. Ісаєве  
Миколаївського р-ну Одеської обл. 281

с. Йосипівка  
Буського р-ну Львівської обл. 255

с. Йосипівка  
Малинського р-ну Житомирської обл. 74

с. Йосипівка  
Ружинського р-ну Житомирської обл. 83

с. Кадубівці  
Заставнівського р-ну Чернівецької обл. 414

с. Казавчин  
Гайворонського р-ну Кіровоградської обл. 182

с. Кам’янецьке  
Тростянецького р-ну Сумської обл. 335

м. Кам’янець-Подільський  
Хмельницької обл. 217, 233

с. Кам’яний Брід  
Благовіщенського р-ну  
Кіровоградської обл. 179

с. Кам’янка  
Апостолівського р-ну  
Дніпропетровської обл. 350

с. Кам’янка  
Дворічанського р-ну Харківської обл. 372

с. Кам’янка  
Ізюмського р-ну Харківської обл. 373

с. Кам’янка  
Новопсковського р-ну Луганської обл. 199

с. Кам’янське  
Арцизького р-ну Одеської обл. 207

м. Кам’янське  
Дніпропетровської обл. 346

м. Канів  
Черкаської обл. 239

с. Каніж  
Новомиргородського р-ну  
Кіровоградської обл. 243

с. Капулівка  
Нікопольського р-ну Дніпропетровської обл. 47

с. Кармалюківка  
Балтського р-ну Одеської обл. 271

с. Карпилівка  
Козелецького р-ну Чернігівської обл. 430

с. Квітневе  
Попільнянського р-ну Житомирської обл. 77
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с. Керстенці  
Хотинського р-ну Чернівецької обл. 424

м. Київ 98, 101, 103, 106, 107, 108, 111, 112, 156,  
158, 207, 213, 215, 220, 223, 227, 228, 229, 233, 236, 
237, 238, 241, 244, 337, 338, 339, 340, 341, 345, 346, 
348, 349, 351

с. Киселівка  
Менського р-ну Чернігівської обл. 433

м. Кіровоград (нині – м. Кропивницький) 209
м. Кіровське (нині – м. Хрестівка)  

Донецької обл. 234
с. Клекотів  

Бродівського р-ну Львівської обл. 248
с. Княгинин  

Дубенського р-ну Рівненської обл. 313
смт Ков’яги  

Валківського р-ну Харківської обл. 370
с. Козацьке  

Бобровицького р-ну Чернігівської обл. 427
с. Козачі Лагері  

Олешківського р-ну Херсонської обл. 386
с. Количівка  

Чернігівського р-ну Чернігівської обл. 446
с. Колодисте  

Уманського р-ну Черкаської обл. 404
с. Комарів  

Сокальського р-ну Львівської обл. 258
с. Конотоп  

Городнянського р-ну Чернігівської обл. 428
м. Конотоп  

Сумської обл. 246, 348
с. Конюшків  

Бродівського р-ну Львівської обл. 251
смт Корнин  

Попільнянського р-ну Житомирської обл. 78
с. Короп’є  

Козелецького р-ну Чернігівської обл. 430
с. Корчівці  

Глибоцького р-ну Чернівецької обл. 413
с. Космач  

Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 109
с. Костів  

Валківського р-ну Харківської обл. 370
смт Котельва  

Полтавської обл. 301
с. Кошаро-Олександрівка  

Благовіщенського р-ну  
Кіровоградської обл. 180

с. Красненьке  
Кривоозерського р-ну Миколаївської обл. 265

с. Краснобірка  
Радомишльського р-ну Житомирської обл. 81

с. Красносілка  
Радомишльського р-ну Житомирської обл. 82

м. Кривий Ріг  
Дніпропетровської обл. 97, 99

с. Криворівня  
Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл. 110, 148, 217, 235, 339

с. Кримки  
Лиманського р-ну Донецької обл. 53

с. Кринки  
Олешківського р-ну Херсонської обл. 231

с. Кропивна  
Золотоніського р-ну Черкаської обл. 395

м. Кропивницький 186
с. Круглоозерка  

Голопристанського р-ну  
Херсонської обл. 382

с. Круподеринці  
Погребищенського р-ну Вінницької обл. 14

с. Крутьки  
Чорнобаївського р-ну Черкаської обл. 412

с. Кумарі  
Первомайського р-ну Миколаївської обл. 269

с. Куп’єваха  
Богодухівського р-ну Харківської обл. 366

с. Курган  
Лебединського р-ну Сумської обл. 325

с. Кучівка  
Старокостянтинівського р-ну 
Хмельницької обл. 105, 106, 215, 352

м. Ладижин  
Вінницької обл. 97

м. Лебедин  
Сумської обл. 323

с. Лехнівка  
Баришівського р-ну Київської обл. 158

с. Лецьки  
Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл. 172

с. Лиман  
Татарбунарського р-ну Одеської обл. 289

с. Линове  
Путивльського р-ну Сумської обл. 350

смт Липовець  
Вінницької обл. 10

с. Лиса Гора  
Первомайського р-ну Миколаївської обл. 270

с. Лисівка  
Попільнянського р-ну Житомирської обл. 78

с. Лісова Слобідка  
Бердичівського р-ну Житомирської обл. 67

с. Лоєва  
Надвірнянського р-ну  
Івано-Франківської обл. 154

с. Лозянський  
Міжгірського р-ну Закарпатської обл. 117
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с. Ломачинці  
Сокирянського р-ну Чернівецької обл. 423

с. Лук’янівка  
Баришівського р-ну Київської обл. 159

с. Луполове  
Благовіщенського р-ну Кіровоградської обл. 180

м. Луцьк  
Волинської обл. 98, 348

с. Лучківці  
Бродівського р-ну Львівської обл. 252

м. Львів 98, 103, 104, 208, 224, 226, 246, 338
с. Любарці  

Бориспільського р-ну  
Київської обл. 209, 216, 224, 343

с. Людинь  
Дубровицького р-ну Рівненської обл. 317

с. Лючки  
Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 152

с. Лядова  
Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл. 11

с. Макишин  
Городнянського р-ну Чернігівської обл. 429

смт Макошине  
Менського р-ну Чернігівської обл. 435

с. Максимівка  
Кременчуцького р-ну Полтавської обл. 302

с. Мала Копаня  
Виноградівського р-ну Закарпатської обл. 92

с. Мала Костромка  
Апостолівського р-ну Дніпропетровської обл. 43

с. Малий Рожин  
Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 244

с. Малий Самбір  
Конотопського р-ну Сумської обл. 105, 106, 213

с. Манява  
Богородчанського р-ну  
Івано-Франківської обл. 139

с. Маркуші  
Бердичівського р-ну Житомирської обл. 68

с. Мар’янське  
Апостолівського р-ну  
Дніпропетровської обл. 44

с. Матійово  
Виноградівського р-ну Закарпатської обл. 93

с. Маяки  
Слов’янського р-ну Донецької обл. 62

с. Межиріч  
Лебединського р-ну Сумської обл. 326

с. Межисить  
Ратнівського р-ну Волинської обл. 344

м. Мелітополь  
Запорізької обл. 102, 105, 213, 217, 230

с. Мельники  
Шацького р-ну Волинської обл. 36

с. Мигалки  
Бородянського р-ну Київської обл. 162

смт Миколаївка  
Одеської обл. 278

с-ще Миколаївка  
Попаснянського р-ну Луганської обл. 202

с. Микуличин  
Яремчанської міської ради Івано-
Франківської обл. 155

с. Миньківці  
Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. 392

м. Миргород  
Полтавської обл. 104, 219, 304

с. Миролюбівка  
Вільнянського р-ну Запорізької обл. 137

м. Миронівка  
Київської обл. 231

с. Михайлівка  
Лебединського р-ну Сумської обл. 327, 328

с. Михайлівка  
Олександрівського р-ну Донецької обл. 60

с. Мишин  
Коломийського р-ну  
Івано-Франківської обл. 151

с. Міньківка  
Бахмутського р-ну Донецької обл. 52

с. Мньов  
Чернігівського р-ну Чернігівської обл. 446

с. Могилівка  
Жмеринського р-ну Вінницької обл. 6

с. Монастирище  
Ічнянського р-ну Чернігівської обл. 430

м. Монастирище  
Черкаської обл. 227, 228

с. Морозівка  
Брусилівського р-ну Житомирської обл. 69

с. Мочулки  
Рівненського р-ну Рівненської обл. 320

с. Мошняги  
Балтського р-ну Одеської обл. 272

с. Мрин  
Носівського р-ну Чернігівської обл. 439

смт Муровані Курилівці  
Вінницької обл. 98, 110, 111, 207, 208, 213, 237, 
239, 340, 341, 342

с. Мушкатівка  
Борщівського р-ну Тернопільської обл. 355

с. Нагірне  
Світловодського р-ну  
Кіровоградської обл. 194

с. Надинівка  
Козелецького р-ну Чернігівської обл. 431

с. Недра  
Баришівського р-ну Київської обл. 159
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с. Немія  
Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл. 11

с. Нерушай  
Татарбунарського р-ну Одеської обл. 289

с. Низкиничі  
Іваничівського р-ну Волинської обл. 23

с. Никифорівка  
Бахмутського р-ну Донецької обл. 52

м. Нікополь  
Дніпропетровської обл. 46

с. Нова Астрахань  
Кремінського р-ну Луганської обл. 197

смт Нова Водолага  
Харківської обл. 235, 338

м. Нова Каховка  
Херсонської обл. 210, 218, 229, 236

с. Нова Кочубеївка  
Чутівського р-ну Полтавської обл. 306

с. Нова Рудня  
Житомирського р-ну Житомирської обл. 73

смт Новгородка  
Кіровоградської обл. 234

с. Новий Корогод  
Бородянського р-ну Київської обл. 163

с. Новоаврамівка  
Хорольського р-ну Полтавської обл. 305

м. Новоград-Волинський  
Житомирської обл. 100

с. Новоохтирка  
Новоайдарського р-ну Луганської обл. 198

с. Новопетрівка  
Бердянського р-ну Запорізької обл. 120

смт Новопсков  
Луганської обл. 100, 339

с. Новоукраїнка  
Більмацького р-ну Запорізької обл. 129

с. Нудиже  
Любомльського р-ну Волинської обл. 29, 100

с. Облітки  
Радомишльського р-ну Житомирської обл. 82

с. Огульці  
Валківського р-ну Харківської обл. 371

м. Одеса 229
с. Ожидів  

Буського р-ну Львівської обл. 256
с. Озеро  

Володимирецького р-ну Рівненської обл. 309
с. Окопи  

Борщівського р-ну Тернопільської обл. 358
с. Олексіївка  

Більмацького р-ну Запорізької обл. 129
с. Олексіївка  

Бобринецького р-ну Кіровоградської обл. 180

с. Олексіївка  
Миколаївського р-ну Одеської обл. 282

с. Олексіївка  
Нікопольського р-ну  
Дніпропетровської обл. 49

смт Опішня  
Зіньківського р-ну Полтавської обл. 227

с. Орестівка  
Хотинського р-ну Чернівецької обл. 425

с. Оринин  
Кам’янець-Подільського р-ну  
Хмельницької обл. 393

с. Оселівка  
Кельменецького р-ну Чернівецької обл. 421

с. Осикове  
Макарівського р-ну Київської обл. 169

с. Осівці  
Брусилівського р-ну Житомирської обл. 69

с. Оскіл  
Ізюмського р-ну Харківської обл. 374, 345

с. Осокорівка  
Нововоронцовського р-ну  
Херсонської обл. 243, 245, 350

с. Острів  
Рокитнянського р-ну Київської обл. 175

м. Охтирка  
Сумської обл. 99, 349

с. Павлівка  
Калинівського р-ну Вінницької обл. 6

с. Панчеве  
Новомиргородського р-ну  
Кіровоградської обл. 189

с. Перейма  
Балтського р-ну Одеської обл. 273

с. Пилипівка  
Чуднівського р-ну Житомирської обл. 85

с. Пилипонка  
Брусилівського р-ну Житомирської обл. 70

с. Пилипча  
Білоцерківського р-ну Київської обл. 160

с. Пироги  
Глобинського р-ну Полтавської обл. 299

с. Підвиноградів  
Виноградівського р-ну Закарпатської обл. 93

с. Підвисоке  
Бережанського р-ну Тернопільської обл. 354

м. Підгайці  
Тернопільської обл. 360

с. Підгірне  
Кременчуцького р-ну Полтавської обл. 303

с. Пістинь  
Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 152

с. Плахтянка  
Макарівського р-ну Київської обл. 170
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с. Плескачівка  
Смілянського р-ну Черкаської обл. 402

с. Погреби  
Броварського р-ну Київської обл. 165

с. Поділки  
Липоводолинського р-ну Сумської обл. 331

с. Покришів  
Брусилівського р-ну Житомирської обл. 70

с. Покровське  
Кіровоградського р-ну  
Кіровоградської обл. 186

с. Полкова Микитівка  
Богодухівського р-ну Харківської обл. 232, 366

с. Пологи  
Охтирського р-ну Сумської обл. 230

м. Полтава 105, 208, 209, 221, 232, 240, 295, 351
с. Помоклі  

Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл. 172

с. Попудня  
Монастирищенського р-ну Черкаської обл. 231

с. Поромівка  
Хорошівського р-ну  
Житомирської обл. 212, 214, 236, 238

с. Прелесне  
Слов’янського р-ну Донецької обл. 62

с. Приборжавське  
Іршавського р-ну Закарпатської обл. 99

с. Придністрянське  
Ямпільського р-ну Вінницької обл. 22

с. Присліп  
Міжгірського р-ну Закарпатської обл. 117

с. Пристроми  
Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл. 173

с. Проліски  
Бориспільського р-ну Київської обл. 348

с. Прохорівка  
Канівського р-ну Черкаської обл. 396

с. Раденськ  
Олешківського р-ну Херсонської обл. 387

с. Ревівка  
Світловодського р-ну Кіровоградської обл. 195

с. Решетняки (нині – с. Старі Санжари) 
Новосанжарського р-ну Полтавської обл. 225

с. Ржавинці  
Заставнівського р-ну  
Чернівецької обл. 212, 236, 416

с. Рибальче  
Голопристанського р-ну Херсонської обл. 383

с. Рижавка  
Уманського р-ну Черкаської обл. 405

с. Римарівка  
Гадяцького р-ну Полтавської обл. 296

м. Рівне 105
с. Рідківці  

Новоселицького р-ну  
Чернівецької обл. 107, 241

с. Ріпинці  
Кам’янець-Подільського р-ну  
Хмельницької обл. 393

смт Ріпки  
Чернігівської обл. 440

с. Рогівка  
Валківського р-ну Харківської обл. 372

с. Розбишівка  
Гадяцького р-ну Полтавської обл. 297

с. Романівка  
Попільнянського р-ну  
Житомирської обл. 79

с. Росохач  
Чортківського р-ну Тернопільської обл. 361

с. Росошани  
Кельменецького р-ну  
Чернівецької обл. 422

м. Рубіжне  
Луганської обл. 211, 212, 220, 227, 342

с. Рубці  
Лиманського р-ну Донецької обл. 54

с. Рудня-Повчанська  
Лугинського р-ну Житомирської обл. 74

с. Рябушки  
Лебединського р-ну Сумської обл. 329

с. Рясне  
Краснопільського р-ну Сумської обл. 323

с. Салинці  
Немирівського р-ну Вінницької обл. 13

с. Сальник  
Калинівського р-ну Вінницької обл. 7

с. Самари  
Ратнівського р-ну Волинської обл. 33

с. Самгородок  
Козятинського р-ну  
Вінницької обл. 106, 214, 238

с. Сватки  
Гадяцького р-ну Полтавської обл. 297

м. Світловодськ  
Кіровоградської обл. 190

м. Святогірськ  
Донецької обл. 98

с. Селець  
Дубровицького р-ну Рівненської обл. 317

с. Семенівка  
Арбузинського р-ну Миколаївської обл. 263

с. Семигинів  
Стрийського р-ну Львівської обл. 260

с. Сербичани  
Сокирянського р-ну Чернівецької обл. 423
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с. Серебряне  
Світловодського р-ну  
Кіровоградської обл. 196

м. Сєвєродонецьк  
Луганської обл. 246

с. Сидоряче  
Котелевського р-ну Полтавської обл. 301

с. Симонів  
Гощанського р-ну Рівненської обл. 311

с. Синівка  
Липоводолинського р-ну Сумської обл. 332

с. Скосарівка  
Миколаївського р-ну Одеської обл. 282

с. Скурати  
Малинського р-ну Житомирської обл. 75

с. Слобідка  
Пулинського р-ну Житомирської обл. 80

с. Слобода-Бушанська  
Ямпільського р-ну Вінницької обл. 345

м. Сміла  
Черкаської обл. 104, 110, 210, 219, 242, 243,  
397, 400

с. Смирнове  
Більмацького р-ну Запорізької обл. 131

с. Смяч  
Сновського р-ну Чернігівської обл. 443

с. Собатин  
Іршавського р-ну Закарпатської обл. 116

м. Сокаль  
Львівської обл. 256

с. Соловіївка  
Брусилівського р-ну Житомирської обл. 71

смт Солотвино  
Тячівського р-ну Закарпатської обл. 110, 341

с. Сопки  
Міжгірського р-ну Закарпатської обл. 117

с. Сосулівка  
Чортківського р-ну Тернопільської обл. 362

с. Стара Білецьківка  
Кременчуцького р-ну Полтавської обл. 303

с. Стара Водолага  
Нововодолазького р-ну Харківської обл. 377

с. Стара Збур’ївка  
Голопристанського р-ну Херсонської обл. 384

с. Старе  
Бориспільського р-ну Київської обл. 161

с. Старий Порицьк  
Іваничівського р-ну Волинської обл. 24

с. Стародубівка  
Мангушського р-ну Донецької обл. 58

м. Старобільськ  
Луганської обл. 204

м. Старокостянтинів  
Хмельницької обл. 346

с. Старопетрівка  
Бердянського р-ну Запорізької обл. 121

с. Стебниця  
Хорошівського р-ну Житомирської обл. 84

с. Стобихва  
Камінь-Каширського р-ну  
Волинської обл. 27

с. Столинські Смоляри  
Любомльського р-ну Волинської обл. 33

с. Студенок  
Ізюмського р-ну Харківської обл. 375

с. Сунки  
Смілянського р-ну Черкаської обл. 403

м. Тальне  
Черкаської обл. 99

с. Тальянки  
Тальнівського р-ну Черкаської обл. 404

с. Танюшівка  
Новопсковського р-ну Луганської обл. 200

с. Тарасівка  
Маловисківського р-ну  
Кіровоградської обл. 188

с. Таужне  
Гайворонського р-ну Кіровоградської обл. 183

с. Теково  
Виноградівського р-ну Закарпатської обл. 94

смт Тиврів  
Вінницької обл. 17

с. Титове  
Більмацького р-ну Запорізької обл. 134

с. Токарі  
Лебединської міської ради Сумської обл. 330

с. Торське  
Лиманського р-ну Донецької обл. 55

с. Торунь  
Міжгірського р-ну Закарпатської обл. 118

смт Торчин  
Луцького р-ну Волинської обл. 347

с. Троїцьке  
Любашівського р-ну Одеської обл. 273

с. Троїцьке  
Попаснянського р-ну Луганської обл. 203

с. Тросник  
Виноградівського р-ну Закарпатської обл. 95

с. Троща  
Чуднівського р-ну Житомирської обл. 85

с. Троянів  
Житомирського р-ну Житомирської обл. 73

c. Трубки  
Іваничівського р-ну Волинської обл. 24

смт Турбів  
Липовецького р-ну Вінницької обл. 11

с. Тур’я  
Сновського р-ну Чернігівської обл. 444
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с. Угриня  
Чортківського р-ну Тернопільської обл. 362

м. Ужгород  
Закарпатської обл. 97, 103, 107, 111, 213, 217,  
218, 343

с. Улашківці  
Чортківського р-ну Тернопільської обл. 364

с. Улянівка  
Новобузького р-ну Миколаївської обл. 268

с. Улянівка  
Петриківського р-ну  
Дніпропетровської обл. 50

с. Устеріки  
Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл. 149

с. Устя  
Кам’янець-Подільського р-ну  
Хмельницької обл. 394

с. Усть-Кам’янка  
Апостолівського р-ну  
Дніпропетровської обл. 102, 345

с. Фанчиково  
Виноградівського р-ну Закарпатської обл. 95

м. Фастів  
Київської обл. 175

с. Федорівка  
Нововодолазького р-ну Харківської обл. 379

с. Федорівка Друга  
Бахмутського р-ну Донецької обл. 52

с. Феневичі  
Іванківського р-ну Київської обл. 210

м. Херсон 207, 214, 241, 242, 380
с. Хижа  

Виноградівського р-ну Закарпатської обл. 95
с. Хлівчани  

Сокальського р-ну Львівської обл. 259
с. Хомутець  

Брусилівського р-ну Житомирської обл. 344
с. Хотівля  

Городнянського р-ну Чернігівської обл. 430
с. Хоцьки  

Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл. 174

с. Хрестище  
Слов’янського р-ну Донецької обл. 62, 63

с. Цвітне  
Олександрівського р-ну  
Кіровоградської обл. 109

с. Цибулеве  
Знам’янського р-ну Кіровоградської обл. 184

с. Чепоноси  
Хотинського р-ну Чернівецької обл. 425

с. Червлене  
Лебединського р-ну Сумської обл. 329

с. Червона Кам’янка  
Олександрійського р-ну  
Кіровоградської обл. 189

с. Червона Слобода  
Черкаського р-ну Черкаської обл. 407

с-ще Червоногранітне  
Хорошівського р-ну Житомирської обл. 216

с. Червонопопівка  
Кремінського р-ну Луганської обл. 198

с. Черна  
Виноградівського р-ну Закарпатської обл. 96

м. Чернівці 210, 222, 228, 246, 413
с. Черняхів  

Кагарлицького р-ну Київської обл. 169
c. Черповоди  

Уманського р-ну Черкаської обл. 406
с. Чечеліївка  

Петрівського р-ну Кіровоградської обл. 190
с. Чопилки  

Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл. 174

смт Чоповичі  
Малинського р-ну Житомирської обл. 75

с. Чуньків  
Заставнівського р-ну Чернівецької обл. 418

с. Шаланки  
Виноградівського р-ну Закарпатської обл. 96

с. Шандриголове  
Лиманського р-ну Донецької обл. 55

смт Шацьк  
Волинської обл. 34

с. Шевченко  
Новоазовського р-ну Донецької обл. 59

с. Шевченкове  
Звенигородського р-ну Черкаської обл. 245

с. Шелестове  
Коломацького р-ну Харківської обл. 376

с. Шендерівка  
Корсунь-Шевченківського р-ну  
Черкаської обл. 397

с. Шибалин  
Бережанського р-ну Тернопільської обл. 349

с. Шибене  
Бородянського р-ну Київської обл. 164

с. Широка Балка  
Білозерського р-ну Херсонської обл. 381

смт Ширяєве  
Одеської обл. 216, 243, 290, 348, 350

с. Шульгівка  
Петриківського р-ну  
Дніпропетровської обл. 51

с. Щасливе  
Бориспільського р-ну  
Київської обл. 104, 112, 219, 223, 340, 342
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с. Щедрогір  
Ратнівського р-ну Волинської обл. 34

м. Южноукраїнськ  
Миколаївської обл. 208

с. Юрківці  
Заставнівського р-ну Чернівецької обл. 419

с. Яблуниця  
Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл. 151

с. Яворів  
Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 153

с. Яреськи  
Шишацького р-ну Полтавської обл. 307

с. Ярешки  
Андрушівського р-ну Житомирської обл. 244

с. Ярешки  
Баришівського р-ну Київської обл. 160

с. Яришів  
Могилів-Подільського р-ну  
Вінницької обл. 12

с. Яришівка  
Тиврівського р-ну Вінницької обл. 19

смт Ярова  
Лиманського р-ну Донецької обл. 56

с. Яструбине  
Сумського р-ну Сумської обл. 333

с. Ятранівка  
Уманського р-ну Черкаської обл. 406

с. Яцьки  
Васильківського р-ну Київської обл. 166
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